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ТИТО. X ПРИЕТ ОТЧЕТА НА НАШАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ЕВРОПЕЙ
СКАТА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Под председателството на президента на републи
ката Йосип Броз Тито на 11 юли на Бриони се състояло 
36-о заседание на Президиума на СФРЮ, в чиято рабо
та взели участие и други най-висши ръководители във 
федерацията и председателите на президиумите на со
циалистическите републики и социалистическите авто
номни области.

Президиумът е разгледал отчета на нашата делега
ция за хода на втория етап на Конференцията за евро
пейско сътрудничество. Президиумът е одобрил рабо
тата на нашата делегация и е преценил, че са изпълне
ни всички условия час по-скоро да се свика Конферен

цията за европейска сигурност и сътрудничество на 
най-високо равнище в Хелзинки.

Президиумът приел отчета на конференцията за 
провеждане на договора за неразпространяване на яд
реното въоръжаване, състояло се в Женева през май 
тази година. Президиумът е обсъдил и някои други ан- 
туални въпроси от областта на външнополитическата 
активност на Югославия, както и нянои текущи въпро- 
си в своята работа.______________________ __
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ИНТЕНЗИВНО СТРОИТЕЛСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

РЕДИЦА ОБЕКТИ СА ОТ 

ЖИЗНЕНО ЗНАЧЕНИЕ
С ДОГРАЖДАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ И КОМУНАЛНО-БИТОВИТЕ ОБЕКТИ СЕ СЪЗ
ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЗ-УСКОРЕНО ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИ
ТИЕ НА КОМУНАТА

Тази година в Босилеградска 
община ще бъде отбележена 
като особено значителна и бо
гата в изграждането на редица 
комунално-битови и стопански 
обекти, някои от които са от 
голяма важност за население
то. РЕГИОНАЛНО СДРУЖАВАНЕ

Повечето от тези обекти, във
все още икономически изоста
налата комуна, се строят със 
средствата, обезпечени от фон 
довете на СР Сърбия.

Моментално най-големия о- 
бект на територията на общи 
ната е втората фаза на Власин 
ските водоелентрически цен
трали, за които ще се изразхо 
дват 450 милиона динара. Този 
обект, когато след две години 
бъде пуснат в експлоатация, 
ще донесе на нашето общест
во 75 мегавати електрически 
ток. Инак, тук са намерили ра 
бота над 200 работника и десе 
тица специалисти от Босилегрз 
дека община.

През тази пролет в Босилег
рад бе довършен и пусна г в 
производство дървопреработ
вателен цех на Горското сто- 

В него са инвестира-

УЧРЕДЕНИ МЕЖДУОБЩИН- 

СКИ КОНФЕРЕНЦИИ НА 

СК И СУБНОР В НИШ
На 14 т.м. в Ниш се прове

доха изборни заседания на Ме 
ждуобщинската конференция 
на СКС и на. Междуобщинска- 
та конференция на Съюза на 
бойците от НОБ.

Междуобщинсната конферен 
ция на СКС за секретар избра 
ДРАГАН МИЛОЕВИЧ, член на 
Републиканския изпълнителен 
съвет и републикански секре
тар за стопанство, а за замест 
ник-сенретар ПЕТЪР РАДОЙЕ- 
ВИЧ от Прокупие. В работата 
на заседанието взе участие и 
ВУКОЙЕ БУЛАТОВИЧ, член на

Изпълнителния комитет на Пре 
дседателството на ЦК на СКС. 
Новоучредената междуобщин- 
ска конференция на Съюза на 
бойците от Народоосвободител 
ната борба за председател из
бра ВОЙИН БАЙОВИЧ — ВУК 
— първоборец и организатор 
на въстанието в Топлица, а за 
заместник-председатели народ 
ния герой ОБРАД ЛАЗОВИЧ - 
ЖИВКО и БОРИСЛАВ ТРИФУ- 
НОВИЧ — СЪРБА, първоборец 
от моравския край.

(Обширно за регионалното сдру 
жаване на 3, 4 и 5 стр).

милиона динара от република 
Сърбия, този важен обект ще 
може да се довърши и преда
де на употреба.

Трябва да се изтъкне, че 
през тази година ще се строи 
и пътя от Босилеград до грани 
чно-пропусквателния пункт на 
югославско-българската грани
ца в с. Рибарци. Асфалтиране
то на шосето в дължина от 12 
километра ще струва Пътното 
предприятие от Враня към 30 
милиона динара.

Това са най-значителните, но 
не и единствените анции, нои- 
то ще се реализират през та
зи година в Босилеградска об
щина. Интензивното стопанско 
и комунално-битово строителст 
во значи много в обществено- 
икономическото развитие на 
общината, която все по-могъ
що крачи напред с помощта 
на цялото ни обществао.

панство.
1,5 милиона динара, от кои

то половината са получени от 
Фондът за развитие на изоста 
налите краища в СР Сърбия. В 
две смени тук вече работят 
над 50 работника.

До края на тази година в де 
вет по-големи села в комуната 
безплатно ще бъде доведен е- 

ток. За тази круп- 
аиция Об

ни

В. Велинов

................................................................................... .
За Съюза на комунис

тите в Димитровградска ОБЗОР 
-а община няма мъртъв се- 
=2 зон. Първичните органи

зации проучват решения- 
| га на Общинската конфе 

ренция на СКС. На тези 
= заседания членовете 
“ актива изнасят 
— от програмата за мари- 
3 систно образование: „Бо

РвяГанвНна0“аоовото3сАаРмоу.праоОТвлно съдържание в развитие 
отношения .

лектрически 
на комунално-битова 
щинската скупщина, с помощ- 
та на оепчблика Сърбия е обе 
зпечила 9,3 милиона динара, 

Босилеград наскоро ще 6ъ 
де доведена вода за пиене от
село Извор. За изграждането 
на водопровода и на останали 
те необходими обекти ще се 
израходват над 1,5 милиона ди 
нара, от които една трета 
осигурени от ЮНА.

Наред с този, в Босилеград 
насноро ще бъде РазР® б 
елин друг дългогодишен проо 
лем Касае А е за изграждане- 

които ще се ор 
ганизират качествени 'Г°^ЛН]Л 
чарски услуги, необходим 
развитието «а туризма. Заоко 
ло 4 милиона динара (непълно 
обезпечени средства) Ш®

I обект, чието из- 
вече отпочна.

Примерът ма „Свобо 
да", че комунистите не 
са схванали решенията 
на Общинската конфере
нция като „материал" за 
някои „предстоящи зада
чи“, или като повод „за 
бъдеща работа", но като 
призив за акция по осъ-

I
I

ДНЕС. А НЕ УТРЕIВ

I на
лекцииВ

са отдавнаществяване на
установените задачи. Призив за акция в момента, а «е утре, 
не за някои бъдещи акции м перспективи. Отлагането на ак
циите, решителни и неотложни, по осигуряване на професио-

1

и с пооблемитв на стабилизация, производството .и разпре
делението икономите, производителността на труда, трудова
та дисциплина, изготвяне та оредносрочни планове по разви

тие и т-н'0во6ода" .например, първичната организация на Съю 
‘комунистите, разглеждайки решенията на ОК на СНС,

, забележки върху работата на делегатите 
както в ООСТ (основна организация на сдружа

1
I кални кадри, означава отлагане на непосредствените задачи, 

които имат комунистите в организациите на сдружения труд. 
Решенията са насърчаващи фактори, ноито задължават да се 
премахват недостатъците. А отлагането на задачите, които са 
само потвърждение на онова, ноето е казано в миналогодиш
ните решения, ноето озачава и плаване по течението на прис
пивните води на либерализма и бездействието, а то винаги 
разводняваше силата на работническата класа, която в борба
та за кадри вижда своя нлаоов интерес.

Не може да се отмине факта например, че първичните 
организации в някои села по тоя случай, не са се изка
зали за сдружаването на земеделците. Когато става дума за 
това, тогава комунистите са първи, които трябва да се сдружат 
и с примера си да покажат как това «тава.

Понеже, нак може да бъде член на СКС, когато отбяг- _ 
ва сдружаването и подобряване на селското стопанство и за- 1 
силоано социализма на село? И обще: как работникът може да 5 
бьдо член «а СКС, ако с личния см пример не покаже нак 1 
се бори за осъществявано на производствените задачи, за 

до края на септември да се изготви програма за осигурявано увеличавано производителността на труда, за поу\обра трудо- 
X професионални кадри и начина, по който трябва професио- 1

нално да ов устрои организацията. * м ь §
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=
Iто на хотел, в
В

Впострои този 
граждане

За решаването 1Л_ип
проблем на работниците, наско 
ро в Босилеград ще бъдат по
строени шест сглобяеми квар
тири на стойност от около 5 
хиляди динара. Изграждан 
на сградата е също в ход.

С цел по-бързо да се разви- 
ва културната дейност в об' \ 
пата, а преди всичко са“^н“ 
ността, от преди две год 
в Босилеград се строи Д°“ 
културата. След успешно прм\ 
лючената първа фаза «а изф 
ждането, когато през миналата 
година обектът бе сложен под 
покрив, оега се предприема' 
мерки той да бъде и довършен. 
С допълнително осигурените л

за на
изноое и критични 
и делегациите,

труд) тана ,и -в състава на делегатската система в града 
и общината Преди коично и .те са в позиция да се застъпят 
и в Свобода", и другите организации на сдружения труд и 
останалите институции и организации да се изготвят програ
ми за осигурявано «а професионални кадри. За „Свобода", а 
и за другите в Димитровград този въпрос не се поставя за 
пръв път, а освен това, от ден на ден е все по-актуален, до- 
нолиото условията на стопанисване все повече се изострят.

Изхождайки от решенията на ОК на СКС, първичната 
организация в димитровградската конфекция търсеше комуни 
отите в работническия съвет, ръководните и самоуправител- 
ни тела, и на събранието на трудовите хора да се застъпят

на жилищния

ния

I



РЕШЕНИЯ НА ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦН НА СЮН

Непосредствените задачи на Съюза на югославските комунисти в 

организирането и осъществяването на обществената самозащита
случай, когато те се употреби- 

задачите «а безопасно- 
стта и защитата;

__ с ангажирането .на лрофе
с йон ад ни служби в обществе
но-политическите организации 
да се оцени състава и оспосо- 
беността на службите «а 
оредствено физическо обезпе
чение в организациите на сдру 
женил труд и да се предприе- 

необходимите мероприятия

,по всенароднатае предметите 
отбрана в училцщвта:

— организацията и начина ма 
действуваме <на държавните, 
преди всичко органите ма вът
решните работи, .инспенциите и 
службите на общественото сче 
товодство, да ре съгласуват с 
потребите на обществената са 
мозащита;

— да се разграничат длъж
ностите) .и -прецизират правата 
на органите ма народната -

и вътрешните работи 
на частите на

да утвърдят програми за .непо
средствено (ангажиране -на вся- 

в обществената са-

По-мататьшното развитие ма 
социалистическите самоуправи 
тел ни обществени отношен ия 
и необходимостта върху тези 
основи постоянно да укрепва
ме отбраната и сигурността ма 
обществото изисква още 
по-организиран о а н га ж пра

не и ма воички други об- 
щеотвени фактори върху изпра 
ждането и осъществяването на 
единна и цялостна система на 
обществената самозащита.

При това особено е важна 
ролята на Социалистическия 
съюз ма трудещите се, -който 
като най-широк фронт на тру
дещите се и гражданите и на 
всички организирани социалис
тически сили в обществото, 
трябва не само да организира 
информирането на своите чле
нове, да посочва носителите и 
формите на застрашаване на 
обществените ценности, да раз 
ви ва съзнанието за правата и 
длъжностите ма трудовите хо
ра и гражданите в защитата на 
благата и придобивките ма со
циалистическата революция, но 
и да насърчава трудовите хо
ра и гражданите, макто и оста
налите обществени фактори, а 
особено делегациите и скупщи 
ните на обществено-политичес
ките общности, общностите на 
интересите и другите самоупра 
вилени общности, в предприе
мането на съответни меропри
ятия и акции по самозащита-

ват еНа 13-о ои заседание, състо
яло се на 9 юли 1975 г., Пред
седателството ма ЦК на СЮК 
разглежда антуалните идейни 
и политически въпроси по ор- 
ганизиоане и осъществяване 
на обществената самозащита 
и констатира, че след 21-о засе 
дание на Председателството 
на СЮК и Писмото на другаря 
Тито и на Изпълнителното бю
ро активността на всички су
бекти в обществото по въпро
сите на сигурността :и защита
та на обществото е в постоя
нен възход. След приемането 
на новите конституции и Десе
тия конгрес на СЮК тази ак
тивност придоби по-организи- 
ран характер и все повече е 
насочена към изграждане на 
цялостна система на обществе 
на самозащита, моято в отдел
ни обществени среди вече по 
лучава особености на организи 
рано и свързано действуваме 
на всички обществени факто
ри за унрепване на сигурност
та и защита на нашето социа
листическо самоуправително о- 
бщество.

Обаче и въпреки постигнати 
те резултати е нейното изграж 
дане, степента на организира
ност на обществената самоза
щита-^ ангажирането на отдел 
ни обществени фактори в осъ
ществяването м е твърде раз
лична, но взето цялостно още 
не е в съгласие с обществени
те потреби и възможности. Не 
осъществяват се навсякъде и 
последователно конституцион
ните принципи и становищата 
на резолюциите на Десетия ко 
нгрес на СЮК и Съюзната 
скупщина за идейните, полити
чески и обществени основи на 
обществената самозащита. Вме 
сто тя да се изгражда нато пряка 
ка фуннция на трудовия човек 
и гражданина е прантиката че
сто и се подхожда тесно лрак 
тицистки и нормативно.

ка от тях 
мозащита;

— да се обезпечат и .всички 
обществени организации да оп 
ределят овонта роля и задачи 
и утвърдят програми на своя
та активност в осъществяване
то на обществената самозащи-

нело-

та;
— чрез ССРН и другите об

ществено-политически органи
зации да се разгърне най-ши
рока акция по запознаване на 
всички трудещи се и гражда-

антуалната обстановка по 
сигурност в средата, където 
живеят и работят, и с идейни
те, политически и обществени 
основи на .обществената само
защита и техните права, длъж 
пости и задължения в нейното 
организиране и осъществяване;

— във всички оредства на 
масовата информация да се 
прецени досегашната ангажира 
ност по .въпросите от областта 
на обществената самозащита 
и да се направи всичко тази 
проблематика да намери пове
че място в тяхната редовна 
дейност;

— да се осигури с решения
та на делегатоките скупщини, 
навсякъде, където още не съ
ществуват, да формират коор
динационни тела за обществе
на самозащита съставени от 
представители на скупщината 
и самоуправителните органи на 
обществено-политическите ор
ганизации, органите на работ
ническия контрол, съдилищата,
прокуратурите, испекциите, 

службите по обществено счето 
водство е вътрешен контрол, 
органите на вътрешните рабо
ти, митниците, моменданства.та 
на частите на ЮНА и щабове
те на териториалната отбрана.

