
ЬРЯ-ТСТВо Щафетата на младостта 

тръгва на 30 март 

от Лабин
бьлг арСката народност а сфр Съюзният комитет по чествуване на Деня на мла

достта (председател Азем Власи) реши тазгодишната 
Щафета на младостта да тръгне от Лабин, град в Ис- 
трия, на 30 март. Пояснявайки решението каза, че Ис- 
стрия и специално Лабин имат дългогодишна работни- 
чесна традиция. Още през 1921 година лабинските мин
ьори, борейки се за права на работническата класа, 
свалиха капиталистическата власт и създадоха своята 
Лабинсна република, ноято след 25 дни бе потушена 
в кърви.

.Югославия .
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ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК на СЮК

ЕДИНЕН И МОЩЕН СЪЮЗ 

НА КОМУНИСТИТЕ
Борбата на народа от тоя край има историческо 

значение и през Народоосвободителната борба, за 
присъединение на Истрия към Югославия. В Народоо
свободителната войска се бориха около 7 хиляди ла- 
биняни, от които 1 700 паднаха в борбата. Тукашните 
миньори дадоха голям принос за самоуправителното 

страна. Добре е известно, че на
селението от този край оказа достойна съпротива сре
щу иредентистните стремежи.

Чествуването на Деня на младостта, нато подчер
та Азем Власи ще „изрази нашата любов към дру
гаря Тито и ще ознаменува великите дати на нашата 
Революция — 30-годишнината от освобождението и со
циалистическото 
първата щафета...

развитие на нашата

* Заседанието откри и накрая говори председателят на СЮК Йосип Броз Тито

Под председателството на 
председателя на Съюза на юго 
славските комунисти Йосип 
Броз Тито на 25 февруари в 
Белград се проведе Второто 
заседание на Централния ко
митет на Съюза на югослав
ските комунисти, на което бя
ха разгледани въпроси за идей 
но-лолитическото и организаци 
онно укрепване на Съюза на 
югославските комунисти.

Съюзът на комунистите, спо
ред думите на Билич, днес има 
повече от 1 милион и 100 хиля 
ди членове. От този брой над 
313 хиляди са работници, око
ло 147 хиляди числящи се към 
хуманистическата

общество, младежките трудови акции,

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА 
ДИМИТРОВГРАДинтелиген

ция, техническа интелигенция 
60 хиляди, административни ра 
ботници — 129 хиляди, ръко
водители — 78 хиляди, воено- 
служещи от личния състав на 
ЮНА—83 хиляди, почти 60 хи 
ляди студенти и ученици, до
макини и пенсионери — 116 хи 
ляди, селскостопански произво 
дители — 60 хиляди души и 
други — около 30 хиляди души.

За по-голяма дееспособ
ност на комуниститеНа заседанието, което се със 

тоя в сградата на Скупщината 
на СФРЮ, Централният коми
тет прие отчет за работата на 
Председателството на ЦК на 
СЮК и неговите органи меж
ду двете заседания на ЦК на 
СЮК и Правилник за организа 
цията и начина на работа на 
заседанията му. Встъпителен 
доклад по главната тема ,,Ан- 
туслни въпроси на идейно-ор
ганизационното изграждане на 
СЮК” изнесе секретарят в 
Изпълнителния комитет на Пре 
дседателството на ЦК на СЮК 
ЮРЕ БИЛИЧ. Той подчерта, 
че днес, както винаги досега, 
на нас ние необходим мощен 
и единен Съюз на югославски
те комунисти, който ще предво 
жда борбата за разрешаване 
на обществените противоре
чия, за последователно претво 
ряване в дело на сегашната 
програма на нашата револю
ция, за кохезия в нашата мно
гонационална общност, за со
циалистическо самоуправление

На нас ни е необходим такъв 
Съюз на комунистите, тъкмо 
затова та в днешния етап на 
диктатурата на пролетариата да 
я направим нолното е възмож
но по-широка, по-демократична, 
с една дума — самоулравите- 
лните отношения в нашето об
щество да станат всеобхватни 
обществени отношения.

Писмото на др. Тито и Изпъл
нителното бюро. Конституция
та подготовките 
конгрес и неговите решения — 
бе констатирано на заседание 
то — въоръжиха Съюза на юго 
славските комунисти и всички 
прогресивни сили в общество 
то за борба в сегашния етап 
на нашата революция. Главен 
въпрос днес е приетите реше
ния да се претворяват в дела.

Оспособяваявто на Съюза на 
комунистите е съществено ус
ловие за обезпечаване на ефи 
касно претворяване в живота 
на тези решения.

Общинският комитет на Съю 
за на комунистите в Димитров 
град на заседанието, проведе
но на 24 февруари т.г. прие 
информация за политическото 
положение в общината и за 
идейно-политичесната. органи
зационна и надрова подготве
ност на СК.

Комитетът обстойно оцени 
положението в първичните ор
ганизации на СК броя и класо
вия състав на членовете, орга 
низираността им, идейно-поли
тическата и акционна оспособе 
ност, метода на работа, вътре 
шните отношения в Съюза на 
комунистите в останалите об
ществено-политически органи 
зации. За по-успешна работа в 
предстоящия период бяха на
белязани задачите на комунис
тите и партийните организации.

В областта на идейно-поли-

еспособност — бе подчертано 
на заседанието.

Нужно е по всички въпроси 
да се заемат ясни и конкрет
ни становища. Осъществява
нето на заключенията трябва 
обезателно да се следи м да 

анализира

Всеки четвърти администра
тивен работник или специалист 
е член на СЮК. Всеки десети 
работник е член на партията 
както и всени 60-и селскосто
пански гроиззодигел От 25 
хиляди села в Югославия са
мо в седем хиляди съществу- 

2» ват първични организации на
Съюза на комунистите. В СК 
20 на сто са жени, което не е за 
доволително.

се изпълняването
им.

В областта на организира- 
ностат на СК ще се практику
ват различни форми на рабо
та като събрания на комунис
тите, съвещания, работни гру
пи, комисии и активи.

Трябва да се преразгледа и 
работата на секретариатите 
на първичните организации и 
следи работата на всеки член, 
както в СК, така и в останали
те обществено-политически ор 
ганизации.

Нужно е приетите заключе
ния от Общинската конферен
ция в областта на надровата 
политина последователно да 
се проведат в дело и да се 
приеме обществен договор за 
кадри в общината.

Приемането на нови члено
ве, а особено на млади ра

ботници, селскостопански про
изводители и младежи е дълг 
от първостепенно значение.

Всеки комунист е длъжен 
да работи върху собственото си 
изграждане. За целта ще про
дължи с работа Школата за 
самоуправители, а повече ще 
се работи с младите членове 
на Съюза на номунистите.

В разискванията на заседа
нието взеха участие двадесе
тина членове на Централния 
комитет на СЮК. Централният 
комитет прие отчета за рабо
тата на Председателството ме 
жду първото и второто заседа 
ние на ЦК на СЮК. В отчета 
между другото се посочва, че 
досегашните резултати и уси
лия в много области на живота 
показват, че Съюзът на кому
нистите все повече прераства 
в партия на революционна ак
ция, все повече е способен 
своите становища и политика 
творчески и ефикасно да прет 
порива в дела.

тическата и анционна оспосо- 
беност на СК ще продължи 
процесът на диференциация в 
първичните организации. От 
редовете нд СК трябва да бъ
дат отстранени всички, които 
са против политиката и дейст
вията на СК, стоещи на стра
на в конкретните акции и кои
то не се ангажират по изпъл
нявано на задачите и провеж
дане политиката на СК.

Първичните организации и 
техните ръководства активно
стта си ще насочат към съще-

Й. Б. ТИТО

в обществото и той днес все 
по-конкретно осъществява тази 
своя роля в процеса на борба 
та за самоуправление. В живо 
та и дейността 
дойде до своеобразен рвне- 
санс. Организациите и ръковод 
ствата работят по-добре. В Съю 

комунистите 
зоха много млади, в ръководс 
твата са избрани много нови 

изтъкна между друго

Централният комитет на Съю 
за на югославоките комунисти 
избра девет нови членове на 
Председателството на СЮК:
Али Шукрия, Иван Кукоч, До- 
бривор Видич, Душен Попович,
Мунир Меоихович, Драголюб отвени въпроси. В това отно- 
Ставрев, Милутин Балтич, Доб- шение те трябва да покажат 
росав Чулафич и Миха Рав- на дело самоинициатива и де- 
ник.

на партията

вляза на
за Десетия

хора
то в доклада си Юре Билич.

А. Д.

В нашето общество има мно 
го противоречия. Ние комунис
тите трябва да гледаме по-на
пред, трябва да имаме пред 
себе ои представата на общест 
вото, което създаваме — всич 
ко онова, което е казано в но
вата Конституция, решенията 
на Десетия конгрес, както и в 
програмата на Съюза на кому 
пистите. Затова е необходимо 
в Съюза на комунистите да 
преобладава поведение, което 
довежда в хармония отделните 
и общите интереси и върху 
тази оонова да се установява 
единството на Съюза на кому
нистите и цялото общество.

Централният комитет на 
СЮК също така прие решение 
за откриване на политическа 
школа на СЮК „Йосип Броз 
Тито" в Кумровец.

Накрая на заседанието за
ключителна реч произнесе 
председателят на СЮК Йосип 
Броз Тито. След речта на дру
гаря Тито ЦК *на СЮН прие 
Заключения за идейно-полити
ческото и организационно-над- 
дрово издигане на Съюза на 
югославските 'комунисти.

(В следващия брой ще поме 
стим изводи от речта на др. Тито 
и Заключенията ма ЦК на 
СЮК).

В този брой ат вестника, като специал
на притурка, памествакуге

Анкетен лист
Какво целим с пето ще узнаете когато 

то прочететеВ борбата против двете 
новни крайности: схващането, 
опоред което партията трябва 
в името на класата да ргново- 
ди обществото и схващането за 
ненамеса на Съюзя на комунис 
тите в обществените процеси 
— действително укрепна Съю
за на комунистите като идей
но-политическа ръководна сила

ос-

Умолявамс Ви да то попълните и върне
те обратно във възможно най-кратък срок. 
Препънете то така, че та липовата страна да 
остане нашият адрес,

От редакцията



СЪЮЗНИЯТ КОМИТЕТ ПО ОЗНАМЕНУВАНЕ НА 30-ГО 
ДИШНИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ПРИЕ ПЛАТ
ФОРМА ЗА ОЗНАМЕНУВАНЕ НА ТОЗИ ЮБИЛЕЙ

Самоуправлението 

историческа придобивка
предадени но работниците на 
управляване, прераства в осно
ви на конституционното устрой 
ство на нашата социалистиче
ска Югославия. Самоуправле
нието, като революционно, но
во, социалистическо общество 
но и производствено отноше
ние, чиито първи кълнове се 
явяват още в Парижката кому 
на и което теоретически е обо 
сновало в произведенията на 
Маркс, Енгелс и Ленин, става 
в нашата страна цялостна сис
тема на обществените отноше 
мия.

Югославия се намира между страните с най-висок 
стопансни ръст 'А* Новата нонституции означава и нов 
етап в нашата борба за самоуправление Аг Борейки сс 
за мир построихме мощна отбранителна система 
★ Необвързаната политика трайна и незаменима сис
тема на мир и прогрес.

Съюзният комитет за озна
менувано на 30-годишнината от 
освобождението на Югославия 
и победата над фашизма прие 
следната идейно-политическа 
основа за ознаменуване на то
зи забележителен юбилей.
★ Тази година народите и 

народностите в Югославия, ра 
ботническата класа и трудови 
те хора, борците, младежта, же 
ните и нашата Народна армия 
ознаменуват тридесетгодишни- 
ната от освобождението на на-* 
шата страна и победата над 
фашизма.
★ Нашата народоосвободите 

лна война и социалистическа
та революция — според широ 
тата и масовостта, според чи- 
сленността на жертвите и спо 
ред тежестта на усилията на 
няколко стотин хиляди револю
ционери и патриоти, според ви 

• сотата на морала и според ре
волюционното вдъхновение на 
Народоосвободителната войска 
и партизанските отряди — вля 
зоха в историята на войните и 
социалистическите революции, 
като един от най-светлите при 
мери на борба за национална 
свобода и равноправие

визии и 42 бригади, относно 
отряди. В тях се борят сино
вете и дъщерите на всички 

наши народи и народности, нак 
то и числящи се към други 
народи.

Югославската комунисти
ческа партия влезе във война
та" с 12 000 членове и 30 000

Новата Нонституции на 
СФРЮ от 1974 година и нонсти 
туциито на социалистическите 
републики и социалистически
те автономни области означа
ват нов етап на нашата борба 
зо социалистическо самоуправ 
лоние. В тях се изразява съв
купността на социалистическа
та самоуправитолна система и 
утвърждава решаващата роля 
на работническата класа и сдру 
жония труд при решаването по 
всички обществени дейности, 
по-нататъшно укрепване на от
ношенията между народите и 
народностите въз основите на 
равноправие и 
обосновани върху социалисти
ческите самоуправителни про- 
дунционни отношения, и отго
ворност на всяка република и 
област за собствения и общия 
развой. Работниците получиха 
неотчуждимото право и възмо 
жност свободно и равноправно 
с други трудещи се в сдруже 
ния труд да решават за своя 
труд и неговите резултати и 
сами на себе си да създават 
по-добри жизнени условия.

скоевци, а от нея излезе с 
141 066 членове на Партията. 
По бойните полето навред из 
Югославия оставиха животите 
си повече от 50 000 комунисти.

