
№№ГСТИо В СЮК

ЗА 6 МЕСЕЦА 92455 

НОВИ ЧЛЕНОВЕ
ПРЕЗ?Г «ССТЖИИ И А БЪЛГАРСКАТА на Председателството на ЦК 

на СЮК.
На първичните организа- 

на’ СК и на общинските

първото полугодие 
на тази година СЮК получи 
92 455 нови членове — 36 000

народност а сфр югославия *

повече отколкото през същия 
период на миналата година. 
От това число над 40 на сто 
са работници от непосредст 
веното производство.

Тези данни са съдържани 
в информацията за която на 
29 т.м. води разговор Коми
сията за кадрова политика 
при Изпълнителния комитет

ции
комитети ще бъде препоръ- 
чено обстойно да обсъдят до
сегашната политика на при
емане. Защото, както е изтък 
нато, има среди, в които е 
сторено малко в периода до 
Десетия конгрес на СЮК, 
особено когато се касае до 
задачите за изменение на со

1 НОЕМВРИ 1974 * БРОЙ 677 * ГОДИНА XVI * ЦЕНА 0,80 ДИНАРА

ЮГОСЛАВСКО - ДА ТСКИ ОТНОШЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО НА 

ПОСЕЩЕНИЕ В ДАНИЯ
циално-класовия състав на 
членовете.

ДА СЕ ПРЕКРАТИ »БОАЕДУВАНЕУв« 

НА ЗДРАВИПрекрасната и задължения на президента 
Тито по това време.

Тази покана и посещение 
представляват най-висока из
ява на добрите отношения 
между нашите две страни, 
географски отдалечени и по 
много неща различни, но и 
твърде близки в основните 
си стремежи, особено във въ
ншната политика.

За датско-югославските от 
ношения и значението им 
напоследък много се писа в 

(Стр. 2)

твърде гостоприемна 
столица на Дания Копенхаген град, в който 
живее една четвърта от населението на стра 

на 30 октомври сърдечно 
президента на СФРЮ Йосип Броз Тито, 
ругата му Йованка Броз и придружаващите 
ги личности. Това е първото официално по
сещение на югославския президент в тази се 
верна страна, с която ни свързват традици
онно приятелски отношения и плодотворно 
сътрудничество в много области.

— ИНИЦИАТИВИ ЗА РАБОТНИЧЕСКА АМБУЛА
ТОРИЯ И СИНДИКАЛЕН ДОМ
— ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ ЗА V КОНГРЕС НА СЪЮ
ЗА НА СИНДИКАТИТЕ НА СЪРБИЯ И 
НА СИНДИКАТИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ

ната, посрещна 
съп- СЪЮЗА

„Петият конгрес на Съюза 
на синдикатите в Сърбия се 
провежда в период, когато 
синдикатът заедно с остана
лите социалистически сили 
разгръща широко и решава 
ща идейно-политическа ак
ция за ускорено развитие на 
обществено-икономическите 
отношения, в които сдруже
ния труд и работническата 
класа ще бъдат основни и 
главни двигатели на общест 
вената репродукция и соцна 
листнческите салюуправител- 
ни отношения’'.

Изхождайки от тези нача
ла Общинската конференция 
на Съюза на синдикатите в 
Димитровград прие опреде
лени заключения, които пред 
Конгреса на Съюза на синап 
катите в Сърбия трябва да 
бъдат основна задача на пър 
вичиитс синдикални органи
зации и Общинската конфе
ренция на синдикатите. В то 
зи период е нужно да се по
бърза върху самоупралзител-

ното учредяване на основни
те организации на сдружения 
труд и аадиите да се насо
чат към по-нататъшно разви 
тие на продукционните отно 
шения, което значи същест
вено изменение на положе
нието на работниците в сдру 
жения труд.

В тази насока синдикални 
те организации аз трудовите 
колективи трябва да направ 
ят критически анализи за 
функционирането на самоу- 
правителните отношения. Но 
ролята на синдиката е и да 
създаде възможност работни 
кът да има решаваща роля 
по всички въпроси от една, 
но да поеме върху себе и от 
говорност за правилното фун 
кциониране на самоуправи- 
телните отношения в собстве 
пата организация, от друга 
страна. Основна форма на 
прякото самоуправление в 
предстоящия период трябва 
да бъдат събранията на тру- 

(Стр. 3)

Президентът Тито и съпру 
гата му пристигнаха в Дания 
по покана на кралица Марга 
рета, най-младата кралица в 
най-старата европейска мо
нархия. Както изтъкват дат
чани, тяхната кралица е твър 
рде образована добре осве
домена, оратор и твърде ду
ховита, следвала е икономия 
политически ‘ науки, право и 
своя най-любим предмет ар
хеологията.

Датската кралица възобно
ви поканата до Президента 
Тито, която му бе изпратил 
нейният баща Фре.лерих Де
вети, бил на датския престол 
от 1957 до 1972 година. Как 
то е известно, посещението 
беше насрочено за октомври 
миналата година, но с взаи
мно съгласие бе отложено по 
ради избухване войната в 
Близкия изток и държавните

В ТОЗИ БРОЙ:ЗА ПО-ПЪЛНА ОСВЕДОМЕНОСТ НОВИ ФАЛСИФИКАТИ 
ОТ СОФИЯ

Българите »освобо- 

дили« и Мярибор
СТР. 2

НЧХПЖЛАЙКИ ОТ КОНГРЕСНИТЕ РЕЗОЛЮЦИИ ИЛ СЪЮЗА ИЛ КОМУНИСТИ- 
те ОСВЕДОМЯВАНЕТО НЛ ТРУДЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИТЕ ПО ВСИЧКИ ЛКТУ- 
ХлНИ ВЪПРОСИ ИЗИСКВА СИСТЕМАТИЧНА РАБОТА

група чле- 
международно 

и външна политика 
ССРН на Сърбия, во- 

Босилеград разговор с ръководи-

:телите на обществено-политическите ор
ганизации по въпроса за осведомеността 
на трудещите се по всички актуални те
ми и за крайграничното сътрудничество.

■
■

През миналата седмица, 
нове на Комисията за 
сътрудничество 
Конференцията а 
диха в

I[на

I
:Г. ЛИСИНА

Чрез солидарност 

до квартири

тиража заема първо място 
между останалия печат. Оба
че радио-предаването не мо 
же да се слуша във всички 
села. поради слабата мощ
ност на Радио—Ниш —- ка
заха участниците в разгово
ра.

Имайки предвид всички 
дробности на обсъжданата 
проблематика се констатира, 
че занапред е необходимо 
много повече отколкото до
сега да се организират раз
лични, но съответни облици 
за масово информиране и по 
пуляризиране «а определени 
събития в страната ни и в чу 
жбина. В трудовите органи
зации това е дължност пре
ди всичко на синдиката и 
на местните общности на Со 
циал!готическия съюз.

Печатът, радиото и телеви 
зията, като незаменим фак
тор в публичното информи
ране и комунициранр. са от 
голямо значение и за населе 
нието в Босилеградска общи 
на. Въпреки сравнително до
брите постижения, тези сред 
ства обаче все още по една 
или друга причина недоста
тъчно са разпространени и 
ползвани. Има села, в които 
няма пито един радио-апа- 

на весг-

IВ изказванията се посочи, 
че (въпросната проблематика 
заема място в дейността на 

ССРН, в
§

: \организациите на 
също така и в дейността на 
останалите обществено-поли
тически организации 
муната. Обаче с постигнато- 

област не можем 
да бъдем изтляло доволни 
каза се в разговора. Защото, 
често пъти тази политическа 
дейност е била кампанийна, 
а ползваните облици на ос- 

са били достъпни

■
в ко- Iпо

СТР. 4то в тази

Завърши VIII конгрес 

иа Съюза на социали-
рат и с изключение 
ник „Братство"
не се получава-------бе изтък
нато в разговора.

Значението на 
„Братство" и иа радио-пре
даването па български език 
в информирането на иаселе- 
ниет от Босилеградска общи 
иа е особено голямо. Във вси 
чки села вестник „Братство" 
е разпространен и

друг печатведоменост 
на малък брой трудещи се.

Такова е досегашното поло 
жение, когато се касае за 
непосредственото осведомява 

всички актуални вътре 
и външно-политически

вестник ■

етическата младеж 

на Сърбия
ИС ПО 
ШИИ
въпроси, оргттизирапо прели 
всичко от Общинският поли : СТР. 10=Стр. 3споредтически актив.



Югославско - да тски отношения НОВИ ФАЛСИФИКАТИ ОТ СОФИЯ

БЪЛГАРИТЕ „ОСВОБОДИЛИ" И МАРИБОРПрезидентът Тито на 

посещение в Дания в последния брой на военно
политическото описание при 
главното политическо управ
ление на българската народ 

армия „Армейски кому
нист" в статията „Нашият по 
стоянсн принос", който е по 
светсн на ЗО-годишиината от 
победата над фашистка Гер
мания. Той -наброява редица 
градове в Македония, Сър
бия -и в Косово, които уж е 
освободила българската ар
мия. При това посочване ав
торът толкова се отдалечава 
и посочва, че българската 
армия на 9 май е освободи
ла и Марибор. Полковник Ге 
нчо Камбуров говори за „ге
ройството и тежките боеве", 
които водиха частите на бъл 
гареката армия в отечестве
ната война, но никъде не спо 
менава ролята, участието и 
приноса на Югославската на 
родна армия в тези операции, 
дори и в онези ^оито са во
дени на югославска 
рия. Полковник Камбуров 
прави извода, че в „операци 
ите в Сърбия и Македония 
Българската народна армия 
е дала свой действителен при 
нос в поражението на гер
манско-фашистките окупато 
ри и по-ускореното освобо
ждение на Гърция, Албания 
и Югославия.

П1 ЬЗ ПОСЛЕДНО време п 
българските книжарници се 
появиха няколко публикации, 
в които историците в тази 
страна п по-пататък разви
ват тезите, в които отново се 
прави опит за изкривено м 
фалшифицирано 
па някои известни факти от 
най-новата история па юго
славските народи, особено 
па македонския народ. 
Издатели ни тези публика
ции са твърде авторитетни 
педомства в България.

В издателство на Ипститу 
та по балкапистпка при Бъл 
гарската академия па науки
те, тези дни бе обявена кни
гата , 9 септември и Балка
на”. Задача па авторите на 
тази кшц-а с юбилеен харак
тер, посветена па 30-годиш- 
ипиата на ИР България е 
била да покаже приноса па 
България в освобождението 
па Балкана ог фашизма и 
сътрудничеството на Българ
ската комунистическа пар
тия с другите балкански ан
тифашистки движения.

Говорейки за операциите 
на българската войска на те 
рпторпята па Югославия, ав
торите твърдят че много юго 
славски градове започвайки 
от Щип, през Ниш и Прищи 
на са освободили българите. 
Тази част от книгата за ос

вобождението на югослав
ските градове от страна на 
българите се завършва с кон 
статацията, че това е била 
„косвена помощ за освобож- 

Гърция и Алба- 
Бълга-

/ш((И I стр.) ще повети някои от пай-гише 
стпи.те исторически и култу 
рпи знаменитости в страна
та. Между другото, предви
дено е посещение на замъка 
Кроиборг, свързан с Шекспн 
ровата трагедия Хамлет“, 
на Музея на датското дви
жение на съпротивата, чич
то членове през трудните дни 
на окупацията от фашистите 
една от евоите големи акции 
нарекоха е името па Тито, 
катедралата в Роскплл, как- 
то и Градското събрание .— 
гордост и символ па столица 
та Копсхаген.

денпето на 
пия", като принос па 
пия за освобождението пя 
Балкана.

Авторите па статията едно 
ртранчиво представляват как 
изобщо е дошло до операци
ите на българската войска 
па югославска територия 
през последните месеци 
войната. Същевременно ясно 
се вижда подценяващият под 
ход към Иародоосвободител- 
пата борба на югославските 
народи и приноса й в осво
бождението въобще.

двете страни. Дания въоду- 
шеилява с постиженията на 
своите трудолюбиви 
ждаин, конто своята страна 
наредиха между най-развитн 
то в света. В страната рабо
тят и над 7 хиляди наши гра 
жданн. конто се ползват с 
авторитета иа гавънредии 
майстори и радетели иа при
ятелството.

тълкуване
тра

па

В овоята международна ле 
йност Дания се числи към 
онези страни, с които Югос
лавия винаги намираше общ 
език и тесно сътрудничеше 
по всички възлови въпроси, 
каквнто са отслабване на па- 
преженнето. по-добрп и сигу 
рнн отношения в Европа и 
разширяване на стопанското 
сътрудничество.

В същата книга също така 
работиВъв втората част иа посе

щението ще се водят разгово 
ри с председателя на прави
телството Хортлпиг. Послед 
мият е известен датски поли

има много неверни 
за македонската нация. Авто 
рите например не осъждат 
окупацията //а Македония от 
страна ма България. Вместо 
това те си служат с термино 
логията „български окупаци
онен корг/уг в Сърбия и пе
та армия в Макслония". Съ
що така Македония не се спо 
менава при изброяването на 
републиките в които по вре
ме на войната са били фор-

терито.тпк и държавник, ръководи
тел на Либералната партия. 
На тези разговори между 
президента Тито и премиера 
Хортлииг иредшествуват от
делни срещи и разговори ме 
жду датските министри и чле 
новете на югославската деле 
гания — председателя на Съ
ЮЗН11Я

В Дания Югославия се ечи 
та за страна, която има иден 
тнчна практика и усилия в 
следвоенния период, който е 
изпълнен с борба за мирно 
уреждане на конфликтите и 
отпор ср*ицу въоръжените ин 
тервенщш. Преобладава убе 
ждението, че Дания и Югос
лавия могат и трябва по-тяс 
но да сътрудничат във всич
ки области, както на европей 
ската проблематика, така и 
във вътрешното изграждане. 
Във връзка с това се говори 
за идентичността на усилия
та за обезпечаване на нконо 
мическа и социална правда 
за всекиго. като се посочват 
идентичността на нашите и- 
деи, както и ьф съзнанието 
за съвместен живот, която 
преобладава днес в отноше
нията .между датския и югос 
лавските народи.

мирани партизански отряди.
В подобен тон пише и пол 

копник Генчо Камбуров, ма 
гистър по исторически науки

изпълнителен съвет 
Джемал Бнедмч. замес^шка 
съюзен секретар на външни
те работи Лазар Мойсов и 
помощника на съюзния сек
ретар за икономически отно 
шения с чужбина Милица 
Жиберне. Преодолей палестинско- 

йорданския конфликт
национална власт под ръко
водство на Палестинската ос 
вободителна организация ка 
то единствен законен пред
ставител на палестинския на 
род на цялата палестинска те 
риторня.

* Апелира се към Йорда
ния. Сирия, Египет и Палес
тинската освободителна орга 
низация да разработят фор
мулата за решаване на свои 
те отношения в светлината 
на тези решения.

Непосредствено пред посе
щението в Дания президен
тът Тито в разговор с гене
ралния директор и главен ре 
дактор иа датската агенция 
РИЕАУ
тенията на Югославия и Да
ния заяви:

На срещата на арабските 
президенти и крале, която 
завчера завърши в Рабат, са 
приети решения за преодоля 
ване на конфликта между 
Йордания и Палестинската 
освободителна организация.

* Потвърждава се правото 
на палестинския народ на 
завръщане в отечеството му 
и на самоопределение.

във връзка с отно-

* Потвърждава се правото 
на палестинския народ за 
установяване на независима

— Югославия и Дания и- 
мат традиционно приятелски 
отношения и успешно сътру 
дничат на много полета. В 
нашите отношения не съще
ствуват никакви 
нито крупни проблеми и вси 
чко това ни много свързва. 
С това не искам да кажа. че 
от постигнатото трябва да бъ 
дем доволни и не трябва да 
влагаме- по-нататък усилия с 
цел още повече да се сбли
жим и продълбочим взаимно 
то уважаване и разбирател
ство.