мат
за подобряване на техния със
тав, с по-прецизно регулиране 
на тяхното право и длъжност и 
изнамиране на трайни реше
ния за тяхното професионално 
оопособяване.

от
брана
в ръноводенето 
цивилната защита, стражарски 
те и антидиверсантски 
на териториалната отбрана

частини с
в

КИПЪР

„Седмица 

протест“
братя“, „Кипър без бази“.

Президентът Макариос отно
во е подчертал, че ще продъл 
жи борбата до окончателно въз 
тановяване на пълна 
симост и териториален 
гритет на острова.

На 15 юли 1974 г. бе свале
но занонното правителство на 
президента архиепископ Мака- 
рио на Кипър. Това бе дело на 
гръцката военна хунта. Някол
ко дни след това турските вой 
ски окупираха една част от 
острова.

На годишнината от държав
ния удар на Кипър в страната 
се провежда „Седмицата на 
протестта“. На масов митинг в 
Никозия е говорил и президен 
та Манариос. „Седмицата на 
протестта“ на Кипър премина
ва под знака на лозунгите: 
„Кипър е отечество на всички 
кипъряни“, „Да живеем като

незави-
инте-

та.
За по-нататъшната постоян

на, по-организирана и по-съгла 
еувана активност на всички об 
ществени фактори в изглажда 
мето и развитието на общест
вената самозащита, Председа
телството на ЦК на СЮК уста 
повява идейните и политичес
ки основи по осъществяване и 
организиране на обществената 
самозащита. Задължавайки вой 
чки комунисти, Лоедседателст- 
вото на ЦК на СЮК утвържда
ва и следните непосредствени 
задачи:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМУНИ
СТИТЕ

Организациите и ръководст
вата на Съюза на комунистите 
на първо място трябва да обез 
печат всички комунисти час по- 
скоро да се запознаят с тези 
идейни и политически основи 
по организиране и осъществя
ване на обществената самоза
щита. Тяхна задача е да изгот 
вят програми за собственото 
си ангажиране и да утвърдят 

непосредствените задачи на ко 
мунистите:

Длъжност на комунистите в 
обществено-политическите й о- 
бществени .организации, деле
гатските скупщини, самоупра
вителните органи, съветите за 
защита на конституционния по 
рядък, отборите или комисиите 
по обществена самозащита, ор 
ганите на вътрешните работи, 
съдилищата, прокурорствата, 
службата по обществено .кни
говодство, инопекциите и дру
гите професионални служби и 
органи чрез непосредствено ан 
гажиране да осигурят по-пълна 
активност на всички тези орга
ни, организации, учреждения и 
институции за реализиране на 
становищата, дадени в идейни
те и политически основи по ор 
ганизиозне и осъществяване 
на общеотвената самозащита. 
Въоху тази оонова необходимо 
е преди всичко:

— в ръководствата на ССРН, 
Съюза на оиндинатите, Съюза 
на социалистическата младеж, 
СУБНОР час по-скоро да се 
раздвижи инициатива за .разра
ботка на задачите пред тези 
организации, методите и начи
ните на тяхното действуване и

На сесията на Парламента е 
приета резолюция, с която се 
осъжда миналогодишният дър
жавен удар и дава пълна под
ирела на президента Мака
риос. „Седмицата на протест
та“ същевременно е Седмица 
та на международната солидар 
ност с Кипър и ще принлючи 
в неделя, на годишнината от 
турената инвазия на острова.

ЗАДАЧИ НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ

— Професионалните служби 
и държавни органи с непосред
ствено ангажиране на делегат
ските скупщини и самоуправи- 
телни органи, да преразгледат 
съществуващите правно-нор
мативни актове, с които се ре
гулират техните длъжности и 
задачи, както и организиране 
и осъществяване на обществе 
ната самозащита и прецени не 
обходи моотта от евентуални 
изменения;

— да се осигури е процеса 
на приемане на правно-норма-

• тивни актове в областта на об 
ществената самозащита, особе 
но в_ организациите на сдруже
ния т.руд и меотните общности, 
непоооедствено да се включ
ват всички трудещи се и граж 
дани. обществено-политически 
и обществени организации;

— е Скупщината на СФРЮ 
да се раздвижи инициатива да 
разгледа необходимостта и въ
зможностите за изготвяне на 
обществен договор, който по- 
прецизно да ое утвърддт един
ни основи на организиране и 
осъществяване на обществена
та самозащита в СФРЮ;
— ръководствата на Съюза на

ДА СЕ УКРРПКА птгходнАТА 
НА ОБЩЕСТВОТО

С по-непосредственото анга
жиране на организациите и ръ 
ководствата на Съюза на кому 
пистите в по-нататъшното орга
низиране и осъществяване на 
обществената самозащита тря
бва да се надделява решител
но тази практика, така че във 
всички обществени среди да 
дойде до пълна изява нейната 
класова, идейна и социалисти- 

общест

ДАНЕ БУРСАЧ
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Под непосредствено ръково
дство и постоянна грижа на 
другаря Тито и ЮКП, югослав
ската младеж непрекъснато се 
развива, обединява и укрепва. 
В изпълняването на трудни и 
отговорни задачи 
воички овои творчески възмож 
пости и младежка енергия. Ста 
на значителна сила в предвоен 
ния период, в НОБ -и следвоен 
ната обнова и социалистичес
кото строителство

на нова Югославия. Говорейки 
за борбата на младите срещу 
ненародните режими и врага, 
другарят Тито изтъква:

„Когато сянката на фашист
кото чудовище надвеси всични 
наР°Ди на Европа, югославска
та младеж бе в първите редо
ве, създавани за защитата на 
независимостта на нашата стра 
на. Хиляди млади, хиляди 
лавски младежи и девойки, по
ради тази любов към отечест 
вото и поради ненавистта спря 
мо насилието и спрямо враго
вете на нашия народ бяха хвър 
лени в югославсните затвори и 
политически нонцлагери ..

Младежите -и девойките, а о- 
ообено сноевците, биват първи 
с членовете на ЮКП е стачки- 
ките и демонстрациите, дивер
сиите и саботажите е окупира
ните градове, селища и други

тя изявява
оиндикатите да се подтикнат 
към разработка и реализиране 
на поограмата на системно ос- 
пособяване на ооганите на оа- 
ботническия контрол за изпъл

югос
на нашата

няване на техните и със консти страна. Обхваната в СКОЮ 
туциите утвърдени функции; УСАОЮ и други прогресивни

организации винаги има, а юсо 
бено от идването на другаря 
Тито .начело на ЮКП — 1937

— с .решенията на делегат
ските скупщини, час по-скоро 
да се установи институцията 
на обществения правозащитник ‘година, забележително място и 
на самоуправлението и съдили |рш,я ,в борбата орещу ненарод 
щата .на сдружения труд; .ните режими на стара Югосла 

— съдържанията от област- вия, в защитата на страната от

та чаас0п^скороНдТаа сеТрадят' фаШиЬтиата а"Реоия' » Н°Би » И 00
циалистическото строителство
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НИШИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ МЕШДУОБЩИНСКА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ

15 ОБЩИНИ ПОДПИСАХА ДОГОВОРА13 юли-Ден на въстанието 

на черногорския народ мощни организации на сдруже 
ния труд .частично или цялост- 

Досегашното ориентиране на 
една нъм друга части на регио 
на оправдава такова регионал
но организиране. Няколко най- 

— Тази територия е компак 
тна и всички общини гравити
рат към Ниш. Тук няма диле-

Скупщинсната регионална об- 
на Скупщината на СР Сър-

На първото заседание на 
щност говори подпредседателят 
бия д-р Слободан Глигориевич. Х За председател на регио- 

Любиша Игич.налната общност предложен

Към края на миналата сед- равномерен процес на стопан- 
мица обществения договор за ско развитие. Така 
сдружаване в междуобщинска- нацоиналния доход в Д Ц 
регионална общност подписа- е 3790 динара, а в Ниш

и затова условията явява-маха в Ниш подпредседателят на 
Скупщината на СР Сърбия д-р 
Слободан Глигориевич и пред
ставители на общините: Алек- 
синац, Бела паланка, Димитров 
град, Бабушница, Свърлиг, Ра- 
жан, Гаджин хан, Долйевац, 
Житораджа, Мерошина, Проку- 
пие, Куршумлия, Блаце, Ниш и 
Пирот. На новосформираната ре 
гоинална общност на повър
хнина от 7720 квадратни кило
метра (според преброяването 
на жителите от 1971 година) 
живеят 628 000 жители в 750 се 
лища. Като цяло територията 
е изостанала в развитието и 
националният доход средно на 
глава е за 13,7 на сто под ре
публиканския процент, а на 100 
жители работят 9 на сто по-ма 
лко, отколкото в Републиката. 
Миналата година на тази тери 
тория са осъществени 22 ми
лиарди динара общ доход, а 
настанени на работа са 114 000 
души. Индустрията е преработ
вателна и технически слабо о- 
борудена и затова осъществя
ва малка акумулация. Но в ре 
гиона се развива бурен и не-

17000 динара.

И тази година 13 юли — Денят на въстанието на чер
ногорския народ, бе тържествено ознаменуван. През 1941 го
дина „малката страна между световете“ стана велика в сър
цето на поробения свят. Само за няколко дни черногорският 
народ начело с ЮКП организира 32 хиляди бойци. Тринаде- 
сетоюлските изстрели означиха началото на една дълго под
готвяна и добре организирана национална и социална рево
люция.

Над 14 хиляди черногорски бойци паднаха по бойните 
полета на Югославия за днешната свобода, социализма и са
моуправлението.

На снимката: народът с бойците от Четвърта черногор
ска бригада на път от Мърконич — град нъм Гламоч през зи
мата на 1942.

Изглед от Ниш

щи се в развитието на целия 
регион за превъзмогване на 
трудностите са благоприятни.
Тази благоприятност не значи, 
че проблемите са по-лесни. Те 
риторията има доста сложно 
стопанско положение, и с раз
лична степен на развитие и до 
толкова ви очакват по-голяма 
работа във развитието и орга
низирането на най-подходящ 
начин. Предстои ви, преди вси 
чко, изработването на петгоди
шен и дългосрочен план на ра 
звитие, с ноето се откриват 
процеси по реализация на вси 
чки тези композиции, с цел 
най-голяма реализация и най- 
голяма степен на съдействие 
да се обезпечи стабилно разви 
тие, да се преодолеят пробле
мите на относителна изостана
лост на тази територия. Това 
е доста актуален и анутен про 

Вие в нашата войска блем. Неговото разрешаване 
внесохте песента, веселия дух, изисква максимална нонцентра 
презрението към смъртта и вси . ция на усилията във всяна об- 
чни трудности ... Вие първи от ласт на действие. Той може да 
нлиннаха на борбата за свобо- се осъществи при условия, но 
да и независимост на нашия гато изразходването се рацио- 
народ и толкова млади издър- нализира до такава степен, съ- 
жахте тежките военни години... размерно да се рационализира 
Често, минавайки по време на по всички области на органи- 
марш нрай колоните, гледах ли зиране на интересите, а хора-
цата на тези борци. Бяха то- та все пак да бъдат доволни, 
ва изпити лица, понеже слабо
со хранеха. Младият човек ис По-нататък той говори за ка- 
на да „де, но няма достатъчно. АРите и изтъква, че с рацио- 
Па все пан тук вървят момче- налното използване на „адри- 

_ и пеят. Пъл- те могат да се постигнат огро
мни резултати.

На края на своето изложе
ние в заключение, подпредсе
дателят на Скупщината на СР 
Сърбия каза:

— Въз основа на всичко оно 
ва, което казвахте географ
ски комплектната територия, 
трябва да прерасне в стопан
ско-географска територия и в 
нея да се промени стопанска
та география. Дотолкова пове
че се поставя въпроса за из
пълняване на задачите, произ
тичащи от регионалното орга
низиране ...

За председател на Скупщин- 
ската регионална общност в 
Ниш бе предложен Любиша И- 
гич, сега секретар на МОК на 
СКС, а за подпредседатели До 
бросав Петрович от Ниш и Си- 
ниша Ерчевич от Прокупие.

но покриват територията с мре 
жа от свои цехове, със засиле
на тенденция към по-нататъш
но въздействие на стопанското 
развитие в недостатъчно раз
витите микрорайони.

Говорейки на първото засе
дание на Скупщинската регио
нална общност д-р Слободан 
Глигориевич подчерта, че е за
вършена една фаза — подпис
ване на обществения договор 
за сдружаване в междуобщин 
ска регионална общност и ней 
ното конституиране. Следва 
втора фаза — регионално ор
ганизиране на обществено-по
литическите организации.

Говорейки за оправдаността 
на регионалното сдружаване 
на такава територия д-р Глиго 
риевич каза:

В НЕДЕЛЯ СЕ СЪСТОЯХА

Гранични събори в Стрезимирвци..
Валутата се обменяше — 1 

лев за 7 динара.
В продължение на четири 

часа изпълнители на народни

и забавни песни от двете стра 
ни предадоха хубава и интере 
сна програма.

На 13 юли при хубаво време 
се състояв Стрезимировци 

събор на населението край юго 
славско-българската 
Тази година имаше сравнител
но малко съборяни — към 5—6 
хиляди души, но съборът мина 
в пълен ред и в дружеска об-

М. В.граница.

И Долни Криводол
На събора бе организирана 

продажба на гостилничарски 
произведения и сувенири. Об
мяна на валута беше по нурс 
един лев за седем динара.

На събора се срещнаха род 
нини и познати и същия пре
мина в дружеска обстановка.

Около десет хиляди гражда
ни на СФР Югославия и НР 
България се срещнаха на 13 
юли при Долни Криводол, на 
събора между населението от 
двете страни. Съборът бе от
крит в 6 и продължи до 18 
часа.

становка.
Гостилничарските и търгов

ски предприятия от двете стра 
ни бяха се подготвили добре, 

че хората имаха възмож- 
да си купят хубави пода

ръци, да се почерпят и да си 
поприказват.

така
ност

ват и стават партизани.
Вече през 1941 година око

ло 15 хиляди младежи и дееой 
ни — скоевци влизат е парти
занските редове. Този брой та
ка да се каже ежедневно ра- 
оте, така че над 75 на сто или 
три четвърти от общия брой на 
борците на партизанските отря 
ди и НОВЮ са били младежи. 
Това е огромна оила, на коя
то другарят Тито винаги е пъл 
но доверие разчита.