СЛЕДОВАТЕЛНОТО
РАЗВИТИЕ

★ В деня на победата Юго
славия е разорена и плячкоса- 
на страна. Унищожени или теж 
ко са повредени две пети от 
промишлените обекти, голям 
брой училища, жилищни и дру 
ги обекти, съобщенията са 
почти напълно разорени. Оба
че революционните актове на 
младата социалистическа дър
жава— национализация на 
средствата за производство в 
промишлеността и в другите 
сектори на обществените дей
ности, аграрната реформа и 
друго, създаването на мощен 
социалистически фронт от ра
ботници, селяни, прогресивна 
интелигенция, жени и младежи 
и полетът и ентусиазма на ма
сите
уснорена обнова на опустоше 
ната страна, индустриализация 
и икономическия ръст на Юго 
славия.
★ За относително кратък пе

риод от изостанала аграрна, 
Югославия се развива в сред
но развита промишлена страна 
със силно нараснали производ 
ствени сили и увеличено жиз
нено равнище на трудещите 
се. Югославия през изминало
то тридесетгодишно социалис
тическо развитие постоянно е 
в групата страни с най-висок 
икономически ръст.
★ В нашата промишленост 

днес работят значително пове
че, отколното в предвоенна 
Югославия е имало общо ра
ботещи. И без прецедент, в 
къс временен период милиони 
хора от село се включиха в 
организираното социалистичес
ко стопанство. По тоя начин 
съществено е променена со
циално-икономическата и квали 
фикационна структура на насе 
лението. В обществения сек
тор днес работят около полови 
ната активно население, при 
ноето повече от 60 на сто от 
работещите са със средно, по 
лу-висше и виеше образование, 
относно квалифицирани и полу 
квалифицирани работници.

Другарят Тито на Купрес

ИЗБОРИ В СИДИКАТА !
солидарност, Изборна конференция 

през март
В Димитровградска община 

предкандидацио-
лезнали 93 на сто от гласо
подавателите, или от общо 
1030 са гласували 959 души.

В течение на тази седмица 
се учредяват изпълнителните 
отбори на клоновете относно 
избират се председател, под
председател и секретар и все 
ки нлон.

Скупщината на първичната 
организация ще се учреди на 
4 март. Според сведенията в 
нея е обезпечено работническо 
мнозинство от непосредствени 
производители.

Изборите в Съюза на синди 
катите в Димитровградска об
щина приключват до края на 
февруари

Отчетно-изборната Общинсна 
конференция на Съюза на син 
дикатите ще се състои през 
март. Тя ще бъде съставена 
от 94 делегати, от които 51 
работници 
производители. В Конферен
цията ще бъдат и 29 жени, и 
16 девойки и младежи.

Общинската 
ще има Изпълнителен 
от 35 членове и Председател 
ство от 15 членове.

През април ще бъде 
на и Междуобщинската 
ференция на Съюза 
катите в Ниш.

СМЕЛОСТТА НЯМА 
ГРАНИЦИ приключват 

нните събрания във всички 
първични организации на Съю 
за на. синдикатите.

На тях се разглеждат отче 
ти за досегашната работа, при 
е м-ат правила за организиране 
на синдиката и предлагат кан 
дидати за делегати в Общин 
ската конференция на Съюза 
на синдикатите и кандидати 
за ръководствата на първични 
те организации. В - някои тру
дови организации приключиха 
и изборните събрания.

В основната

В Платформата по-нататък 
между другото се изтъква:
★ В течение на четири го

дини на територията на Юго
славия за по-къс или по-дълъг 
период воюваха 185 дивизии, 
74 бригади и 47 самостоятелни 
полкове германска, италианска, 
българсна унгарска войски, 
въоръжените сили на домашни 
те фашисти и предатели: чет
ници, усташи. бела гвардия, до 
мобрани, льотичевци, балисти 
и т.н. Средно на югославско
то полесражение биват прико
вани във всеки час на войната 
30 до 55 германски дивизии, 
които заедно с домашните пре 
датели наброяват 600 000 до 
850 000 войници и офицери. На 
тези части се противопоставят 
частите на Народоосвободител 
ната войска, която има 63 ди-

дават възможност за
НЕОБВЪРЗВАНЕТО —
ПЪТ КЪМ МИРА В СВЕТА

★ Необвързаната 
се афирмира като траен и не
заменим фактор на мира и про 
греса и се потвърди като реа
лна сила на съвременния свят, 
способна

политика

непосредствено да 
оказва влияние на съвкупния 
развой на международните от 
ношения. С принципиалната си 
външна политика, борбата за 
мир и прогрес, с подкрепата 
на освободителните движения 
и антихегемонистичесните си
ли, Югославия си обезпечи ог-

организация на 
сдружения труд „Тигър" при
ключиха изборните събрания 
седемте клонове на първична 
та организация на Съюза на 
синдинатите. На тях бяха из
брани делегати за изпълнител 
ните отбори, и то по трима 
членове за всеки клон. Избра 
ни са и 25 делегати за Общик 
ската конференция, 20 
гати за 
Съюза на 
водите „Тигър 
за Скупщината на първичната 
организация на Съюза на син 
дикатите в основната организа 
ция( на сдружения труд „Ти
гър" — Димитровград.

В тази трудова организация 
на избирателните места са

ромен престиж в света.
★ За народите и народнос

тите, работническата класа и

непосредствени
деле- 

Конференцията на 
синдинатите на за- 

и 90 делегати

трудещите се в Югославия, ос 
вобождението от фашизма и 
трите десетилетия следвоенно 
свободно и независимо разви
тие неразривно е свързано с 
историческата роля и револю
ционното дело на другаря Ти
то. Безценна е Титовата 
на роля и принос към консоли 
диране на нашата партия, на
родоосвободителната война и

конференция
съвет

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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Текът ще компенсира водатасоциалистическата революция, 
създаването и развитието на 
Социалистическа федеративна 
република Югославия:

САМОУПРАВЛЕНИЕТО 
— ВОДЕЩА ИДЕЯ По иска на Съвета на мест 

ната общност, през миналата 
седмица в село Извор се 
състоя събрание, на което 
ствуваха ръководствата на об 
ществено-политичесните 
низации и Общинската скуп
щина. Водиха се разговори 
решаване актуалните пробле
ми в селото, в чието решава
не да участвува и Об
щинската скупщина. Сега се 
строи водопровод от извора 
на това село за нуждите на 
Босилеград и Райчиловци.

Договорено е да се доведе 
ток в центъра на селото, ка

то номпенсация за 
на една пета част от водата. 
За целта ще се построи елек 
тропровод от Босилеград до 
Извор.

Също така

ползане
★ За такова твърде динами 

чно развитие във всички обла
сти на човешкия труд дадоха 
възможност 
та революция и самоуправлени 
ето, които освободиха огромна 
енергия и 
трудещите се. Социалистичес
кото самоуправление е същест 
вена особеност на югославско
то обществено-политическо ус 
тройство, което 
си път от 1950 година, когато 
по инициатива на другаря Ти
то за пръв път фабриките са

осъще
ствяване на равноправие, брат 
ство и единство на нашите на 
роди и народности, в развити
ето на югославското роциали- 
стическо самоуправително об
щество, укрепването 
висимостта и положението на 
нашата страна в международ
ните отношения, в борбата за 
мир и социализъм в света.

уча
социалистическа-

орга- е прието предло 
жението да се бетонира вада 
та в дължина от няколко 
метра, която изворчани 
зват за напояване на градини 
те и ливадите си. С това 
роприятие се дава възможност 
за по-рационално ползване на 
водата, с оглед че тя минава 
през песъчливо и значително 
количество изчезва.

поинициативите на кило
пол-на неза-

ме-

в развойния

(Танюг)
В. В.
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В работническия клуб на „Гумара“ НАСНОРО

За състоянието 
на обществените

ДИМИТРОВГРАД

ПРЪВ ЦВЕТЕН ТЕЛЕВИЗОР МАЛКО РАВОТНИЦН- В 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЖИЛИЩА
сгради

Комисията по обществен 
трол при Общинската снупщи- 
на в Димитровград готви ана
лиз за положението, на обще 
отвените строителни обекти. 
Става дума за кооперативните 
домове и училищните сгради, 
които не се ползват.

Някои данни показват, че има 
около 20 такива училищни сгра 
ди. Малко се води сметка 
поддържането
действително ще покаже, как 
се ползват и поддържат об
ществените обекти.

Че не всичко е канто трябва 
показва и примерът с учили
щната сграда в Гоиндол, коя
то вече е пред рухване, а 
това никой не се тревожи.

кон
Н.Е с.Е адаптират помещения
ИЗЯВИ И ЗА ТЕНИС ЗА САМОДЕЙНИ

НА МАСА

Първичната организация на 
„Димитровград 

доброволни 
дарения набави за Работничес 
кия клуб цветен телевизор — 
пръв в Димитровградска общи 
на. Първите цветни

Понеже това [ 
е успешно работниците 
дикалната организация ще пре 
дприемат нови акции, 
даване на още добри условия 
за културно-забавен живот. Ра 
ботниците в „Гумарата” 
готвят да адаптират още 
помещение,^ където ще рабо
тят самодейците — фолклори 
сти, театралната, музикалната 
секции и др. в същата зала 
работниците ще 
играят и тенис на маса.

Развитието на стопанството 
в Димитровград оказва голямо 
влияние на миграцията на на
селението от селата към цен
търа на общината. Увеличение 
то броя на работещите, сле
дователно и на жителите в гра
да, повлия и за разгръщане на 
жилищното строителство.

Общо, в Димитровград 
276 обществени квартири. От 
тях 130 са изградени от 1967 
до 1973 година. За отбелязва
не е, че от 1967 година насам 
почти всяка година в Димит
ровград се построяват средно

медоприятие 
■ и син-

синдиката в по 20 квартири: 1967—22, 
1968—11, 1969—27, 1970—26,
1971—24 и 1973—20.

С квартирите, изградени пре 
ди 1967 година, има общо 235 
новоизградени и 41 стари жи
лищни квартири. Интересно е, 
че само в петнадесет новоиз
градени апартаменти живеят 
работници — 
производители.

Тази година трябва да при- 
на първата 

сграда, която се

със, средства и

за съз

за
образи

на екрана предизвикаха голя 
мо интересование и възхище
ние. Ежедневно има много хора 
желаещи тук да гледат мачо 
вете.

Залата на клуба, където се 
намира телевизора, е добре 
обзаведена и естетически уре 
дена. В нея има хубави маси 
и 40 столове. Тук има шахмат 
ни гарнитури и домини 
работниците всеки 
до 22 часа могат да прекарват 
свободното си време в прия 
тна атмосфера. Поднася се 
още евтино кафе и сокове.

Първичната организация на 
синдиката се подготвя 
ро да уреди и библиотека, 
вече се абонира на вестници
те: „Рад” „Борба”, 
нист",
„Братство

Анализътим.се
едно

има непосредсвени

могат да ключи строежът 
жилищна 
строи от фонда ще има десет 
жилищно строителство за ра
ботници с малки лични дохо
ди. Сградата ще има* десет 
двустайни и шест едностайни 
апартаменти. В този жилищен 
блок ще има още осем дву
стайни апартамента, но те не 
се изграждат от средствата 
на фонда.

Строежът на сградата за ра
ботници с малки лични доходи 
трябва да приключи на 25 май 
т.г. Но поради допълнителни ра 
боти обектът ще бъде преда
ден на употреба значително по- 
късно. Очаква се сградата да 
бъде готова през септември 
т. г.

за

М. Б. М. Б.

и сега 
ден от 15 ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „УСЛУГА"

Добра перспектива за строителите
Основната организация 

сдружения труд за строител
на дейност при комунално-ус- 
лужно предприятие „Услуга” в 
Босилеград 
финансови и делови 
ти. През миналата

на строителните обекти в СР Сло
вения, работниците от тази ор
ганизация са осъществили общ 
доход от оноло 4 милиона ди
нара.

Досегашните резултати на та 
зм строителна организация 
са основа за амбициозна 
строителна програма и през та 
зи година. Заплануван е общ 
доход от 6 милиона динара, а 
във фондовете на предприя

тието да се внесат най-малко 
500 хиляди динара. Да се реа
лизира този план са необходи
ми общо 100 строителни работ 
ници. Това значи, че на посто
янна работа в началото на стро 
ителния сезон ще бъдат при 
ети още 40 работници.

За увеличението на дейност
та съществуват реални възмо 
жности. Още през зимата са 
сключени договори за обекти
те, които босилеградските стро 
ители ще строят тази година. 
Същевременно са предприети 
мерки да се намали себестой
ността в изграждането и увели

чи производителността на тру-наско- да.а
Ръководството на тази основ

на организация предлага на са 
моуправителните органи на пре 
дприятието

„Кому- 
се абонира на 

и „Слобода”.

постига солидни 
резулта- 

година на
а „ще

програма
работа до 1980 
От нея личи, че в

за
година.

предстоя-
вниманиеРЕПЛИКА С формиране на фонда за 

солидарно жилищно строител
ство и учредяване на самоупра 
вителната общност на интере
сите по жилищно дело трябва 
значително да се подобрят ус
ловията, в ноито живеят ра

ботници.
Тази година трябва да запо

чне и строежът на още два 
жилищни блока с четириде
сет жилища. Тези сгради ще 
се строят в центъра на града 
и те ще имат и делови поме
щения. В момента се изготвят 
проекти за строеж на тези бло 
кове.

щите години главно 
ще се отделя върху осигуря
ване на инвестиции за техни
ческо оборудване и трайно ре 
шаване на кадровите въпроси. 
Между другото, ще се стипен 
дират повече специалисти.