Никога не се изпуска 
предвид да се подчертае ко
лко датчани, като цяло, се въ 
одушевляват и колко уважа 
ват личността на президента 
Тито за всичко, което е сто
рил за своя народ и 
прави в своята неуморна дей 
ност за делото на мира и про 
греса на човечеството.

от

СТРАНИ, ЗА КОИТО СЕ ГОВОРИ
трудности,

ДАНИЯ та забранената КП застава начало на 
съпротивителното движение.

Дания е развита капиталистическа 
страна. Характерна за икономиката й с 
високата концентрация на производство 
то и капитала и силното влияние на чуж 
дестранния капитал. През 1962 година 
са произведеш! 5,5 милиарди квч елек
троенергия. Развити 
.машиностроителна, хранителна и хими
ческа промиленост. Штфоко 
селското коопериране. Земеделието е ви
соко механизирано. (136 000 трактора 
1962 год.)

което

ДАНИЯ е държава, която тия дни 
посети другарят Иосип Броз Тито. По
ради това у нас нарасна интересът към 
тази страна. Тя обхваща по-голяма 
от полуострова Ютланд и 500 острова, 
от които обитаеми са само 108. По-голе- 

от тях са Шеланд (Зелант),Фюн, Ло- 
лан, Лангелан и др. Площта на всички 
датски острови е 13 276 км2. Дания вла
дее остров Гренландия и Феьорските ос
трови. Население 4,645 мл.ж. (по пребро 
яването от 1962 г.)

Програма на посещението

Четиридневното посещение 
на президента Тито и Йован 
ка Броз ще има две части. В 
вървата част президентът Ти 
то ще бъде гост на кралица 
Маргарета и в това качество 
той заедно със съпругата си

част
са металургична,Убеден съм, че можем още 

повече да разширим иконо
мическото сътрудничество, 
специално в областта на ин 
дустриалната кооперация, по 
отношение на съмвместно из 
лизане на трети пазари и т.н. 
Желанието ни е нашите опи 
ти и постижения в селскосто 
папското производство още 
повече да ползуваме в про
грамите за по-ускореио раз
витие на селскостопанското 
производство в Югославия. 
Съществуват също така доб
ри условия за по-нататъшно 
развитие на културното, нау 
чното, туристическото и дру 
ги видове сътрудничество с 
нашата страна.

ми е развито

Здравеопазването е на високо рав
нище. Дания има 316 болнични заведе
ния с 47 000 легла. (1 легло на 97 жите
ли). В страната излизат 100 вестника с 
общ тираж към 1,6 милиона екземпляра. 
Издават се над 350 списания. Първият 
вестник е излезнал 1666 година, а първо 
то социалистическо периодично списа
ние в 1876 година. Орган на Датската 
КИ е основан през 1941 година — Лян 
дог фолк”.

Дания е според конституцията от 
1753 година ограничена монархия. Глава 
на държавата е кралят, който заедно с 
едно.камерен парламент осъществява за 
конодателната власт.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФТ ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза меки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
редактор 

НИКОЛОВ

В древността Дания е населявана от 
сакси, а игли, юти и други германски пле 
мена, датчаните нахлуват тук през 5 и 6 
(век.

Ооучението на деца от 7 до 14 годи
ни е задължително и безплатно. Учили
щата са държавни и частни. Най-значи- 
тедно виеше учебно заведение е копен
хагенския университет основан 1479 
дина.

В най-новата история на Дания мо
же да се каже, че по време на Първата 
световна война страната обявява неутра 
литет. След войната под влияние на Ок
томврийската революция настъпва подем 
на работническото движение. През 1919 
година се създава Левосоциалистическа 
партия, която от 1920 година се нарича 
Комунистическа партия. През 1939 годи
на правителството на Дания сключва Ао 
говор с хитлеристка Германия, - 
ки пакта за ненападение страната

Т
БОГДАН

И«д»м „Братство* — 
Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор —
46-434, Редакция 46-843

— На предстоящите разго
вори придавам голямо значе 
ние с убеждението, че ще бъ 
дат ново насърчение за раз
ширяване на сътрудничество 
то, за което вече може да се 
каже, че представлява добър 
пример на близки отноше
ния и взаимно уважение ме
жду двете страни, чийто оп
ределения и международно 
положение не са идентични.

::го-

Развитието
ва от 12 век. АИ^ЖГИЖ 

теРитоРията на Дания се отнасят 
към каменната ера. Пръвите произведе-
нскиНртмлТСпаТа аРхитектУРа са от рома нски стил. В изобразителното изкуство 
трябва да споменем X. Бидстурп 
менен художник

• волугодкшоя 28

Текуща вит 
62360-6034929 
СДК — Ниш 

Ппгячшц 
АЖШГЩ-, Ст Ши

М 72 - Н «ш

но <въпре 
е оку

пирана през 1940 година от хитлеро-фа- 
шистката армия. По време на

Кара-
уопшч

съвре-
известен с остро сати- 

ристичните си творби.окупация-
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ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУОБЩИН- 
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ

ИДЕИНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО 

ИЗДИГАНЕ—ГЛАВНА ЗАДАЧА
След Писмото на Прелеела 

телството на ЦК ма СЮК във 
всички организации на Съю
за на -комунистите в Между 
г§г'1ШСКата конФереиция на 

се мени отношението

проникването на либерализ
ма и технократизма, които 
съдействуваха марксизмът да 
бъде изтласкан от училища
та, културните институции, 
средствата за информация. 
След Писмото обаче Съюзът 
на комунистите поде носва 
идейно-политическа и акци- 
онна офанзива — за да стане 
по своето положение, органи 
зация и методи на работа 
собен в самоуправителната

акциите по идейно-политиче
ско образование.

Обща оценка е че за марк 
сическото издигане е напра
вено доста. От голямо значе 
ние са били и други активно 
сти: на курсовете за членове 
на секретариата и секретари, 
те са участвували 400 кому
нисти, устроени са 12 семина 
ри за просветни работници, 
работили са 50 отделения на 
политическата школа с 1000 
курсисти в школите по са
моуправление, от които 520 
са вече изкарали курса. На 
факултетите на Нишкия уни 
верситет са въведени предме 
ти по марксическо образова 
ние и политическата и сто
панска система в Югославия.

На края па заседанието бе 
създадена работна група, ко
ято да набеляза задължения 
та на членовете на Съюза на 
комунистите в идейно-полити 
ческата работа.

към идейно-пол I етическото 
образование на комунистите. 
Забелязва се стремеж дей
ността на СК да се пренесе 
в първичните организации. В 
някои общини 
шенме се е отишло 
телно напред. Въпреки че 
активността върху ндейно-по 
литическото издигане на ко
мунистите в последно време 
става все по-съдържателна, 
но има тук-таме несистема- 
тичност в работата. В 
вото идейно образование са 
постигнати първите

спов това отио- 
значн-

практика да организира тру
дещите се на борба за осъще 
ствяване на непосредствени 
цели на самоуправлението.

В разискванията бяха изне 
сени конкретни резултати, 
постигнати в марксическото 
образование на комунистите 
в общините на Нишки реги 
он. Общо е впечатлението, 
че е раздвижена голяма дей 
ност, добри нициативи. Про 
блемът обаче е. че липсват 
кадри за осъществяване на

масо

крачки.
Това са само някои от оце 

«ките, изнесени на 
ното заседание на Секрета
риата на Междуобщинската 
конференция на Съюза 
комунистите в Ниш за идей 
но-политическото 
на комунистите в този реги
он. На заседанието прнсъст- 
вуваха членове на комисия
та на Междуобщинската кон 
ференция на Съюза 
нистите за идейно-политичес 
ко издигане, секретари на 
Общинските комитети на СК, 
представители на междуоб- 
щинските обществено-поли
тически организации и Риста 
Михайлович. член на комиси 
ята на Председателството на 
ЦК на СКС за развитие на 
Съюза на комунистите и 
Илия Лазаревич, съветштк в 
Централния комитет на 
за на комунистите б Сърбия.

разшире

на

БОСИЛЕГРАДиздигане
МЛАДЕЖИТЕ ОТ БРЕБЕВНИЦА НА ТРУДОВА АКЦИЯ

За по-пълна осведоменост
на кому-

(От 1 стр.)
ТРУДНОСТИ В КРАЙ.
ГРАНИЧНОТО СЪТРУД
НИЧЕСТВО

По въпроса за крайгранич 
ното сътрудничество се из
тъкна, че в тази област не 
са постигнати по-големи ре
зултати. В случая, сътрудни
чеството между Босилеград 
и град Кюстендил, от НР Бъл 
гария е осъществено само в 
областта на транспорта и ча 
етично в учебното дело чрез 
традиционалното сътрудниче 
ство на основното училище 
„Георги Димитров” в Босиле 
град с Първото първоначал
но основно училище в Кюс
тендил.

Програмата на съответна
та комисия за крайгранично 
сътрудничество при Общин
ската конференция на ССРН, 
доста бавно се осъществява 
и поради редица обективни

трудности. Има и такива: пре 
дложения за сътрудничество 
от Кюстендил, които са по
ради една или друга причи
на — неприемливи.

Што се отнася до сътрудни 
чеството в културно-забав
ния и спортен живот, въпре
ки известните възможности, 
досега не е организирано. По 
въпроса за организиране на 
крайграничен стокообмен, до 
сега също не са превзети ну 
жни мерки.

Изхождайки от резолюци
ите на 
СЮК и 
СКС, крайграничното сътруд 
ничество трябва да се орга
низира и да се развива лшо 
го повече, отколкото досега.' 
Това означава, че и в Боси- 
леградска община занапред 
ще се предприемат по-обсто- 
йнн мерки в тази насока.

ШОСЕ ПРЕЗ БРЕБЕВНИЦА
става в Бребевница в дължи 
на от 2,5 километра. Шосето 
минава през центъра на село 
то и ще бъде от голямо зна
чение, понеже досега през 
зимния период съобщенията 
до това село бяха много за
труднени.

Строители на пътя бяха ар 
мейците от поделението на 
взводния Ранко Босанац, ко
ито успяха да построят шосе 
то за три месеца. Стойността 
на обекта възлиза на 1,2 ми 
лиоиа дин.

В израз на благодарност 
към строители жителите от 
селото устроиха тържество, 
на което освен войниците и 
командирите присъствуваха 

обществено-политически 
работници от Димитровград- 

А. Д.

Село Бребевница по търже 
ствен начин чествува завър, 
шването на шосето от пътя 
за Мазгош до граничната за

Съю-

Уводно изложение на засе 
данието изнесе Аюбиша Со- 
колович, председател на ко
мисията при Междуобщинска 
та конференция на СКС за 
идейно-политическо образо
вание. Той подчерта, че мно 
го дълго в Съюза на комуни 
стите изобщо, идейно-полити 
ческата рабоуа беше запема 
рена. Към това допринесе и

ЛГ Десетия
Седмия

конгрес на 
конгре^ наДимитров

градската 

»Гумара« 
изнася в 
Англия

в. в.
Общинска конференция на Съюза на синдикатите в ДимитровградЧ

Основната организа
ция на сдружения труд 
„Димитровград" — 
сър“ в Димитровград 
със своите изделия се 
представи и на англии- 
ския пазар. Неотдавна 
бяха сключени първите 

някои фир-

ДА СЕ ПРЕКРАТИ „БОЛЕДУВАНЕТО“ НА ЗДРАВИ
76 години на 

димитров
градската 
библиотека

На конференцията бяха ра 
згдедани и работите по учре 
дяване общностите на инте
ресите и задачите на синди
ката в тази насока. Бе прие
то заключение, да бъде офор 
меша единна служба за всич 
ки общности и кадрите по- 
целесъобразно. а средствата 
по-рационално да се ползват.

Конференцията също заклю 
чи, да се предприеме акция 
за строеж на синдикален 
дом и в този смисъл органи 
зацията ще поеме Общински
ят синдикален съвет.

За делегат на Петия кон
грес на Съюза на синдикати 
те на Сърбия Конференция
та избра Георги Костов, ра
ботник в мебелното преддри 
ятие „В. И. Циле”. а за деле
гат на Седмия конгрес на Съ
юза на синдикатите на Юго
славия бе избрана Лиляна 
Каменова, преподавателка в 
основното училище „Моша 
Пия де".

Общо в основните органи
зации на сдружения труд в 
Димитровградска община но 
ради отпуски но болест, са 
загубени около 16 хиляди 
трудодни за осем месеца, ко
ето възлиза на 2 милиона и 
400 хиляди динара. Коиферен 
цшгга счита, че всички тези 
отсъствия не винаги цапълио 
са оправдани и са от голяма 
вреда за обремененото дими 
тровградско стопанство. С 
цел да спре по-нататъшното 
ползване на отпуски и от оне 
зи лица, които не да болни 
Конференцията прие заклю 
чоние, да бъде открита рабо 
тническа амбулатория, в ко
ято ще може да се получава 
оправдание за отсъствията 
Също трябва да се предприе 
мат по-сериозии мерки и при 
ложи контрол от страна на 
различни комисии в основни 
те организации на сдруже
ния труд. Носители иа акци
ята трябва да бъдат първич
ните организации на Съюза 
на синдикатите в трудовите 
организации.

де/цитс се. Но тези събрания 
трябва да бъдат подготвени. 
Да се не случва, както досе
га — думата на работниците 
да бъде само формалност.

От задачите, които се на
мират пред Съюза па синди
катите в преден план е защи
тата на битовото равнище. С 
изключение на „Тигър*, „Сво 
бода“ и „Градпя" в останали 
те организации не са пред
приети достатъчно ефикасни 
мерки за защитата иа жиз
неното равнище иа работии-

договори с 
ми в тази страна за из 
нос на 125 тона проми 
шлени стоки.

Първите количества 
са вече изпратени. То
ва са първите ангажи
менти па този трудов 
колектив с английски
те потребител#. Излиш 
но е да се подчертае, 
че този износ се дължи 
преди всичко на каче
ственото производство 
иа стоките, което пре-

ОТЯОРИ В&ЯТИ-

По случай „Месец на кни
гата" в понеделник бе изне
сена сказка за развитието 
на димитровградската библи 

Сказката изнесе Мом- 
чило Андреевич, библиоте
кар. В голямата зала па Цен 
търа за култура сказката с 
внимание бе изслушана пре
димно от ученици в гимпази 
ята.

отека.
ка.

ОТПУСКИТЕ ПО БОЛЕСТ 
— ПРЕКАЛЕНИ
Конференцията разгледа и 

анализа за отпуските по бо
лест в трудовите организа
ции. От 1 януари до 31 ав
густ т. г. само в „Тигър" въз 
лизат иа 7 400 трудодни, или 
сякаш 36 работника ежедне 
вно отсъстват от работа. Та
зи цифра 
в „Тигър", но и в останали
те организации.

ди това
ге на димитровградски 
те производители 
западиогерманския па 
зар. Там те обезпечиха 
свое място между ев
ропейските произволи 
тели и изиосители иа 
гумени произведения.

към

Посетителите бяха запозна 
ти, че димитровградската 
библиотека е. основана Vрез 
1898 година и непрекъснато 
работи и се развива до днес.

М. Б. е голяма не само

.У А. Д.л.Ч.
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Аин Ввлсчко*, делегат от Смиловуи в Общинската скупщина: Г. ЛИСИНА

ОЩЕ СМЕ В НАЧАЛОТО ЧРЕЗ СОЛИДАРНОСТ 

№ КВАРТИРИАсен Величков, делегат в 
съвета на местните общно
сти в Общинската скупщина,

ОЩЕ СМЕ В НАЧАЛОТО

Смнловдн е едно от ония 
села в Димитровградска об- 
щшт, конто е големи крачки 
вървят напред. Преди годи
на доведоха ток, през насто
ящата година е построена ам 
булатория. И нтересуваше 
как работи делегацията. Зато 
ва се обърнахме към Асен 
Величков, член на делегаци
ята и делегат в Съвета на 
местните общности в Общин 
ската скупщина в Димитров 
град.