чувствителни места на врага. 
Храбро връхлитат срещу байо- 
нените на жандармите, смело 
се държат в затворите и мъчи 
лищата. Носители са на съпро
тивата и бунта в мартовските 
събития и априлската защита 
на страната през 1941 година.

Веднага след окупацията на 
Югославия над 10 хиляди чле- 

СНОЮ са хвърлени в 
затворите и лагерите. Но въп
реки тая голяма загуба, органи 
зационната и боева готовност 
на СИОЮ бива запазена. След 

на Тито и Партията,

нове на
I

ВИНАГИ РАМО ДО РАМО 
С КОМУНИСТИТЕ та и момичета 

ни с оптимизъм 
сянаш са възрастни и зрели 
хоро. И така това се повтаря
ше през течение на цялата вой 
на..

От редовете на младите из
никват и се развиват бройни

и решеност,
Освен храброст и бойни под

визи, младежите и девойките 
в партизанските части 
младежко 'въодушевление и 
веселие, развиват сърдечно 
другарство, нолективност, без
страшно, самоинициативност и 
самочувствие във всички, ‘па 
дори и в най-трудните ситуа
ции.

затЯвТ 11ор7*енаЪборб! сре
щу окупатора и домашните пре 

През юли 1941 година 
в Югославия има само около 
12 хиляди членове «а ЮКП и 
около 40 хиляди сноевци. ввп- 
реки малочиоленни, те са един 

и до края преданни «а 
своя народ. Знаят какво искат 
и са готови да тръпнат е реши 
телна борба при тогава «овона 
стъпилото опасно положение. 
Трябва да се изтъкне, че нви- 
малките — пионерите и пионер 
рите дадоха свой забепемтв- 
лен принос в народоошободи 
телната борба. Те се сърешю- 
вават в събиране на дарения 
за партизаните, а особено 
ранените и болните, изпълня- 

куриерски длъжности, 
домяват за мястото, движение
то и броя на врага, обучават се 
в рънуване с оръжие и т.н. 
Щом пораснат ,и имат 12 и по 
вече години доброволно се явя

внасят

датели.

военни и политически ръководи 
тели. От общия брой на народ
ните герои на Югославия, по
вече от половината са младе
жи и девойни. Младеж с таки
ва светли примери стана гор
дост и олицетворение на герой 
ство, единство и родолюбив, 
върху чиито традиции са въз
питават милиони 'млади на на
шето самоуправително социали 
етическо общество. Другарят 
Тито в най-трудните военни по 
ложении формира специални 
младежки части — чети, бата
льони и бригади, възлагайки 
им твърде отговорни задачи, 
което също потвърждава него 
вото изключително доверие у

ни
През НОБ са носители на 

културно-просветния и забав
ния живот, борци за постоянно 
усъвършенствуване и усвоява
не на нови знания, водят не
примирима борба срещу изос
таналостта и неграмотността. 
Организатори и носители са на 
'различни съревнования и тру
дови акции, агитационно-пропа 
гандна дейност, развитие на 
братството и единството, дисци 
плина и примерни взаимни от
ношения, манто в частите, така 
и на терена. Другарят Тито от
дава признание на младите с 
думите:

осво
ват

Ш .ЩШШШШI

Г « ■' младите.
(СЛЕДВА) М. Б.

Й.Б.Тито с доиорио у младите
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СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД
СЕСИЯ НА ОБЩИНСНАТА■щение

Увеличени цените но месото
ствеии решения за блоковете 

Борис Нидрич“ и „Сребърна“. 
В разискванията бе изтъкнато, 
както и много пъти досега, че 
главната улица „Маршал Тито“ 
е тясна, понеже по-рано, кога- 
то движението в града не 
било голямо, не е водена смет 
ка и

на ОбНа съвместната сесия
скупщина в Димит- 

обсъдихащинската
ровград, делегатите 
и приеха проенто-решението за 
най-висоните цени на древно 

Повишението на це
ните на месото произтича от 
новите изнупни цени на доои- 

Съгласно републикансно- 
общината сама оп 

новите цени, но те не

УЧРЕДЕНИ МЕЖДУОБЩИНСКИТЕ НОНФЕРЕНЦИИ НА ССРН В ЛЕСНОВАЦ И НИШ

ССРН-фронт на организираните социалистически сили
X За председател на Междуобщинсната нонференция 

на ССРН в Лесновац е избран Сима Йованович, де
легат от Буяновац, а в Ниш — Десимир Йович, де
легат от Свърлиг

X От двете нонференции изпратени приветствени те
леграми до др. Тито

за месото. е

на нея са построени по- 
жилищни сгради. Приема- 

план
тъка.
то решение, 
ределя
могат да бъдат по-висони от 
горната граница, определена в 
предписанията.

вече
йки градоустройствения 
за блок „Борис Нидрич създа 

;! възможности движение 
главната улица да се об- 

Едно такова решение би

ват се 
то в 
лекчи.
било и ползване за някои видо 
ве транспорт по улица „Ниша
ва“.

сред*След увеличението,
телешко месо щената цена на 

бъде 41,20 динара за нилограм 
пойече от

СФРЮ и СРС самоуправително 
заплануват и собствени- 

за развитие 
организациите на сдружения 

труд, местните общности и об
щностите на интересите в об
щините и в региона. Митрович 
също изнесе, че в първата фа 
за на изработка на средносроч 
ните планове проверката в 259 

на сдружения

да се 
те възможностиВ Лесновац на 10, а в Ниш на 14 юли, се проведоха пър 

вите заседания на новоизбраните състави на Междуобщин- 
сните нонференции на Социалистичесния съюз за 13 общини 
на Южноморавския (в Лесновац) и 15 — в Нишния регион.

И двете нонференции приеха Правилник за вътрешния 
ред и Правила за работа. Според решението на нонференци- 
ята в Лесновац — същата ще наброява 91, а тази в Ниш — 
129 души. Председателтсвото на конференцията в Лесновац 
ще наброява 25, а в Ниш — 31 души. И в двете междуобщин 
сни нонференции са избрани председатели на комисии, сек
ции и координационни комитети, членовете на ноито ще бъдат 
избрани на първите заседания на Председателствата на меж- 
дуобщинсните нонференции в

или за 21 на сто в 
досегашната цена,
36,95 или със 17 на сто и гове 

30,90 или 9,5 на сто, сви 
35 динара, което е уве

На отделно заседание на Об 
ществено-политическия 
на скупщината, се проведоха 
допълнителни избори за един 

Обществено-поли- 
съвет в скупщината

за юнешно
в съвет

ждото 
мекото
личено с 18,9 на сто в повече делегат в 

тическия 
на Сърбия. Делегатите на съ
вета единодушно подкрепиха 

на Ана Манан, 
от Нови Сад.

и т.н.

Приемайки решението деле
гатите заключиха, че занапред 
трябва да се увеличи нонтро- 

инспекционната служба 
на месото и че

организации
показа, че само 143 са на 

начални развойни кон
кандидатурата
журналисттруд

правили
цепции. Затова — посочи той 
— ССРН ведно със Съюза на 
синдикатите трябва да се бори 
за ускоряване на работата око 
ло тези планове.

— Тук се разкрива — 
Митрович — възможност за о- 
ще по-засилена дейност на Ос 
новната стопанска камара 
съгласуването на развойните 
програми в ОСТ — в региона, 
както и приемането на единна 
та развойна програма на реги
она, като се води сметка по- 
ускорено развитие на изоста
налите общини, защото те мо
гат да станат спънка в общото 
развитие на региона.

— Организирането в малки 
региони през изтеклия период 
обективно допринасяше към за 
тварянето на стопанския и об
ществения живот в тесни рам
ки, които представляваха спи
рачка за изразяването на исти 
нските интереси на сдружения 
труд и укрепването на проце
са на само^правителна интегра 
ция в обществото.

лът на
при продажба

крайно време и в Димитров
град да се продава месо по ка 
тегории, така че цените да съ- 
ответевуват на качеството.

двата региона. наСлед съвместната сесия 
Общинската скупщина, отделни 
заседания проведоха съветите 
на сдружения труд и местните 
общности.

е

Съюза на комунистите ще во
ди постоянна борба за преодо
ляване на икономическата изо
станалост на региона и стаби
лизиране на стопанството, ка
то в акцията внлючи целокуп
ната самоуправителна база. Ще 
се бори и последователно за 
развитието на делегатската си 
стема, правилното действуване 
на местните общности и само- 
управителните общности на ин 
тереои те • Социалистическият 

също така ще се бори 
за укрепване и развитие на 
братството и единство, претво 
ряването в дело на концепци
ята по всенародната отбрана и 
обществена самозащита. В ско 
ро време — каза той — пред 
стои приемане на обществени 
договори по кадрова политина, 
политиката по настаняване на 
работа, за разпределение на 
дохода и личните доходи, как
то и да се проведе в живот 
Закона за сдружаване на сел
скостопанските производите
ли, за което много ще спомог
не и предстоящото създаване 
на Съюз на селскостопанските 
производители в Лесновац.

Взимайки думата в разисква 
нията Филип Матич, подпред
седател на Републиканската но 
нференция на ССРН в Сърбия 
изтъкна:

— Регоиналните общности не 
представляват никакво стъпало 
на власт, нито пък междуоб- 
щинска политическа общност 
— те са самоулравителни ин
ституции за всени вид демо
кратично договаряне и спора
зумяване, в което ролята на 
Социалистическия съюз е неза 
менима. ССРН ще трябва — 
каза той — решително да пре 
махва всични отпори, възниква 
щи по пътя на осъществяване
то на политиката на СЮК. Тря 
бва да бъдем бдителни и на
време да разобличаваме всич
ки видове вражеска дейност, 
насочена срещу нашата само- 
управителна, необвързана стра

За председател на Междуоб 
щинената конференция в Лес
новац е избран Сима Йовано
вич, делегат от Буяновац, а 
за подпредседатели: д-р Жар
ко Мичич от Лесновац и Лю
бен Величков от Сурдулица, а 
са секретар Гойно Вукичевич 
от Лесновац. За председател 
на конференцията в Ниш е из 
бран Десимир Йович от Свър
лиг, а за подпредседатели Лю- 
биша Митрович от Ниш и Ста 
нислав Ристич от Пирот, а за 
сенретар Зоран Петрович от 
Ниш. За член на Председател
ството в Лесновац е избран 
Цоне Тодоров от Босилеград, 
а на това в Ниш 
Еленнов и Ана Станчева от Ди 
митровград. Станчева също е 
избрана и за подпредседател 
на Междуобщинсната нонфере 
нция за обществена дейност 
на жените в Ниш.
От конференциите са изпрате 

ни приветствени телеграми до 
президента на Републиката др. 
Тито, в ноито се изразяват го
товност на Социалистическия 
съюз в двата региона на Юго
източна Сърбия на дело да се 
провеждат решенията на Десе 
тия конгрес на СЮК и Седмия 
конгрес на СНС и да се прет
воряват в живота конституци
ите на СФРЮ и СРС.

Нишката Междуобщинсна 
конференция на ССРН предста 
ви на публично обсъждане и 
проектопрограма за работата 
си от юли настоящата до юли 
на 1976 година. Същата ще бъ 
де на обсъждане в общинени- 
те нонференции до 15 септем
ври, а след това ще се внесе 
в дневния ред на конферен
цията на приемане.

наза

На сесията бяха обсъдени и 
приети детайлни градоустрой- А. Д.в

ЩЩ■ ■■ тжт

, 1
СЪЮЗ

Цветан

Димитровград
В периода до 

Писмото на др. Тито нонферен 
циите и другите видове на дей 
ност в ССРН бяха сведени на 
либералистически разбрана три 
буна за размяна на опит, за 
договори без задължителни за 
ключения, която практика сега 
из основи се преустановява.

По-нататък Митрович говори 
за задачите на ССРН във все
народната отбрана и обществе 
на самозащита, както и за та
ченето на светлите традиции 
от Народоосвободителната бор
ба и революцията.

Кол Широна, председател на 
Републиканската конференция 
на ССРН, говорейки за плани
рането в организациите на 
сдружения труд, местните об
щности и самоуправителните о- 
бщности на интересите подчер 
та, че то трябва да бъде дело 
на всички трудещи се, на те
зи, които по-нъсно трябва да 
изнесат върху плещите си те
зи задачи.

— В изпълнението на зада
чите — трябва строго да спаз 
ваме сроковете, да имаме ясни 
насоки — изтъкна той. Не тря
бва да отминаваме назрелите 
за разрешаване въпроси под 
претекс, че няма системни ре
шения. Нашето общество е в 
постоянно развитие и само с 
творчески упорит труд — мо
же да се върви напред — под 
черта Кол Широна.

За да може да се претворя
ват в дело набелязаните зада
чи Социалистическият съюз ще 
трябва да посвети голямо вни
мание за собственото си изгра 

конференция на ждане, като насочва внимание
то си към проблемите на деня, 
към интересите на трудещите 

за се и гражданите — завърши
развитие на Кол Широка.

БЕЛЕЖКА

Да се засилят 

инспекциите
Босилеградска община 

все още няма добре орга
низирани инспекционни слу 
жби, ноито да се грижат 
за спазването на законите 
в определени области и да 
се изборя: за цялостно про 

веждане на приетата поли
тина.

На щатна работа в об
щината работят инспектора 
по пазара (неговото дейст
вуване вече дава положи
телни резултати в премах
ването на редица слабости 
в търговията), и инспекто
ра по строителство.

Всични останали инспек
тори, тази важна и отговор
на дължност изпълняват не 
професионално. По-точно те 
имат свои определени ра
ботни места, а тази дъл
жност изпълняват допълни
телно през свободното си 
време.

Освен това, общината в 
момента няма организира
ни и две важни инспекцио
нни служби: санитарната и 
просветно-учебната.

Със сегашната организи
раност на инспекционните 
служби, ноито първи се гри 
жат за зачитането и прове 
ждане словото на закона, 
не можем да бъдем довол
ни. Това положение неотда 
вна обсъди Изпълнителният 
съвет на Общинсната енуп 
щина и насноро ще се пре 
дприемат някои решения.

Един от проблемите е в 
това, че общината все още 
няма достатъчно средства, 
за да може на професио

нална работа да приеме 
всични необходими инспек
тори. Някои пън инспекто

ри нямат достатъчно рабо
та, за да 

сионално 
и да бъдат рационално из
ползвани на работата си ме 
ста. Като последен проблем 
се явява, че в Босилеград- 
сна община няма достатъч
но специалисти, за да се 
осигурят добри надрови ре
шения за всички инспенцио 
нни служби.