Продължителните 

събрания нямат ефект Такава планова работа гаран 
тира сигурен успех на органи
зацията, която все повече ор
ганизира отличните строителни 
работници от Босилеградска 
община.

Още преди педесет и пове
че години Ленин успял да се 
избори за нратки и съдържа
телни събрания, на които рази 
свканията на отделен участник 
не са могли да бъдат по-дълги 
от пет минути.

Ако днес сравним събрани
ята, които почти ежедневно 
се провеждат в Босилеградска 
община, с Лениновия принцип 
— ще установим огромна раз
лика.

Станало е система нито ед
но събрание да не завършва 
по-рано от три или четири ча
са. За съвсем „естествени” се 
считат и онези събрания, ко
ито продължават с часове — 
да речем, седем или осем ча
са. А няма и възражения сре
щу разискващите по цял час...

Не е никаква „философия" 
ако посочим, че казаното за 
един час може да се съобщи 
и за десетина минути. Разби
ра се, като се изключи голо
словието и празните думи, ко
ито най-често са израз на соб
ствено безсилие и вътрешна 
несигурност на разискващия.

Другарят Тито е най-убеди- 
телен пример с колко малко 
обикновени и разбираеми ду
ми могат да се кажат и най- 
важни неща.

Няма нужда да се изтъква, 
че „маратонното” събрание из 
тощава участниците и не по
стига желания ефект. Обратно, 
такива събрания са безцелно 
разпиляно време и нахалос из 
хабени нерви.

Но за да бъдат кратки събра 
иията трябва добре да са под
готвени. Най-често е обратно: 
предварителната подготовка о 
недостатъчна. И в такива слу
чаи стлбранията се превъртат 
в дълготрайни безплодни рази 
сквания.

Председателството на Цент
ралния комитет на Съюза на 
комунистите на Югославия не
отдавна заключи на заседания 
та му участвуващ в разисква
нията може да говори не пове
че от 15 минути и евентуално

за допълнение му се дават 
още пет минути.

Има ли тогава нужда и оп
равдание на едно общинско 
или селско събрание един уча
стник да разисква повече от 
един час или повече пъти да 
взима думата?

На посочените примери тря
бва да се учим, та всяко събра 
ние да сторим ефинасно и въз 
можно най-малко да изразход
ваме време.

В. В. А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

ОСТАВКА НА ДИРЕКТОРА НА „СТОЧАР“
Кооперативният съвет на зе

меделската кооперация „Сто- 
чар" освободи от длъжността

досегашният директор Цветан 
Сотиров. Сотиров е освободен 
от длъжността по собствено 
желание, а за оставката му гла 
суваха всички присътсуващи 
членове на съвета. За изпълня 
ващ длъжността директор е 
назначен Стоян Давитков, до
сега заместник-директор и ръ
ководител на трудовата едини
ца „Кланица”. На заседанието 
е решено конкурс за нов ди
ректор да се обнародва в срок 
от два месеца.

На същото заседание бе 
решено да се открият работни 
места — финансов и техниче
ски директор.

Кооперативният съвет раз
гледа и прие и санационна про 
грама на кооперацията.

В. В.
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ЮРИСТЪТ СЪВЕТВА

Какво трябва да знаем за 

недвижимите имущества • • •
Гражданинът може своето 

недвижимо имущество да от
чужди на лица — притежатели 
на такова имущество и на об
ществено-правни лица: обще
ствено-политически общности,

строени площи са национали
зирани съгласно Закона за на
ционализация на наемни сгра
ди и строителни площи и ре
шението на Общинската скуп
щина. Следователно, бившито 
притежатели на тези имуще
ства не са собственици, но по • 
лучаващи площите, все дока- 
ю Общинската скупщина не 
им ги отнеме с решение за 
предназначената цел. За отвзе 
мано правото на шо-нататъшно 
ползване се заплаща съгласно 
-решението -на 'Общинската сну 
пщина. Обаче ползващият мо
же и преди решението за от- 
вземане, да предложи само на 
общината с писмен акт, че не 
ползва това имущество, а об
щината е длъжна до го пиремо 
срещу съответно заплащане.

Застроена строителна площ 
е площта с постройката и дру 
ги пристройки оноло нея необ
ходими за 'нормално ползуваме 
на сградата. Може до се отчу 
жди само с жилищната сгра
да, донолното тя е оценено 
като напълно завършена. Но 
членовете от семейството мо

же до со подари, както застро 
ено, тона и незастроена площ, 
при условие да не се наруши 
максимумът за притежание на 
жилища.

А. Д.Разширеният строителен ра
йон за Димитровград влиза в 
състав на градоустройствения 
план. Площите тук не са наци 
онолизирани и стопаните им са 
притежатели. Обаче, съгласно 
новия закон за оборот на не
движимо имущество (Сл. глас- 
пик на СР Сърбия 15/75) сто
панинът тази площ може до 
го продаде, нато го предлога 
на общината, за да го нупи тя. 
Ако общината не е в състоя
ние до го купи, тогава стопа
нинът може да го продаде но 
частно лице. Съответната площ 
трябва до бъде означена като 
строителна площ, предназначо 
на за застрояване, а не за пол 
звано в селскостопански цели 
(селскостопанско производст- 
в°>-

организации на сдружения 
труд. Също така той може от 
частни или обществено правни 
лица да нупи недвижимо иму
щество до определения макси 
мум, което зависи от професи 
ята му — селскостопански про 
изводител може да има до 10 
ха, а служещи и работещи в 
стопанските и други организа
ции до 3 ха обработваеми пло 
щи.

Не може да се върши обо
рот със строителните площи в 
градовете и селищата от гра- 
сни тип, които обхваща градо
устройствения план. Такива 
площи могат да се ползват съ
гласно предназначението им 
според градоустройствения 
план.

Строителният район на град 
Димитровград се деди на две 
части: централен строителен 
район, в който всички неза- Лозпн ХРИСТОВ
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖС ОЧИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

РАБОТНИЦИТЕ В 

»ГУМАРАТА« ОЦЕНЯВАТ 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
критикуват, ноМного ги

Зп транспортните работници 
в „Гумарата" злобните хоро 
в Димитровград казват, че 
,.добре пият и „добре пече
лят". Запомни се, малкия аном 
дот, че неотдавна пили (но 
записах къде, дали на робот 

място), че дотам се

ито са довели до токово оце
няване на непосредствените 
производители. В тази органи
зация на сдружения труд до
ста отдавна са почувствували 
че между самоуправителните 
решения, производствените пла 
нове и програми и осъществя 
ването им някъде се прекъсва 
нишката. Решението е добро, 
мерките за неговото осъщест 
вяване са добри, технологията 
също е добра, а реализацията 
не е нй очакваното' равнище. 
Търсейки причините за пренъс 
ването на нишката дойдоха на 
мнение, че се нарушават тем
повете и нишката се прекъсва, 
поради безотговорното отно
шение на непосредствените 
ръководители. Някои от тях не 
настояват до края да прилагат 
всички мероприятия, предвид© 
ни за добро и качествено про 
изводство и максимално до се 
уважава трудовата дисциплина, 
ползват суровините, работното 
воеме и т.н. Тази мисъл, нала
га да се погледне и в личните 
документи на непосредствени
те ръководители. Констатиран 
е един необинновен факт, че 
сред тях малко има членове на 
Съюза на комунистите, та дори 
много от тях не се чувствуват 
партийно отговорни за довере 
ните им работи.

Сега тяхната и отговорна, и 
безотговорна работа се нами
ра пред обстойно обсъждане 
— от работническата класа и 
нейните организации и самоу- 
правителни органи, намиращи 
се в същия производствен про 
цес. Това значи, че загадки ня
ма и пропуски няма да същес 
твузат.

Анализът на комисията на 
трудовия съвет в ООСТ „Ди
митровград" за работата на вси 
чки непосредствени ръководи
тели във всички трудов^ еди
ници, заедно с предложения
та, произтичащи от нея, об
съждат събранията на работни 
ците във всички трудови еди
ници. За работата на всеки 
„шеф" — непосредствен ръно 
водител, оценки и. мнения ще 
дадат Синдикалната организа
ция и първичната организация 
на Съюза на комунистите.

Първото оценяване на непо
средствените ръководители в 
общината в такива широки раз 
мери цели по най-обективен 
начин да прецени работата „на 
шефовете” чоез публична реч 
на всички работещи заедно с 
тях. Анексът на икономии и 
мероприятията, предвиждат в 
предстоящата година, зп да се 
осъществят нови стойности, 
изостри въпроса на ръководе
не до тази степен, че за всич
ки. настояващи да бъдат „ра
ботнически майки" и търпят 
безредие, недисциплина, раз
пиляване и подобно, ще намео 
ят доуго работно място. Поне
же безотговорното отношение 
на непосредствените ръководи 
тели, освен слабото производ
ство създава и лоши взаимни 
отношения. Това е воедно за 
всички и за производителност
та. и за хармонията на рабо
тата, и за дохода и икономия
та. анексът за която е и взет.

Всички, които не получат 
положителна бележка на този 
най-широк форум на оценка, 
няма да заемат ръководещи 
постове. Разбира се. че всич
ки оценители ще имат предвид 
жизнените и трудови условия 
на всени от тях.

Характерни са причините, но

ното си
напили и забравили половин 
бутилка коня-к, на мястото нъ- 
дето и пили...

Но не е само това. От вре 
ме на време в Димитровград 
се коментира за някои техни 

че някой бил толпрояви
кова пиян, та не идвал три 
дни на работа, или не искали 
да работят извънредно, не са 
разтоварили вагон и т.н... И 
те не си остават длъжни, ни
кога не са доволни с печалби
те. Понякога се оплакват, че 
работят от сутрин до мрак, или 
търсят работно време... дока 
то чаршията намери причини 
„да засягне" транспоот-ните ра 
ботници в „Гумарата"...

До обърнем другата страна 
•на медала! Понеже всички то

РАБОТНИЦИТРАНСПОРТ

заработва в производството, а 
като транспортни работници 
изкарват над 3 хиляди динара 
месечно. Работят извънредно 
и заработват...

Да кажем, че и при тях не 
е всичко накто те искат, а 
че дават повод съгражданите 
и работниците от други еди
ници да им правят забележки. 
Взаимните отношения са ло 
ши. Когато хората казват то

ва, сигурно имат основание да 
твърдят такова нещо... Рабо 
тата им е трудна, условията 
слаби, а те винаги един 
другото се инатят. Не са спло 
тени, вито организирани. Ка- 
нъв „принос" за такива отно
шения дава и техният нелосред 
ствен ръноводител ще устано 
ви комисията по работнически 
контрол... А те и 
карат по своему.

вп досега е само начало за 
работниците работещи „дено
нощно", а по тях има доста 
повик", наза ни един от ком 
потентните в „Димитровград".: 
„Пристигне вагон пълен със 
суровини, необходими като 
хляб, независимо по кое вре 
ме през нощта и те го разто 
варят. Не може нито най-го- 
лемия студ да им попречи"... 
Минава ми през ума: „Леоно 
е . на онези, които отработят 
в топло осемте часа, па след 
това искат да видят и да знаят 
всичко... не оставят на спо
койствие другарите си, които 
разтоваоват ипи товарят вагони 
или камиони".

Важно е при какви условия 
работят. Защо да не повярва
ме на събеседнина, когато ка
зва: „Нищо не направихме да 
им подобрим условията за ра
бота. Всичко работят със соб 
ствени ръце, без помагала и 
всичко завършат навреме. Не 
сме осигурили склад, а сла
гаме стоките в частни барани 
и това доста затруднява рабо- 

* тата. Да имаме склад стоките 
/ няма да разтоварват и товарят 
▼ по няколко пъти... Засега вси 

чко ще остане така, защото 
„Гумарата" още не може да 
реши тези проблеми, макар 
че и занапред ще плаща за 
помещения ЗПО хиляди дина
ра годишно. Само за тези па
ри може да се осигурят кре 
дити и построят складове."

И тези на снимката се оп
лакваха от заоаботката и усло 
вията на работа. Но и въпре
ки всичко неохотно напускат 
трудовата единица. Неотдавна 
двама от тя по препоръка на 
лекаря преместиха да работят 
в производството. Хората бол 
ни и трябва им работа, която 
не изисква физическо напре | 
жение. Те не останали дълго ] 
воеме там. Върнали се пак на » 
старата си работа. Малко се

на

занапред 
М. Б.

СНАБДЯВАНЕ

РАКИЯ ИМА, А 

БРАШНО НЯМА!
Драговитчани с осно

вание негодуват от ра
ботата на магазина в се 
лото, поддържан от „Тър 
гонооп", който не 
снабдява с необходими
те хранителни 
стоки широко потребле
ние. Те са принудени за 
брашно, газ, бисквити и 
други продукти, да из
минават по няколко ки
лометра пеша. Отиват 
чак в Поганово, за да 
купят необходимите про
доволствия. За разлика 
от това, по всяко време 

магазина в Драговита 
могат да се купят ра
кия и други най-различ
ни алкохолни напитни.

Драговитчани с осно
вание питат: защо тех
ния магазин не се снаб
дява добре, накто мага
зина в Поганово?

Селяните не по-малко 
се оплакват и от „Сто- 
чар". Кооперацията не 
организира добре изку
пуване на млякото. Вме

сто ежедневно коопера
цията да идва с трактор 
с ремарке в Драговита 
и тук да изкупува мляко
то, сега селяните сами 
го носят до Поганово. 
Случва се, че някои до- 
мокинства не могат да 
занесат млякото, а това 
е загуба и за коопера- - 
цията, и за индивидуал
ните

М. Б. ги

и други

ф БЕЛЕЖКА

I ТЪПЧЕ СЕ НА МЯСТО производители, и 
за взаимното им сътруд
ничество. Драговитчани 
предлагат в селото да 
се изнупува и добитъкът.