— В работата си по делега 
тен начин сме още в начало 
то. Истина досега имахме 
само две сесии на Общинска 
та скупщина, но много рабо 
ти още си вървят по старому. 
Още не сме внесли съществс 
ни промени.

Ние в Смнловци тези дни 
ще обсъждаме някои органи 
зационни въпроси. Ще създа 
дем комисии и други тела 
при делегацията за по-ефи
касна работа.

Инак — материалите, кои 
то получавам за сесиите на 
скупщината разработваме на 
заседание на делегацията, 
правим предложения и стано 
внща по отделяй въпроси и 
след това ги пренасям в ску
пщината.

Най-належащ въпрос за 
Смнловци сега е — водоснаб 
дяването. Този проблем е 
стар, колкото и Смнловци.

И е назрял за -разрешаваме. 
Сега, когато имат хората ток 
по домовете си — водата е 
спънка, за да могат да 
ползват баните, електриче^ 
кпте уреди. В последно вре
ме вършим интензивни под
готовки за разрешаване 
този въпрос.

В Смнловци има само една 
чешма. Вършихме допитване 
г населението дали са съгла 
спи за довеждане на вода. 
Получихме тяхното съгласие.

Сега ще обсъдим всички въз 
можпости, откъде и кок да 
доведем водата. Предложени 
ето водата от чеЩмата да 
се изведе над селото, а след 
това да се разпространява 
по водоснабдителната мрежа 
се посрещна е негодува
ния. Ще видим. По този вьп- 
рор още нямаме окончателно 
становище.

си
Тук също така изтъкват, че 
фонда за солидарното жили 
щмо строителство трябва рав 
померно да сс игяюлзва 
решаване на жилищни те про 
блеми на работниците в ця 
лата комуна.

На проведеното миналата 
седмица заседание на проф
съюзната организации в село 
Горна Лисина, в която глав
но членуват трудещите сс от 
Основното училище, бяха об
съдени нроектодокументите 
за Петия конгрес на Съюза 
на синдикатите па Сърбия и 
па Седмия конгрес на Съюза 
на синдикатите на Югосла
вия.

За организационното преу
стройство на профсъюзните 
организации в светлината на 
повият статут на Синдиката 
и за акциоцлага програма 
па профсъюзите говори Ста- 
пмша Митов, секретар на Об 
щниския синдикален съвет.

Присъствуващите на засе
данието дадоха пълна г/одкре 
па на всички обсъдени доку
менти. Също така те се запо 
знаха и с възможностите за

па за

В. В.1111

М. А.
БОСИЛЕГРАД

В Босилеградската община ДОГОВОРИТЕ - 

НА ПУБЛИЧНО 
ОБСЪЖДАНЕТелевизори само в В села

В Босилеградска община с 
намален темп продължават 
подготовките за учредяване
то на самоуправителните об
щности на итересите според 
конституционните
ПИЯ.

Според официалната евн- 
денция с която разполагат 
нощите, броят на абонатите 
на раднтото и на телевизия
та в Босплегр.^дска община 
е все още сравнително ма
лък. Така -например в селата 
нма общо 74 телевизори. Те 
главно се намират в Райчи- 
ловци, Радичевци, Дебри дол 
и Горна Лисина. Това са че
тирите от общо шест електрп 
фицнрани села в комуната. 
По един телевизор притежа
ват и районните читалища в 
Горна н Долна Любата.

Броят на абонатите за ра
диоапарати във всички боен 
леградски села възлиза на 
235. Като се нма предвид, че 
в комуната има над 4 хиляди 
домакинства, става ясно, че

н тук положението не задо
волява. Вероятно много трап 
31 исторн не са регистрирани, 
но н с тях процентът 
съществено да се измени. Да | 
добавим, че п собствениците 
па радиоапаратите се нами
рат предимно в селата, които 
имат електрически ток.

няма
изисква-! индивидуално зачленяванс и 

Титовия фонд по стипендира- 
ие на млади работници и на 
деца от работнически семей
ства. След дадените инфор
мации, мнозина изказаха же 
лание ла постъпят като чле
нове в Титовия фонд.

На заседанието се водиха 
разговори и по формирания 
Общински фонд за солидар- 

жи*ищно

Координационното тяло 
при Общинската конферен
ция на синдикатите за преу
стройство на общностите да
де „виза" проекто-салюупра- 
вителните договори на общ
ностите да бъдат дадени на 
публично обсъждане. Разго
вори върху те*ш документи 
ще се волят тези дни във вси 
чки местни общности и тру
дови организации в комуна
та. За по-организирано раз
глеждане и приемане на до
говорите, ще бъдат ангажи
рани членовете на Политиче 
ския актив на обществено-по

Всичко това говори, че сре 
летвата за масовото комуни- 
циране п информиране как- 
вито са телевизорите п радио 
апаратите, все още са малко 
в босилеградските села. Без
спорно е, че ако бяха електри 
фицнрани поне 
села в комуната и положени 
ето щеше да бъде по-задовол 
яващо.

но сроителство, 
чрез който трябва да се оси
гурят квартири за работници 
с най-ниски 
За тоя фонд средства трябва 
ла осигурят главно работни-

половината

лични доходи.

В. В.

СРЕЩИ Ш1111111111111111111Ш11Ш1111Ш ците от тр^дрвите организа
ции в комуната.

литическите организации в 
общината.

Координационното тяло съ
що така определи и броя на 
делегатите на скупщините на 
гамоуправителните общнос
ти. В зависимост от големи
ната и нуждите, общностите 
ще имат в своите скупщини 
от 15 до 23 делегати.

Членовете на профсъюзна
та организация изтъкнаха, че 
акцията за събиране на сред 

| ства трябва да се ускори, за 
| щото от формирането на фон 
I да са наминали няколко ме

сеци, а резултати още няма. В. В.

Босилеград и Изюр не мое т да е е 
договоряагл

99

ЖИВЕЕ Спорът за водата - 

продължава
ИЗВОРЧАНИ тях. А някои 

приемливи. Например 
смисъл и оправдание има в 
селото да се

не са съгла
сни, при каквито и да било 
условия да дадат една пета 
част от водата на своя извор 
за центъра «а общината — 
Босилеград.

Това нещо бе потвърдено 
и на неотдавна проведеният 
разговор в Босилеград меж
ду ръководството на местна
та общност от с. Извор и об
щинското ръководство.

— Без да искат 
и договорно 
спортния извар^ членвете на 
^ъв^7а на Л1естната общност 
ма Извор предявяват 
искания, които общината не 
е в състояние да удоветвори 
— изтъкна инж. Драган Ми- 
цов, председател на Общин
ската скупщина.

Изворчани 
домакинство в селото общи
ната да доведе вода, елект
рически ток. да построи 
ктричеоки млин и да бетони 
ра вадата, която ползват за 
напояване на градините 
Именно,

наистина са не 
какъв

° успяхме с Андрея Милков да раз- 
Ц говаряме по въпроса, за който се 

бяхме упътили при него. Той зас
лужено получи тази година признание 
за дългогодишната си обществено-поли
тическа дейност — Септемврийска наг
рада. Милков е секретар на партийната 
организация в Т. Одоровци, председател 
на Съюза на бойците от този край, член 
на Изпълнителния отбор на ССРН в Ди
митровград и има много други общест
вени задължения. Участник е и един от 
носителите на много обществени и кому 
нални акции в своето село. Но след раз 
говора струва ни се, че монологът му за 
гората най-добре ни го разкри като чо
век и работник.

Срещнахме се на една поляна, неда
лече от Погановски манастир. Беше ху
бав есенен ден, сякаш създаден човек 
да бъде сред природата, а впечатления
та от гледката — Погановски манастир 
и ждрелото на Ерма, да понесе като не 
забравими спомени. Разговорът потече 
непринудено, понеже той има какво да 
каже...

— Всеки ден обикалям гората. От 
Поганово до Трънски Одоровци и Искро 
вци. Тя представлява дял 
който не мога да

Бях известно време отделен от нея. Най- 
напред през време на Народоосвободи- 
телната война. Но и през онези дни тя 
ми беше много пъти закрита. Сетне 
някои длъжности в общинското 
ление.

построи елект
рически млин. който ще стру 
ва няколко милиона динара, 
а няма какво да меле.

— Изцяло приемаме до Из 
вор да отведем ток и да бе
тонираме вадата, с което во
дата най-рационално ще се 
ползва. Други обаче условия, 
с оглед на финансовите 
можности и съществените по 
треби, не сме в състояние да 
приемем — казва Мицов.

Изглежда, че това е един 
от последните опити спорът 
с водата да се реши договор 
но. В случая той ще се реша 
ва по законен ред. Да доба
вим, че всички изпълнителни 
органи на обществено-полити 
ческите организации в кому 
ната, както и Изпълнител
ният съвет на Общинската 
скупщина, неотдавна заклю
чиха нужното количество во 
да. на Босилеград да се взе
ме рт Извор. Защото, 
друго решение — няма.

поех
управ-

От 1945 година съм отново сред го
рата — в природата. Оня, дето е закър
мен от нея остава неин „син" завинаги. 
За мнозина тя е само гора с дървета, 
храсти, трева... Но за мен гората жи
вее. Живее един живот, познат на мал
цина. Тя се възобновява. Ето защо е ну
жно да се води грижа за нея. За да 
же да се ползва нужно е да и се окаже 
помощ и защита. Аз това работя, 
поради това че съм задължен. Това е 
недостатъчно. Трябва да се чувствува и 
любов към гората, понеже 
та не винаги са единственото, което хо
рата кара да правят нещо.

съвместно въз-решаване на
мо

таш щано не

задължения-

търсят на всякоПечално е когато гората се унищо
жава. Дори и онези стари дървета. Но 
доволен съм. когато я възобновявам. Вся 
ка го/шна в този район ние залесяваме 
към 25 хектара нови площи. Тези 

гората оттекват гласовете 
пионери, младежи, моите съселяни — аз 
съм най-доволен. Знам — напролет ще се

еле-
дни,когато в на си.

тези условия са 
предложили плановете на Съ 
вета на местната общност • и 
при това не

засега
от мене. без 

замисля живота си.
разлисти нова гора ...

А. Д. отстъпват от В. В.
Страница 4
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02хРЮНШ1А школата на самоуправителите
ЗАПОЧВА В НОЕМВРИ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

I КОЙ Е ВИНОВЕН - 

А КОЙ СТРАДА?
През първата част на ное

мври в Димитровград ще по 
чнат с работа четири пара
лелки на Школата за самоу 
правителите, която ще посе 
щават работници и една па 
ралелка за марксистко обра
зование за учениците от тре 
ти и четвърти клас в гимна 
зията „Иосип Броз Тито". 
Обучението ще трае два 
сеца. Ще бъдат обработени 
38 теми. Обработката на вся 
ка тема с разискванията ще 
продължи 2 часа.

Обучението в школата на 
самоуправителите ще се про 
вежда според програмата на 
Школата на самоуправители 
те „Милентие Попович" в 
Белград, а обучението на сре 
дношколската младеж спо
ред програмата на Народ- 

„Джу- 
Белград 

Програмата за средношкол
ците се отнася до запознава

♦ Общинската конференция наскс.
Паралелки за работници 

ще имат по 34 има ученици. 
Само от „Тигър" ще има две 
паралелки, предимно млади 
работници. Слушателите на 
тези курсове ще бъдат мла
ди членове на Съюза на ко
мунистите, работници и уче
ници, които наскоро тряба 
да постъпят в редовете на 
СЮК. Лекциите ще държат 
членове на политическия ак
тив при ОК на СКС.

нето им с основните позна
ния на марксизма-ленинизма, 
теорията и практиката на 
югославския 
лен социализъм като и на 
международните отноше 
пия и мястото и ролята на 
Югославия в тях като необ
вързана и социалистическа 
страна.

Марксисткото образование 
в тази школа организира ко 
мисията за идеологическо- 
политическа работа при Об 
щ ниския комитет, на СКС 
в рамките на програмата на

♦
♦♦ ♦♦ самоуправите
♦♦

. ности^гпи51^^!04 инФ°РмаЧията за някои неправил- 
X "а КО,1Ку1,°а в основното
х „ Нияде първичната организация
♦ |1този път „К? У'ШСТИТе в кУлтУРата и просветата
♦ много пъти СИЛН Аа Разясни. нещата но както

ГХГ, А°“'а намсй?и най-ло=ния, но не и най-
. работа: избра комисия, която 

<ЩГанизГм^?,„М АОВеАе в реА- Че работите в тазн 
вете^л^» вървят както трябва, това е известно 
се„ Реме' °Ргаш1зацията не е единна. За- 
тт™™т,р!'1,ната,а организация на Съюза на комунистите, потвърди това. Вместо да се поне
гя™^?ЮРМаЦИЯТа- изготвена от секретариата на ор-
Г“' ГЯТа И разисква върхУ нея. то започнаха взаимни разпри.

В информацията, между другото се казва че в 
основното училище има прояви на фамнлиарност, 
груповщина и други вредни явления, които особено 
са изпъкнали по време на провеждането 
са. И вместо

♦♦ ♦
♦♦
♦
♦ ме-♦ ♦♦ ♦♦

♦
♦ ♦ М. Б.♦ ♦♦ ♦ БАБУШНИЦА♦ ♦♦ ♦♦ ♦ За студентски кредити 150 молби♦ ♦♦ ♦♦ ния♦ университет 

Салай” в В определения за подаване 
на молби и студенски кре
дити в Бабушница срок са 
постъпили 153 искания, 36 

в повече в сравнение със ми
налата година. Най-много 
кредити търсят студенти по 
филология и юристика. дока 
то е незначителен броя на 
студентите от техническия 
факултет. Миналата година 
Общинската скупщина е уча 
ствувала с М на сто в дей
ствителните разходи и за 
целта е обезпечила сума от 
49 704 динара. През настоя
щата година тази сума ще 
бъде значително по-висока.

Окончателно решение по 
подадените молби за студен 
токи кредити ще вземе коми

сия та към Републиканския 
фонд за кредитиране на сту
денти.

♦ ♦ рона конкур- 
разисквания по този 

въпрос да бъдат конкретни и отговорят на въпроса 
и констатират имало ли е или не нередности 
да се преодолеят, се тръгна в друга посока. Сменя
ваха се един след друг дискутантите. които взаим
но се обвиняваха и чрез тези обвинения ясно може
ше да се види кой за кой кандидат е от конкурира
лите.

♦ петчасовите ♦ М. А.♦ ♦♦ ♦и как♦ Да се спазват сроновете♦♦ Помощ на 

Слободан 

Степов

♦♦ ♦ До изтичането на законния 
срок за учредяване на общ
ностите на интересите стават 
броени дни.

Ао 10 ноември ще трябва 
да приключи публичното об
съждане на проектостатути- 
те на тези общности, за да 
започна с нормална работа 
от началото на идната годи
на.

Досега в Бабушнишка об
щина е учредена само общно 
стта по квартируване, а ще 
бъдат учредени още пет дру
ги общности на интересите.

♦ ♦♦ ♦♦ Сякаш беше прав само оня, който в момента ра
зискваше. Всички други бяха виновни. И адвокати, 
инспектори по труда, и журналисти. Дори бе ка
зано, че ще бъде приет оня кандидат, който има 
пари да обезпечи такива лица.

Ако в основното училище нямаше нередности 
нямаше да има нужда нито от партийно заседание

♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦❖ ♦ Изпълнителният съвет на 
^ Общинската скупщина .в Бо- 
Т силеград обсъди случаят на 
Т Слободан Степов, парализи- 
? ран младеж от с. Горна Лю- 
Т бата, за чиито трудности пи- 
X сахме неотдавна във в-к 
^ „Братство”. Въпреки че не 
X изпълнява известни законни 
Т условия, Съветът е взел ре- 
~ шение Слободан да получава 

постоянна парична помощ 
от общината, което значите- 

ж лно ще облекчи положението 
Т му. По също време изучена 

- е и възможността да се съз- 
дадат условия Слободан да 
бъде лекуван в някое здрав
но ведомство.