ЛЕСНОВАЦ: ОТ 13 ОБЩИНИ 
— 11 ИЗОСТАНАЛИ

— От 13 общини в Южно- 
моравена регионална общност 
— 11 са стопански изостанали, 
изтънна Сима Йованович на 
конференцията. Дори и Лесно
вац и Враня, две най-напредна 
ли общини в региона, получа
ват субсидии за финансиране 
на някои обществени дейности. 
Над 50 на сто от населението 
в региона се занимава със сел 
ско стопанство. От промишле
ността
преработвателните мощности. 
Най-много е застъпена тенсти- 
лната промишленост.

Говорейки за задачите, кои
то стоят пред Социалистичес
ния съюз в Южноморавсни ре
гион, Сима Йованович между 
другото подчерта:

— ССРН като единен фронт 
на всични организирани социа
листически сили начело със

на.
НИШ: ОБЩА РАЗВОЙНА 
ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНА

— Намираме се в течение на 
изработка и публично обсъж
дане на средносрочни и дълго 
срочни развойни програми 
организациите на сдружения 
труд и в общините, които до 
края на годината трябва _ да

могат профе- 
да я изпълняват

челно място заемат в

приемем — изтънна в доклада 
си Любиша Митрович, досега
шен председател на Междуоб
щинсната 
ССРН в Ниш. Това е удобен 
момент — подчерта той — из 
хождайни от нонцепциите 
общественото В. В.М. Величков
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В ЛЕСКОВАЦ
РЕГИОНАЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СИНДИКАТИТЕ

Учредена Южноморавска 

регионална общност
МеждуобЛЮЧИ '^Радяването^
Междуобщинската общност на 
Южноморавския регион в Лесковац.

Дейно участие в процесите на 

обществено договарянеМеждуобщинската конфере
нция на Съюза на бойците за 
председател избра ЙОВАН МА 
НАСИЕВИЧ, генерал-майор в 
пенсия от Сурдулица.

За председател на Между
общинската конференция на 
Съюза на Социалистическата 
младеж, която г 
ди е избран ЧЕДА МАРНО- 
ВИЧ, работник от Враня.

Във всички конференции, 
изпълнителните им органи, ка- 
кто и в Регионалната скупщи
на, Босилеградска община е 
застъпена с повече делегати.

Всички кадрови решения за 
най-отговорни постове в ново- 
оформения Южноморавски ре
гион са съсласувани между об 
щините и Координационното 
тяло за кадрова политика в СР 
Сърбия.

Новата Междуобщинска ре
гионална общност ще поеме 
особено важни задачи и отго
ворност в стройното планово 
обществено-икономическо раз 
витие на региона като цяло, а 
отделно в развитието на иконо 
мически изостаналите общини, 
каквато е и Босилеградска о- 
бщина.

ната роля, която имат Синди
катите, и планирането, и спо
разумяването « договорянето, 
не могат да заменят самоулра 
вителните органи, нито било 
кои други управленчески устро 
йства. Неговата първостепенна 
функция е. да оопособява ра
ботническата «ласа (във всич
ки фази и по всички съществе 
ни въпроси от жизнено значе
ние за работническата класа) 
да се бори за добри програми 
<и планове, за откриване м раз 
витие на [интеграционните про
цеси, за размяна «а труд /и сре 
дства, за 'капиталовложения га 
изостаналите части в региона, 
за общ интерес на цялата ре
гионална общност -и т.н.

. Скупщината избра Междуоб- 
щински оъвет на синдикатите 
от 17 членове. За председател 
бе избран Радмило Чирич от 
Пирот, за подпредседатели Хе
нрих Селич от Ниш и Томис- 
лав Гашич от Куршумлия, а за 
секретар Миодраг Тодорович 
от Ниш.

Скупщината избра и 15 деле 
гати за Междуобщинската кон 
ференция на ССРН от Нишки 
регион. Делегат е и Вера Ми
ланова, юрист от Димитров
град.

От скупщината на МОО на 
Съюза на синдикатите е изпра 
тена телеграма до другаря 7и- 
то, в която се изразява пълна 
готовност на работническата 
класа от Нишки регион постоя
нно да работи върху, осъщест
вяването на задачите, произти 
чащи от Конституцията и реше 
нията «а X конгрес на Съюза 
на югославските комунисти.

След необходимите 
подготовки

дикалните организации във кси 
чки процеси на самоуправител 
но .споразумяване, като се за
почне от първичната общинска 
и регионална организация, пое 
тоянно присъствие -в процеси
те на споразумяване и със сво 
ите подписи да се покаже, че 
споразуменията са резултат на 
самите" работници. Това ще ка
же, че и в разпределението — 
работниците, относно техните 
синдикални организации, участ 
вуват не само в разпределени
ето на личните доходи и фон
довете, но и в разпределение
то на средствата за възпроиз
водство.

Когато става дума за общин 
око и .регионално организира
не, тогава осъществяването на 
тези задачи не е възможно, 
ако синдикалните организации 
не се застъпят докрай по всич
ки посоки на действуването му 
да се обезпечи последовател
но и студиозно средносрочно 
и дългосрочно планиране.

Това не означава, както изтъ
кна подпредседателят на Репу
бликанския съвет на Съюза на 
синдикатите в Сърбия ШЕВЧЕТ 
ЯШАРИ, че Междуобщинската 
конференция ще се занимава 
с въпроои, с които се занима
ват първичните и общинските 
организации. Те ще разглеж-' 
дат въпроои от взаимен инте
рес за трудещите се в регио
на на начин, като оказват вли
яние върху процесите по съз
даване на самоуправителните и 
обществени споразумения, с 
които в този регион ще се у- 
реждат отношенията за обезпе 
чаване на общи интереси. — 
— Когато отава дума за това, 
изтъкна Яшари, въпреки круп-

На заседанието на Междуоб 
щинската конференция на Съю 
за на синдикатите в Ниш, на 
което бе учреден регионално 
и приета програма за работа в 
Синдиката, между другото бе 
изтъкнато и това, че планира
нето е предусловие за изготвя 
нето на всички самоуправител
ни споразумения и договори, с 
които се регулира и учредяват 
всички самоуправителни стой
ности на нашето общеотво. Без 
тази важна област не може о- 
бективно да се съблюдава, а 
и (практически да . се предприе
мат акции в областта на инте
грацията, самоуправителното 
свързване в ООСТ, общините и 
самия регион, нито може пос
ледователно да се осъществя
ва самоуправителното догова
ряне по разпределение на до
хода и личния доход върху при 
нципа разпределение спрямо 
труда.

Разбира се, че такива постав 
«и определят и ролята на син

предвари 
завършиха 

всички обществе- 
но-политически организации и 
за Скупщината на регионална
та общност, която образуват 13 
общини от Врански и Лескова- 
шки регион.

телни 
изборите за

първа се учре-

[1

В предстоящите четири го
дини, секретар на Междуобщи 
нската партийна конференция 
ще бъде МИРОСЛАВ ЗДРАВ- 
КОВИЧ, обществено-политиче
ски работник от Лесковац.

Като последна 
Междуобщинската 
скупщина, за чийто

е учредена 
регионална

_ __ председа-
е избран ВОЯ СТАНКОВИЧ, 

обществено-политически работ 
ник от Враня.

тел

Председател на Скупщината 
на Междуобщинската организа 
ция на Съюза на синдикатите 
на Южноморавския регион ще 
бъде БОГДАН ТРИВУНИЧ, об
ществено-политически работ
ник от Лесковац. В. В.

СЕДМИЧЕН ИНТЕРВЮ

Основно е сдружаване на земеделците
Съгласно решенията «а Репуб
ликанската конференция, Об
щинската конференция раз
движи широка политическа ак
ция около своевременното при 
биране на реколтата. С ООСТ 
„Нишава” е договорено да се 
подготвят всички машини за 
жетва и вършитба. Договорът 
е стар повече месеци. Па все 
пак нищо досега не е реали
зирано. Машините не са гото
ви. Причината — няма резер
вни части. Такива оправда
ния не са приемливи. Части 
да се набавят е имало доста 
време- В тази акция се внлю- 
чиха (И самите селскостопнас- 
ки производители. Те търсят 
от нас да направим при коопе 
рацията всичко, което е по си
лите ни, навреме да се осигу
ри прибиране на реколтата 
с комбайни, въпреки че тазго- | 
дишните цени възлизат на 1400_) 
динара за хектар ожъната 
площ.

На нашия въпрос: Накво в момента е основно в дей
ността на Социалистичесния съюз в Димитровградска община 
в селското стопанство и на село, председателят на Общин
ската конференция на ССРН в Димитровград — Цветан Елен- 
нов отговори:

— Главната дейност на село 
е работата върху провеждане 
на Закона за сдружаване на 
земеделците. Това същевремен 
но представлява дългосрочна 
ззчада и на Общинската кон
ференция, -и на местните орга 
низации на Социалистическия 
съюз. В реализацията на тази 
дългосрочна обществено-поли
тическа задача в тоя момент 
може да се види, че все по- 
малко са обективните пречки, 
а все повече са онези, които 
наричаме „субективни слабо- 

Мисля на човека като фа 
ктор, от чийто Организиран и 
осмислен труд и зависи разви
тието на новите производстве
ни отношения на село — соци
алистическите отношения, при 
пълно зачитане -на индивидуал
ните особености на човека и 
неговото имущество...
Когато се касае за това, тряоеа 

че в момента ден

на за сдружаване. Затова 
ССРН в общината -има доста 
работа да създаде благоприя- 

обгцествено-политически
М. Б.

Инициативи иа Горнолюбат- 

ската местна общност
щата: Горна Любата — Колчи- 
■на Гарина в дължина от 5 км и 
Горна Любата — Дукатски Я- 
вор в дължина от 7 километра.

За да успее да завърши те
зи крупни комунално-битови ак 
ции, местната общност в Гор
на Любата е въвела за 
година местно самооблагане в 
работна ръка и пари, което за
дължава всички граждани 
селото. .

Всички работноспособни мъ
же ще бъдат дължни да дадат 
по 150 динара и по 7 трудодни, 
а работоспособните жени 
100 динара и по 5 трудодни.

Всичко това говори, че тцзи 
меотна общност е особено дей 
на и уопешно изпълнява зада
чите си, планирани в програма
та за тази година.

Местната общност в село Го
рна Любата предприема реди
ца трудови акции, с цел да раз 
реши повече наболели комуна
лно-битови проблеми в селото.

През тези дни в центъра на 
селото успешно усилено се ра 
боти и върху дограждането на 
сградата на здравната амбула
тория, която наскоро ще бъде 
сложена под покрив.

По инициатива на местната 
общност през първите есенни 
дни ще се -отпочне с изграж
дането на мост през Суха лю
бата, в дължина от 7 метра, 
който ползват жителите от ця
лото село. Този обект ще ко
ства към 150 хиляди динара, а 
Общинската скупщина в Боси
леград за изграждането му 
дава 70 хиляди динара.

По инициатива на местната 
общност ще се строят и пъти-

сти

Социалистическият съюз и 
Синдикатите в рамките на уси 
лията си да се помогне на ко
операцията организираха слу
жащите от трудовите органи
зации в Димитровград да око
пават <и да спасят от плевели
те значителни площи слънчо
глед.

Това, биха били грижите на 
организациите на ССРН в об
щината. Очакваме, че „Ниша
ва” ще уопео да приложи За
кона за сдружаване на селско 
стопанските производители и 
ще осигури успех, «анъвто по
стигна в развитието на мали- 
нопроизводството. В този сел
скостопански отрасъл служба
та е ангажирана, па затуй има 
и резултати. Остава да се под 
пишат нови самоуправителни 
споразумения, а в ход е и за
саждането на висбкодобивни 
сортове малини и професио
нална работа върху просвеща
ването на малоднарите, за да 
прилагат пожомплентно агро- 
мероприятията.

Когато става въпрос за За 
нона за сдружаване и всички 
акции, развиващи селското сто 
панство и селото, Социалисти
ческият съюз винаги е онази 
сила, която со определя за 
най-прогресивни решения.

___^-'(Разговор води: М. Б.)

тази

Цветан Еленков
климат и отрезни всички фак
тори, от които зависи сдружа
ването- Въпреки че това е дъл 
госрочна задача, това не езна 
чава, че винаги оставаме на 
началните 
правим
Факт е, че още нито един се/к 
скостопански производител, въ 
преки големия интерес, не 
сложил своя подпис върху са
моуправителното споразуме

ние за сдружаване, трябва да 
обърне вниманието и обедини 
воички фактори и в * самата 
„Нишава и в обществено^по- 
литическите организации, осо
бено в ССРН и в местните об
щности — пречките час по^ 
скоро да се отстранят и да се 
открият пътища за практичес
ки мероприятия около сдружа 
ването на селскостопанските 
производители. Голяма отгово
рност в тези дейности се па
да на службата в ^Нишава", 
която непосредствено се бави ^ 
с осъществяване на Занона за 
сдружаване
ските производители. Доколко 
то там има пречки, задача ода 
воички оди е да пи отстраним и 
да помогнем нормално да из
пълнява своите програмни за
дачи.

Социалистическият съпоз има 
свои „по-конкретни задачи”.

от
да изтъкна,
.ностите и развитието на тези 

се намираше в ле-отмошения 
риод, в който селскостопански 
те производители са тези, кои
то се позовават на конгресни
те решения и на Закона за 
сдружаване и търсят да 

им се даде възможност да о- 
съществят правата, лроизтича- 

от тези документи. Колно- 
,искове са по-масови и 

толкова повече

попозиции и винаги 
някакви подготовки.

е
щи
то тези
00С3ТТе:,ГшаНва", като нооктел

конкретизираната У^ан°ве' 
1НЗ политика в селското стопа 
-нство е все по-неподготвена 
да отговори на такива искове 
«а земеделците, Нема™° .. 
случаите напоследък земедел 
ците да идват в Социалистиче 
ския съюз и търсят да с 
лияе върху кооперацията да т 

з възможност за ОАРУжааа' 
не. Асен Димов от Врабча на
пример е изминал пеша 24 км 
и дошъл в Димитровград, 
ля каже че има угоени юнци, 
които кооперацията не иска да 
ги изкупи. Уж, че и е У» 
пет и повече, па затуй не ис
кат, а той при това е заинте
ресован още за отглеждане на 
едър добитък в съдружие с 
кооперацията.

Това не е правият рът, во
дещ към реализация на зано-

в. в.
на

НУСА ВРАНА

Най-големи щети на пътя 

за Тр. Одоровцидаде
Според окончателни изчисле Одоровци, който преди поло

ния на комисията за преценка вин година нусовранци с голе- 
наводненията ми усилия построиха. Щетите, 

нанесени на този път възлизат 
на около 2 милиона и 750 хи
ляди динара.

Общо пътищата в общината 
са разрушени и щетите от на
водненията само на тях възли 

Най-много вреди претърпя пъ зат на около 7 милиона дина- 
тят от Нуса врана до Трънски ра.