Така мислят в Драго
вита. Колко техните 
сквания са г 
най-добре ще се г 
ако хора от кооперация
та поговорят със селяни 
те за всички селскосто
пански проблеми 
се договарят за сдружа 
ването в духа на закона 
за сдружаване 
скостопански 
тели.

!
Историята с изграждането на пътя Поганово — 

Погановски манастир навлиза в критична фаза. Обеща
нията, които даваше майстор Аца Митрович, че на 
всяка цена ще прокара пътя през клисурата на По- 
гановска река, излезоха напразни.

Трябваше да мине цяла година, та на неколцина 
привърженици на тази акция да стане ясно, че и по
край огромното желание — майсторът не ще е в 
състояние да се справи с канарите. Той не разпола
га с необходимата техника, а само с добра воля с 
такива канари — никой не би можал да пробие път. 

В края на краищата — излезе на видело и дру- 
4 гата страна на въпроса. Предприемачът Митрович сега 

иска за извършената работа да му бъде заплетено — 
според неговите мерки, И ето, стигна се до нежелани 
разправии. Специалисти, които ангажира местната об
щност, намират че е изработено едно количество ма
териал, а пък други специалисти, които е ангажирал 
Митрович изкарват друга сметка. Според тях — 
личеството изработен материал е двойно повече.

И така — сега се е западнало в задънена улица, 
момента не могат да се предприемат организирани 

4 акции за довършване на пътя, нито пък се пред- 
▲ приема нещо. Хората са загубили доверие в пропаган

даторите на тази акция, че „майстор Аца може да се 
справи със скалите". В тази приказка вече и децата 
не вярват. .Освен това има мнения, че е направена 
грешка още в началото, когато са вложени над 120 
хиляди динара за прокарване на пътя от селото до 
канарите. Счита се, че по-добре е щяло да бъде ако 
тези средства бяха използвани 
през скалите.

Но, учудващо е: защо в местната общност не 
се подеме инициатива за възобновяване на прегово
рите с „Градня , за да може започната акция да се 
доведе докрай.

Загубено е наистина ценно време, но от напра- 
I поти!3 Грешка вероятно ще бъдат направени и съот- 
♦ й! Н. Трлбва АЗ се действува, а не да се тъп-ф Че Н а МЯСТО.

В
ИЗИ-

олравдани.
види.

и ако

на сел- 
производи

М. Б.
РЕШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС

ко-

Допълнителни средства 

за електрификация
вор с Републиканския фонд 
за раздитие на изостаналите 
краища. Фондът вече е взел 
рещение за електрификация 
на Босилеградсна община да 
се отдели 4 милиона и 
хиляда динара.

Трябва да се 
преди изместно 
тентните в общината 
разговори 
предприятие

г *♦ в

! 660С цел да се ускорят подго
товките за електрификация на 

4 повечето села в Босилеград-
* ска община, Изпълнителният

съвет на Общинсната снупщи 
на преразгледа досегашните 
решения и подготовки по тоя 
въпрос.

За изграждането на два еле 
ктропровода не са осигурени 
още 500 хиляди динара. Касае 
се за електропроводите към 
Лисина и Любата. Изпълнител 
ният съвет е предложил тези 
средства да се обезпечат от 
Комуналния фонд на община
та, който тази година ще раз

полага с общо около 2 ми
лиона динара.

Членовете на Изпълнител 
ния съвет също така решиха 
да се изнамерят финансови 
възможности за безплатно про 
карване на електропровод до 
центъра на село Извор. Това 
ще е номпенсация за част от 
водата, която от това село 
се води за нуждите на Боси
леград. Според груби 
ния, за изграждане на 
тропровода са 
оноло 700 хиляди динара.

Със своевременното [~' 
не на тези въпроси трябва да 
се ускори сключване

изтнне, че от 
време, номпе

водят 
строителното 

„Хидротехнина”
съсза прокарване на пътя

за изграждане на елентропро 
До Долна Любата. Между 

другото той ще се ползва за 
пробиване на тунела „Любата" 
за нуждите на втората фаза 
на Власинските водоцентрали. 
Съвместното изграждане на 
елентропровода ще даде въз
можност за по-бързо' електри 
фиция на селата от Любатски 
район.

вод

ще

изчисле
елек- 

необходими
М. А. решава

на дого
В. В.
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СНАБДЯВАНЕТО НА СЕЛАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

НОВИНИ ОТ С. ЖЕЛЮША

и ШИ, И КАЧЕСТВЕНО ПРОБЛЕЙ с водата
Читателите, които 

но следят комуналното изграж 
дане 'на нашите села, вероят
но ще попитат: та нали Желю 
ша между първите села в Ди 
митровграска община разреши 

с водоснабдяването. 
Следователно, Желюша

педантич- ши — 121 са били за, 77 — 
против и 30 са се въздържали. 
Тъй като предложението на 
съвета на местната общност е 
прието с огромно мнозинство 
— решено до 30 април да бъ
дат набавени и поставени во
домери и да се отпочне с ак
цията по довеждане на вода.

ПОМЕЩЕНИЯТА НА МАГАЗИНИТЕ НЕПОДХОДЯЩИ, 
ВАЧИТЯХ РАЬ0ТЯТ ПРЕДИМНО НЕПОДГОТВЕНИ ПРО-

ще «ни изненада ако рлед при- 
ключаването на годишните ба
ланси се съобщи, че еди 
си продавачи имат дефицити, 
или са начетени.

— До глояма степен поло
жението ще се подобри след 
•приемането на 
ните регионални цени 
ва Костов. Тогава ще бъдат 
приравнени и 
превоза, а ще се подобри и 
онабдяването на селото. Ние 
знаем и за лошите хигиенно 
технически условия в нащите 
магазини на село, но засегс, 
сме безсилни да поправим не 
що. Потчи навсякъде маржите 
са повишени от 1,5 до 8,5 на 
сто. Инак 40 на сто 
оборот правим на село 
ще предприемаме мерки за 
подобрение на 
занапред — назва Костов.

М. А.

НОИ

въпросаАно се отбиете 
ски магазин в Димитровград
ска община и потърсите г 
олио, или селскостопански 
бор. недейте 
те. ако

в някой сел търсените стоки. Но 
и до провачите.

Не трябва да

има вина
вода.

така нарече-захар, се отмине и
да се изненГ ятГс“ Д

вори че ня^а Слчч1яВИ °ТГ°' те 8 магазинитз на село са 
деР често ето иТяяои Т8ЪР непадготае™ 33 
от първа необходимост, за 
скостопанското

каз

разходите за

специално
стта хора, често и полуграмот 
ни. Тогава и не е чудно, че 
снабдяването не е добро. По
питахме какво по този въпрос 
мислят отговорните в „Търго- 
кооп”.

стоки
сел

производство 
и човек неволно 

може да си помисли, че у 
тези стоки не се на
мират.

да няма
нас

Нерядко може-
да ви се случи да получите 
консерва, шоколад или 
други стоки на хранително-вку 
совата промишленост 
вна изтекъл срок на употреба. 
Нищо за това. Едва 
лучите извинение, а не 
ко са продавачите, които не 
искат да вземат назад прода 
дените стон и.

С изклчение на Желюша и 
Тр. Одоровци, останалите се
ла в Димитровградска общи
на не са снабдени добре. 
Като посочваме т?зи примери 
веднага да кажем и защо: е 
тези села има повече магази 
ни, по-точно има магазини 
на „Търгокооп” — Димитров- 
гоад и на ..Ангропромет” — 
Пирот. Инак снабдяването на 

Димитровградска об 
щина върши „Търгокооп"

— Трудим се, колкото е по 
силите ни. да снабдим с всич 
ки необходими стоки нашето 
село
на „Търгоскоол” Сава Джорд 
жевич. Но знаем, че в снаб
дяването имаме и много про
пуски.

На първо място, те са от 
субективен характер. Именно, 
мнозина от продавачите на се 
ло не водят сметка за снаб
дяването на своите магазини, 
не търсят стоки навреме, или 
пък взимат големи количества 
така че с години не могат да 
ги продат. Имаме 28 магазини 
на село. С изключение на се
лата Паскашия, Грапа, Слив 
ница и Планиница — всички 
други имат свои магазини. Раз 
бира се, в някои съседни села 
магазините работят през ден. 
защото няма условия за еже 
дневна работа, поради малочи 
сленност на населението, но

— Вярно е, че на село ня- 
един

търговски работнин 
Джорджевич — освен в Желю 
ша и Тр. Одоровци.

А щом е тана — тогава не

от нашия 
и ниемаме нито подготвен 

— казанякои

снабдяванетос отда

ли ще гзо- 
мал-

ПОЛОЖЕНИЕТО Е ТРЕВОЖНО 

В „СТОЧАРи
Но положението не е така. 

Желюшани наистина доведоха 
вода преди няколко години,но 
одата сега недостига. — 

що? Още с приключването на 
тази голяма благоустройствена 
акция, останаха някои откирти 
въпроси, които са актуални и 
днес. Не бе намерен начин как 
да се измерва количеството из 
разходвана вода и приключва
нето на нови консуматори към 
мрежата, понеже Желюша по 
стоянно расте. И това доведе 
дотам, че водата прекомерно 
се изразходва, а 21 стопани, 
по неизвестен начин, 
включили в мрежата.

Наложи се да се проведе 
референдум, допитване, как 
тези въпроси да се разрешат. 
Конкретно беше предложено 
да се набавят водомери и да 
се подеме акция за довеждане 
водите от още един извор във 
водопроводната мрежа, за да 
има вода за всички. От 228 ду

САМООБЛАГАНЕ ЗА 
УЛИЦИ

Членовете на Изпълнителния, 
съвет при Общинската скуп
щина в Димитровград, на за
седанието, състояло се мина
лата седмица, най-голямо вни 
мание обърнаха на информа
цията за неправилностите в 
някои трудови 
ползващи обществени сред
ства. В този смисъл бе изтъ
кнато, че най-големи нередно 
сти са утвърдени в земедел
ската кооперация „Сточар".

В заключителния баланс за
1973 година в тази организа
ция е отчетено, че тя е рабо
тила добре и дори е имала пе
чалба. Обаче допълнителният 
анализ на Службата по обще 
ствено счетоводство, направен 
през октомври 1974 година, 

'е показал, че в нея през 1973 
година е направена загуба от 
814 хиляди динара.

С цел да предложи мерни 
за заздравяване на положение 
то в тази трудова организа
ция службата на специалисти 
при органа на управлението 
в Димитровград е направила 
още един анализ.

В него е констатирано, че 
нередностите, проявени 
време на изготвянето но занлю 
чителния баланс за 1973 го
дина, са имали голямо отра
жение върху рабатата през
1974 година. Преди всичко, 
нарушени са нормалите стопан 
ски процеси.

Отношенията с частните сел 
сностопански За-в Местната общност в Желю

ша прие тези дни решение за 
въвеждане на местно самооб
лагане за асфалтиране на ули
ците. Всички селскостопански 
производители в срок от 5 го
дини ще внасят 5 на сто от 
кадастралния доход във фонда 
за поправка на улиците.

Размерът, с който ще участ 
вуват работещите е 2 на сто 
върху личните доходи, а вси
чки заедно ще изработят по 
два трудодни годишно.

По този начин ще, бъдат 
събрани над 600 хиляди дина
ра и ще се изработят 5 800 тру 
додни.

производители 
са влошени. Това зле се отра 
зява върху задачите пред коо
перацията, а преди всичко 
върху провеждане в дело на 
зеления план и Занонът за 
сдружаване с частните произ 
водители.

' селата в
организации,

За лошото положение в „Сто 
чар” влияние г 

Всъщност, 
не разполага изобщо със соб 
ствени оборотни средства.

По мнение на службата не 
са в ред и взаимните отноше 
ния.

имат и средства 
кооперацията

изтъква директорът
та.

са со

За подобрение на състояние 
то решено е да бъде регу
лиран кадровият въпрос и обе 
зпечени средства.

В разиснванията на членове 
те на Изпълнителния съвет бе 
изтъкнато, че нито в анализа 
на Службата по обществено 
счетоводство, нито пък в ана 
лиза на Службата при органа 
на управлението, положението 
в „Сточар" но е сериозно раз 
гледано. Предложените мерки 
никак не могат да бъдат при 
ети като сериозни мерки за 
решение на проблемите, с ко 
ито со среща тази трудово ор 
ганизоция.

Решено е също така предим /?Л 
ство в изграждането да иматЧ.!/ 
улиците: „Маршал Тито" и 
„Георги Димитров".

П. Тодоров

Трудова акция на пътя за Верзар
Двадесет и осем души по 

потекло от Верзар (живущи 
сега в Димитровград), органи
зираха миналата седмица тру
дова акция за поправка на 
пътя от граничната застава 
„Свобода" до Верзар. В акция
та взеха участие и всички ра
ботоспособни жители на село-

ваха. Пътят в дължина 2 кило
метра е значително разширен.

След проведената акция той 
е оспособен за движение на 
моторни коли.

Обаче останал е един малък 
участък за пробиване. Също 
трябва да се поправи пътят 
проз селото.

За приключване на работите 
ще бъде организирана още ед 
на трудова акция през март.

А. Д.

помагазини има.
— Селските магазини са и

казва заведа- 
онабдяване в

недоходни 
щият отдел 
„Търгокооп" Георги Костов. 
Съобщенията в най-много слу 
чай са пречка да не можем 
винаги и навреме да доставим

Бе заключено целият въпрос 
обстойно да се обсъди за
ключителния баланс за 1974 
година.