За отбелязваме е, че Изпъл 
нителният съвет на ОС. щом

▼ като узна за случая на пара-
▼ лизиранйя младеж, веднага 

реагира и пое голяма грижа 
за решаване. Секретарят па 
Общинската скупщина Боян 
Милано» лично посети Сло
бодан и му занесе парична 
помощ, кояго по решение на 
Изпълнителния съвет му е 
веднага отпусната.

*^\ЛЛ/^У\ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛААЛЛА/

♦ ♦
А по въпроса, нито от инспектори, нито от адвокати, 

нито от журналисти. Но да се обвиняват други за 
собствени нередности, значи недостиг на сили в 
собствената среда и фамнлиарност и груповщина. 
Ако не беше така то след петочасовите разисква
ния въпроса щеше да бъде решен, а не да се търси 
комисия, която трябва тепърва да изследва. Да 
разясни ясни въпроси. Кой е „по-силен" Законът или 
Общественото договаряне по заетостта или Спора
зумението за рационално ползване на кадри?!

Въггрост без съмнение ще се реши. Комисията 
ще работи един месец и ще предложи решение, кое
то отново ще разглежда партийната организация ...

При всичко това най-лошо е. че изминаха 
два месеца от започване на учебната година. Два

,,Моша

V
♦
♦
♦
♦
♦ м.♦
♦
♦ ПИРОТ1♦ Учредена скупщина на 

застрахователната служба
♦
♦
♦ вече♦ г♦ месеца, през които в основното училище 

Пинде’' не са застъпени определен брой часове по 
сърбохърватски, математика и в един клас в под
ведомственото училище в Желюша. И вместо да 
се търси изход от положението, колкото е възмож
но по-рано да се почне с работа да не страдат оне
зи които са най-малко виновни учениците 
се'разисква. И което е най-лошо в тези разисква

на**-малко, че преподавателите 
не обратно. Но 

така. Или

♦ Миналата седмица в Пирот 
бе учредена скупщината на 
клона за застраховки от Слу 
жбата за застраховки „Ду
нав” в Белград.

От името на трудовите ор
ганизации и гражданите от 
Димитровградска. Бабушни
шка и Ппротека общини 31 
делегати на скупщината из
браха председател, замес
ти ик-председател, изпълшггс 
леи съвет, комитет за фииан 
сиране и самоуправмтелец 
контрол.

На сесията на скупщината 
бе договорено до 10 ,ноември 
да се приеме финансов план 
на клона, а нормативните ак 
тове колкото е възможно по- 
скоро да се съгласуват с ко
нституционните разпоредби.

Застрахователната служба 
„Дунав" създаде неотдавна

чрез интеграция на двете 
служби „Югославия” и „Бел
град”.

♦ I♦
М. Б.♦

♦
: Службата по нас

таняване в нови
!♦

♦ ния има всичко, а 
са в училището зарад учениците, а

някои още не е ясно, че е 
да им бъде ясно.

изглежда на 
не желаят помещенияА. Д.

Службата по настаняване на 
работна ръка в Димитров
град от иеотдавана се пресе 
ли в нова сграда в у 
„Нишава” без №. С 120 
иди динара Службата купи 
две канцеларии и други нео 
бходнми за работа помеще
ния. Обезпечени са средства 
и за набашка на нов инвен
тар.

ЛААЛАЛЛААЛААА«^ЛАА>
лица
Х11Л-

ФОТОВИТРИНА

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
П0-Г0ЛЯМА ПОМОЩ НА ЛИЦА 

БЕЗ ДОХОДИ
УЧЕНИК 

ЛЕШ0Х0ДЕЦ 

- РЕКОРДЬОР
йството възлиза до 200 дина 
ра месечно да получат помощ 
в стойност до 600 дгчщра, на 
доходи от 200 до 300 динара 
се дава помощ в стойност до 
400 динара и на приходи от 
300 до 400 динара — 200 
дара.

С това решение значите
лно гце се увеличи броят па 
семействата, които ще полз
ват този (вид помощ. Служба 
та зт заетостта на работа м 
Димитровград наскоро що 
изготви списък на онези, кои 
то имат право да получават 
тази помощ.

Службата по настаняване на 
работа в Ниш реши да уве
личи помощта в натура па 
лицата без доход. Това реше 
ние е валидно и за Димитро 
вградена община.

Миналата година тази по 
мощ възлизаше на 500 дина 
'ра, сега нейната стойност се 
увеличава на 1 000 динара. 
Помощта се състои в опреде 
леио количество хранителни

Та ди-
СТОЙНЕ дето почти няма никаква пътека. На 

своя маршрут минава и много 
места. Това се вижда и от снимката. Спи 
михме го в момента, когато минаваше 
през срутения мост на Любатока река.

На това място друга възможност за ми. 
наване няма, но за това с голял* риск и 
крайно предпазливо може да се мине.

В. В.

Четиринадесетгодишният 
ГЕРГИНОВ, ученик от седми клас ца ос 
новнгуго училище в село Горна Любата, 
по броя на изминатите пеша километри, 
сигурно е между ученическите рекордьо 
ри в Босилеградска община.

Тоя ученик ежедневно, от своя дом 
лшцето и обратно минава почти 

Освен това той изклю-

опасни

продукти.
Тази помощ досега не по- 

конто имахалзваха лица, 
някакъв доход. Обаче, тази 
година е рошено ага лицата, 
чиито доход на член от семе

Ао учи
по 20 километра, 
чителяо пътува през долини и баири, къ М. Б.
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Изяждане“ на дохода строители в Добивите по-ниски от очоквонитеСловения:)9 Сега пече не е необходимо 
нагаждаме около тазгодиш
ните добиви от /тините та 
„Слочар” и индивидуалните 
производители в Димитров
градска община. Сметката е 
приключена. Според нея от 
всички ниви на стопанските 
единици па земеделската 
операция „Сточап", от 
хектара са получени средно 
2 500 к-г от хектар. Така от 
кооперативните имоти са вне 
сени -в хамбарите пад 600 хи 
дали килограма пшеница.

Частните производители са 
засели с пшеница 3 135 хек
тара и 
19 800 кг от хектар.

Тази година от всички за
сети площи с пшеница са по 
лучепц 62 073 000 кг. пшени
ца, предимно високо добивни 
сортове.

Тези добиви са под очак
ваните и от обществения, и 
От индивидуалния сектор. До 
статъчпо е да се констатира.

че в малко краища на наши 
та страна са получени тази 
година такива ниски доби-ИЗВЪНРЕДНИ

РЕЗУЛТАТИ
ОСВЕН ЧСГ1ЕХИIЬ и 1и екц работи, от тези във фа- 

гроаито организации и Ди- брнкити. 
митровград предупреждава 
сведението, че само за изток

ви.
Защо е така? Да бяха при 

ложени по-добри агротехни
чески мероприятия във ,всич 
ки сектори и имоти, добиви
те на пшеница щяха да бъда-/ 
по-високи. Така и и а коопс-

Слсдоватслно ..отпуските" 
лнте девет месеца е заплаче- (привидни) изяждат дохода 
но за отпуски по болест 1,4 но само на ООСТ и Димитро

вград, но .и много други и 
общината.

милиона динара.
Вредите, които ООСТ в Ди 

митровград понася от така 
..оправдано” изоставане от 
работа са значителни, ако 
се вземе предвид н намаля
ването обема иа ироизводег 
во, оттук намаляване произ
водителността иа труда, не
достатъчно ползване на мощ 
постите. Всичко това затруд 
иява производството ненро 
нзводствен труд.

От това произхожда една 
проста истина, чс с увслича- 
ване броя иа отпуските иобо 
лест. се намаляват дохода 
изобщо и обратно. Това оз
начава, че тук (..при такъв 
вид привидни отпуски по бо 
лест”) се крият големи вътре 
шнн резерви, върху конто до 
значителна степен се основа 
ват всички акции за осъщест 
вяване целите на стопанска
та реформа, стабилизация, 
премахване на инфлацията,

, разпределение според труда, 
модернизиране и реконстру
иране на съществуващите мо 
щности и т. н.

Ако тези средства, които е 
заплатила фабриката за от
пуски по болест по някакъв 
случай се вливат в дохода, 
какво всичко би могло с тях 
да се направи за подобрява
не на .личния и обществения 
стандарт на работниците? Ко 
гато към тях се прибавят още 
други неоткрити и нераздви- 
жени вътрешни резерви, ос
новната организация на сдру 
жения труд в Димитровград 
би разполагала с много пове 
че свободни средства, съот
ветно и .нишите доходи ще 
бъдат по-добри и условията 
за културно-забавен и спор
тен живот и биха създали 
се по-големи възможности 
за рекреация и възстановява 
не на трудовите способнос
ти и може да се даде ефи
касна здравна защита на дей 
ствително болните работни
ци. Ако ставаше въпрос за 
действителни отпуски по бо 
лест, (даващи се на работни 
ците поради болест, отпадна
лост или нужда работника 
да отдъхне малко), може би 
такива разходи нямг.ше да 
тревожат колектива. Но със 
сведението идва и обяснение, 
че органите по контрол в 
тази организация на сдруже 
ния тр4гд „болните” често пъ 
ти намират да правят малтер 
или вършат (в работно вре- 
ме) много по-тежки физиче-

КО-П редеела телят па Общ и и 
ската скупщина, ииж. Дра
ган Мпцои и секретарят иа 
Общинския комитет па СК 
в Босмлгорад, Гоне Григоров, 
посетиха трудовия колектив 
па основната организация 
.пи сдружения труд „Изпра 
дця” към предприятие „Ус
луга" в Босилеград, който 
строи различни обекти вСР 
Словения.
Тук ръководи голите (водиха 
разговор с работниците вър 
ху проблемите, които сре
шат и работата си. Те също 
бяха осведомени за изключи 
телио добрите резултати, ко 
пто осъществяват босилегра 
леките строители. Блаюдарс 
мие на дългогодишния си 
опит и па вложения труд, те 
бележт особено висока нро 
изводитслиост.

Босилегродскитс ръководи 
тели непосредствено се за
познаха и с условията за ра 
ботпицитс, конто са сравни 
телио добри.

С цел да се подобри сътру 
дничоството и по-ефикасно 
да се решават евентуалните 
проблеми, Мицов и Григоров 
.водиха разговор и с общи и 
екто ръководство на Кранъ. 
където се намира седалище 
то «а „Изградил".

240
рацията е по-малък доходът 
и на частните производители 
но-празни хамбарите.

Кооперацията „Сточар", ос 
вси това от 11 хектара е по
лучила 220 хиляди килогра
ма ечемик 
84 хиляди килограма зоб и 
т.н.

Срещу такова „изяждане” 
стои цял арсенал иа боеви 
оръжия, е който разполага 
еамоуправителиата практи
ка и самоуправнтелипте от
ношения и системата. Най- 
напред да се мобилизира тру 
довия '.колектив срещу та 
копа явление необходимо 
е ежедневно да се запозна
ва колектива с изоста
ването във всяка стопанска 
единица и му ее изчисли ка
кви вреди нанася на колекти 
ва й производството такова 
държание. Веднага тук са и 
целокупната домоуправител- 
па и обществено-политичес
ка структура в трудовата ор 
ганнзацпя, активът на кому- 
1 пиките непосредствени про
изволи голи, работническият 
контрол и Синдикатът, в рам 
К1гге на самоуправнтелиня 
комунален механизъм да ор
ганизира класово н политиче 
еко отношение и борба сре 
щу неоправдано изоставане 
от работа и върху такава кла 
сова основа да развива соли 
дарност, повързапост, органи 
знраност у всеки работник.

М. Б.

и от 56 хектара
получили средно

Факт е, чс овощните дърво 
та са родили съвсем слабо в 
общината и това задължава 
търговските и синдикални ор 
ганизации да осигурят пове
че плодове от други места, 
съставна част на нашето все 
кидневно хранене, а особено 
на децата.

М. В.

Есенната сеитба закъснява 

неоснователно
Земеделската кооперация 

„Сточар” — трудова единица 
в Димитровград имаше и 
време, и възможности, много 
по-рано да завърши сеитба
та на високодобивната пше
ница върху заплануваните 
88 хектара. До миналата се
дмица тя не е засяла пито 
един квадратен метър. Казва 
се. че кооперацията нямаше 
сеялка мито достатъчно тор 
който изисква пшеница. В си 
чки подготвителни работи са 
завършени преди двадесет 
дни и на повърхнина от 30 
ха е сложен тор, но семето 
още не е засято.

Че в тази кооперация, не 
върви, показва и следния при 
мср. Ка 
помага в прилагане на <1гро 
технически мероприятия в 
частния сектор когато не мо 
же в определен срок да за
сее с пшеница и своите имо
ти. Нейните агрономи твърде 
добре знаят какво значи да 
се загае есенна пшеница в

благоприятни условия. Но 
изглежда, че това, което се 
знае добре в тази коопера
ция, най-малко се прилага 
на практика.

Вместо навреме да е оси- 
гурила необходимите коли
чества .минерални торове, ко 
операцията трябва да употре 
бява така наречения тор 
,,888”. който не е добър за 
пшеница. Пшеницата търси 
повече комбинирани азотни 
и фосфорни торове, а те имат 
най-много калий. Тя за да 
получи необходимите мине
рали, „Сточар” трябва да 
хвърли по-голямо количест
во „888”, отколкото необхо
димия тор. а това означава 
увеличение на разходите, с 
което се заплаша неажурно 
стта.

В Забърдне сеитбата на

Три села на акция

Пътищата - жизнена 

необходимост
От три месеца насам от 

Бистър през Ярешник, Назъ- 
рица и Доганица се строи 
път за Бела вода. След за
вършването му по него ще 
могат да се движат камиони 
и снабдяването в този край 
значително ще се подобри. 
Дължината на строещия се 
път е 20 километра. Средст
ва обезпечават Общинската 
скупщина — 70 на сто и ме
стната общност — 30 на сто.

Трите села са осигурили и 
работна ръка. Въвели са ме
стно самооблагане. Всеки 
трудоспособен член на се
мейството дава по три трудо 
дни.

Досега ярешничани завър
шиха своя участък от пътя. 
Доганичани планират да из
градят своя участък до нача 
лото на зимата.

С цел да узнаем какво ми 
слят за строещия се път, по
питахме неколцина селяни.

СТОЯН ГОГОВ от с. Яреш 
ник: — С построяването иа 
този твърде важен комуна
лен обект много ще се подо
бри снабдяването на нашето 
село. Пътят ще е от голяма 
полза и за оказване на меди 
цинска помощ на стари хо
ра, а такива има много.

АНАНИ ИВАНОВ 
Назърица: 
електрически ток и на съоб
щителни връзки са една от 
главните причини за иконо
мическото изоставане на то
зи край. Липса на пътища 
пречи в снабдяването и може 
л би и непосредствен са по
вод за миграция на .населени 
ето. Без път няма развитие.
С пълно основание може да 
се каже, че след изгражда
нето на пътя — в тези три 
малки села занапред ще се 
заживее нов живот.

ДРАГОЛЮБ БАСОВ: от се 
ло Доганица: — С изгражда

нето на пътя Бистър—Дога
ница населението от този 
край чрез Бистър ще се свър 
же с центъра на общината 
Босилеград. Това ще е от го
лямо значение за икоиомиче 
ското развитие на този бе
ден край.

Пътят ще даде възможност 
за организирано експлоатира 
не на горите. Сега дървесен 
материал ще се извозва и за 
Босилеград.

Райчо Василев, Ярешник

к може тогава тя да

пшеница на кооперативните 
имоти е при край. а във Ви
сок е засято 20 от запланува 
ните 40 хектара.