на вредите от 
на пътя Трънски Одоровци — 
Нуса врана и жилищните обе
кти в Нуса врана — щетите от 
последните проливни дъждове 
възлизат на около 3 милиона 
и 34 хиляди динара.

на селсностопан-
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ОТ РАЗВОЙНАТА ПРОГРАМА НА БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА С :

Мероприятия за развитие на ^ 

животновъдството
бъде оопособена 1И за преработ 
в»не на животновъдната ПРО
ДУКЦИЯ.

Отделни грижи 
ложат да ое подобри фуражна 
та база, нато едно от основни
те условия за подобряване на 
животновъдството. По-специа
лно, до нрая на годината ще 
се създават още стотица хек
тара изкуствени ливади, засе
ти с фуражни растения.

За всички планирани и пред 
приемащи се анции в областта 
на животновъдството, средства 
са осигурени от Общинския и 
Регионалния фонд за развитие 
на животновъдството, от „Зе
лената програма” и от Републи 
канения фонд за развитие на 
икономически изостаналите кра 
и ща.

В Босилеградсна община е 
в ход реализирането на развой 
ната обществено-инонмичесна 
програма за тази година. В мо
мента особено значение има 
провеждането на развойните 
задачи в областта на земеделие 
то. Това е и разбираемо, с ог
лед на факта, че благоприят- 
ствуват обществените условия 
и, че все още 90 на сто от жи
телите в комуната главно се 
занимават с този стопански от 
расъл.

Една от основните задачи е 
развитието на високопродукти
вно животновъдство. Сега в се 
лата на комуната се отглеждат 
57 хиляди овце и около в хи
ляди рогат добитък, «оето е 
недостатъчно, с оглед разпола 
гаемите 14 хиляди хектара 'па
сища в общината.

Според развойната програ

ма в тази област, до края на 
тази година ще се 'предприе
мат редица мероприятия да се 
подобри расовия състав на до
битъка. Земеделската коопера 
ция ще открие разплодни стан 
ции в Горна Лтобата и Долно 
Тлъмино, а ветеринарната стан 
ция в Радичевци. За реализи
рането на това 
ще ое изразходват 300 хиляди 
динара. Оовен това, Ветеринар 
ната станция ще организира и 
изкуствено осеменяване на до 
битъка, а земеделската коопе- 

ще възобнови мерини-

ще се по-

мероприятие

Фосфатите в Лисина - 

в развойната програма 

на СР Сърбия
рация
зацията на овцете. За целта 
ще се изразходват около 200
хиляди динара.

До нрая на тази подина тря
бва да се довърши и оборуди 
кланицата в 'Босилеград, за да на посоченитеексплоатацията 

руди.
Общинската конференция на 

ССРН в Босилеград неотдавна 
обсъжда възможностите за об
ществен о-и н о н ом ическ и я 
вой на общината е рампите ма 
средносрочното и дългосрочно 
планиране. Кнференцията зак
лючи, че главните перспективи 
за ускореното развитие на Бо- 
оилеградска община са в 
визирането на рудните залежи 
в комуната, чиито находища са 
ррвоерени и достатъчно изсле 
двани.

В. В. С реализирането на дългос
рочната програма за общество 
ночинономическото развитие на 
СР Сърбия, ще се отлочне екс 
плоатация на фосфатите в Ли
сина, на оловно-цинковите ру
ди в Караманица и на графит
ните залежи в Любата.

Според програмата на Изпъл 
нителния съвет на Скупщината 
на СР Сърбия, Републикански
ят институт за обществено пла 
ниране е приел предложение
то на Общинската нонферен
ция на ССРН в Босилеград в 
дългосрочната развойна програ 
ма на Сърбия да се планира

ОБЗОР
раз-

Клисура и Божица имат перспективи
строеща язовира край Лисина, 
се притенла на помощ на Бо
жица в изграждането на водо
провода, а ще помогне и в 
строежа на ученически стол и 
зала за нултурно-забавен жи
вот в селото. Местната пън об 
щност в Божица е дала на пол 
зване на „Хидротехнина“ учи
лищния двор, нъдето са изгра
дени временни работнически 
жилища.

С откриването н: . анично- 
пропусквателен пункт при 
Стрезимировци и след изгра
ждането на асфалтов път 
от втори разряд до Клисура, 
а следващата година и до гра
ницата, този край, получава 
много по-изгодни условия за 
развитие с оглед на значение
то на най-нъсата връзка меж
ду Южна Сърбия и Косово 
през България за Близкия из
ток. С нарастването на транзи 
тните съобщения през Клису
ра, същата с оглед на природ
ните си нрасоти, трябва да се 
приспособява към новите об
стоятелства. Понрай създаване 
то на удобни ресторанти, лето 
вища и къмпинги и т.н. в Кли
сура от ден на ден, ама Стре 
зимировци ще трябват добре 
уредени магазини за продаж
ба на промишлени стоки родно 
производство. Естествено, това

актиСъдбата на планинската част 
на Сурдулишка община по ни
що не се отличава от съдбата 
на всички планински предели 
у нас. Днес броят на населени 
ето в този район е сведен на 
половина, ако вземем броя на 
децата в основното училище. 
Преди десет години Клисура 
имаше около 800, а Божица о- 
коло 400 ученици. Трябва ли да 
изтънваме кой знае за кой път, 
че на село са останали почти 
старчески семейства.

Но и покрай това хората в 
този нрай не се предават.

Водят всекидневна битна за 
електрификация на селищата, 
поправят пътища и правят но
ви; искат да създадат прибли
зително .еднакви условия за 
живот, наквито има в по-мал
ките градове, да имат повече 
промишлени стоки, телевизори,

радиоапарати и така нататък. 
В това отношение са постигна 
ли досега завидни резултати. 
За това не свидетелствува са
мо електропроводът, който с 
големи усилия и помощ на 
Югославската народна армия 
доведе ток в Божица и Клису 
ра от власинските водоцентра- 
ли, нито добре уредените ам
булатории, централни основни 
училища. Това доказва и анга
жирането на населението в из
граждането на водопроводи, би 
тката на хората с общи усилия 
да създават условия за съвре
менен живот.

И Общинската, (и Републи кан 
ската скупщина, и ЮНА и ця
лото общество, подпомагат ме 
стните акции в този край. Ни
ма има пример на по-добро съ 
трудничество от това в Божи- 

„Хидротехника“,

В. В.

АКТУАЛНО

ИМА И ПРИВИДНО 

БЕЗРАБОТНИ
ТРЯБВА ли да се повтаря, че димитровградското сто

панство, обременено от инфлацията и в разгара на бит
ката за стабилизация в настоящия момент, не може по- 
широко да отвори вратата за нови работници? Донол- 
кото това и направи или работници се потърсят за дру
ги краища, търсещите работа двояко се владеят. Едни, 
ноито наистина се нуждаят от работа, ноято значи ос
новен източнин за издръжка на драго сърце се захва
щат на всяна работа. Други пък, чийто брой не е ма
лък, могат да се наренат „пробирачи”, ноито търсят ра
бота „тъкмо за себе си”: да ползуват всични права нато 
работници, а по-мално да работят. По всични нритерии 
втората натегория може да се нареди между привидно 
безработните, чиято ензистенция е обезпечена и са в 
състояние да избират работа.

Преди двадесетина дни „Братство” писа, че Бор от 
Димитровградската служба по настаняване на работа е 
търсил нъм 40 неквалифицирани работници за работа 
на водопроводна мрежа. Да повторим и условията: ли
чен доход — 1400 динара плюс 15 на сто над тази ос
нова и възможност да се заработи повече; 
занусна 10 динара дневно и за квартира от 100 до 130 
динара на месеца. Значи над 2 хиляди динара на ме
сеца! Освен това, в Бор има благоприятни условия доб 
рите работници да получат постоянна работа и да изу
чат водоинсталатерсния занаят.

След това в Бор се озовават двадесетина работни
ци от Димитровград. След три дни те напуснат работа- 

изключение на трима. Работата напуснали предим 
но млади хора. Най-възрастните останали да работят. 
Завърналите се опланват, че условията за работа не са 
канто е обещано. Впрочем, за прехраната им трябват 
още 30 динара дневно и при танива обстоятелства не 
се изплащало да се работи. А нан се изплаща на три
мата останали? Следователно, на тях им е необходима 
работа.

ца, където

ДИМИТРОВГРАД

В »Свободо« работят зо износ
нещо налага селищата да 
благоустрояват и зарад 
защото цялото развитие изис
ква концетрация на средствата 
и кадри, на ноито трябват до
бри жилища, условия за кул
турно-забавен живот, библиоте 
ни, здравни пунктове, служби 
за подобрение па селското сто 
панство, специално животновъ
дството, съвременни съобще
ния и така нататък.

В тези концепции много до
бре влизат и акциите по орга
низиране на домашно ръноде- 
лие. То ще даде възможност 
на нашите и чуждестранни ту
ристи да се запознаят с бога
тото домашно ръноделие, и ще 
имат възможност да обогатят 
своите сувенирни сбирки.

Това ще рече, че районите 
на Нлисура и Божица под

се за топла
това,

та с

Но това не е всично. Тези дни ООСТ „Нишава" по 
втори п^т търси 40 сезонни работници за земеделски 
работи. Първия път се обаждат малцина и обявата би
ва повторена. И тун добрите работници могат да оста
нат на постоянна работа, а да и не говорим за транто- 
ристи и автомеханици. Но и от тази работа мотиката 
оставя мазоли на дланите. Настойници, шефове, палири 
има достатъчно, а на техните работни 
да бъдат неквалифицирани работници.
»иг«ПгСТ" Се въпроС: Канво да се прави с безработ- 
те поведение? Осигурява им се работа, а
те не се нахващат. Трябва ли и по-нататък да бъдат ре
гистрирани нато безработни? Също тана не трябва ли 

СЛ преразгледат техните жизнени условия и отново 
да са прецени дали действително търсят работа и ня- 
мат ли средства за препитание? м. Б.

ПРЕД ЗАПОЧВАНЕ 1на годишните почивни в конфекция 
„Свобода“ — Димитровград усилено работят върху изработ
ката на хиляда «и петстотин шлифери и винтяги, които ще бъ
дат изнесени на пазара в Германсната федерална република. 
Инан, до края на годината за западногермансния пазар „Сво
бода“ трябва да изработи още шеот хиляди шлифери, 
и други видове облекло. За пазара в Германската федерална 
републина димитровградската конфекция само изработва об
леклата, а материалите получава от потребителите.

До края на годината конфекция „Свобода“ трябва да 
изнесе и около ооем хиляди бройки различни облекла в Съ
ветския съюз. Стойността на износа за Съветския 
лиза на около три милиона и петстотин хиляди динара.

вли
яние на развитието на цялото 
югославското общество, наско
ро ще станат активни фактори 
в стопанисването и.привленате 
лни места за отдих и почивна 
на трудещите се — а в нрай- 
на сметка — и потенциален а- 
нумулатор за приръст на насе
лението.

винтяги
места не могат

съюз въз-

А. Д.

М. Величков
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В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Жетвата започва към
■края на месеца

Кооперативният Кооперативният съвет прие исъвет при зе 
меделсната кооперация „Сто- 
ч&р“ е Димитровград обсъди 
подготовките за тазгодишната

предложението на колегиума
на специалисти за разпределе
ние на вършачките, които тря
бва.да вършеят в селата, къде 
то не могат да жънат комбай-

жетва и вършитба, която за те
ритория на общината вече е 
пред прага ните.

Членовете на съвета бяха за Прието е освен в лревозва-
познати с положението, за ко
ето

нето на пшеница да се внлю-
е разисквал и колегиума чат и тракторите, частна собст-

на специалистите при коопера
цията. Изтъква се, че „Сточар“ 
разполага с пет комбайни, кои 
то са готови за жетва. Об

веност.

'Понеже в Димитровградска
община изобщо няма помеще-аче

площите засети с пшеница, ка- ния за складиране на житото,
нто на обществения, така и на заключено е цялото «оличест-
чаотния сектор, които трябва во пшеница веднага да се пре
да се ожънат с комбайни, са возва в складовете на „Жито-
много по-големи, така че са не лек“ — Ниш. Договорено е
обходими още четири комбай- „Житопек" да поеме около 60
на. вагона пшеница. В общината 

ще останат само необходими-

Голяма радост и празненство 

в Славния
Тъй нато кооперацията не 

разполага с повече механиза
ция, заключено е да се предло 
жи на селскостопанско-проми
шления номбинат „8 септем
ври” в Пирот, взаимно сътруд
ничество. Именно, в Пиротска- 
та община жетвата започва 
значително по-рано и „Сточар“ 
да изпрати своите комбайни 
да жънат там. След това, кога- 
то жетвата започне в Димитро 
вградска община, „8 септем
ври” да им върне помощта.

Очаква се жетвата да започ
не към края на този месец, ко
ето значително е по-късно в 
отношение с другите места. О- 
баче, постоянните валежи пре
чат на нормалното узряване на 
пшеницата и удължават този 
период.

Тъй като „Сточар“ (освен сво 
ите) разчита <и на 4 до 5 ком
байни на промишления комби
нат -л8 септември” — Пирот, 
тук вярват че жетЕата навреме 
ще приключи «а пшеницата, 
както на обществените, така и 
ъа частните площи.

те количества пшеница за есе
нна оран.

Формиран е и кооперативен 
щаб, нойто ще се грижи за 
по-рационално и по-правилно 
ползване на разполагаемата ме 
ханизация и за провеждането 
на целата кампанията на жет
вата и вършитбата. Прието е 
заключение по време на жетва 
та и вършитбата за всички ра
ботници от кооперация „Сто
чар” да бъде осигурено обще
ствено хранене и квартирува- 
не на терена.

!

ШЕСТИ ЮЛИ ще бъде запи
сан със светли букви в лето
писа на село Славиня.

На тази дата, в чест на юл
ските празници, председателят 
на Общинската скупщина в Пи 
рот Деоимир Петрович в при
съствието на почти всички сла- 
винчани, надошли от всички 
краища на страната за търже
ството, пусна тока в действие.

Това наистина беше голям 
празник за славинчани.

По техните домове навлиза 
нов живот, който носи тока. 
Още от ранните утрини часове 
всички бяха на нрак. Всички 
бяха празнично облечени и 
под звуците на духовия орке
стър — с нетърпение очаква
ха представителите на Общин
ската окупщина, представите
лите на обществено-полмтичес- 
ните и трудовите организации 
и другите гости, та заедно с 
тях да се повеселят.

Радостта и веселието в Сла
виня продължиха до късно през 
нощта.

Електрификацията на с. Сла- 
в-иня 0 'извършена с участието 
на Общинската скупщина в Пи
рот, предприятието за разпре
делението на електрически ток 
и населението.

Славинчани са вложили 465 
трудодни и 75 хиляди динара 
пари.