то.
То минираха и пробиваха не 

проходимите места на пътя, из 
ааждаха камъни и го изравня-А. Д.

СЪВЕТИ НА ОВОЩАРИТЕМладото овощно дръвче, но 
ето не е натежало от род, це
локупната си биоенергия, по
лучена от произведената хра
на, използва за вегетативен 
растеж. Затова то избуява бър 
зо се развива създавайни при то 
ва големи ластари всяка година. 
В зависимост от сорта, почва 
та, климатическите условия и 
времето, интезивният растеж 
обикновено продължава от три 
до десет години. В този пери
од трябва да дадем на овош 
ката желания вид и да създа- 
дем равновесие между норо 
мата и корена на дръвчето. 
При това не смеем да допу
снем да пропадне някое клон 
че, намиращо се на хубаво 
място, не смеем да допуснем 
да се развиват ония клонки 
които не правят хармония в 
структурата на ооновната фор-

де от 50 до 70 килограма пло
дове. които ще бъдат високо 
качествени. При това ще по
могнем на дръвчето да 
подготви за следващата годи-

Резитба на овошките преди цъфтене се

на.
ма и които когато и да било тря 
бва да премахнем. Но и с препа
леното отрязване на клонки мо 
же да се предизвиква прен^де 
временно осдаряване на дръв
чето.

жи периода на експлоатация 
и оптимална редовна родност.

С оглед на това, че в днеш 
но време не со практикува овош 
нито да се садят на по-голямо 
разстояние — по възможност 
короната на дръвчето да се ра 
зширява е намалена и чрез 
резитба со оказва -влияние 
родните нлончици да се разви 
ват на скелета на короната. 
За да имаме успех в това при 
резитбата трябва правилно да 
насочваме развитието на дръв 
чето.

Не смеем да допуснем то 
да дава прекомерни добиви и 
бързо да остарее. Да иапом

ним, че една нормално разви 
та праскова от 8 до 10 години 
създава толкова много пъпки, 
че би могла да даде от 120 
до 200 килограма плод. Такъв 
род би обременил дръвчето и 
стъблото но би могло да съз 
дава необходимата веготатив 
на маса и цветни пъпни 
идната година. Освен това и 
качеството на плодовото 
било по-слабо. Това състоянио 
со довежда в род с резитба. 
Отстраняват ое излишните род 
ни нлончици, а со оставят най 
развитите и най-хубавите, тана ' 
че -праксоватв, която взохмо 

за пример, би трябвало да да-

Освен поддържането на рав 
иовесио с резитбата редовно 
се оназва влияние и върху под 
младиването на отделни части 
на короната, така че овощно
то дръвче не престава да дава 
ренолта, а все повече се за
силва.

Не трябва да забравим и 
минронлимптическите и здраво 
словни условия в короната на 
дръвчето. Всички части на но-

И ДРЪВЧЕТАТА, НОИТО РАЖ 
ДАТ ПОДЛЕЖАТ , НА РЕЗИТ- за
БА

Накратко, онова, което пре
чи, трябва да се отстранява на 
време, за да не нарушава же
лания изглед на дръвчето. По 
време на цъфтенето целта на 
резитбата в овощното дръвче 
да получи нондиция и до дава 
голяма реколта, да му со удъл

би

раната, които но получават до
статъчно светлина и въздух 
що отстраняваме, за да не 

заболее.со случи дръвчето да 
(В следващия брой: Видове 
корони)
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Е&Щ ЕШШЕЛШПШ
срещи

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОН НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД

УЧЕНИК - ПЪТНИКМЛАДЕЖТА ДА РАЗГЪРНЕ 

ПО-ШИРОКА ДЕЙНОСТ
(ИВАН ЦВЕТНОВ, УЧЕНИК ОТ IV НЛАС В БОСИЛЕГРАД 
СКАТА ГИМНАЗИЯ — ЗА СВОИТЕ ТРУДНОСТИ И ПЛА
НОВЕ.)

на производителността, рацио- 
нално ползване на суровините 
и средствата за работа и т.н., 
ногато 
активност.

Не провежда 
„Търсиме най-добър ученик, 
клас и уичлищо", а броят на 
слаби ученици не е малък.

то заседание >на Председател
ството на ЦН на СЮН за поли 
тината па икономическа стаби 
лност. Председателството 
ОН на ССМ в Димитровград 

заключи, че младите се нами
рат пред сериозни задачи и е 
нужно цялостно ангажиране за 
реализирането им.

Всяка първична организация 
трябва да води постоянна бор 
ба за осъществяване на иноно 
маческа стабилност. По то
зи начин укрепва и конститу
ционното положение но сдру
жения труд и съвкупното осъ
ществяване на новите консти
туционни разпоредби.

Всяка първична организация 
трябва до разиенва и да заеме 
ясни становища по засилване 
на трудовата дисциплина, уче 
нето и следването.

Акцията ..Младият работнин- 
самоуправител” има за цел да 
развива състезателен дух сред 
младежта. Обаче тази акция 
не се провежда в Димитров
градска община. По кой нации 
тогава младежта ще оказва 
влияние за намаляване отсъс
твията от работа, увеличение

По задачите, намиращи се 
пред Съюза на социалмстичес 
ката младеж, разисква Предсо 
дателството на Общинската 
нонференция на Съюза на со
циалистическата младеж в Ди
митровград.

не проявява нужнатана

Всички в гимназията „Иван Кара
иванов” знаем, че Иван Цветков, уче 
нин от IV клас вече осем години ре
довно пътува от своето село Груии- 

► ци до Босилеград. Всеки ден, изми-
[ нава 16 нм път от къщи до учили-

се и акцията

Обсъждайки критически дву 
месечната си работа Предсе
дателството констатира, че ак
тивността на младежта в об
щината все още не е на жела 
нато

Нужно о и по-голяма антив- 
селската младеж. Нейпост на

пият принос в провождане на 
конституционните разпоредби 
за самоуправитолното сдружа
ване на частните селскостопан 
ски производитоли трябва до 
бъде значителен.

щето.
Ни то една Спомням си един дъждовен ден, 

ногато ние очанвахме, че Иван няма 
; да дойде на училище, но той при- 

стигна няколко минути преди да за- 
‘ / почне първият час. Той седна на мя- 

стото си в последния чин и внима- 
НН телно слушаше преподавателя. Взима 

ше и участие, ногато се поставяха 
Ш/Ш въпроси. А ногато часът завърши вси 

побързахме да го питаме нан е пътувал. Видяхме, че 
той е напълно мокър...

равнище, 
първична организация още не 
провежда в дело заключения
та, приети на изборната нонфе 
ренция, състояла се в началото 
на януари т. г.

Бе заключено, че в предсто 
ящия период дейността на пър 
вичните организации трябва да 
се засили. За целта е нужно 
по-добра връзка между първич 
ните организации и Общинска 
та конференция. Председател - 
ството ще задължи по един 

организа
ция, който трябва да й оказва 
помощ.

Разисквайки за задачите на 
младежта по осъществяване 
на заключенията от Четвърто-

Всички този задачи, манто и 
заключенията на Общинската 
конференция търсят от младеж 
та в Димитровградска община 
активно отношение към ежед- 
ненвите проблеми. трудно, че това става при ло

шо осветление, 
още няма електричесни ток.

— Ногато се намирам в Бо
силеград редовен съм посети
тел на библиотеката, 
ми помагат и другарите, и кла 
сният ръководител 
Тодорова.

— Твоето желание?

— Пътуването ми до учили
щето о приятно само ногато е 
хубаво време — каза Цветков. 
— Но аз съм принуден да пъ
тувам до училището пеша. Ня 
мам пари да плащам кварти
ра. Баща ми не смогва. Брат 
ми е студент и той харчи мно 
го пари, въпреки, че и той 
доста пестели

— Имаш

Нашето селоКритическото отношение на 
Председателството към досега 
шната си дейност дава падеж

активист за всяка

да, че младежта ще разгърне 
по-широка дейност. Именно 
това се и очаква от нея.

Много

ДушанкаА. Д. е

ПОРТРЕТ
‘ло>ия за уче-

— Имам голямо желание да 
завърша навреме 
и да следвам. Какво? Това още 
не съм решил. Желание ми е 
и да стана член на Съюза на 
комунистите.

Светлана ВЛАДИМИРОВА

не?ГОЛЕМИ ПРИЗНАНИЯ ЗА РАБОТАТА 

НА ЛЕКАРЯ ДИНЧОВ
училището

има, разбира 
се, но аз съм свикнал с тях. 
Трябва покрай пътуването, да 
помогна и на родителите в пол 
ските работи. Уроците си уча 
обикновено вечер. Мално е

— Трудно

В сурдулишкия гарнизон от
бива военната си повинност

да се спасят два живота... 
Няколно часа пътувах по без- 
пътие и виелица. Трудът ми 
не остана напразно. Родилна
та е жива и здрава и отглеж
да здравото ои дете...

Но това не са единствените 
по-тежки случаи в кратката и 
често драматична практика на 
младия лекар. В такива нраи- 
ща това са всекидневни при
мери. Но този случай Денчо 
помни, като пръв в своята ра
бота.

— За това не трябва много 
да се държи сметка. Ние ле
карите сме длъжни да лекува
ме хората по най-хуманнен на 
чин, а не да водим статистика 
за лекуваните и спасени живо 
ти — почти срамежливо обя
снява Денчо Динчов.

Накрая в нашия разговор той 
ни каза, че би желал след вой 
никлъна да специализира за 
лекар — педиатър. Това най-ве 
че обича. — Обичам да леку
вам и помагам на децата. Та
зи област 'В здравната служба 
в нашите краища все още мно 
го изостава.

На другаря Динчо 
ваме много успех! 
с пациентите си 
стви плановете су 
тъшно школуване.

Сулей

младият ленар 
взводният Денчо ДИНЧОВ. Той 
продължава традицията на сво 
ите предшественици и за крат 
ко време е спечелил голям ав 
торитет сред населението и 
хубави признания от войниците 
и командирите си. Първият му 
пряк командир, другарят Душан 
ДУНГЕРСКИ изказа за 
най-хубави похвали. Работата и 
усърдието на доктор Динчов 
оцени с най-висока бележка.

Да се запознаем с Динчов, 
как е станал един от най-доб
рите студенти по медицина в 
Белград и отличник в Санитет 
ската офицерска школа.

— Още като дете — разказ 
в ани Денчо ДИНЧОВ — видях 
какво значи изостаналата здра 
вна служба в Босилеградска 
община. Мечтаех като дете, 
а после си поставих като за
дача, да помогна ма моите съг-

стажс-нт. БОСИЛЕГРАД

За по-оживена спортна 

дейност
край Драговищица, но тя изоб 
що не е уредена. Това прови- 
зорно игрище се нарича „Пе- 
снара". Отговаря му името. 
Теренът е само пясък и чакъл, 
отдавна не е почистван и изо
бщо няма трева. Когато е вла
жно времето внася се много 
нал, а когато е сухо от него се 
вдигат облаци прах. Подобно 
е положението и с игрищата 
за останалите видове спорт. Ге 
не могат да се похвалят с ре
зултатна работа в тази област.

Следователно, терени има 
достатъчно, но те не са напра
вени за предназначената цел. 
Младежите от града и учили
щата могат много да направят 
и на това поле. Само с нянол- 
ко добре проведени трудови 
акции младежта да си обезпе 
чи хубави игрища по футбол, 
баскетбол, волейбол, хандбал 
и пр.

В тези зимни дни заглъхна
ха футболните игрища край 
Драговищица. В неделните сле 
добедни дни не отекват весе
лите гласове и „ура”-то на лю
бителите на футбола. Футболът 
и останалите спортове в Боси 
леградска община потънаха в 
дълбок зимен сън. Но тана не 
е само през зимата. В спортно 
отношение Босилеград и онол- 
ните селища са на едно от по 
следните места в републиката

него

нм.
най-трудни условия. Връзките 
с вътрешността са още слаби, 
също и пътищата в общината 
са негодни за моторни возила. 
А на болния или повредения 
трябва да се помогне. Не ряд
ко пътувах пеша и по двадесет 
и повече километра до дома 
на пациента. Но пешеходенето, 
виелиците и дъждовете не са 
нищо, когато трябва да се по
могне на човека.

В малките и изостанали ме
ста, каквото е Босилеград, не- 
веднаж лекарят трябва да 
бъде специалист по всичко — 
гинеколог, педиатър, патолог. 
За всеки случай трябва да бъ
де на равнище и с най-скром 
на медицинска техника.

Футболните мачове в Боси
леград са рядкост. Те се орга
низират от време на време, по 
случай Държавни празници. 
Отчете се тяхната дейност и 
пак се чака празник.

Важно е да отбележим, че 
в Босилеград няма подходящо 
футболно игрище. За целта е 
дадена единно хубава площ

раждани, отдалечени от пъти
ща и по-големи градове. Зато 
ва след гимназията се записах 
на медицина, считайки че по 
тоя начин ще бъда най-полезен 
на нашето общество... Рабо
тех с всички сили и постигнах 
успех.