М. Б.
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БЕЛЕЖКА при реализация на пла 
на по сеитбата е прояве 
на една дреболия — за 
бравено е да 
слънчогледа. За да се 
отбягнат въпроси и по
двъпроси около неспаз 
ване на плана и неточ
ното осведомяване на 
инспекционната служ 
ба най-лесно е било да 
се внесат цифри, които 
посочихме и то с чер
вен молив, за да не бу 
Дят никакво съмнение 
в онова, което е 
сано.

Според всички

ЛЪЖАТ СЕБЕ СИ се засее
• • •

В един отчет на коо
перация „Сточар” 
тазгодишната реколта, 
на специални формуля 
ри, цифрите изразяват 
хектар, среден добив 
от хектар и общите до
биви на отделни култу 
ри. отглеждани на коо 
перативните площи.

Всичко, което не е на
писано с клиширан пе
чатан текст, е написа
но с графитен молив.
На края подпис и печат 
на „Сточар". На обрат 
ната страна червенеят 
цифрите 17, па после 11 
и на края 187. Това тря 
бва да означава, че на 
толкова хектара коопе 
рацията е засадила слъ 
нчоглед, че 11 мц е по
лучила добиви от хек
тар и че от 17 ха са по
лучили общо 187 мц 
слънчогледовото 
от едноименното инду
стриално сеслкостопан- 
ско растение.
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I — Кога сте засажда 
лислънчоглед? — пита 
селскостопанския 
пектор.

— Тази година слън
чоглед изобщо не сме 
засаждали — казва ли 
пето в „Сточар”.

— Защо тогава това 
посочвате? — последва 
въпрос.

„ТИПГ СЕ ПРОДАВАТ 
КАТО ХАЛВА

за 1ннс-
=

Новите произведения на за 
водите „Тигър” в Димитров
град, така наречените „Тигш” 
— гуменки вървят като хал
ва. Тези произведения изне
соха на пазара преди да за
почне. учебната година (15 
хиляди чифта гуменки в три 
вида), а към края на сезо
на произведоха 50 хиляди 
чифта и всичко се продаде.

По всичко личи, че новите 
произведения на ООУР „Ди
митровград" нищо няма да 
загубят от своята атрактив
ност и в следващия период, 
особено сред младежта, не 
само поради това, че гумен
ките са с цветовете на отдел 
ните отбори но и затова, че 
в следващия сезон на пазара 
от първа съюзна дивизия, ще 
се ^изнесат нови видове „Ти-

I
зашиI прави

ла планът на сеитбата 
е трябвало да одобри 
Кооперативния 
ли най-малко — колек 
тивът

от село 
Липсата на У бедително действу 

ва обяснението, че пла 
ньорите и службите 
„Сточар" 
план на такава площ 
пролетната сеитба да 
се засади слънчоглед 
Тази

съвет и
II в на стопанската 

единица . в Димитров
град. Обаче, излезна по 
-другояче, от одобрено

са внесли в

IВ

I то.
производствена 

задача е била внесена 
и в отчетите на служ
ба в органа на 
нието, занимаваща 
със селско стопанство. 
Сега. когато е трябва
ло да се осведоми 
добивите

На този въпрос само 
управителните органи 
могат да потърсят отго 
вор (както и за още

I =
3управле ==

се шсеме други въпроси) от слу
жбите, работещи в 

„Сточар”.

= =I Г2

5заI излиза, чеМ. Б. М. Б. _
..................................................................... 1111111111...... ..... ..................
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НА СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ТЕМИ КЛИСУРАКой да се грижи В ОЧАКВАНЕза старите хора? НАЕдно решение на Изпълни ДРУГИ, също стари и изнемотелния съвет при Общинска
та скупщина в Босилеград 
буди надежда АСФШДЩели лица. които имат сино

ве и дъщери навред из стра-че занапред 
ще се поведе повече сметка ната. но които хич и хабер

си нямат за своите родите
ли. Такива лица, съвсем ес-за старите и изнемощели ли 

ца. Решението е само нача- тествено, нямат право на со- МЛАД ЧОВЕК, вероятно- 
работник от клисур ските селото -на този въпрос и се със циална помощ, макар 

закъсали. Те имат кой
че. сатой в следното: на органа по ла, седи в рейса и с усмивкада гисоциални грижи и сташцте 

при Общинската
Клисураиздържа. гледа водите на В лай меко

Тук се налага да се прила 
га закона. В него ясно се каз 
ва, че синовете и дъщерите 
са длъжни да се грижат 
издръжката на своите роди
тели. Това 
ят синовен дълг.

И макар
след проверката от 
на органа по социални гри
жи, ще се наложи на мнози-

скупщина е 
възложено в най-скоро вре 
ме да изготви списък на ста 
рите лица, без средства 
препитание.

Това не е нищо ново за Бо 
силеград. Знае се, че такива 
лица е имало
Мнозина от тези лица полу
чават помощ, която занапред 
няма да е по-малка от 50 на

езеро. След това поглежда 
часовника. По всичко личи, 
че дълго време не е бил’ в 
къщи. А когато автобусът -на 
пусна шосето към Босиле
град и се отправи към Кли
сура той неволно каза: „Ех, 
досега беше добре, но сега 
колко ли време ще пътуваме 
по нашия изровен път ..."

Другите хора побързаха да 
го зарадват:

— Мина това вече, Митко,

Правят се подготовки и 
изграждане на една общест
вена сграда в селото, в коя
то освен, квартири ще има по 
мещения за библиотека и, чи 
тална и канцелария за поща 
та. Кооперанти за тази сгра
да са_ Народния университет 
в Сурдулица, Здравния дом 
във Власина, ^операцията в 
Клисура, Местната общност, 
е главен организатор. С ко- 
оперантите са направени (ве
че договори и се чака реше
ние за започване, на строе-

почване на тази най-голяма 
сграда в Клисура.

— Ето, така ние се готвим 
да дочакаме асфалта в Кли
сура. Но сега трябва да заи 
тересуваме Телевизията Бел 
град и Дистрибуцията които 
трудно се решават да ни по 
магат в изпълнение на наши 
те планове.

за

за за

е така наречени-
и сега има. че е неприятно, 

страна

сто ^т минималния личен до 
ход в общината.

Но има тук и друго нещо. 
Има стари лица. които при
тежават имот, а не са в със
тояние да го обработват 
които наистина няма кой да 
им дава издръжка. А има и

на синове и дъщери, които 
са забравили родителите си 
да се напомни за тяхната длъ 
жност. Защото има и такива, 
конто се отдали на лукс и 
удобен живот и наистина са 
се забравим! съвсем.

★
мина отдавна 
кой километър и асфалтът е 
в Клисура...

само още ия- Визията на Клисурчани е 
напълно реална. Тук всеки 
човек, който известно време 
не е идвал в селото, се изне
надва от напредъка на сели
щето. Нови магазини на ,,3ве 
зда" от Сурдулица и местна 
та кооперация подобриха 
снабдяването и с пълните ви
трини на своите магазини 
промениха изгледа на село
то. А да не говорим какви 
планове имат кафенетата 
„Ловац”, „Кал веселя“ и „Ча 
побна -нощ“ ... Клисура тря
бва да бъде гото»2, да прие
ме ония хора от съседните 
махам!, които бързащ да дой 
дат тук да се приближат до 
асфалта, електричеството, те
левизията. Да бъдат по-близ 
ко до света.

Затова както нашия съпът- 
ннк от автобуса Митко стана 
изненадан, когато видя асфал 
та към неговото село, така

и на
о 0 о

И. А.
В Клисура за десетина дни 

ще пристигне асфалта. Това 
е главна тема в селото. Годи 
ни наред вече се устройват 
конференции, правят плано
ве. Всеки говореше ако дой
де асфалтът — Клисура ще 
има добро снабдяване, ще се 
подобри туризма, през село
то ще минават коли с меж
дународни регистрации и тн, 
и тн. А сега когато асфалтът 
вече е тук. да видим какво 
правят клисурци, какво под
готвят за неговото посрещане. 
Т ук идва 
гост. който трябва да им 
преобрази живота, да ги на 
прави по близки до света.

За да получим отговор па 
този важен въпрос потърсих 
ме председателят на местна
та общност МИТКО МАРИ- 
НКОВ. Разбира сс намерих
ме го в училището. Другарят 
Марипков с преподавател. 
Като добър събеседник започ 
на да ни разказва какво гот 
ви в тяхното село преди да 
стигне асфалтът:

ПИСМА

Небрежни мпгпзинери
Магазините на отдалечени 

те селища често са без най- 
необходимите стоки. Потре
бителите от любатските се-

ко струва брашното тип 800. 
Той му одговаря-3,30 динара 
килограм. В съседното село 
същото брашно се продава 
с 10 пари по-скъпо. На един 
чувал от 60 кг това е 6 дина 
ра. на 10 чувала-60 динара.

Някои от магазинерите на 
плащат хартиените чували от 
брашното по 3 динара, въпре 
ки че тази опаковка казват 
други магазинери е безплат-

ла са принудени по покупки 
да отиват чак в Босилеград, 
Радовница или Крива фея, 
В магазините не може да се 
намери ножче за бръснене и 
други подобни стоки. Също 
така нередовно е снабдяване 
то с петрол, дори и в центро 

районите. Това при-

многоочаквання

на. много негови съселяни, кои
то работят в Ниш, Белград, 
Зайчар и Алексинац и дори 
в Сараево и .други краища 
па страната ще бъдат много 
зарадвани, когато за Деня на 
Републиката дойдат в своя
та Клисура на гости. Търже
ството ще бъде по-радостно, 
заради хубавия асфалтен 
път...

вете на 
нуждава хората да го купу 
ват в Босилеград и да го пре 
насят на коне или на гръо, 
понеже в
приемат огнеопасни

Някои магазинери и не от. 
варят редовно магазините. 
И това нс може да не въз 
мущава хората. Нима друга 
рите спокойно чакат пенсия? 
Те всъщност са заети с до 
машна и полска работа и ра 
ботата в магазина им е до
пълнително занятие. Но, да 
добавим, за добри пари. По 
требителите дойдат, магази
на затворен. Времето за отва 
рянето му минало отдавана. 
Чакат го, търсят от лома да 
дойде, да ги услужи.

Много бих искал да узная 
чрез нашия вестник какво в 
това отношение е предприел 
общинския инспектор попа- 
зара и другите инспекции. 
Дали някои и кои от мага
зинерите са наказани за на- 

закона. Да се 
такива

автобусите не се 
вещес-.

Митко Маринов

жа. Определено с и мястото. 
Очаква се вече до края на 
-следващата седмица да се 
даде „зелена светлина"

тва.
В магазините повечетосто 

На се знаеки нямат цени. 
точно защо магазинерите не 
ги изписват, с. което наруша 
ват закона и предизвикват 
недоволство сред потребите 

Или пък стоките, които 
имат цена, тя е така написа 
на, че трудно може да 
прочете о от най-образован 
човек, а камо ли от полугра 
мотен селянин.

Нима не може да се
на всеки магазинер да

— Ние искаме да нрепоро 
дим селото. Клисура трябва 
да станс онова, което ц за- 

. служава. Преди всичко иска 
ме да 
лото.
махне и черквата ще остане 
па площада, достъаша на ту
ристи и хора които искат да 
видят този исторически па
метник. Понеже -пътят мина
ва от горната страна, искаме 
главната улица и площада 
да асфалтираме с наши сред 
ства... Да. имаме 26 мили
она стари динари. Ще оте
лим до 5 милиона за телевп- 
зиооиия преподавател. Зна
ете, ли че -в центъра на село
то няма телевизия. Толкова 
пъти вече писахме до Телеви
зията Белград шо те не ид
ват. Дай вие напишете от на 
ше име в „Политика", нека 
побързат. Виждате ли колко 
много антени има в селото. 
Хората ги повдигат, продъл
жават но още няма снимка 
на екрана...

Б. Николовза

лите.
редим центъра -на сс- 
ерковния двор ще сесе

на
ложи
изтъкне цената на стоката с 

четливи цифри, така 
това правят търговци 

Ние считаме,
едри и 
както
те в градовете, 
че с това няма нищо да из
губят, а напротив ще спече- 
лят доверието на потребите
лите и премахнат всяко съм; 
пение, че някои злоупотрео 
яват това и се обогатяват.

В един горнолюбатски ма 
газин за брашно неодав- 
на чух такъв разговор. Сел- 

пита магазинера кол

рушението на 
посочат имената на 
магазинери. Защото ако ма 
газинерът е продал някому 
брашно, плат или сол той не 
му с сторил никаква особе- 

услуга, но просто е изпъ 
лнил своето задължение, ка 
то работник в магазина, за 
което получава редовно ди

на

чен доход. Асфалтът наближава Клнсу раВ. Г. Нинов
янинът

в Желюша Сен за отопдониеРеферендум
част каже „да", водопропдпа 
та мрежа ще се разшири за 
тези домакинства.

До местната общност в 
Желюша 74 нови домакин- 

подадоха молби за до-
Същевромемно местната 

общност в Клисура подгот
вя и електрификация на Сму 
дина махала, където 96 къщи 
очакват електрически ток, А 
в Кебапова махала се вър
шат подготовки. До края на 
годината ще бъде готов во- 
допровода за Пеипа махала.

Органът па управление в 
Общинската скупщина по 
селско стопанство н лесовъд 
отво в Димитровград в тоя 
сезон даде над 300 позволи
телни За сеч на гори в част
на собственост.

Решенията за сеч главно 
са предназначени за осигуря 
вано на отопление за наотьн 
впщата зима, за която хора
та в Димитровград но са сне 
бднли достатъчни количества 
въглшца.

ства
пълнптелно получаване 
вода. Решения на такива мол 
би в селото се донасят чрез 
референдуми, И този път 207 
домакинства, които построи- 

ще решат с

на Това не е всичко. Ако по
лучат вода. всяко семейство 
ще трябва да внесе толкова 
средства, колко Определи 
местната общност.ха водопровода 

,да" или „не". Ако по-голяма М. Б. М. Б.
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Осмият конгрес на Съюза но социалистическата младеж Подготовки за есенното залесяване
на Сърбия завърши АКЦИЯ ЗА 84 ХА НОВИ ГОРИ
ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 

И АКЦИЯ НА МЛАДИТЕ
ГРАНИТЕ СА ГОТОВИ ДЛ ЗАЛЕСЯТ 23 ХЕКТАРА 
И ОКАЖАТ ПОМОЩ НЛ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 

ЧАСТНИТЕ ЛИЦА. НЛ ЕРОЗИВНИТЕ МЕ-И НЛ
стл

В залесяването ще участ- 
лупат учениците от петте ос
новни училища, както и от 
Гимназията и Отделението 
на училището за квалифици 

Босиле-

В Босилеградска община в 
са подготовките 

залесяване. В 
както в Бистър

пълен ход 
по есенното 
някои села, 
и Църнощица, от преди ня
колко дни започнаха акци
ите тю залесяване.

Спорел програмата па Об- 
щмпекатц горапека организа 
ция и па Предприятието по 
горско стопанство, тази есен 

в Босилеградска об

ство и единство'' на конгре
са бе върчеиа златен герб 
ма Централния комитет па 
СК на Сърбия, който от име 
то ма ЦК прие л*р Тихомир 
Влашкалмч.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛ ТРУДО
ВИТЕ ЗАДАЧИ в производството, училище
то, НА ФАКУЛТЕТА И СЕЛОТО — Е ПОСТОЯН
НА ЗАДАЧА НА МЛАДИТЕ. — НА КОНГРЕСА ГО 
ВОРИ Д-Р ТИХОМИР ВЛАШКАЛИЧ

рани работници в 
град. Те ще засадят общо 23 
хектара-

Гораните ще съдействуват 
и при залесяването от страна 
на предприятието по горско 
стопанство, а помощ ще ока- 

и на частните стопанив селата 
щипа ще бъдат зелссепи с 
борови фиданки 84 хектара 
ерозивни площи. В програма 
та со определени районите, 
в които ще се залесява, как
то и организаторите и носи
телите ма тези акции. В села 
та от Тлъмински район ще 
бъдат залесени 18 ха, в села
та от Брапковския пайон 10 
ха, в околността на Босиле
град 18 ха, а в селата ог Ли- 
гински и Любатски район по

Обръщайки се към дслега 
тите д-р Влашкалмч изтъкна, 
че Осмият конгрес се прове 
жда по време, когато в ре
волюционната история но 
Съюза па югославските ко 
мушнеш се очакват и търси 
от младата генерация да 
насочи колелото па история 
та па тона общество ио-иата 
тък в бъдещето, за което сме 
се определили. Това значи 
че от младите сс очаква и 
търси да се ангажират в раз 
витието на нашата револю
ция.