стаения обед бяха събрани 
2500 динара за телевизор. И 
профорганизацията на издател

ство „Свобода” внесе 1500 ди
нара във фонда на местната 
общност в с. Славиня.

Добивите, канто се очаква, 
Ще бъдат под 'очакванията- Въ 
преки, че посевите са били до 

. бри в първите стадии на раз
витие, постоянните проливни 
дъждове и градушката са пре-! 
дизвикали големи щети. На ня 
кои площи пшеницата е уни
щожена и до 60 на сто. Така 
че очакваните добиви от две- 
стотин до двестотин и 50 кило 
грама от денар са далеч от по- 
рано заплануваните -добиви.

А. Д.

Председателят Д. Петров пуска тока

/Поправка на пътя Камеии- 

шка река-Долни Криводол
ч
гу

Миналата седмица усилено
се строи отсечната на пътя На 
менишка река — Долни Криво 
дол, на дължина от около че
тири километра. Строителните 
работи се провеждаха механи
зирано, поради лписа на работ 
на ръка .Стойността на валира

нето, прокопването на канавки 
и други изкопни работи възле
зе на около 80 хиляди динара. 
Тези средства обезпечи Общин 
ската скупщина. Пътят изграж 

строителното предприятие 
„Градня“ — Димитровград.

/

Да /

на местната общност приветствува гостите

Тържественият обед

СТРАНИЦА ТБратство * 1в юли 1975



ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Средства няма - а как 

се стопанисва?
един от извори на парични сре 
дства към него съществува от 
пор. 1ази съпротива датира от 
давна и сигурно е, че се касае 
до оезотговорност и лични об
лаги. мо време е нещата да се 
променят.

Изпълнителният съвет също 
счита, че работещите в дет
ската градина не са рационал
но използвани. Нужно е да се 
направи анализ за всяко работ 
но място и да се види кой кол 
но „работи. Но и това не 
прави.

Така например, в ООСТ „Ти 
вър“ — Димитрозград има две 
готвачки, колкото и в детска
та градина. Обаче те готвят за 
над хиляда работника, а в дет 
ската градина за 50 до 60 деца. 
Съотношението е 1 към 20?!

Основната грижа на Самоуп- 
равителната общност по пряка 
детска защита в Димитровгра
дска община е детската гради
на „8 септември“ и ученичес- 

Общността фи
нансира дейността им. За цел 
та са нужни средства от над 
1,2 милиона динара, обаче Об- 

само

ките столове.
похода през Одоровсио полеУчастниците в

съсщността разполага 
960 хиляди динара. Безспорно, 
когато се касае за деца сред
ствата могат и трябва да се 
намерят. Но дали и тогава, ко 
гато има неизползвани вътреш 
ни резерви?

СЛЕДИНЕЗАЛИЧИМИТЕсе

(вместо очерк)Най-големи средства се да
ват на детската градина. В нея 
през годината има от 50 до 60 
деца. За тези деца се грижат 
13 работника — управител, ме 
дицински сестри, готвачки.

Искът на Детската градина 
за средства е налице. Те тър
сят пари и считат , че трябва 
да получат.

Обаче, Изпълнителният съвет 
на Скупщината на самоуправи- 
телната общност за пряка дет
ска защита от началото на го
дината търси в детската гради 
на цената да бъде икономичес
ка. Сегашната цена е в полза 
на родителте, чиито приходи 
са по-гблеми. Макар че това е

формирането за и начина на 
■партизанското вогаване. А Ми- 
лорад ПЕЙЧИЧ за партизански 
те акции на територията на На 
меница.

Изведнъж всичко оживява и 
придобива реален смисъл: 
мирните дни, /тачейки традици
ите ние се възпитаваме едно
временно в светли идеали и се 
готвим за достоен отговор на 
евентуален агресор.

Сетне колоната на разузна- 
вателите се източва към Сено
кос. Завалява дъжд, намокря 
младите „бойци”, тръгнали да 
възкресат спомените на по-въз 
растните, да научат и да запо
мнят зарад поколенията. „Нас
ледниците” се оказват не по- 
малко жилави: походът продъл 
жава, въпреки проникналата во 
да до костите...

В Сенокос — селото пак. бе 
разтворило обятията си. Хора
та бързат да приютят младите 
разузнаватели така, както няко 
га са приютавали партизаните. 
Малко топлинка, сухо местен
це, къшей хляб — и изведнъж 
напира чувството, че си при 
свои, че борбата има смисъл 
щом като народът разбира туп 
тежа на сърцето. Към разузна 
вателите сенокошани са по-ще
дри, защото и животът е ста
нал по-богат. Но сякаш съще
ственото е в онази ласка, в 
широтата на тяхната душа, с 
която посрещат.

Вечерта се палят лагерни ог
ньове. Младостта запява и се 
хваща в хоро. Славното „Коза 
рачко коло”!

А Седми юли осъмва с вну
шителния митинг край „Изво- 
рище”. Внушителен не по броя 
на присъствуващите а по чув
ствата им. Думите на оратора 
очертават славните пътища, 
превеждат отряда от една бит
ка в друга, като планински по
ток го повежда и влива в буй
ната река, потекла завинаги да 
заличи фашизма от нашите п.ре 
дел и ...

И преклонение: пред воички 
загинали и живи, решили в оне 
зи паметни дни да не превият 
врат пред врага. И венци, и о- 
бенти на признателност: чеш
ма на сенокошани, че са дали 
подслон на партизаните, на за
гиналите, зарад мечтите им, за 
рад пролятата нръв. Редом във 
воички места: Сенокос, Каме
ница, Изатовци ...

И ето: жив ли е споменът — 
следите са незаличими. А мла
дите понесоха спомена, за да 
го съхранят и предадат /на ид
ващите поколения след тях!

то спомен, разказан от по-въз
растни ...

Но още с първите крачки по 
посока на Петърлаш, с чувст
вото, че се върви 
на „обречените”, на онези, ко
ито прегряват живота в името 
на един по-хубав, свободен 
вот, които изпълва всички еня 
каква възторжена радост и гор 
дост. Лепналото мълчание и шу 
мът на забързаните крачки, ся 
каш ги носи към дните, когато 
зад всеки храсталак дебне вра 
жески войник, когато целия жи 
вот изглежда на преследвани 
и преследвачи. И неведнаж ро 
лите се сменяват в тази опас
на игра (или борба) на живот 
и смърт.

След всеки 5 км почивка и 
след прекосяване на Одоров- 
ското поле — в Одоровци Сър 
бислав ЗЛАТКОВИЧ, организа
тор на' някогашния 
„Момчил войвода” разказва за

Младите знаят за войната от 
разказите на по-старите. И то
ва е немалко щастие: да ста- 

Това е само един пример. 1неш съприкооновен с едно ва- 
Безспорно един анализ ще по- ' н-гно събитие, без да изпиташ 
каже още подобни примери. |ВърХу си жестокостите му. А 
Такъв анализ не се направи. по жестокост и суровост — Вто 
Трябва ли друг да го направи? рата световна война надвиша- 

Да завършим с онова, с кое ,ва Воички-досегашни войни, 
то и почнахме. Средствата за Едва ли 44-ата младежи и 
дейност в детската градина не девойки юг разузнавателния 
достигат. Така се казва, в иско отряд „Момчил войвода” (та- 
вете. Дали наистина средства чещ традицията иа партизан- 
недостигат или не стопани- свия отряд „Момчил войвода”, 
сваме добре, понеже се касае който през 1944 година се при 
за обществени средства? -общава към общата борба'за

унищожение на фашизма) <на 
утрото на 6 юли са били въдну 
вани от подобни мисли.

За мнозина походът „По стъ 
пките на партизанския отряд 
„Момчил . войвода” представля 
ва един усилен марш по пре
лестните' местности иа Димит
ровградска община. Безспорно, 
ще се узнае и нещо повече 
от недалечното минало, но на-

по стъпките
в

жи

А. Д.

Русалка Ташкова

ЗА КНИГАТА
Всяка книга на света 

крие тайни триста и една, 
само страничните отвори — 

тайните сам си отгатни!

отряд

ДИМИТРОВГРАДЩе узнаеш канво са глаголи, 
къде се намират корали, атоли, 
„х” и „у” за теб ще се игра, 

ще са увлечение, забава.

Белетристика ако четеш, 
чудни истини ще разбереш. 

От други ще узнаеш за победи 
на народностите наши и народи.

ГРИЖИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СПОРТА
дих, особено за жените, заемат 
значително място. В това отно 
шение трябва да се ангажират 
■и изиграят роля местите общ
ности и -организациите на сдру 
жения труд.

Развитието на спорта по се
лата също е въпрос на който 
е отделено значително внима
ние. Развитието му трябва да 
бъде принос не само в област
та на физкултурата, но и за -по- 
бързото социалистическо лре- 
образяване на селото.

Това са само нянои от ста
новищата -в обществения дого 
вор.

След като същият бъде под
писан от обществено-политиче
ските организации, организаци
ите на сдружения труд ,и мест
ните общности ще започне при 
лагането му. Но за това е нео
бходимо въпросът да се регу
лира и в статутите на посоче
ните организации и общности. 
Понеже само по този 
на полезна инициатива, -раздви 

от физкултурната общ
ност, може цялостно да се осъ 
ществи и да бъде от полза за 
всички.

^ Скупщината на общността 
по физическа култура, на засе 
данието състояло се на 10 юли, 
прие план за преките задачи 
по развитие на физкултурата в
Димитровградска община. На
заседанието за секретар на Об 
щността бе наименован АЛЕК
САНДЪР ПЕТРОВ, преподава
тел по физичеоко възпитание.

За развитие на физкултура
та в общината Общността е 
изготвила обществен договор, 
в който са предвидени и мер
ки за заоилване на опорта. В 
-него са установени дългосроч
ни обществени цели, преки за 
дачи, план по развитие и т.н.

Договорът се обосновава вър 
ху становищата на СЮК по 
въпроса. Целта е броят на спо 
ртуващите значително да се уве 
личи, а между тях да домини
рат деца -от предучилищна и 
училищна възраст, младежи, о- 
собено работническата младеж, 
студенти, жени и останалите 
трудещи се хора.

Особено ударение е догово
ра е сложено на зачението на 
спорта за всенародната -отбра
на и увеличение на произведи 
телността на труда. Също и 
възтановителните почивни и от

■ЖЩ&щШ' г. 1*1

Оге
* Щ.:р 1 (II

М'у.шимV" 7 I/
V ..

\\ *.

Снимка за спомен За юлските празници 
в село Славиня бе пус
нат електричесни ток. 

По време на тържественото посрещане на празниците и тона 
група млади от селото в живописна народна носия се фото
графира с председателя на Общинсната скупщина в Пирот 
другаря Десимир Петрович. Снимна за спомен от големия 
празник на селото.

начин ед

жена

I ■"V •Л«п>

А. Д. Ст. Николов
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ШШизМГТно
ДИМИТРОВГРАД

Догрождане на библиотеката
★ РЕПУБЛИКАНСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ ОТПУСНА 330 ХИЛАДИ ДИНАРА

Има изгледи проблемът на 
А и м ит ро в пра дек ата би бл и отен а 
окончателно да бъде снет от 
дневен ред. Понастоящем са 
обезпечени 330 хиляди динара, 
с които средства ще се отпоч- 
не дограждането на библиоте
чните помещения.

Веднага да изтъкнем, че 
сумата от 300 хиляди динара 
дава Републиканската културна 
общност в рамките на капита
ловложения за изграждане на 
културни обекти в изоставащи
те общини.

На културния център, в чии- 
то състав и работи библиоте
ката. поедстои да намери (в до 
говор със строителните органи 
зации и обществено-политичес 
ките фактори) най-целесъобраз 
ното решение, относно постро
яването на самия обент.

В момента се водят разгово
ри със строителното предприя
тие „Градня” за отпускане на 
краткосрочен кредит. Същевре 
менно се ангажират и други ли 
ца, които трябва да изготвят 
проекта на пристройната.

Трябва да се отбележи, че с 
дограждането на библиотеката 
— същата ще получи необхо
димите помещения за книго
хранилище, читалня, помеще
ние за раздаване на книги за 
прочит и други спомагателни 
помещения. Въпреки че все 
още не е определено каква 
площ ще заема бъдещата биб-

менно и читалня) се помещава 
в стая от 48 кв. метра и пора
ди недостиг на място няколко 
хиляди томове не могат да се 
раздават за прочит.

лиотека, тук се счита, че с то
ва дограждане въпросът за биб 
лиотеката ще се реши за един 
по-дълъг период.

Да напомним накрая, че се
гашната библиотека (едновре-

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ
Ст. Н.

Десет години но сп. Лост4КОМЕНТАР

Шуванего и безплатната почивка
време на пребиваването си на 
море да научат да плуват.

Няма нужда да обясняваме 
от каква полза е плуването за 
младия организъм. Особено в 
момента, когато се води 
ция да няма вече неплувци в 
нашата страна. Не е нужно да 
обясняваме и това от 
значение е плуването за все
народната отбрана. Обаче вси
чко това сякаш е било вторич 
но пред личните интереси.

СТО И ДВАДЕСЕТ пионери 
от Димитровградска община 
отпътуваха на 14 юли на 15- 
дневна почивка на Адриатиче 
ско море в Кащел Лучи край 
Сплит. Цената на пансиона, за 
едно с превоза, е 950 динара. 
За 40 бедни ученици от общи 
ната средства за почивка е о- 
безпечила Самоуправителната 
общност за пряка детска за
щита. Освен тях безплатно ще 
летуват и петима преподавате 
ли от основното училище „Мо- 
ша Пияде“.

ак-

какво

Кой трябваше да отива на 
море с децата е разисквано 
няколко пъти в основното учи 
лище. Много от преподавате
лите са считали, че техните за 
слуги в областта на Червения 
кръст са най-големи и с това 
имат и кай-голямо право да 
отиват на летуване. На това, 
че нито един от тях не е плу
вец не е обърнато изобщо вни 
мание. Най-сетне, след интер 
венция на обществено-полити
ческите фактори, е прието ме
жду придружателите да бъде 
и секретарят на Самоуправите 
лната общност по физическа 
култура, инак учител по физи
ческо възпитание. Всъщност, 
намерен е компромис, но не и 
решение.

Жалко е в случая, когато ро 
дителите и Общността за пря- 
на детска защита отделят зна
чителни средства за една по
лезна цел. Остава недоволст
вото, че нито средствата ще 
бъдат добре използвани, нито 
пък времето. А ако между при 
дружителите бяха четирима у- 
чители по физическо възпита
ние, тогава от Адриатическо 
море щяха до се завърнат мно 
го деца, научили да плуват.