Станах лекар през 1972 го
дина. Не исках да 
Белград или да отида 
място, където ми предлагаха 
по-добри условия за оабота и 
за специализация... Желание
то ми от детството да лекувам 
хората в своя край бе по-оилно 
от всичко. Така се озовах в 
Босилеград като лекар по об- 
ща медицина в местния здра
вен дом. Добре ме 
колегите и директорът на до
ма. Посрещнаха ме

:ла-

Ма
еа

лглан

-отата
ръше-

1та-

'СУЛИЧостана в
в друго

С формирането на общин
ска самоуправителна общност 
по физическа култура работата 
ще провърви и в Босилеград
ска община. В развитието на

ТРУДОВИ АКЦИИ

МЛАДЕЖТА ЩЕ СТРОИ ПАРТИЗАНСКИ 
ПЪТ ПРЕЗ ФРУШКА ГОРА тази важна дейност трябва да 

даде овой принос и организа
цията на Съюза на социалис
тическата младеж. За тази цел 
при Общинсната младежна кон 
ференция е образувана коми
сия, която ще

— Тъкмо бях започнал да ра 
ботях и се срещнах е един мно 
го сериозен случай — продъл
жава да ни разказва доктор 
Динчов. — В село Дукат почна 
ла да ражда една жена на сред 
на възраст. Голямо кървоизли- 
яние. Трябва спешна 
помощ. До селото има

приеха и Изпълнителният съвет на 
Войводина прие предложение
то на координационния коми
тет на Войводина за тазгодиш
ните младежни трудови акции. 
Взето е решение през лятото 
дз се организира младежна 
трудова акция за изграждане 
на партизански път през Фру- 
шка гора от Цървени чот до

Равна, в дължина от около 14 
километра.

Изпълнителният съвет 
предложение до 1976 и 
година също така да се орга
низират младежки трудови ак
ции за изграждането на учас
тъка на автомобилния път Бел 
град — Нови Сад, от Марадик 
до Нови Сад.,

с доверие, 
което за повече от две години 
исках да оправдая.

— Да, в началото на 
ската си практика се срещнах 
с много трудности — споделя 
Денчо ДИНЧОВ. Босилеград- 
сният здравен дом работи при

даде
1977

лекар-
раздвижва и

лекарска 
- повече 

от 2.0 километра път, а време
то беше много лошо. Трябва

подпомага всични мероприятия 
в областта,на физкултурата и 
спорта. /Л

А. Тодоров
СТРАНИЦА 8
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В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СР СЪРБИЯ

ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ...
В централната част на Соци 

алистичесна република Сърбия 
има към 600 хиляди ученици 
основните училища. 30 хиляди 
преподаватели, голям брой мо 
дерни. но и значителен брой 
неподходящи за обучение учи
лищни сгради. Последните ряд 

възможност за прила 
гане на минимум^ педагогичес
ко-технически изисквания, до- 
траяли са и дори представля
ват опасност за животите 
учениците и преподавателите.

Различното равнище 
номическо развитие се чувст
вува и в живота на училище
то. В последно време се пола 
гат големи грижи да се према
хне това положение и услови
ята за образование да бъдат 
изравнени.

на основните училища в сто
пански изостаналите краища. 

Общността ще покрива една 
част от разноските за образо
ванието в тях, ще полага гри
жи, щото по-голям брой уче
ници в такива училища да по
лучат безплатни учебници и 
учебни помагала и пособия, а 
за пътуващите 
бъде обезпечен 
интернат.

Охрабрява и фактът, че сред 
ствата, с които ще разполага 
новата образователна общност 
ще бъдат с 2 на сто по-големи, 
отнолкото през изтеклата годи 
на. Но при това — и задълже 
нията на новата общност са 
големи. До края на настояща
та година тя трябва да изготви 
обстоен анализ и за кадрово
то състояние, както и за мате 
риалната база на основното 
образование в СР Сърбия.

Републиканската общност 
на интересите по основно обра 
зование подпомага училищата 

в изостаналите краища

в

С този въпрос се занимава и 
Републиканската образователна 
общност. Чрез нея в стопан
ски изостаналите краища днес 
се влагат четири пъти по-голе- 
ми средства, отнолкото през 
1967 година.

Като води сметна за по-на
татъшното развитие и подобре 
ние на основното образование, 

току-що учредената Републи
канска образователна общност 
между най-главните задачи е 
набелязала и финансирането

ко дават

ученици да 
превоз или

на

на ино-

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПРИ ТЕЛЕВИЗИЯ—БЕЗ ТЕЛЕВИЗИЯ!
* тв уредите на Козарица не са приспосо
бени за приемане на първа програма 
* Някои райони — „в сянка“ и не могат да
следят нито първа, нито втора програма

Анализът ще спомогне, що
то исновете за получаване на 
средства да бъдат аргументи
рани и реални, така че и ос
новното образование да не ос
тане в сянката на средното и 
висшето образование.

За кратко беше радостта на 
множество селяни от Забър- 
дие. Мнозина от тях считаха, 
че след довеждането на ток 
— ще могат да гледат теле
визия „накто в града”, а из
лезе, че на екраните се полу
чат само тъмни и светли пет
на, шум и нищо повече. Този 
и някои други райони в Дими
тровградска община 
„сянка” и тв-вълните не сти
гат до антените.

Освен това, в Димитровград 
не може да се следи и втора 
програма на ТВ — Белград, 
макар че се излъчва от някол 
ко години насам.

Тези проблеми бяха повод 
на неотдавна състоялото се 
съвещание по проблеми на 
телевизията, състояло се в 
Ниш, представители на Дими
тровградска община 
Ставров, председател на Об
щинския съвет на синдинати- 
те и Цветан Еленков, предсе

дател на Общинската нонфе- 
ренция на Социалистическия 
съюз да отправят остри забеле 
жки до управлението на теле
визията в Белград.

Телевизия Белград ще из
прати в скоро време екип от 
специалисти в Димитровград, 
за да поправи релето на Коза 
рица, така че този въпрос ще 
бъде разрешен.

Инак съвещанието в Ниш 
бе свинано по повод предло
жението за повишение на тв- 
абонамента от 55 на 80 ди
нара. Това предложение бе 
прието, нато бяха отправени 
и много критически забележ 
ки във връзка с качеството 
на програмата.

Представители на ТВ-Бел- 
град са дали обещание, че 
занапред ще бъдат взети мер 
ки значително да се подобри 
качество на излъчваните пре
давания.

БЕЛЕЖКА ЗА ХУДОЖНИКА:
БРАНКО ШОТРА (1906—1960), художник. Дълго време 

е бил професор и ректор на Анадемията за приложно изкуст
во в Белград. Участвувал е в НОБ от 1941 
1951

година. От 
с графика.

Твърде успешни са му дърворезите, от които се отличава СУ- 
ТЙЕСКА. Организирал е свои самостоятелни изложби и ре
довно е участвувал на общохудожествени изложби в Белград.

година се занимава изнлючително

са в

Защо библиотеките ме са „културни 

храмове“ ните са почти заглъхнали. Дей 
ствуват още училищните биб
лиотеки, но и тяхната дейност 
не е на завидно равнище. 
Днес, ако изключим основното 
училище и гимназията в Дими 
тровград — другите училища 
не оскъдяват с помощения.
Но и при това положение — 
библиотеките не работят нан- 
то трябва.

— Ученическите библиотеки 
— казва заве; 
та и култура в 
пщина в Димитровград Петър 
ТОДОРОВ, по правило са поме 
стени в училищните коридори. 
Най-редовни читатели в тях са 
учениците. Обикновено се че
тат произведения, предвидени 
според програма. Ще изтън- 
нем, че книжният фонд не е 
малън, макар че в отделни учи 
лища има доста застарели нни 
ги. Основното училище в Сми 
ловци, в което се учат 164 уче 
ника разполага с 2 000 , книги 
на сърбохърватски и 380 на 
български езин, в Каменица на 
69 ученика се падат 1 100 на 
сърбохърватски и 600 на бъл
гарски, в Долна Невля на 83 
ученика —■ 1 238 на сърбохър
ватски и 676 на български в 
Трънски Одоровци — на 161 
ученина — 1 250 ма сърбохърват 
сни и 376 на българсни, в По-

ганово на 60 ученика идват 
1 342 книги на сърбохърватски 
и 927 на български език.

Чувствително по-добро е по
ложението в основното учили 
ще и в гимназията в Димитров 
град. Там положението изглеж 
да така: в основното училище 
„Моша Пияде" на 1 900 учени 
ка идват 5 000 книги на сърбо 
хърватски и 3 000 нниги на бъл 
гарсни език, а в гимназията 
„Носил Броз Тито" — на над 
300 ученика идват 4 810 нни
ги на сърбохърватски и 2 377 
книги на българсни език. Ве
дно почти всички 
и 800 ученици 
училище в Димитровград са 
членове на библиотената. Из
лиза, че на 2 700 ученика се 
падат 30 735 книги, или по де
сетина куиги на ученик, а про
четени са само 3 410 книги. Да 
ли не говори, че недостатъчно 
се насажда любов към книгата 
у учениците? Дали наистина 
не трябва да се предприемат 
'някакви мероприятия та учи
лищните библиотеки да станат 
огнища на знания? Сам по 
себе се поставя въпросът:

Защо библиотените не са 
„културни храмове"?

С изключение на библиоте
ната при основното училище 
„Моша Пияде" и гимназията 
„Йосип Броз Тито" в Димитров 
град, във ведомствените нниги 
на селсните библиотеките тру 
дно може да се намери името 
и на някой преподавател, а за 
читатели селскостопански про 
изводител или работници, съ
що не може да се говори. По- 
друго, до известна степен е по 
ложението в Димитровград, 
нъдето работи и градска биб
лиотека към Центъра за кул
тура и забава. Но и там, ако 
вземем само данни за изтекла 
та година положението не е 
добро. От 302 нови читатели 
през годината — 207 са уче
ници от основните училища, 
53 средношколци и студенти, 
15 служители 9 работници и 
само 1 селскостопански произ 
водител...

— Понастоящем библиотека 
та има 837 членове. През из-, 
тенлата година те са прочели 
4 713 нниги — казва библиоте
карят Момчило Андрееевич.

Броят на членовете но биб
лиотеката е малън с оглед на 
факта, че Димитровград днес 
наброява към 7 хиляди жители. 
И при все че членуването в би 
блиотеката е безплатно, а тя 
работи всеки работен ден от 9 
до 13 и от 15 до 18 часа, освен 
учениците малцина други хора 
се отбиват там.

Ранко

М. А.
ждащият просве- 
Общинската ску

„Курир Йовица“ на ди 

митровградското у-ще 

„Моша Пияде“

гимназисти 
от основното

Има изгледи димитровградското основно 
учшгище „Моша Пияде” тази година да бъде удос- 

още едно високо признание. Предложено 
статуята „Курир Йовица“, което дава Съветът 

възпитание на децата в СР Сърбия
тоено с 
е за
за грижи и
за извънредни успехи в учебио-възпиталептата и 
извънучилищната дейност.

М. А.

САМОУПРАВЛЕНИЕТО 

В ЮГОСЛАВИЯ
Димитровградското основно училище е иии- 

мпожсство забележителни прояви, до-циагор на
сега между които най-широк отзвук намериха пио
нерските срещи „Братско хоро“. В него участву
ват почти всички училища от народностите в СР 
Сърбия и всяка година се организира в различни

БИБЛИОТЕКИТЕ НА СЕЛО 
ЗАГЛЪХНАЛИ

Издателството „Шисеидо" в 
Тонио пусна тези дни книгата
„РАБОТНИЧЕСКОТО САМОУ превели професорите Такахв- 
ПРАВЛЕНИЕ В ЮГОСЛАВИЯ“, ши и Такал, номто вече дълго 

Книгата преди няколко го
дини подготви за печат специ 
ализираиа група нъм Между

народната организация на тру 
да, а на японени език са я

С изключение на библиоте
ката (с читалище а село Сено 
нос) в другите села в Д 
ровградена община библиоте-

градове.
М. А. време проучават самоупрвви- 

телната система в СРФ Юго 
славил.

имит-
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ПО РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

СВИДЕТЕЛИ - ЗА БОРЧЕСКИ СТАЖИНФОРМАТОР изпълните съвети, Съю
зът на бойците и Съюзът на 
синдикатите.

Удостоверенията, които ще 
издават общинските ръновод- 

Съюза за бойците ще 
трябва да съдържат и следни
те сведения: за мястото, вре
мето и начина на участие в
Народоосвободителната борба. 
Компетентните органи при Об
щността по пенсионно-инвали
дно осигуряване, ногато полу- 

танива удостоверения, са 
длъжни да подемат инициати
ва за утвърждаване на борче 
сии стаж, според валидните 
занонолредписания.

Според заключенията на 
Ссдмии нонгрес на Съюза на 
бойците в Югославия, статут 
на боец не са регулирали, нито 
пън разполагат с необходими
те документи още 121 924 бои-

лване,Утвърждаваното на участие* 
Народооспободителната бор

бо за бойци, които но са напра 
вили това навреме, или пън 
не разполагат с необходимите 
донумопти — що бъде възмо
жно само с предварително раз 
решоние на предсодателството 
на Общинската организация на 
Съюза на бойците. Удостове
рение за утвърждав-ане на бор
чески стаж може да се получи 
и въз основа на декларации на 
свидетели, но при еднакви и 
строги критерии в цялата стра 
па.

Този въпрос, иакто бе решо 
но на заседанието на Предсе
дателството на Съюзния съвет 
па Съюза на бойците в Юго
славия ще трябва да се уреди 
с обществения договор, който 
ще подпишат Общността по 
инвалидно и пенсионно осигур

то в

на самоуиравителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот_____ ства на

ИНТЕРЕСНО ТВЪРДЕНИЕ НА ЕДИН ЛЕКАР

БСЖ —ваксина-защита срещу левкемия
чат

са получиликлиника и които 
БСЖ-ваксина на втория 
третия ден от раждането си, 
от левкемия умряло само едно!