жат
като им осигурят посъдачен 
материал и предложат про
фесионална помощ. Инак, та 
зи есен. най-много ще зале
сят собствениците на ерозив 
пите площи.

Горанскага организация и 
занапред ще произвежда не
обходимото количество 
садъчен материал, чийто не
доимък често пъти досега е 
пречил да се изпълни плана 

залесяването. За целта го 
райската организация търси 
да й се отстъпи разсадника в 
Долно Тлъмино, чийто собст 
веник е земеделската коопе-

След двудневно заседание 
на 26 т.м. в Белград завърши 
Осмият конгрес на Съюза на 
социалистическата младеж в 
Сърбия. На последното засе
дание. на което присъствува 
ха д-р Тихомир Влашкалич. 
Милош Минич. Джордже Ла 
зич и други гости, бе ггрнет 
Статута и Акционо-полнти^ 
ската програма на Съюза на 
социалистическата младеж в 
Сърбия н избрано ново ръко 
водство.

За председател на Репуб
ликанската конференция бе 
избран Светозар Мияилович 
за подпредседател Татяна Но 
вакович, а за секретар Ми
рослав Чургуз.

Конгресът на младежите 
в Сърбия ознаменува проме- 
на в акцията и характера на 
организацията. Последова
телно изпълнение на трудо
вите задължения в произвол 
ството. училището, на факул 
тета и на село — е постоян
на задача на младите, с кое
то се влияе за изпълнение на 
икономическата стабилиза
ция — бе заключено на кон 
греса. На Конгреса младите 
от Сърбия се определиха за 
реформа на образованието и 
за по-бързо провеждане на 
становищата от резолюциите 
на Десетия конгрес на СЮК 
и Седмия конгрес на СК на

Сърбия. Младежите ще се 
борят за такава система па 
образование, която ще под го 
твя хората за изпълнение на 
функциите на самоуправи- 
тел и творец на нови блага 
с ясно марксистко светоусе
щане. Отделно внимание бе 
обърнато на марксисткото 
образование. В областта на 
науката и културата и твор
чеството на младите органи- 
зациите на социалистическа 
та младеж ще се ангажират 
за изпълнение на становища 
та от Резолюцията иа Десе
тия конгрес на СЮК и Сед- 
мия конгрес на СК на Сър
бия. Специално внимание бс 
обърнато на засилване само 
дейността на класови, само- 
управителни основи.

От конгреса бе изпратен 
поздравителен телеграм до 
другаря Тито. след което де 
легатите се хванаха в „Коза 
рачко коло".

тю-

Г11

15 поха.
На планираните площи ще 

бъдат засадени 340 хиляди 
борови фиданки, коиго пре
димно са произведени в го- 
ранските разсадници в ко- 
муната.

рация.
В. В.

Другарят Влашкалич 
нататък изтъкна, че младите 
трябва да правят това като 
се ползват от опита на ста
рите генерации. Той напом
ни на делегатите на конгре
са, че в близко^ минало сме 
имали големи изпитания, но 
другарят Тито и Съюзът на 
комунистите не са позволи
ли да на влезнем в задънена 
улица. Приехме новата Кон
ституция и конгресните ре

шения и с това дадохме от
говор на крупни въпроси, 
които ще тласнат развитието 
на нашето самоуправителио 
социалистическо общество.

по-

Из дейността на Изпълнителния съвет 
нл ОС

ЩЕ СЕ ОСИГУРЯТ СРЕДСТВА 

ЗА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ
Изпълнителният съвет на 

Общинската скупщина в Бо
силеград взе няколко реше
ния, отнасящи се до общест 
вено-битовото равнище и об
съди текущата проблематика 
в работата на органите на 
общинското управление.

По искане на Републикан
ския фонд за кредитиране 
на студенти. Изпълнителният 
съвет ще предложи на Об
щинската скупщина да участ 
вува във финансирането на 
тоя фонд с 10 на сто от сред 
ствата, които ползват студен 
тите от Босилеградска общи
на. Средствата, които общи
ната трябва да внесе в сту
дентския фонд за кредитира 
не въздизат на 160 хиляди 
динара. За отбелязване е, че

през миналата учебна годи
на към 100 студенти от об
щината са ползва-Ш студент 
ски кредити. Те са получили 
общо 580 хиляда динара.

Но решение на Съвета на
малени са продажните цени

РЕВОЛЮЦИЯТА ЩЕ 
ОСТАНЕ МЛАДА АКО 
И ПО-НАТАТЪК БЪДЕ 
ТВОРЧЕСКА на храната в гостилшгчарско 

то предприятие ..Слога” сред 
по с 2 дцнаоа. Така е реше- 
ио. защото преди това са на
малени цените на месото.

Съветът е също така ре шил 
да се увеличат наемите 
обществените квартири с 10 
на сто. Досега наемите 
възлизали от 82 до 145 дина 
ра. С това поскъпяване 
ге осъществят по големи при 
ливи на средства за аморти 
зацията на жилищните гра- 

В. В.

От името на участниците 
на младежкия преглед „Брат

за

Примерът на младежите от с. Барйе са

ще

СГОВОРНА ДРУЖИНА ■ ■ ■

които дадоха по 70 динара. 
Нито един от младежите не 
е дал по малко от 30 динара, 
а от девойките по 10 динара.

В тази младежка акция се 
включиха и по-възрастните. 
Иван Величков даде 100 ди
нара, Иван Каменов 50 ди
нара и пр. Парична помощ 
дадоха и младежи, които ве
че не живеят в селото: Иван 
Ращелов — 250 динара, То
дор — 100 динара Тацко Ива 
нов — 50 динара и др.

Със събраните пари орга
низацията купи един грамо- 
фон (1200 много грамофонни 
плочи, шахмат и маса за те
нис. ^

След това трябваше да се 
обезпечи помещение за тан
цови и други културни про
яви. За тази цел бе организи 
рана трудова акция, с която 
младежите реновираха поме

Че всичко може да се по
стигне, когато има воля и 
сговор показва най-новата ак 
ция на младежката организа 
ция в село Барйе, Димитров 
градска община.

Към края на август на съб 
рани е първичната организа
ция на Съюза на социалисти 
ческата младеж в селото 
прие решение да предприе
ме акция за организиран ма 
сов културно-забавен живот 
в селото. Първото начинание 
бе с доброволни средства да 
се купи грамофон с достатъч 
но плочи. Речено — сторено.

Като най-дейни в акцията 
се проявиха другарите Мир- 
ко Таков, Манча Георгиев, 
Гроздан Георгиев, Никола 
Станчев, които дадоха по 100 
динара и другарите Слава 
Соколов и Марин Петров,

щението на старата кухня в 
училището. Бетонираха душе 
мето, поправиха и вараеюха 
стените. В майсторските ра
боти най-голяма помощ на 
младежите оказа Митко Ве
личков.

По този начин младите от 
село Барйе си осигуриха ед
но приятно и уютно кътче, 
където ще се събират, четат 
вестници, слушат музика, иг
раят шахмат. Очаква се, че 
Общинската скупщина в Ди
митровград да изпълни обе
щанието си и подари на се
лото един телевизионен апа
рат. Това обещание бе даде
но. когато селото получи еле 
ктрически ток.

Примерът 
младежка организация в Ба
рйе е за похвала и подража
ние.

на сговорната

Цветко Зарков
Погановоки манастир (туш) Парица“ИЛИЕВ
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АНКЕТА НА »БРАТСТВО« ЗА УЧЕБНИЦИ ТЕ

Нуяяи * просвета * изкуствоВ по-малките училища 

по-големи проблеми
КЛИСУРА

УЧИЛИЩЕТО - БАРОМЕТЪР 

НА МИГРАЦИЯТАбвало
да обсъди този въпрос и да 
се предприемат мерки за на
писване на нов наръчник, ко 
йто да отговаря 
условия и изисквания.

ЗОРАН ЛЕПОЕВ, директор 
на училището: — По въпро
са за издаването на учебни
ци за училищата на българ
ската народност се говори по 
вече от 10 години. Но не се 
предприемат организирани 
мерки той <да се разреши. 
Няма достатъчно учебници, 
няма помощна литература за 
дообразование на преподава 
телите, няма белетристични 
произведения. Освен това — 
след излизане на някой учеб 
ник
училищата в Димитровград 
и Босилеград, а за нас какво 
то остане. От някои учебни
ци не сме получили нито ек
земпляр. Предлагам, когато 
ръкописа на един учебник 
се одобри за .печат, веднага 
да се преведе и на български 
език, за да не се чака. Инак, 
съществува една неуеднакве 
ност в обучението. Едни пре 
подаватели преподават на 
български, други, прордди 
липса на учебници, си препо 
дават на сърбохърватски.

Комисията за издаване на 
учебници, която бе създаде
на преди две години в Ниш

и™ Л И „!а!^ЛЪ л>к_аваЙ к и Нашата анкета за учебниците за 

уч бници и какво предлагат да се направи.

компетентна комисия

РАЗГОВОР С МИРЧО СТОЯНОВ, ИЗПЪНЯВАЩ 
ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕТО 
„ИВО ЛОЛА РИБАР" В КЛИСУРА

на нашите

МИЛЕНА ШАРКОВА, 
подавателка по биология: — 
Учебникът по биология за 
седми клас го има само — в 
каталозите! И затова някол
ко години вече съм принуде
на да диктувам... Искам да 
изтъкна и това, 
учебници, които 
ги разграбват 
училища в Димитровград и 
Босилеград, а за нас какво- 
то- остане.

БИНА ТОШЕВА, преподава 
сърбохърватски 

език: — И аз нямам учебни
ци по сърбохърватски език 
за училищата на българска
та народност. Използвам уче 
бниците на Петър Будел за 
сръбските училища.

ТАНКА ПЕТРОВИЧ, препо
давателка по български език: 
— Преподавам български 
език в пети и осми клас. Го
леми трудности ми създават 
граматиките, които са много 
стари и вече . неподходящи. 
Христоматиите са добри.

Не зная докога ще е така. 
но с години вече, във връзка

СИМЕОН СТОИЧКОВ, пре 
подавател по математика: — 
В превода на геометрията за 
седми клаг има много греш
ки. И материални дори. Ко
гато се говори за 
на триъгълници — не е ясно 
разграничено: що е сходст
во, а що е еднаквост? Има и 
неясни и непълни дефини
ции. На тр. 52 например, де 
финшшята се отнася до ед
наквост, а по-долу в приме
ра, който е посочен, е упо
требен знак за сходство. То
ва създава смущения.

САВА МИЛКОВ, също пре
подавател по математика: — 

аритметиката за шести 
клас, преведена от неспециа
лист, има и .материални гре
шки. Например: преводачът 
еднакво съкращава и най-ма 
лко общо кратко и «ай-малък 
общ делител (с НОК). И след 
това се явяват недоразумения 
и бъркотия. Преводът на гео 
метрия за шести клас който 
е извършил специалист — е

пре_

За последните години се за 
криха три паралелки на Ос
новното училище „Иво Ло- 
ла Рибар” в Клисура. И то
ва в Колуница, Бошчагова и 
Грубина махали. Предстои 
закриване и на други учили 
ща. Има предложение горни 
те класове в шестгодишното 
училище в Кострошевци да 
минат в Клисура, а на учени

години все повече се засил
ва. Училището се явява за- 
то барометър на миграцията. 
Миналата (учебна) година 
училището намаля с 100 уче
ника. Сега има 367 ученика. 
Поставя се въпрос колко 
ще бъдат идущата година, в 
кои села колад деца ще на
пуснат училището, защото 
техните бащш които работят 
във вътрешността на стлана
та след като решат квартир
ния въпрос преселват семей
ствата си. Затова броят на 
децата намаля, а преподава
телите остават без работа. 
Съществува неспокойствие 
между учителите къде ще 
отиват след като им бъдат за 
крити училищата.

На този и много други въп 
роси ни отговори и.д. дирек
тора на училището МИРЧА 
СТОЯНОВ.

— Училището има достатъч 
но преподаватели и всички 
са специалисти. Поради на
маление на отделенията ня
кои преподават и други пред 
мети. но това въобще не пре
чи на обучението.

сходство
че и ония 
излезнат — 
по-големите

първо се запасяват
телка по

В

съществува само на хартия. 
Не се чувствува нейната ра
бота.

Надявам се, че след прие
мането

Училището обогатява ку
лтурния живот в района 

Преподавателите в учили
щето се старят да запазят ре 
номето на училището от годи 
ните, когато

на новата програма
ще се пристъпи организира
но и в издаването и превеж
дането на учебници на бъл- 
ски език.

Мирча Стоянов
ците да се обезпечи превоз. 
Това е резултат от миграци
ята, която през последните

то получи наг
радата „25 май". Обучението 
е на нужната висота. Но явя 
ват се обективни трудности, 
произтичащи от плана и про 
грам ата на училищата за бъл 
гарската народност, който 
трябва да се ревидират час
тично.

В тази учебна година орга 
иизнраха събиране на шиков 
плод с цел да сс подобри ма 
терпалното положение на 
учениците, без достатъчкю 
г-редства за екскурзията до 
Гердап. По този начин учи
лището продало около 11000 
кг. Някои ученици набрали 
и до 100 кгр. По този начин 
от общо 145 ученика, участ
вували на екскурзията до Гер 
дап 70% от тях 
безплатно.

Анкетата води: 
Матея Андонов

ПОРТРЕТИ

Не се разделя от книгата
Ученици на час Сатиров е и любител-пче-Ако ви нанесе път в село 

Изатовци, потърсете Петър 
Сотиров. Няма да се разкае 
ге. От този 65-годишеи ста
рец, сега пенсионер, можете 
много интересни неща да на
учите.

лар.
За книгата Сотиров казва 

така:
— Книгата е голямо бога 

тство. Много неща научих от 
книгите. Затова предлагам 
младите да оползоворяват 
свободното си време в чете
не на книги....

издържан. Чувствува се, чс 
той познава материята.

СПАС СТАВ РОВ. препода
вател по музикално, общотс 
хническо образование и изо
бразително ИЗКУСТВО: — По 
моите предмети няма учеб
ници на български език, а са 
много необходими зарад тср 
мините, които трябва да се 
заучват. По тези предмети 
няма откъде да се 
опит, защото и в другите учи 
лища се работи без необхо
димите учебници. И се раб<> 
ти кой както се справи.

ИВАН КОЛЕВ, преподава
тел по история: — Преводът 
на учебника по история за 
шести клас е добър. Само 
учебникът малко е преобши 
рей. Уроците са много дъл
ги. В учебника за седми клас 
има случаи някои уроци по 
два пъти да са дадени, а ня
кои съвсем бегло. Например 
урокът за хайдутството. Зато 
ва съм принуден на час да 
давам допълнителни сведе
ния на учениците, за да из
ясня някои неща. Допуснати 
са и много печатни грешки 
(вместо големи е отпечатано 
ГОЛЯМИ напр. и ти). Учеб
ника,т по история за осми 
клас още ле е прецеден и си 
служим със сръбския. Искам 
да изтъкна, че наръчника 
Кратък кург* по история на 
България е негоден за упо
треба. Някои материали са 
дадени преобширно а дт 
изобщо не са ©месени. Смя
там, че в скоро време би тря

с въпроса г учебниците 
дават само празни обещания, 
а нищо не се предприема-

:е

ОЛГА РАНГЕАОВА. учител 
ка: — И ние тук работила 
кой както умее. Голям проо 
лем са ни учебниците по сър 
бохърватски. Ползвах няк^и, 
които се употребяват в сло
вашките училища във Войво 
дина но се оказаха неподхо-

са пътували
Ц. Димитров

Най-сетне — топла храна 
за учениците

Училището обръща голямо 
внимание към учениците, осо 
бено към ония конто пъту
ват. А те са много. Така от 
Паля децата пътуват и по 
20 км от дома до училището 
и назад. Това, разбира се, 
много ги затруднява да учат 
уроците си редовно. Затова 
в училището ще се организи 
ра следчасово пребиваване 
на учениците. За тази 
ще започне г работата уче
нически стол. Както каза дру 
гаря Стоянов 
всички подготовки, 
са съгласни и родителите. И 
в скоро време може да се 
очаква със сигурност, учени
ческия стол да започне с ра
бота.