В разговорите между пред
ставители на Червения кръст 
от Ниш и Димитровград, орга
низатори на летуването, е из
тъкната необходимостта болши 
нството от придружителите да 
бъдат преподаватели по физи
ческо възпитание. Причината 
е проста
предвидено всички

М. ВеличновМ. Нинолов

жеството, съобщи желанието 
на трудещите се от колектива 
на издателство „Братство“, кой 
то прие предложението «а ак
тива!наСъюзанакомунистк^

Тези дни трудовият колектив 
на издателство „Братство“ че- 
отвува десетгодишнината от ос 
новаването на списание „Мост” 
По този повод в „Братство“ се

в програмата е 
деца по

1
ОТГОВОР НА БЕЛЕЖКАТА

„УЧПАН - ЩОУЧИГ I

чВ „Братство“ от 13 юни 1975 с подобряването на успеха в 
година на страница 9 под заг- училището и целокупната рабо 

„Учили-недоучили“ е та, така че остана незавършен 
отнася- протокола за прегледа на учи- П ;лавието

публикувана бележка, 
ща се до сновното училище в лището, поради липса на вре- 
село Каменица. Във връзна с ме. 
публикуването искам да изтък
на следното:

„Вярно е, че не са проведени ка? 
чаоове ПО ПЪРВА ПОМОЩ И 
САМОЗАЩИТА в осми клас на 
основното училище в Камени-

М. МладеновА. Дънков

състоя тържествено заседание в 
на Събранието на трудещите 
се, издателския съвет и редно- 
легията на „Мост”, на което 
■присъотвуваха и множество об 
ществени и културни дейци от 
Димитровградско, Босилеград- 
ска и Нишка общини, журнали
сти от другите редакции и из
дателства в Ниш и др.

Председателят на Събрание
то на трудещите се МИЛАН 
ВЕЛИЧКОВ, след нато привет- 
ствува присъствуващите ка тър

С. Янков

издателството,
„Мост" да бъде предложено 
за тазгодишна Септемврийска 
награда в Димитровград.

След това реданторът на спи 
санието МИЛЕ НИКОЛОВ 
несе доклад за десетгодишния 
път на същото. Между друго
то, той изтъкна:

— През изтеклите десет го
дини, от появата на първата 
книжна на сп. „Мост“ свобод
но може да кажем, че основ
ните задачи, залегнали в кон
цепцията, списанието е осъще 
ствявало успешно. За това кра 
оноречиво говорят и следните 
данни: в излезлите досега 35 
книжни на „Мост" са сътруд
ничил и 347 автори с мад 700 
творби, от които 162 са на ав
тори от българската народност, 
а останалите 500 — са трудо
ве на автори от другите наро 
ди и народности у кае: сърби, 
хървати, словенци, македонци, 
черногорци, албанци, турци, 
словаци и др. с общо 261 твор 
ба. В издаването ка списание
то са участвували и 45 худож 
ници -от народността и др. юго 
славсни националности.

В рамките на юбилея на 
„Мост" — бе организирана ху
дожествена изложба ка Душан 
Дойнов, Веселин Денков и Зо- 
рица Костич.

Марин Младенов, Стойне Я- 
ннов и Александър Дънков че
тоха свои любими творби.

А. Д.

списание
Поставя се въпрос защо ав 

торът на бележката пише та-

Вместо да похвали работници 
училището, които работят 

„ при твърде трудни условия в
ца. Причината за това е там, училището, работят за електри 
че през учебната година трима финацията, той ги разочарово- 
прелодаватели напуснаха учи- ^ 
лището, а от декември то ос
тана и без директор. От 14 лре 
дмета само 8 преподават спе
циалисти. Проблемът с кадрите 
е много назрял.

Общинската образователна бтчава „„„опинците 
общноот в Димитровград вмес- ^ъщеотвяванвто -на Слорзуме- 
то да ни оиазва помощ пре за рационалното изпол-
стана да отпусна материални на недрите в образоеа-

,изпълняващия зване »ад" ^ровпрадсиа -
__ шина, който са подписали вси 

чкмте училища -и са ро -приели 
всички прооветни работници в 

нормално, поне доколкото зави шината; за проблемите -на 
субективните фактори. ;ение „а деца в села, нъ-

един или двама

из-те в

Остава примерът как не тря
бва да се работи. Някои наи
стина отидоха на безплатна по 
чивна, но затова децата няма 
да научат да плуват.

ва.
Вместо да пише за проблема 

на интеграцията на училището, 
който е назрял за разрешава- 

нойто повдигна и Общии А. Д.не и
ският синдикален съвет, да 

за не

МАЛКО УЧУДВА защо директорът на основното учили
ще Ташков толкова ое сърди за публикуваната бележка, ко
гато с нищо не порицава от изнесеното. Той потвърждава 
факта, че но са сдържани часове по ПЪРВА ПОМОЩ И СА
МОЗАЩИТА в осми нлас. 'Предполагаме, че а момента, кога
то ое колагат особени усилия всички фактори, а в това число 
и училищата, да се включат във всенародната акция за внед
ряване на самозащитата, ето гтой намира, че това бил дребен 
и незначителен въпрос!?

Впрочем, този предмет бил предвиден в учебната про
грама и изпълняващият длъжността директор на училището 
Ташков е трябвало да юе 'погрижи за изпълнението на тази 
задача. В бележката не ое казва, че завършилите основно у- 
ч или ще в Каменица не могат да се запишат в друго училище 
а пише: „Защо учениците без вина — излизат „виновни“ за 
положението и фактически те най-много ще почувствуват до
пуснатата нередност?"

И този факт Ташков не 'порицава.
В отговора си Ташков изнася наистина и въпроси, които 

също заслужават внимание — зачитане на Споразумението и 
др. но на тази тема е писано. И още нещо — този въпрос но 
е бил предмет на бележката.

об-средства и за 
длъжността директор на учили
щето. Трудностите главно 
надделяни и училището работи

си от
Не е вярно, че учениците са дет0 има по ЯЛ11«гИ,МПя

били загрижени зарад свидетел ученици авторът АРам ' Р 
ствата си, защото всички са ло -най-дребни явления, Азваик 
лучили свидетелства и според .неточна информация на ■ ‘
възможностите си, ще лродъл- позволява от едно дърво да 
жат обарзованието си; двама /види гората.

и записали в Белг- необходими са идеи, предло 
рад. Не е вярно, че училище- швния> п0Л&Шт и дискусии, 
то е посетил само инспекторът разискване за дребни
Цонков. С него беше още един 
просветен инспектор. Не е вяр 
но, че са подведени под отго- 
врност училището и отговорно
то лице, но е проведен разго
вор с инспекторите във връзва

вече са се

неща.

Изпълняващ длъжността 
директор на училището 
Тодор Ташков РЕДАКЦИЯТА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СНУПЩИНАТА НА СЪЮЗА НА ОБЩНО
СТИТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ЮГОСЛАВИЯ

ИНФОРМАТОР Мерни за съкращаване 

на отпуските по болест
симоуправителната общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот
на

1>

х ОЩЕ ОТ ТАЗИ ЕСЕН ЛЕНАРИ ОБЕЦА ПРАКТИКА 
ПО БОЛЕСТ 7, А НАЙВ Долна Невля-има и 

няма амбулатория
За икономии 

и в здраве
опазването

ЩЕ МОГАТ ДА ДАВАТ ОТПУСКИ
ЗА ОТСЪСТВУВАНЕ ОТ РАБОТА В-МНОГО 15 ДНИ X 

СРОК ОТ 15 ДО 30 ДНИ ЩЕ РЕШАВА ЛЕКАРСКА КО

МИСИЯ.
Тана е формулирано предло

жението, прието на неотдав
нашното заседание на Снупщи-

Съюза на общностите

Лекар обща практика занап
ред, най-вероятно, ще може да 
дава отпуок по болест най-мне 
го до две седмици. За отсъст- 
вуване от работа от 15 до 30 
дни ще решава лекарска коми 
оия, към която ще се отнасят 
осигурените лица. Този така 
наречен (колегиален орган за
оценка на трудоспособността 
ще бъде съставен от лекари 
специалисти за 
болест, диагноза за която 
дал лекаря обща практика.

амбулаторията не работи вече 
няколко месеца. Причина за то 
ва е, че медицинсната сестра 
помага в Димитровград, 
ооигурена замяната й. Дори и 
през посочените месеци фев
руари, март), тя не е била по
стоянно в амбулатория на това 
село.

Както бяхме осведомени в 
Здравния дом, амбулаторията 
в Д. Невля трябва да започне 
с работа през септември. Но 
до тогава нещата могат значи
телно да се изменят, така че 
невлянци с право казват, че и- 
мат и нямат амбулатория.

Сигурно е, че този въпрос 
трябва по-обстойно да се раз
гледа. Ако в Д. Невля няма до 
статъчно пациенти, нанто изтъ- 
нват в Здравния дом, няма ли 
начин да ое открие амбулато
рия в някое друго село от този 
район (което е без съобщения 
■и телефонна връзка)? В това 
отношение 
чим, че отдавна вече има иск 
от жителите на село Барйе. О- 
баче, този иск не е 'положите
лно решен. Дали в момента, но 
гато работата на амбулатория
та в Долна Невля е под въпрос 
не е .на място да се прераз
гледа йонът на Барйе?

На мнение сме. че подходя
що решение може и трябва да 
да се намери. Обаче заприва- 
нето на амбулаторията в село 
Долна Невля, без обезпечава
не на пряка здравна защита на 
жителите от този район, сигур 
но не представлява най-подхо
дящо решение.

Неотдавна Общинснаха скуп
щина в Димитровград разгле
да иска на Здравния дом, с 
нойто се търсеше амбулатори
ята в Долна Невля да бъде зак 
рита. Като причина за занри- 

на същата е малкия брой 
на пациенти, а съответно на то 

неикономичността й. 'Бяха 
посочени и някои данни като 
например, че през февруари и 
март т.г. амбулаторията е има
ла само осем пациенти.

От друга страна, делегатите, 
застъпващи този район в Об
щинската скупщина изтъкнаха, 
че данните в иска на Здравния 
дом не са верни и бяха на мие 
ние, че искът е неоонователен.

Скупщината не прие иска на 
Здравния дом, обаче въпроса 
все още не е решен.

В Здравния дом считат, че 
освен посочените данни има 
и други причини за занриване 
на амбулаторията. Този район 
поддържа ежедневна връз на с 
центъра на общината (автобу
сът се движи два пъти дневно), 

автоматична телефон-

Съюзният номитет по 
здравеопазване и социална 
защита е обсъдил неотдав
на информация, отнасяща 
се до изпълняването на за 
дачите от обдастта на здра 
веопазването, социалната по 
литина и детска защита* ут 
върдени с резолюцията за 
основите на общата поли
тика на инономичесно и со
циално развитие на Югос
лавия.
Както е съобщено в Съюз
ния секретариат за инфор
мации, на заседанието е 
прието занлючение да се 
предприемат мероприятия 
за икономисване и рацио
нализация в здравеопазва
нето. Съюзният комитет по 
здравеопазване е на мне
ние, че в договора, снлю- 
чен между републината и 
областите, трябва да се 

внесе . алинея, с ноято по- 
определено да се утвърди 
по кой начин ще се води 
борба за икономии в здра
веопазването и детската за 
щита като за изхода на 
същата всични рещублини

пата на
по здравно осигуряване в Юго- 

Окончателно решениеславия. 
ще бъде прието наесен.

На същото заседание е при 
ето предложението отпусни по 
болест над 30 дни да одобря- 

комисии. Досега

а не

ване

ват лекарски 
беше система един лекар да 
дава отпуск по болест до 30

ва и
определена

е
дни.

ТОМ* БАНКОВИЧ
избран за секретар

От по-дълго време се зани
мава с въпроси на здравеопаз
ването и социална защита. Той 
е и председател на Общинс- 
ния отбор на Червения кръст 
в Пирот и член на Републикан
ския отбор на същия.

съветаДелегатите 'на трите 
на Самоуправителната общност 
на интересите по здравно оси
гуряване в Пирот на третото 
си поредно заоедание са из
брали Тома Банкович за секре
тар на общността. И координа
ционните комитети за кадрови 
въпроси нъм общинските кон
ференции в Димитровградска, 
Бабушнишка и Пиротска общи
ни са дали съгласие по същото 
решение, както и Изпълнител
ният съвет на общността.

Новият секретар на Самоуп
равителната общност на инте
ресите по здравна защита Бан
кович е известен обществено- 
политически деец и досега с 
успех е изпълнявал отговорни 
длъжности.

е нужно да посо-

канто и
на централа. С оглед на това 
'М.ня малкия брой пациенти, на 

ите се от лекарска по 
аги може да се окаже 
зов град или в спешни 
а отиде ленар в Д. Не- 
о ще бъде значително 
5 ил но.

Личното
поведениелте от този район, о- 

са на същото мнение, 
т, че ако бъде занри- 
1аторията е Долна Не
де бъдат единственият 
I общината без пряка 
защита. Освен

Летните горещини захванаха, 
търсим начин как да се разхла 
дим и отбраним от различни 
неприятности, които създават 
те, а често и не осъзнаваме, че 
понякога именно и ние допри
насяме за тях. Опазването и 
поддържането на чистотата в 
тоалетните, почистването на у- 
лиците почти 90 на сто зависи 
от нас, гражданите.

Трябва да признаем, че и се
га още има^е малко добри и 
сносни отходни места, но ние, 
гражданите, не ги пазим, пол
зваме ги некултурно. Тук има 
място за размисъл върху със
тоянието на нашата здравна ку 
лтура и хигиенни навици.

Затова е необходима една 
съзнателна и упорита работа, 
най-напред от дома, после в 
детските домове, училищата, 
трудовите организации и учре
жденията за борба срещу неб
режността и за създаване на 
трайни културни навици за пол 
зване на тоалетните.