А от 173 хиляди деца до 6- 
годишна възраст, които не са 
получили БСЖ-ваксина 
левкемия умрели 21 деца. То
зи сведения, според Криспън 
сочат, че смъртността от лев
кемия при децата, не получили 
БСЖ-ваксина, о четири пъти

кия имуноложки механизъм и 
развитието на 
клетки. Известно 
ваксината' насърчава и подпо 
мага естествения отбранито 
лен механизъм в организми 
те, така че те сами се проти 
вопоставят на левкогичните за 
боляваиия и на материите, пре 
дизвинв&щи рак.

От 55 хиляди деца, нолното 
през последните шест години 
били родени в едно чикагско

Вансината, ноято се дава ма 
новородени деца е голяма пред 
пазна мерка срещу левкемия 

твърди Рей 
Криспън научен сътрудник на 
медицинския център на универ 
ситета в държавата Илиноис в 
Съединените американски ща-

иликанцерозните 
е, че БСЖ

за по-късно

от

ти.
Този учен изучавал сведени

ята за здравословното състо
яние на нянолко хиляди ново
родени деца в град Чикаго, ко
ито веднага след раждането 
си получили БСЖ-ваксина. По
лучените сведения сравнил със 
сведенията за деца не получи
ли БСЖ ваксина. Той устано
вил, че смъртността от левке
мия в първия случай била мно 
го по-малка.

Откритието на Криспън от 
по-дълго време е предмет на 
интересование на учените, по
ради установената връзка меж 
ду функционирането на човеш

ци.

по-голямо.
ДИМИТРОВГРАД

ЗА ПО-УСПЕШНА БОРБА СРЕЩУ НАРНОМАНИЯТА

ПРИЕТО О ЮРАЗУМЕНИЕ ЗА 
ПОСТРОЯВАНЕ НА ДОМ ЗА 

СТАРИ ХОРА
Създадена комисия за наркотиците

инициативи за приемане на но 
ви предписания и ще подгот
вя дългосрочна програма за 
борба срещу наркотиците и 
психотропните вещества.

През последните пет години 
се забелязва разпространение 
на наркоманията. Тя взима 
големи размери сред младите. 
Поради това е необходимо да 
се създаде един орган, който 
на съюзно равнище ще води 
борба с наркоманията.

Съюзният изпълнителен съ
вет е създал тези дни в рам
ките на Съюзния комитет по 
здравна и социална защита 
специална комисия за наркоти 
ци и психотропни вещества.

Комисията ще се грижи за 
прилагането на Закона за про 
изводство и оборот на нарко
тични вещества, ще предлага 
мероприятия за премахване на 
нелегалния оборот и ще дава

Както е известно, Домът ще 
се строи в Димитровград, меж 
ду „Сателит” и „Казармата”. 
Той ще има регионален харак
тер и услугите му ще могат да 
ползват около сто души.

Освен посочените общини.

Изпълнителният с-ьвет при 
Общинската скупщина в Дими 
тровград прие обществено спо 
разумение, с което общините 
Пирот, Бабушница и Димитров 
град, накто и техните самоуп- 
равмтелни общности на инте
ресите по здравеопазване и 
социални грижи, поемат задъл 
жението съвместно да постро
ят дом за стари и изнемощели 
лица.

е изграждането ще участвува 
и Републикансната общност по 
социална защита. Очаква 
изграждането да започне през 
май т.г.

Ваксинация и 
деца и младежи

се

ИЗАТОВЦИ А. Д.

Тези дни в амбулаторията на 
с. Изатовци бе извършена ре
довна ваксинация срещу ззраз 
ни болести на децата от Вм- 
сок, родени от 1970 до 
година.

АМБУЛАТОРИЯТА БЕЗ ТОК Глюкотест“ само с рецептивени сега здравните работници 
в това заведение. Без ток ам
булаторията едва ли може и 
да работи, а на височани им 
е необходима ежедневна ме
дицинска помощ.

Дали не е могло този въпрос 
да се уреди по друг начин, 
•или изключването на тока е би 
ло единственото решение?

Невероятно, но факт: амбу
латорията, която височани 
години изчакваха, тези дни ос 
тана без ток. Именно, поради 
това, че била неправилно вклю 
чена в мрежата комитетът по 
електрификация в Изатовци я 
изключил.

Излишно е и да посочваме 
пред какви трудности са изпра

)91575 с

Препаратът, въз основа на нойто боледуващите от диз- 
бетес сами могат да утвърдят дали имат „повишение” на за
харта в организма си тана наречения „глюкотест” — пациен
тите занапред ще получават само с рецепти.

Републиканските и областни общности по здравно оси
гуряване вече са постигнали съгласие със собствени средства 
да субсидират предписването на този препарат, който осво
бождава болните от чести посещения на лекаря.

Вансинирани бяха м мт*че- 
жи, родени през 1955 година, 
както и учениците 
до осми клас. Ваксишциятя из 
върши Здравният дом в Дими 
тровград.

от пътви

М.ц. Д-
СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

ПНЕВМОСКЛЕРОЗА .. *

IВъпроси и отговориЗа най-честите заболявания 
на белите дробове — бронхи
ти, бронхопневмонии, пневмо
нии и др. — е писано много и 
всеки човек е слушал или чел 
какво представляват те, кан се 
лекуват и какви предпазни мер 
ки трябва да се взимат. Има 
обаче белодробни болести, ко
ито са по-редки, но които също 
така трябва да се познават. Ед 
на от тях е пневмосклерозата.

Белодробната тъкан (парен- 
хим) на здравите бели дообо- 
ве е така устроена, че осигу
рява нормалната газова обмяна: 
кръвта отдава натрупания в 
нея въглероден двуокис и се 
обогатява с кислород от ат
мосферния въздух. Така се 
осъществява дишането, без ко 
ето животът е немислим. При 
някои белодробни заболявания 
част от „благородната” бело
дробна тъкан се замества от 
„неблагородна” 
тъкан, ноято няма

възпаления на белодробните 
кръвоносни съдове и др. Го
лямо значение като предраз
полагащ фактор има тютно- 
пушенето. Според някои дан
ни, пневмосклерозата се на
блюдава в 57% от „закораве
лите” пушачи. Болестта се про 
явява с кашлица — суха или 
придружена със слузно-гнойни 
храчки, с болки в гръдния кош 
и периодично повишаване на 
температурата, което е приз
нак за изостряне на болестния 
процес.

Лекуването има за цел да 
улесни отделянето на храчки
те и да подобри проходимост
та на боонхите. Благоприятни 
резултати се постигат при ку- 
рортолечение. Лечебната физ
култура под задължително на
блюдение на лекар подобрява 
общото състояние на болния, 
увеличава силата на дихател
ната мускулатура, укрепва и 
подобрява функциите на диха 
телната и сърдечно-съдовата 
система. При напреднала пнев 
москлероза се правят специал 
ни лечебни упражнения, нои- 

то имат за цел да тренират фа 
зата на издишване 
вом удължаване на необходи
мото за това време. Разбира 
се, в тези случаи указанията 
на лекаря и на методиста по 
лечебна физкултура са абсо
лютно нужни.

средна продължителност на жи 
вота, поради което различни 
болестотворни фактори въздей 
ствузат по-дълго време върху 
белите дробове. От друга стрз 
на, има значение замръсяване 
то на въздуха в градовете във 
връзка с развитието на про
мишлеността и автотранспор
та. Можем да отбележим и 
зачестилите грипни епидемии, 
и намалената смъртност от пне 
вмочии
хронични и постепенно преми
нават в пневмосклероза. На.й- 
подчертано значение за въз
никването на пневмосклероза
та имат пневмониите и Ло-спе- 
циално бронхопневмониите при 
брусница, ноилюш и особено 
грип. В повечето случаи боле
стният процес се развива, ко- 
гато възпалителните измене
ния в белите дробове не се 
разнасят напълно, а в засегна 
тия участък се оформи съеди
нителна тъкан. Той се. сбърч- 
ква и втвърдява, съответните 
бронхи се разшиояват и дефоо 
мипат. Явяват се смущения и 
в кръвообращението и лимфо- 
обращението на белите дробо-

♦
♦♦♦Отговор: 

право. Според член 30 
на Закона за основни 
права по пенсионно и 
инвалидно 
само съпр';жник, бранът 
на нойто е анулиран не 
по негова вина, и на 
нойто съдът е опреде
лил право на издръжка 
може да осъществи пра 
во на пенсия.

При това, естествено, 
съпружникът трябва да 
изпълнява и останалите 
условия, предвидени със 
закона.

Читателната М.К. пи- 
— Вивеех заедно 

със съпруга си от 1955 
до 1967 година, а след 
това се разделихме, без 
ничия вина, по споразу
мение. След смъртта на 
бившия ми съпруг, дъ
щерята ми получаваше 
семейна пенсия. Аз съм 
на 40 години и ме ин
тересува като парясни- 
ца разведена жена имам 

. ли право на семейна 
пенсия?

Нямате

♦та:

!
осигуряване

!много от тях стават

съединителна 
никакво от

ношение към сложните проце
си на дишането. По този начин 
обшата дихателна повпъхнопт 
на белите дробове в една 
доуга степен се намалява. То
ва е и същността на пневмо
склерозата.

Болестта се среща сравни
телно рядко, но през послед
ните години броят на заболели 
те започна ла се увеличава 
значително. Това се дължи от 
една. страна на удължената

или

се.
посредст-Понякога след дълготрайни 

водни или гнойни плеврити се 
.ошормят големи дози рентге
нови или радиеви лъчи, при 
дълготраен застой на венозна 
кръв в белите дробове, при ня 
кои алергични заболявания,

I {
Д-р М. С.
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ПО НАШАТА СТРАНА ХУБАВАя БЛЕД
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Б0Р: ПО-ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО 

СЪС СЪЩИТЕ РАБОТНИЦИ
Борският рудник за изпълне

ние на тазгодишния рекорден 
план в производството (експло
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400 000 тона повече 
ние с миналата година. 

За да се стигне

в сравне- яижаншишашнм II у?г 1щ■+• ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТАЗ 
ГОДИШНИЯ ПЛАН, БОРСКИЯТ 
РУДНИК НАЙ-ГОЛЯМО вни 
МАНИЕ ЩЕ ОБЪРНЕ ЗА НА- 
БАВНА НА НОВИ МАШИНИ.

до рудата,
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края на миналата година са 
напарвени поръчки за 18 дизел 
електрически мотори в стой
ност на 12,6 милиона долара. 
Доставката им се очаква до 
края на март тази година. Ос
вен това, направена е поръчка 
за 15 'нови тежки „килери” с 
мощност от 120 тона, чиято 
доставка се очаква до среда
та на годината. С тези меропри 
ятия по обезпечаване на меха 
низация, трудовият колектив от 
1200 миньора влага максимал
ни усилия за увеличаване на 
производството, без да увели
чава броя на работниците.
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БЛЕД е световно известно място за отдих и по

чивна. Намира се в полите на Юлийсните алпи и Ка- 
раванните на 501 м надморсна височина. Има благ 
алпийски нлимат с дълг сезон за къпане. Онолността 
на с хубави асфалтови пътища. Езерото обхваща 144 
на с хубави асфалтирани пътища. Езерото обхваща 144 
ха площ. Тун има средновеновен град с музей. Гостите 
имат всички удобства да се занимават с лов и рибо
лов и спорт, както и възможности да посетят Вин- 
тгар и Юлийсните алпи.

рудник
атация
най-голямо внимание ще обър 
не да доведе 
съществуващата и да набави 
нова механизация. Ще се изко 
паят 3,5 милиона тона руда —

открития рудник) трябва да се отстранят 7,1 ми
лиона кубически метра пръст, 
което също така е за 40 
сто повече от лани. За подме
няне на старите мотори с мощ
ност и до 120 тона, още

в изправност на

в

ОТ МЕТАЛУРГИЧНИЯ КОМБИНАТ „СКОПИЕ" който е не само най-голям 
в страната, но и в Европа. Стро 
ен е на надморска височина 
на твърде недостъпно място.

Тунелът „Стърмен" също та 
ка заслужава внимание. След 
това Института за ТБЦ в Орем 
ска Каменица, който се ечи 
та за «ай-голям обект от тано- 
ва естество на Балканите.

За две години първите 
количества бяла ламарина Три нови електроцентрали 

на КосовоРаботниците и специалисти
те на промишленото предпри
ятие „Скопие” в Скопие на- < 
стойчиво “работят за изпълне
ние на своите производствени 
планове. Сега се строи трета
та фаза за развитие на цеха 
Студена ламарина. След две го 
дини от този цех ще излезнат

първите количества бяла ла
марина, която сега изключи
телно се внася.

Капацитетът на този цех ще 
бъде 100 000 тона бяла лама
рина годишно, с което ще се 
задоволят югославските 
ди. Сега се внасят 80 000 тона 
годишно.

За следващите пет години 
белградското предприятие „Ин 
вестимпорт" трябва да внесе 
за нуждите на комбинат „Ко 
сово” съоръжения за химиче 
ската индустрия и електроцен 
тралите. Внесената стока въз 
лиза на 150 милиона долара.

Вече 18 години тези два 
комбината успешно сътрудни
чат. Досега комбинат „Косо
во” чрез „Инвестчшпорт” вне 
се резервни части в стойност 
от около 100 милиона долара.

Новото самоуправително спо 
разумение е в духа на новата 
конституция за свързване 
организациите в стопанството. 
Комбинат „Косово” трябва да 
строи две нови термоцентрали 
от 600 мегавата. Ще се строи 
и хидроцентрала „Жур", не
далеч от Призрен с мощност 
285 мегавати. Също така ще 
се разшири химическата инду 
стрия. В тези обекти ще се 
инвестират три милиарда и 600 
милиона динара.