Тези дни започнаха с рабо 
та и останалите активи и се
кции. които в условията 
следчасовото пребиваване на 
учениците ще имат 
време за подготвка па прог
рами за Деня на Република
та и Нова година. С това учи 
лището обогатява културния 
живот в Клисура и целия ра 
йон. в. Н.

черпи СЕНОКОС

БИБЛИОТЕКАТА
ДЕЙНА

дящи.
Учебникът по роден край 

не е добър. В него са дадени 
най-много Материали за Бо
силеград и Димитровград, до 
като за Звонци например

малко. И методиче- 
учебникът не е на рав

нище. Как да се ориетираме 
например е дадено в среда 
та на учебника, а трябва да 
бъде в началото.

Проблем представлява и 
Букварът. Много място е да- 

заучване на буквите 
вместо

съвсем
ския Петър Сотиров

Петър Сотиров обичал да 
чете още на младини. Но до 
шите и размирни години му 
попречили да изучи някое 
училище и така си останал 
па село. Най-много години 
е прекарал на работа в земе 
делската кооперация ,,Сто- 
чар", клон Висок, където 
през 1970 година получи и 
пенсия

От три години насам в се
ло Сенокос скътано в паз
вите на Стара планина, с 
открита библиотека — с кнн 
ш на български и сърбохър 
ватски език. Оттогава до днес 
— библиотеката е любимо 
място за срещи и разговори 
на сеиокошаин.Всяка вечер 
в библиотеката е пълно с 
хора. Идват труженици от 
полето да прочетат вестник, 
или да си вземат нова книга. 
Читалището получава „По
литика", „Илюстрована поли 
тика" и вестник „Братство“.

цел

направени садено иа 
чрез сричане. с коитопе
ене.

ДЕНКА ТАШКОВА, препо
давателка по физика и 
МИЯ: — Нямам учебник по- 
физика за осми клас, В дру 
гите учебници тю физика 
има грешки в писането па 
измеренията. На едни 
е употребена югославска, а 
на други българска транскри 
бция, И в преводите ца хи
миите има много .дюбългар- 
че ни" ду ми, вместо да се на 
мерят съответни за сръбски-

Х.И-

Прочел е много книги, пре 
димно от писатели-белетрис
ти. Освен това, чете и кип на
ги по селскостопанското про 
изводство. Най-любими писа 
тели му са Андрич, Гогол и 
Толстой. Сотиров знае над 
100 народни приказки и аие 
кдоти за велики учени и пи 
сатели. Той е и „жива енци
клопедия” във Висок.

места
Редовни посетители на чи

талището са и учениците от
повече

основното училище, както и 
горските работници от „Пре 
леейе" в Стара планина.

Г\'П

М. А.те.
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болшинство бе прието земе 
делското осип/пяпаие Да &ьде 
увеличено 40 на сто,

и в месопродашшцитс да 
б|.де по-евтино, та да 
полза
Чирич от Росомич изнесе, че 
селскостопанските произволи 
тели иеведнаж са доведени в 
неудобно положение, не са
мо когато се касае па здрав 
ното осигуряване, но и за 
плащането па данъци и др. 
Кооперацията, изтъкна той, 
взима пашите произведения, 
и с месеци не пи изплаща. В 
същото време ние се измъч
ваме за средства.

След гласуване, е голямо

има
н консуматора. ПетърИНФОРМАТОР Но това не е окончателно. 

Окончателно решение ще взе 
ме арбитражната комисия, 
разбира се, ако я потърсят 
заинтересованите здравни 
институции — Медицинския 
център в Пирот. Здравния 
дом в Димитровград и Здра 
впия до.м в Бабушпица, ако 
не могат да излезиат от за
трудненото финансово поло
жение.

НА

ОБЩНОСТТА 00 ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
М. А.ПИРОТ

I Повече грижи за децата 

ирременните жениПРОБЛЕМИ НА ДОГОВАРЯНЕТО НА ЗДРАВНА 
ЗАЩИТА

лтати в лечението на деца. 
13 това отношение са изпрел 
своите колеги в Ниш и дру 
ги I го-гол ом и градове в Соци 
алистичсска република Сър 
бия. Също така, по мнение 
на ироф. Чупич добре е орга 
низирапа и превантивата и 
значително с намалена смър 
тността на леглата, дори и до 
4 на сто, докато 
шс — 9 на сто!

ГОЛЕМИ СРЕДСТВА ЗА ЛЕКАРСТВА Тези дни като гост па ос 
-йонната организация па сдру 
жсиия труд на Службата по 
здравна защита за деца и 
младежи към Регионалния 
медицински център в Пирот 

професор лр. Вука 
Чупич. директор ма Им

ЧЛЕНОВЕТЕ'. на Скупщина лата година. Разходите в ле
та на Общността но зчравно петмесечния период възлизат 
осигуряване на содскостоиан н« 8489 909 динара, което 
ски производители обсъдиха . . .
на 26 октомври в Пирот фн- ^ • ЛВЦ
нансовня отчет на Фонда по а?*'" " ~
здравно осигуряване на зе- Ч 
ода от януари до септември. И 
Те не приеха предложеното 
увеличение на размера за ^ 
здравно осигуряване на зе- ъ 
меделците от 50, а изгласува Я 
ха увеличение от само 40 па ■ 
сто за погасване на напрано И 
ните загуби през изтеклите ™ 
девет месеца от 230 хиляди 
динара.

след погасване ма загубите 
от миналата година — дейст 
виталната сума па загубата 
ще възлезе на 3 034 905 дина 
ра. която сума трябва да сс 
погаси от допълнителните 
средства па Общността, кои
то трябва да постъпят до 
края па годината а изпълни
телният отбор на Скупщина 
та по здравно осигуряване е 
предложил да се въведе уве
личение па цените на здрав 
ното осигуряване — с 27 на 
сто за работниците и с 50 гга 
сто за селскостопанските про 
изводптели.

Това нещо предизвикало 
известни разногласия и зато 
ва въпроса беше изнесен на 
обсъждане в Скупщината.

КОСТАДИН СТАНКОВ от 
Димитровградска община из 
песе. че това увеличение е 
голямо, макар че е съгласен 
да се въведе и изтъкна, че 
досега е имало случаи да нс 
се водтг сметка за изразход
ване на здравния динар. На 
пример пращани са на леку 
ване лица в Сокобаня и др. 
места, без за това да е има
ло по-сериозна нужда. За 
такива и подобни лечения от 
касата на Общността са се 
„отлили" към 10 милиона ди 
нара.

ИСИДОР ЦВЕТКОВИЧ от 
с. Извор изнесе, че предло
женото увеличение е неприе 
мливо с оглед, че селото още 
не получава пълна здравна

посети 
шил 1
ститута гго здравна защита 
па младежта в СР Сърбия. 
Този виден специалист в об 
ластта на педиатрията посе
ти и гинсколожко-акушерс- 
кия отдел гга болницата, де
тския отдел и Диспансера за 
майки и деца и по този по
вод воли разговор с лекари
те-педиатри за предпазните 
мерки и лекуването на най- 
малките жители, както и за 
защитата на бременни жени

по-рано бе-

— За да може и занапред 
успешно да работи — трябва 
да се съгласува дейността ме 

генеколожко-акушерсжду
кия отдел и детския отдел, 
а в никакъв случай да не се 
създават изкуствени бариери 
между тези отдели. Освен то 
ва интеграция в здравната 
служба трябва да се върши 
между сродни служби — ка 
зва професор др. Вукашин 
Чупич.

;;Ж, -■

Професор Чупич похвално 
се изрази за работата на пе
диатрите в центъра. Той из
тъкна, че те са успели да пое 
тигнат забележителни резу-

*Тази сума не е могла да 
се погаси от въведеното уве
личение на размера на задъл 
жнтелното осигуряване от 8 
на 10 на сто върху кадастра 
линя доход, нито с увеличе
нието на паушалното обла- 
гане на селскостопанските г; •
производители от 35 — на 45 
динара на всеки работоспо 
собен «ден от семейството 
на село. Както бе изнесено в 
отчета, разноските на фонда 
са нараснали значително, по 
ради въвеждането на пъ.шо

;■

М. А.
ч 1■

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ
' **

От заседанието на Скупщи
ната Епидемичен хепатит• -■ *

осгауряване на лица на над 
65-годишна възраст, 

въвеждането 
безплатно осигуряване на уча 
стннци в Народоосвободител 
ната борба. Най-голямо уве
личение на разходите има в 
изразходването на лекарства 
и медицински 
88,5 на сто. От основните до 
бавки за здравно осигурява 
не през изтеклите девет месе 
ца са получени 4 118 739 ди
нара, или с 22,6 на сто пове 
че от същия период на мина 
лата година. Внесената сума 
от останалите видове здрав
на защита изглежда така: от 
задължителните видове оси
гуряване — 35,1, а от остана
лите права 5,4 на сто по-мал 
ко в сравнение със 
период на миналата година.

представлява увеличение от 
33,5 на сто в сравнение със 
същия период на миналата 
година. От тази сума за здра 
вна защита са изразходвани 
7 520 093 динара, или с 32,2 
на сто в повече от‘същия пе 
риод на миналата година, а 
останалите разходи възлизат 
на сума от 978 816 динара, и 
представляват увеличение от

Епидемичният хепатит, или 
както е известен сред хората 
под името „жълтеница", е 
остро заразно заболяване, ко 
ето се проявява с жълтенич 
ни и безжълтенични форми. 
Според начина на предаване 
ка заразата се различават 
две форми на хепатита: ин
фекциозен хепатит, при кой
то заразяването става по чре 
вец път, чрез извършването 
на някои манипулации като 
кръвопреливане, инжектира 
не, вадене на зъби и други. 
Понастоящем, се смята 
след вирусоносителство, кое 
то преболедуване е възможно 
при инфекциозния 
продължава 3—5 месеца, 
при серумния хепатит — 3—5 
години, и повече дори. Инку 
бационният период (времето 
от заразяването 
прояви на болестта) при ин
фекциозния хепатит най-че
сто е от 14 до 50 дни, а при 
серумния хепатит — от 21 до 
180 дни.

Заболяването най-често за 
почва с намалена физическа 
и психическа работоспособ
ност, нарушение на съня, 
то към тези прояви, а поняко 

преди тях. настъпват про 
яви от страна на стомашно- 
чревния тракт: намаление, 
до пълна загуба на апетита 
тежест в стомашната област 
след нахранване, гадене, по
някога и повръщане, тежест 
или тъпи болки в областта 
на дясното подребрие. Тем
пературата обикновено 
сем слабо повишена — 37,5 
и градуса, значително по-ря
дко се повишава до 38 __ 39
градуса. В края 
од урината променя цвета си 
и количеството й намалява.

Всички тези прояви характе 
ризират така наречения пре- 
джълтеничен период, който е 
по-добре изразен при инфек 
циозния и по-слабо — при се 
румния хепатит.

След този период настъпва 
жълтеничният период, който 
най-често става причина бол 
ният да потърси лекарска по 
мощ. ■

както и 
на пълнона

помагала

Твърде често обаче заболя 
ването протича без да 
жълтеница — така наречена 
та безжълтенична форма, ко 
ято крие опасност от заразя
ване на околните.

Източник на инфекцията е 
болният, който е носител на 
зараза още в края на инку 
бационния период, най-сил
но — през преджълтеннчния, 
и по-малко

За оказаните здрав
ни услуги, според клю 
ча. който е валиден се
га. Регионалният меди
цински център в Пи
рот трябва да получи 
през настоящата годи
на за оказани здравни 
услуги 19 милиона от 
фонда за работническо 
и 5 милиона от фонда 
по селскостопанско о- 
сигуряване. Диспансе. 
рът за медицина по тру 
да ще получи 1 милион 
динара, Здравния дом 
в Димитровград 4 ми
лиона, а Здравния дом 
в Бабушница — 3 мили 
она динара.

През настоящата го
дина са направени зна

чителни крачки в раз
ширяването на здраве
опазването на терито
рията на Общността. 
Построени са нови ам
булатории в Смиловци, 
Трънски Одоровци и 
Изатовци в Димитров
градска община, във В. 
Ръжана в Пиротска и 
в Любераджа в Бабуш 
нишка община. А до 
1976 година — амбула
тории ще получат още: 
Велика Луканя, Осма- 
ково, Крупъц, Топли 
дол. Присян, Церова, 

Църноклище. Петро- 
вац, Дойкинци, Суково 
и Темска в Пиротска 
и Богданова ц и Раков 
дол в Бабушнишка об
щина.

има

че

хепатит
асъщия

Отделните добавки, които 
внасят селскостопанските и 
други организации за времен 
но работещи сезонни работ
ници и др. (в размер от 5 
на сто от бруто-дохода на 
тези работници съгласно ре 
шението на Изпълнителния 
отбор на Скупщината по зд
равно осигуряване на земе
делци. осъществен е на стой 
пост ог общо 2 203 динара. 
В същото време миналата го
дина като чрез специално об 
лагане е набрана сума от 
55 080 динара. От допълнител 
ми републикански средства 
в деветмесечния период са 
внесени 4 330 164 динара, или 
с 2,7 в повече, в сравнение 
със същия период на минала 
та година. Общата сума във 
фонда осъществена в перио
да януар — септември възли 

на 8 451 106 динара, или с 
68,5 на сто в повече от същия 
период на миналата година. 
Това увеличение 
лио, защото голяма част от. 
тази сума се отнася за мина

в клишгчнодо първите проявения период. 
Хепатитът се разпространя 

ва под формата на единични 
случаи, но твърде често и 
под формата на епидемии, 
които могат да бъдат конта 
ктно-битови, водни, храните 
лни и други. Възприемчивост 
та е много висока. Заболява
нето засяга всички възрасти, 
но най-често децата до 14 го 
дини. След преболедуване се 
получава дълготраен имуни
тет. но преболедувалите от 
серумен хепатет могат да 
заболеят от инфекциозен и 
обратно.

Понастоящем в

ка-
га и

44 на сто. Най-големи сред
ства — сума от 2 221 248 ди
нара са изразходвани за ле
чение в стационарните здра 
вни заведения— 4 424 371 ди
нара. Най-голямо увеличе
ние на разходите има при та 
ка наречените средства за 
здравна защита 
ски помагала — 2,6 пъти, а 
разходите за лекарства са 
увеличени с 88,5 на сто.

След приспадане на всич
ки разноски излиза, че раз
ходите са по-големи от при
ходите с 264 905 динара, а

защита. Освен това, селско
стопанските 
както изтъкна 
мат. възможност да дойдат 
до по-значителни приходи по 
ради състоянието на пазара, 
както и поради твърде лошо 
то поведение на земеделски
те кооперации 
още не се обръщат с лице 
към развитието на селското 
стопанство, а се препитават 
от търговия. Той изтъква, че 
би било желателно ако вече 
месото се изкупува от произ 
водителя по 10—13 динара —

оизводители, 
веткович, ня

редица
страни на света се извърш
ват задълбочени проучвания 
за откриване на вируса на 
епидемичния хепатит и резул 

са обнадеждаващи, 
никакво съмнение че

ортопед- които все е съв

татите 
Няма
с откриването на вируса ще 
се осигурят ефективни сред
ства за неговото лекуване.