нуж на
„Жеграп” има големи успе 

хи и на линията Белград—Бар, 
и други обекти из цялата стра 
на като моста и тунела на ж. 
п. линията Вражогърнац — 
Бор, ж.п. линията Остружница 
— Ресник, автомобилния път 
Парачин — Зайчар и др.

НАШИ СТРОИТЕЛИ

Рекорди на „Жеграп”-Белград
Белградското строително 

предприятие „Жеграп” в своя 
та дългогодишна работа по

стигна световни рекорди. Един 
от тези обекти е тунелът „Лок 
еа” на Андриатическото шосе,

ЖЕНИ — НАРОДНИ ГЕРОИ бригадата. Няколко месеци 
след това отново се връща 
на тилова работа нато секре 
тар на Окръжния комитет но 
ЮКП за Велес, а след това 
в Тиквеш и Щип.

След освобождението на 
страната, като член на Централ

ния комитет на ЮКП за Ма- 
недония изпълнява отговорни 
политически 
функции. Бива министър на 
народното здраве и министър 
на земеделието в правителство 
то на НР Македония.

тежки мъчения. Пенли 
нраката, оставяли я дни и но
щи без вода, но Цана Бабович 
не признава нищо. Енергично 
отхвърля обвиненията. Служи 

как комунисти 
те трябва да се държат пред 
класовия^ враг. След страшни 
мъчения в Нрагуевац, което 
продължило няколко седмици, 
е осъдена на две години за
твор и закарана в Пожаревац.

След излизане от затвора 
продължава с революционната 
ои дейност. Затворът не мо- 
жал да сломи морала на пре
паления комунист.

В началото на войната Цана 
Бабович става член на ЦК на 
ЮКП. От април 1941 година 
активно работи върху органи
зиране на въстанието в Сър
бия. По време на Народоосво 
бодителното движение Цана 
изпълнява различни партийни 
длъжности. След освобожде
ние на страната активно рабо 
ти за афирмация на жената в 
нашето социалистическо общо 
ство.

й
и обществени

ВЕРА АЦЕВА за пример

Родена на 25 ноември 1915 година в село 
Ореовци, Прилеп, Македония, Работничка. Член 
на ЮКП от 5 април 1940. В НОБ от 1941. СПАСЕНИЯ БАБОВИЧ-ЦАНА

с Прилепения военен щаб, мой 
то формира първия партизански 
отряд. С акциите на този 
отряд от 11 октомври 1941 го
дина започва народното въста 
ние в Македония.

От края на 1941 година Ве
ра Ацева, с нелегалното си 
име Доста, като политически 
партиен тилов работник, ръмо 
води с работите на много пар 
тийни организации в различни 
краища на Македония.

В началото на 1942 година 
постъпва в Областия комитет 
на ЮКП за Македония, а след 
това в Струмица, Битола, Щип 
и Скопие. От август 1943 годи 
на Ацева постъпва в Шарени 
отряд като партиен ръководи
тел. Когато на 11 ноември 1943 
година е формирана Първа ма 
недонсно-косовсма 
Ацева е назначена за заме
стник политически комисар нп

Като дете на бедни родите 
ли няма възможност да се шно 
лува. Затова след втори клас 
на гимназията напуска учили
щето и постъпва на работа. 
До Втората световна война 
(до 1941 година) работи нато 
работнична в тютюневата ин
дустрия.

На 16-годишна възраст се 
лрис7/вдинява нъм работниче
ското движение. С работата 
си става най-известната ръко
водителка в Македония. На 
Конференцията на ЮКП за 
Македония през август 1940 
година е избрана за член на 
Областния комитет за Маке
дония.

От септември 1940 до края 
на 1941 година Ацева е секре 
тар на Местния комитет на 
прилепената партийна органи
зация, а по време на подготов 
китв на в7,стамието ръководи

Родена на 19 март 1908 година в Лазаревац, 
Сърбин. Текстилна работнична. Член на ЮКП 
от 1928 година. В НОБ от 1941 година.

Като текстилна работнична 
преди войната работи о много 
текстилни фабрики в Белград. 
Активно сътрудничи в синди
калното работническо движе
ние. Проявява се със своята 
революционност служи нато 
пример на жените, борещи се 
за по-добър живот на работ
ническата класа.

През 1927 година Цана ста
ва член на Съюза на комуни 
етическата младеж на Юго
славия, а една година по-късно 
— член на ЮКП. По време но 
шестошуарсната диктатура ак 
тивио работи в своята партий 
на организация между работ
ничките, а по времо на профа

шистния режим на Милан Стоя 
динович со бори за създаване 
на Народен фронт на Сърбия 
и за организиране на съпро
тива срещу надигащия се фа
шизъм.

След провала от 1937 годи
на в Крагуевац Цана Бабович 
по директива на Партията оти 
во на партийна работа в Са
раево. Преследвайки подозре
ните комунисти полицията я 
арестува в Сараево на 13 юни 
1937 година. Докарана е в за
твора в Крагуевац, където 
има очна ставка с по-рано 
арестпуваните комунисти.

Цана Бабович в затвора има 
героично държание и издържа

бригада,

(СЛЕДВА)
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на отдай и почивкаВ часове
Ху/ЦФр
★
Една помпания води спор за 

на човеш-несъвърше нетното 
вия организъм.

Една от дамито со обажда:
— Но да но забравяме, чо 

мотото бог е създал свето_, нау
ката о била на много писмо раЗАЛУДУ ЯДУИЕМО няма да ти напише домашното

(„Шлуота” — Вилнюс)— Ано не ядеш, баща тивнище.

★
__ Ето вече пети път стре-

този заен, а той не йена— О да, той е иянъиьв ма
ниак — сам си говори.

— Но защо тогава вина тол
кова силно.

— Глух е.

Жена минава нощно премо 
покрай гробищата и настига 
нлнънъв човек.

— Извинете — казва ти, — 
не може ли да вървим заедно, 
защото ме е страх?

— Разбира со, госпожо!
— Много ви благодаря! А но 

се ли страхувате да обикаляте 
нощно време по този моста?

— О, страхувах со, разбира 
со, докато бях жив...

лям по 
и да мръдне.

Сви се узгледамо: значи тек 
вая работа. Освън тон — 
са ненинво си реле требе да 
праимо. Говори момчето йош 
— то нига това требе да се 
напран, те нинво да се 
пран, ама и не га разбра.

Ка завърши — излезо у Га 
циното. Там се найдомо със 
сват Гогу. Пимо и мезимо и 
по йедън заман поче да ми 
се жали:

Дъл!)е године ме мучеше 
немао ток. Преди 

и тон. 
струю, 

Рено си:

му на защо
годину дъна доведомо 
Купи си урутйе на 
нупи и телевизор. Г 
що па само децата у град да 
гледаю телевизии) — че гле 
дамо и ние с бабуту. С годи- 
нете —

Тена и напраимо. Продадо 
замоли виГ)у та с

— Не е глупав! Ано мръдне, 
засегне някой твойможе да го 

изстрел.на* ★
— Келнер, защо рениените 

чашки са по-малки от чашните 
в другите ресторанти?

— Така пи се струва, защо
то нашият ресторант е по-го- 
лям.

★ночи се удължише.
— Ноя жена най-сигурно мо

же да наже къде е мъжът й? 
— Вдовицата.

едно теле, 
аутобусат довлекомо и кути- 
юту с телевизор.

После йедън се диго 
принликува йедно момче 
га онаю техник, да га намести. 
Оно га намести, >ама нели бе
ше дън рече ми дена програ 
ма немало и си отиде. Каза

— Побего си одома, нема 
друга програма на телевизии) 
ту, а ока бъш интересна за 
стари човеци...

Лънну ми малко тегай сбра 
кураж и му рено:

— При мене нема ни йедна. 
Те тука са у навенуту че гле- 
дамо и двете програме...

★да ★★що Гост пита директора на хо-

— Знаете ли с кого непре- Ш|1ПШ111Ш111111Ш1Ш1!1И ЖШТШ11ПИ11Жи1П1ППГиШТП!1ГПН1111К111Ш1ЖППтППП11ШП1П(1ПЛ1П1ГИИ
стайно говори човекът, 
заема стаята, съседна на

които
моя-

^ У Сирете
ми вечерту да га пущимо.

Йедва чеиамо с бабуту да 
се стъвни. Завърте колелцето 
кино ми рече момчето и се 
начучуримо преди телевизорат. 
Чекамо, чекамо — нема нищо 
По йедно време нещо завуча и 
по енрант почеше да се прена- 
рую неникве сенйе на облаци 
кино лете преди дъж, убърмча 
се и се упуца та чан се изпо 
плашимо.

— Добре дена не окамо 
сват Илию и свау Персу — 
стеоше да ни се смею защо 
смо си дали толйе паре и да 
ни узну на подбив. Нема да 
казуйемо никва йе муката — 
реномо си с бабуту, а она ме 
спраи на ютредън сабале да 
идем у Цариброд и да се ра- 
спитам кикво да правим.

Целу ноч не мъгну. Па зер тол 
нова парице съсипамо за туя 
кутию — а са нищо?

С първият аутобус осъвну 
у Цариброд.

Ка тамо — видим пълно чо 
веци оди нашият край. Ама 
никой не казуйе за кикво йе 
дошъл. Ка питаш некога он од- 
говори: налегла ме некиква 
мука здружаването. Не 
йе ясно кикво че праимо од- 
пролет, а задругарете ни забо 
варише, заватили се друйе 
работе — деле власт, а немаю 
време за нас...

Рекоше ми у новд нонцула- 
рию да ченам. По йедън за
ман се збрамо коджа нашин- 
ци. И етети га иде йедън дру 
гар да ни обясни работуту.

— Другари — рече он. — 
Немойте да се ядосуйете. Па 
при вас не можа да се гледа

та?

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
Тръгват за Пирот в часаЗаминав-ат от Пирот в часа

10,00 и 14,15 
6,30, 10,50, 13,00, 13,30, 

14,00, 17.20, 18,20 и 21,00 
14,10

0,45 и 14,40 |Белгард 
5,00 6,00, 6,45, 10,30, Ниш 

14,40, 16,30 и 18,30

Белград
Ниш

Крагуевац
Скопие

5,00Крагуевац 
Скопие 
Лесковац 
Зайчар 
Княжевац 
Звонска баня 
Велико Бонинце

7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00 
Бабушница

7,00, 9,00, 10,45, 12.00, 13,00 
15,30, 16,00, 18,00 20,00

11,30
7,00. 14,30. 15,25

7,00
6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 

13,30
4,30, 13,30 и 15.45 Княжевац 

4,30 и 15,30 Звон. баня
5,45 Велино Бонинце

13,00, 15,30 и 15.50

4,30Зайчар
4,00, 5,40 и 12,00 3 

4.30 и 10,45 Е 
7,30 11,00 I

5.00. 5.45. 6.00 2 
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,00 

16,00, 17.00. 17.25. 18.45

4,30, 5,00 5,45, БабушницаБез думи
(„Ойленшпигел" — Берлин)

4,30Д. Криводол 14,00 А- Криводол
Дойкинци 15,00 Доикинци
Т. Одоровци 10,00 14,30 т- Одоровци
Велика Лукання 5,00 15,15 В- Луканя
Нишор 5.00, 12.00, 15,15, 18,10 Нишор '

ИНТЕРЕСНО 4.30
6.00 и 12.00 - 

6.00 И 16.30 = 
6,30. 12.45. 17.00 18.45 | 

Б. паланка на всеки час 
от 5,00 до 22.00

Чистене на сняг чрез 

загряване на улиците
ЕБ. паланка на всеки час 

от 5,00 до 22,00 
Димитровград на всеки час 

от 5,00 до 22,00

Е
|ни Димитровград на всеки час 

от 5.00 но 22,00 §

5,10, 7,00, 9.00. 13.00 | 
13,55. 15.00. 17.00, 21,00, 22,50 | 

4,30, 6,05, 7,15 Вел. село 5,10. 6.40. 7,50, 9.40 | 
11.40. 13,05, 14.45. 16,00. 17.40.1 

19.40, 21.00. 22,50

4,30. 6,05, 8,00 12,00 Темска 
14,10, 16.00, 20,10, 22,10

Темска

В няколко московски улици 
е направен опит за почиства
не на снега от улиците чрез 
загряването им. Под асфалта 
са вградени загреватели, изо
лирани от долната страна за 
да спрат безцелно изразход
ване на електрическата енер
гия’: Тези подземни загревате
ли са свързани с контролна 
станция, чрез която автомати

чесни, в зависимост от време
то, се включват и изключват.

Чрез тази система отначало 
ще се „чистят" само няколко 
стръмни улици в Москва. Спе
циалистите считат че новата 
система с малко изразходване 
на електрическа енергия ще 
бъде по-евтина от традицион
ния начин за премахване на 
снега и леда от улиците.

Вел. село
9,00,11,00, 12,10, 14,10 

15,00, 17,00, 19,00, 21,10. 22,10
5.10. 6.30. 13,004,40, 6,05, 12,20 ДържинаДържина

14,35. 19.00 22.3514,10, 18,30 22,10

Йеловица
Суково 4,30, 6,05, 12,30, 14,40, Суково 
Петровац 
М. Йовановац

12,30, 14,10. 19,00

7,00, 16,00 
5,10, 7,00. 13.15. 15,00 

5,15, 15.00 
5,10, 6.40, »

5,00, 12,00 Йеловица

4,30, 14,10 Петровац 
4,30, 6,05 м. Йовановац

13,10. 14,50 20.00 Iтелевизия оти не ви вача ре- 
леят. !1111Ш111111111Ш111111111111|1Е

Народна
>*/ет. петров

БхйЩон-*и X