е относите на този пери

К. В.
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ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ шноФУТБОЛ ШОI

Висока победа ! ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ
■ Заминава от Пирот

■ В ЧАСА

Пристигна в Пирот

В ЧАСА„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „ЗАДРУГАР" (Крупъц) 7:1 (4:0) на бившия футболист на ■
„Асен Балкански" и спортния 3 Белград
деец. Александър Леков. 5 Ниш 6,30, 10,50, 13,00, 13,30 Ниш 

На 5:0 резултатът покачи ■ 14,00, 17,20, 18,20 и 21,00
К. Кръстев. Гостите у сияха ш 
да вкарат единствения гол в 5 Крагуевац 
57 минута, а само две мину- ■ ГУ у 
ги след това М. Петров вка- ■ д опие 
ра и шестия гол за домати- {Лесковац
ния отбор. Краен резултат ■ оаичар . -
на мача бе отбелязан на ня- *К’няжевац 4,00, 5,40, и 12,00 Княжевац 
колко минути 
срещата от А.

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

14,40, 16,30 и 18,30

10,00 и 14,15 БелградДимитровград, 27 ___
ври. Игрище на „Асен Бал
кански”. Време дъждовно и 
студено. Теренът неравен. 
Зрители около 400. Голмай
стори за „Асен Балкански" А. 
Милев в 9, 35 и 86, К. Кръс
тев в 18 и 59 и М. Петров 
в 29 и 51 минута. Съдия П. 
Василевич (Пирот).

„Асен Балкански”: И. Та
ков 7, Б. Гигов 7. А. Пейчев
7, П. Димитров 8, А. Петров
8, Д. Каменов 7 (И. Гигов 7), 
С. Миркович 6, Б. Михайлов 
7, А. Милев 8, К. Кръстев 8, 
М. Петров 8.

Въпреки лошото време.

футболистите на „Асен Бал
кански"

октом-
уопяха да извоюват 

още една значителна победа 
срещу „Задругар" Крупъц с 
резултат 7:1 (4:0). Победата 
беше обезпечена

Крагуевац 
Скопие 7,00 

7,00, 14,30, 15,25 Лесковац 6,45, 7,00 и 12,00 
Зайчар 18,30

15,45

5,0014,10
11,30още през 

първото полувреме, когато 
М. Петров, К. Кръстев и А. 
Милев постигнаха четири ху 
бави гола. Домашните фут
болисти имаха възможности 
да вкарат още няколко гола 
през първото полувреме, оба 
че създадените шансове оста

4,30
4,30, 13,30 и

Милев^33 Иа а Звон. баня 4,30 и 10,45 Звонска баня
Най-добри в домашния от- ■ Велико Боиинце 7,30 Велико Бонинце

бор бяха П. Димитров и А. “ 11,00 13,00, 15,30 и 15,50 7,00. 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00
Петров в защитата и А. Ми- ■ Бабушиица 5,00, 5,45 Бабушиица 4,30, 5,00,
лев п М. Петров в напалени ■ 6ДЮ 9,15, 10,00 12,10 14,10, 5,45, 7,00 9,00 10,45 12,00,
ето. 3 15,00 16,00 17,00, 17,25, 13,00, 15,30, 16,00, 18,00

. . 3 18,45 20,00
’ • 8 А- Криводол

3 Дойкннци 
■ Т. Одоровци 
8 В. Луканя

4,30 и 15,30
5,45

наха неизползвани.
Второто полувреме започ

на с едноминутно мълчание 
по случай трагичната смърт 14,00Д. Криводол 

Дойкннци
6,00 и 12,00 Г. Одоровци 

6,00 и 16,30 Велика Луканя 
15Д5

6,30, 12,45, 17,00 и Нишор

4,30
15,004,30
10,00 14,30 

5,00 и

Град с най-много войни 5,00 12,00 15,15,Нишор
18,45

Блато
и 18,10

5,10 6,30, 12,00 13,30, Блато 4,40, 6,05, 11,30,
14,40, 21,00 и 22,00 13,00, 14,10, 20,10 и 22,10

Б. паланка на всеки час от Б. паланка 
5,00 до 22,00

на -всеки часСветовната енциклопедия 
на градовете, печатана във 
Великобритания бележи.. че 
Белград е град, който е уча 
ствувал в 114 големи военни 
стълкновения, водени в не
го и в тях са загинали над 
шест милиона хора. Градът 
е имал над 30 различни и

дето от тях е построена кре 
пост. Това се случило през 
11 век. След десет години 
византийската войска заела 
Земун и на специални кора 
би пренесла строителния 
материал на Калемегдан и ^ 
построила Калемегданската ■ Темска 
крепост.

мена и получил от турците. 
освен последното, което е 
получил от унгарците. Най- 
интересно събитие от вое
нната история на града е би 
ло напълно унищожение на 
града от страна на унгарци 
те и пренасяне на неговите 
каменни блокове в Земун, къ

от 5,00 до 22,00
5,00 16,00 Камик 4,00 14,30

Понор 5,15, 6,30, 8,30, Понор 4,40 6,05 7,00
■ 12,10 13,30, 15,30, 16,30 11,30, 14,10 16,00 20,10 22,10
21,00, 22,55

Димитровград на всеки час Димитровград на всеки час 
-----  от 5,00 до 22.00

Камик

от 5,00 до 22,00
5,10, 7,00, 9,00, Темска 4,30, 6,05, 8,00

13.00 13,55, 15,00 17,00 21,00 12,00, 14,10, 16,00, 20,10 22,10
и 22,50 
Шугрин 
Вел. село

9,40, 11,40, 13,05, 14,45
16.00 17,40, 19,40, 21,00,
22,50

Расница
13,00, 14,35, 15,40, 21,00,
22,30 

Държина 
14,35, 19,00 22,35 
Осмаково
15.00 20,00 
йсловица 
Суково

15.00

12,00Шугрин
5,10 6,40, 7,50, Вел. Село 4,30. 6,05 7,15, 

9,00 11,00 12,10, 14,10 
15,00, 17,00, 19,00 29,10, 22,10

13,00

На 7 ноември се навършва една година от 
смъртта на нашия мил и незабравим баща, брат, 
съпруг и дядо, който ни напусна завинаги на 58-го- 
дишна възраст 4,40 6,05 7,00 

12,20, 14,10, 15,15, 20,10 
22,10

5,10. 6,30, 7,30, Расница

СТОЙНЕ СТОЙЕВ
4,40, 6,05 1220 

4,20, 6,05, I
5,10 6,30, 13,00. Държина

14,10, 18,30 22,10от Бранковци
5,05. 6,50, 13,00, Осмаковопомен иа покой-На тоя ден даваме годишен

поканваме всички роднини и приятели да 12,00 14,10, 19,00 :
5,00, 12,00 

4,30. 6,05, 12,30,
7,00, 16,00, Йеловнца 

5,10, 7,00. 13,15, Суково 
14,40

5,15. 15,00, Петровац 
5,10, 6,40, М. Йовановац

12,30, 14,10. 19,00

ника и 
присъствуват. I■

ОПАЧАЛЕНИ: съпруга Верка, син Бо
рис, снаха Косара. внучка Оливера, брат 
Джордже, баджанаци Миле и Стоян и 
многобройни други роднини.

4.30, 14,10 I 
4,30, 6,05;

Петровац 
М. Йовановац

13,10, 14,50 20,00 ■
II

освобождението на Югосла- 
бнла повдигната в За-

Ага с Краш и Кончар и 
другите, от май 1950 годи 

почива в голямата гроб

Дебеляк заедно с май-за-
Седелите секретари на СКОЮ таяпаслужените синове 

страна със Златко, Янко, 
с Мия и Пая, с Колумбо и

па, (КРАЙ)цица па героите, която следЙОСИП ЕДЕБЕЛЯН
така иеустраши 
Колумбо и Ага. 
радостен и горд, 

че вече от

неотдавна 
мо носели 

Бързал
макар че знаел,
Пеща зад всеки завои го ча 

засади,

Йосип Дебеляк е роден на 
28. 11. 1902 година в Оре- 

околия .Предграда. Ьил 
висок, строен с рижа къдра 
ва коса. кестеняви гъсти веж 
ди с кръгло и пълно 
И той имал шестима братя 
и сестри. Бил хлебопекар- 
ски помощник Дейно У^ ' 
ствувал в консолидирането 

младежките редове след 
Обзнана. Уча

шие

преследвания,кат
куршуми.

Дошел с големи
активизиране иа 

СКОЮ за заздравяване и ор 
революцио- 

съпротшза срещу по

планове
за ново

ганизиране на 
ината
лицейско-монархистката дик-

н а
злогласната
ствувал в много акции^ ^ 

година в
татура. „

Като дошел сякаш буря ра 
звълпувалз -градове и покра
йнини. Целият полицейски 
управителен апарат бил на 
сочен да сс открие Дебеляк.

Загинал със смъртта иа ге 
рой. С такава смърт, 
то единствено отговаряла на 
неговия бу1рс11> горд, самоот
вержен живот на револгони 
онер. Загинал неуспял да 
прати в Москва подаръци па 
своя син, който се родил, до 
като пътувал за Югославия, 
За сина, който така много 
обичал, а когото нс видял...

младите скоевци. .
15 актомври 1930 
престрелка с полицията

Седмият бил Дебеляк, След 
Янко, Мия, 

Колумбо и Ага. 
плеядата иа

Златко, след 
Пая и след 

Седмият от 
най-смелите между смелите. 

От Москва тръгнал в оня 
когато от страната, при 

смъртта 
. Под 

Виена и 
агреб 
I Съю

каква

ден,
стигнала вестта ва

в Зелен гаи из
на Ага
чуждо име през 
Пеща бързал към 3 
да превземе знамето на 
за на югославската комуни 

което до СКОЮ беше организатор па младежите « ПОБ: група скоешщ и Лужпрца (1944)етическа младеж,

Страница 11БРАТСТВО * 1 НОЕМВРИ 1974



В носове но отдих и почивно
ХУ4ЛР ШОПСКИ ХУМОР

Комплимент
Мъж и жена сс спират 

пред клетката е хищници в 
зоопарка.

Мъжът казва:
— Как миолиш. Елза, как

во би казал този тигър, ако 
можеше да говори?

— Аз съм лсопард, Елза! 
— чува сс откъм клетката.

Гледаш го нищо човек, на да знаеш 
що е загубен.

Не искам да сам добреЛАТИНСКАТА АЗБУКА 

1 МУЧИ УНУЧЕТО...
♦ — Какво повече искаш, Вуте? Вече 

си много добре.
— Ис искам аз да съм добре, а Нане 

да е зле.

♦
♦
♦ л♦
♦
♦
\ Яете и зиме♦

♦ Бре я мислим ние с бабуту сн имамо му-
♦ Ке, а оно и децата сн нмаю гриже и това го-
♦ леме. Ама кво могу ка я не могу с нищо да
♦ помогнем на унучето.

Преди некой дън детето доодп при ме-
♦ не и носи йедну кингу. Очитн му пълни със
♦ сълзе. Остани кннгуту и ме пита:
♦ — Аедо, може ли нещо да ми помогнеш

Шоп минава вън от белите линии на 
„зебрата”.

— Не виждаш ли белите линии? Гло

♦
♦
♦ ■*- Но, учителко, взех под 

внимание и девалвацията
(„Фрпн рир“ — Париж)

♦ ♦ ба?
♦ — Чс си платим. Но утре, като пад

ате снет, умрем ти на белите линии.♦ ★♦♦ не смейем да идем при тату.
♦ — А кво дете да ти помогнем ка и я съм
♦ слабо грамотан. Учил сам школ>у одавпа и 
т съга знам само да се подпишем ка дойде по-
♦ щарат да платим данакат.
. — Па кико ти дедо све помниш, нищо не
т записуйеш? — питуйе детето.

— Нищо я не записуйем, а све бележим 
| на моят рабуш. Щом завършим работуту уз- 

Т нем ножат . . .

♦ При бижутера:
— Колко струва този пръс 

тен?
— Десет хиляди.
— Дявол! А тази гривни? 
— Два дявола.

♦
♦

♦
РИШАРД ЗАБРОВСКИ — 

Полша!
♦♦ Детето поче да се смейе, малко се посло- 

Г боди и тегая ми даде кннгуту:
* — Дедо, а кой да ми прочети урокат?
. Узо кннгуту, гледам убаве корице, уба- 
Т во писмо, слиНе, ама ли сам при очи без очи.
Т Не могу на детето да прочетим нищо.

— А що дедино ти не научиш у школ>у- 
Т ту .да четиш, чуйем бащати каже да си одли- 
? чан ученик.

— Ама дедо, каже детето, я би научил 4 
Т ама това е написано на латиницу, а нийе то- 
I ва писмо че учимо у треНн клас, а маще кни- 
Т те у друЬи разред су на латаницу. И са кво 4 
Т да прайим требе до надогодину некой да ми 4 
У чети уроците.
У Бре, зачуди се я. Кико може и учени чо-
У веци да побъркаю работете. Значи ка я учео 
. знам първо учеомо азбукуту по после чети- 4 
I мо, а са Децата първо требе да чету, па пое- 4 
Т ле да уче азбукуту. 4
У Вану детето за руку и одведо га при Пе- 4 
Т .ру писаратога на задругуту. Он учил учили- 4 
I ще преди войнуту у бившу Югославию. 4
У — Перо, дай прочети това на детето. 4 
У Ако требе, че си платим да му четиш дона- 4 
У годину, додека научи латинскуту азбуку. 4 

Пера узе книгуту, тури очилата и поче 4 
4 Аа чети ,ко на воду. А детето само слуша и ф 
ф гълта буквете. ф
ф Тека — при толкова държавни даскалйе ф 
ф Пера стану и частан даскал на детето. ф

МАНЧА

4
44 4
♦ /4
4
♦
4

Интересни
нашите

новини от 

краища
!

.гь4
I Ю ★ Михаил Хаджиев напуснал 

издателската дейност и ста
нал околийски началник в 
Цариброд*

Печатницата била поместе 
на в чарпшята сега улица М. 
Тито срещу Дома на култура 
та. а по-късно в дома на 
Илия Трънски. печатницата 
просъществувала до 1917 го
дина и била 
България.

УЧИЛИЩЕТО във Височ- 
ки ) ;оровци навърши 110 го 
дини. То е основано през 1864 
година и формирано под вли 
яние на учебното дело в Пи 
ротско, където съществува- 
ха училища, като в Пирот, 
Осмаково, Крупъц и Дойкии

Без думи

★
Вашата дъщеря има нужда 

от развлечение — казал ле
карят.

— От какъв род, докторе? 
— От мъжки.

ци. продадена в
★

★ ★ПЕЧАТНИЦАТА на Георги 
Минов в Цариброд е най-ста 
рата печатница, открита през 
1909 година — преди 65 годи 
ни. Георги Минов набавил 
печатницата в Америка, а ре 
дактор на изданията бил Ми
хаил Хаджиев от Филипов
ци, Трънско. който имал гол 
ямо образование и нужното 
културно ниво за редактор 
на вестник. След 1914 година

— Вашето бебе може ли 
вече да говори?

— О, да! Сега го учим да 
мълчи!

КЛИСУРА има турско гро 
бнще, което се намира неда 
леч от селото по течението 
на р. Ерма.★

4 — Дъщерята ви е съгласна 
да ми стане жена.

— Вие сам сте си виновен. 
Защо идвахте всяка вечер у 
нас.

★4
4 НАЙ СТАРО КИЛИЙНО 

УЧИЛИЩЕ в Клисурски 
край е било в село Паля.

ЖАЖДА у' и.С •ПРПСГП '‘/АЛг’4- 
■( -Н&РВЗЛрхг, В '-МпЗ-поапе /елттх

ьПЕТРОВ
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