Ако не вярвате <в това — по
гледнете по-добре тоалетните го 
стилничарските заведения (за в 
този при Центъра за култура 
и да не говорим!) и ще се уве
рите, че тяхното състояние мно 
го говори за нашата култура. 
И не би било нищо ако това 
състояние на нещата не пред
ставлява опасност за здравето 
на хората. От такива заходни 
места, нанто и от някои септич 
ни ями в Димитровград, които 
ще бъдат изразходвани за по
тушаването й ще са много по- 
големи, отнолкото ако сега се

А. Д.това,

пътува бавно — стига здрав”. Полез
на е разумната скорост, съобразена 
с пътниците и атмосферните условия. 
При 100 км в час нервно-психическо- 
то напрежение и умората рязко

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

К0ГАТ0 ТРЪГНЕМ НА 

ПЪТ С КОЛА
се

увеличават.
В хода на еволюцията си чове

шкият организъм е изработил извест
на цикличност във функционирането 
си. Обикновено ние си лягаме в оп
ределен час и се събуждаме по еднр 
и също време „като часовник”. На
рушаването на този цикъл води до 
чувство на недоопиване, неразлопо- 

ложение, намалена работоспособност, което е една предпос
тавка за по-бързо настъпване на умора. Следователно пред
стои ли ни да тръгнем на по-дълъг път, нужно е да сме спа
ли добре, после да се освежим, като се изкъпем с хладка

УВЕЛИЧЕНИЯТ брой на транспортните превозни сред
ства. а оттам и транспортният травматизъм поставят редица 
здравни и социални проблеми, овързани с автомобилизма. Ка
то ооновен момент, имащ отношение нъм автопроизшествия
та, изпъква умората. Тя се дължи на 'Принудителното положе
ние на тялото по време на път, на недобра функционална кон 
струнция на седалката, на нервно-психическо напрежение при 
кормуване. Умората нараства прогресивно с продължително
стта на пътя. Извънредно голямо влияние играят и редица до
пълнителни фактори: времето, 'микроклиматът е полата, здра
вословното състояние на шофьора, воденето на спорове на 
неприятни въпроси по време на пътуване, голямата скорост.

Много важно е, когато предприемаме почюлямо пъту
ване, да бъдем ,,във форма”. Това значи известно време пре
ди пътуването системно да кормуваме, макар и не на много 
големи разстояния, за да възтановим автоматизма и ноор- 
динираността е елементите на управлението на колата, както 
и рефлексите си. Никога не бива да се тръгва на път, особе
но на дълъг, при най-малко неразположение или след недо- 

сън, след преяждане или когато сме гладни. Купето 
трябва да бъде добре проветрено и най-добре е

вода или поне основно да се измием под чешмата, да заку
сим леко, да проверим състоянието на полата, гумите и ба
гажа и едва след нато е изминал около един час след събуж
дането, да потегляме. Препоръчва се да се спазва и цикълът 
на хранене при пътуване. Храната да бъде висококалорична 
и не обилна, нато се избягва поемането на големи количества 
течности, особено газирани. След ядене е добре да се изпива 
чаша кафе или силен чай. Да не юе забравят и кратките по
чивки — след един-два часа път.

Ние трябва и максимално да оползотворим пътуването 
си. Предварително да изготвим пътен трафик, т.е., да си оп
ределим точно маршрута. Нощуването трябва да осигурим 
при възможно максимални удобства, за дц оме бодри на дру
гия ден. Тръгвайки на дълъг път ние не тръгваме на скоро
стно състезание. Дневните преходи не бива да надвишават 
300—350 км като средната скорост съобразим най-внимателно 
с пътната обстановна.

/
отатъчен 
на колата
да не се пуши в него.

Един твърде дискутиран въпрос е, с каква скорост да 
се пътува. Може би ще бъде уместно да се напомни, че във 

народи съществуват различни поговорки, но с близък
или „Който

предприемат съответни мерки 
и положението се доведе • в 
ред.

воички
смисъл: „Който пътува бавно — далече стига“, Д-р X. г.

м. -
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СЛЕД НАВОДНЕНИЯТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПО НАШИТЕ КРАИЩА
ЩЕТИТЕ ВЪЗЛИЗАТ НА 7,57 МИЛИОНА

ДИНАРА
Покрай много 

съвременни къщи 
■на минувачите 

лрез Лукавица пра 
ви впечатление ед 
на от най-старите 
къщи. Тя се разли
чава от другите 
по стила и архите
ктурата си. Няко
га беше най-съвре 
менна, а сега мо
же да се причис
ли към класически

Поройните дъждове и граду
шките, които през юни прева
ляха много .пъти и засегнаха 
по-голямата част на Босилегра 
дека община, предизвикаха 
щети от общо 7,57 милиона ди 
нара.

По преценка на Общинската 
комисия, която детайлно е из
числявала щетите, от градуш
ка най-много са пострадали се
лата: Долна Любата, Горна Лю 
бата, Муоул, Долна Ръжана, До 
лно Тлъмино, Извор, Груинци и 
Босилеград. Тук зърнените по
севи и градинските култури по 
чтй изцяло са унищожени, а 
вредите възлизат на 2,68 ми-' 
лиона динара. На овощните 
градини е причинена щета в 
изност от 750 хиляди динара, а 
на частните жилищни сгради в 
няколко села от 210 хиляди ди 
нара.

След катастрофалните юнски 
поорища значително много ще 
бъде намален и тазгодишният 
сенодобив. В десетина села.

Изпълнителният съвет на Об 
щинската скупщина в Босилег
рад ще потърои материална по 
мощ от Републиканския изпъл
нителен съвет на СР Сърбия. 
Това е крайно необходимо, по
не частично да се наваксат 
щетите и да се санира поло
жението на унищожените 'ко
мунални обекти, каквито са пре 
ди всичко пътищата и мостове
те. Защото средствата, с кои
то Общината разполага в Ко
муналния фонд не е в състоя
ние да отстрани воички после
дици от катастрофалните наво 
дивния.

първият откос повече от поло
вината е унищожен. Това ще 
донесе сериозни трудности на 
животновъдите да опазят и Мг 
нак намаляващия животновъ
ден фонд.

Пороите и реките са унищо
жили 40 километра пътища от 
четвърти разряд, в комуната, а 
щетата възлиза на 360 хиляди 
динара. Най-много са унищоже 
ни шосетата от Босилеград към 
Долно Тлъмино и от Босилег
рад към Горна Любата. Също 
така са порушени и 4 мостове, 
чиято стойност се преценява 
на 330 хиляди динара. Значи
телни щети са нанесени и на 
останалите комунално-битови 
обекти в комуната.

Наводненията са нанесли го 
леми вреди и на земеделска
та кооперация и горското сто
панство в Босилеград. Строите 
лните обекти на втората фаза 
на Власинските водоелектриче 
ски централи в Лисина и Лю
бата са претърпели щети от 
2,5 милиона динара. Най-много 
е страдал тунелът в Любата.

тип и послужи ка
то пример, понеже подобни строежи поне в Лукавица няма.

Интересна е нейната история. Лукавчани я, построили _ 
през Първата световна война за попа. Направили я от камък, 
а понеже била за поп, трябвало да бъде най-хубава. Наистина 
тогава била най-добра. Попът след войната напуснал Лука- 
вица, а къщата купил бащата на сегашната й притежателна 
Мария Димитриевич. В нея тя сега живее с мъжа ои Митко.
В партера било поместено училище с два класа.

Митко и Мария добре са запазили и достроили къщата
към двора.

М. Б.
В. В.

ТРИ ЖЕРТВИ В ЕКНА 

ЗЛОПОЛУКА
Пренасят ли комарите 

вируси?
следобедните 

часове, на един от обектите 
на втората фаза на Власински
те 'Водоелентрически централи 
в Горна Лисина се случило го
лямо нещастие, в което загу
били животите си 25-годишни- 
те строителни техници НОВИ- 
ЦА СТЕФАНОВИЧ и ДРАГИША 
МЛАДЕНОВИЧ, двамата от Цър 
на трава. При това тешко е по
вреден 45-годишния ФЕЙЗО 
ФЕРАТОВИЧ, минен работник 
от градчето Гусинйе в Черна 
гора.

До нещастието дошло при 
миниране на една стена ка 
строежа на помпните обекти в 
Лисина. В момента на експло
зията кабелът за електрическо 
то палене на мините бил изхвъ 
рлен и попаднал на жиците на 
електропровода с високо 
прежение от 35 хиляди волти 
и направил късо съединение. 
Токът моментално убил двама-

На 11 юли та техници. Фератович бил теш 
ко повреден и в критическо 
състояние бързо закаран ка хи 
рургическото отделение в Меди 
цинския център в Сурдулица, 
но живота му не е в опасност.

дното миниране, което е зна
чило довършването на помпе
ния обект на анумулационното 
езеро — казва ИВАН АНДО
НОВ, председател на Общин
ския съд в Босилеград, който 
е извършил следствие на ме
стопроизшествието.

ния и на нашия континент (та
ка през 1928 г. избухна голяма 
епидемия от денгата в Гърция, 
при която заболяха 960 хиляди 
души и умряха 1200).

Едва след края на Втората 
световна война започнаха инте 
нзивни проучвания в различни 
страни на Европа, благодарение 
на които стана ясно, че комари 
могат да пренасят не малък 
брой вируси на нашия конти
нент.

Един от най-разпространени- 
те вируси в Европа, който се 
пренася от комари, е тахинът. 
Той бе изолиран за пръв път в 
Чехословакия през 1959 г. По- 
късно същия вирус бе устано
вен още в ГДР, ГФР, Австрия, 
Пояща,' Унгария, Югославия 
Румъния, европейската част на 
СССР, Албания, Италия, Фран- 

Холандия и Финландия.

След като в края на миналия 
вен бе доказано, че маларията 
се пренася в човека от комари 
от рода анофелес, вниманието 
на лекари и зоолози от цял 
свят се насочи към проучване
то на тези комари.

фактът обаче, че внимание
то на изследователите насоче
но главно към маларията и ма 
ларичните комари, стана причи 
на сравнително късно да се ус 
танови обстоятелството, че ко
мари могат да пренасят и ре
дица вируси в Европа. Впро
чем от 1935 г. на науката бе 
известно, че комари са прено
сители само на две вирусни за 
болявания на човека — на жъл 
тата треска и 
зи две болеоти са разпростра
нени главно в тропиците и суб 
тропиците, «о денгата е нана
сяло понякога големи пораже-

— С по-голямо внимание на 
отговорните нещастието е мо
гло да не се случи. В момента 
на минирането според правила 
та, освен минния работник, 
друг не трябва да присъ- 
ствува. Тоя път са присъству- 
вали и двамата техници, ноито 
са искали да наблюдават после

С една дума, в изчакването 
на радостния момент изглежда 
се е забравила предпазливо
стта, което е предизвикало зло 
полуката и отнело два 
живота.

млади

В. В.

дипшшшгашш1ш11шшшштшпиш11ш1и

на денгата. Те- на-

ция,

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕМонетното богатство на траните =
Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в часа 
Белград 
Ниш

Е
10.00 и 14,151 

6,30, 10,50, 13,00, И,30,| 
14,00, 17,20, 18,20 И 21,00= 

14,10 |
11,30 |

7,00, 14,30, 15,255

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

14,40, 16,30 и 18.30
Прави впечателение монета

та на племето дерони с тегло 
от 40 до 45 грама. Друга моне 
та от VI в. пр. ще., е в Аполо
гия днешния Сезопол.

Монетното богатство на тра-

ви и още едно голямо откри
тие. Той доказва, че Свет III 
нарушава вековната традиция 
на лицевата страна на монета
та да се поставя образът на 
божество, което го заменя със 
своя образ. Тази проява на 
Свет Ш не може да не свър
жем с развитието на култура
та на траните.

Не само археологическите и 
обясня- 

съби-
писмените паметници 
ват дадено историческо

Монетите също са досто-
Крагуввац
Снопив

5,00Крагуввац
Скопие 7,00тие.

верени паметници на история
та. Малкият метален къс вина 

синтезирал в себе си ис-

6,45, 7,00 и 12,00 Лесновац 
Зайчар

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

Лесновац
Зайчар 113,30 4,30ките е и с висока худаожест- 

стойност. Те са златни,
=ги е

торическото време, през което 
е кован (сечен). Много често 
той отнрива съвсем нови стра- 

историята. Например

4,00, 5,40 и 12,003 
4,30 и 10,4*1 

7,30, 11,00 =
Нняжввац 
Звонсна баня 
Велика Бонинце

7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00
4,30, 5,00 5,45 Бабущница 5,00, 5,45, 6,00- 

7,00 , 9.00, 10,45, 12,00 13,00 9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,005
15,30, 16,00, 18,00 20,00 16,00, 17,00, 17,25, 18,45 =

14.00
15.00

вена
сребърни и бронзови.

'=ници от 
за много владетели на траките 

само от намере
5Бабушннца

ДИМИТРОВГРАДние научаваме
ните монети. От монетите уз
наваме ,и за съществуването 
на много тракийски племена. 

Самият факт, че траките са 
монети, ни доказва ин-

1Д. Криводоя 
Дойкинци 
Т. Одоровци 
Велина Лукання

Д. Криводол 
Дойнинци 

100,00 14,30 Т. Одоровци 
5,00 15,15 В. Лукная

КАК ДА СЕ ОТБИЕ ВОДАТА ОТ 
УЛИЦА „СРЕБЪРНА"

4 ДО I4,30
8.00 и 12,005
6.00 и 16,301

Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор 6,30, 12,45, 17,00 18,45= 
Б. паланна на есени час 

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

от 5,00 до 22,00

ковали
тензивността на тяхната търго
вия, Но за да имат монети, са 
имали и достатъчно богата иул 
тура. 0 тдруга страна, за да 
коват монети, естествено те 
са владеели металообработва
нето до съвършенство.

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

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

4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темска 5,10, 7,00 , 9,00, 13,005 
14,10, 16,00, 20,10 , 22,10 13,55, 15,00, 17,00 , 21,00, 22.50Ц

В«и. оело 4,30, 6,05, 7,15 Вел. село 5,10 , 8,40, 7,50, 8,40§
9,00, 11,00, 12,10, 14,10 11,40, 13,05, 14,45. 16,00, 17,40,1

15,00, 17,00, 19,00, 21,10, 22,10 19,40 21,00, 22,50
Държина 4ДО, 6,05, 12,20 Държина 5,10, 6,30, 13,00 

14,10, 16,30, 22,10 14,35, 19,00 22,35

2
Обсъждайки материалите за сесия на Общинската скуп 

шина делегацията на местната общност в Димитровград обър
на най-голямо внимание на йена на гражданите от улица „Оре 
бърна“.

I

Тамсиа

В този мек, отправен до Скупщината, гражданите от та- 
46 голяма част от дъждовните води наоткриванеНепрекъснатото 

на монети и археологически о- 
станки от миналото несъмнено 
ще хвърлят по-голяма светлина 
върху самото минало на траки
те. Така, каито 
1752 г. когато Нари издава 
труда си за тракийските царе 
с откриването на монетата на 
Севт 1(1 от IV в. пр, и.е., с мое 
то се туря началото на нумиз- 
матиката за траните. Нарм пра-

зи улица 'Протестират, 
автомобилния лът Ниш — югславсмо-българсмата граница се 
стичат именно по нея. При това те нанасят огромни щети, 
като изпълняват дворовете, мазетата, дори проникват м в жи
лищата на гражданите от тази улица. .

§

Йаловица 5,00, 12,00 Йаловица 7,00. 11,00
Суно»о 4,30 , 805, 12,30, 14,40, Суново 5,10, 7,00, 13,15, 15,00 
Пвтровац 4,30, 14,10 Пвтроввц 5,15, 15.00
М. Йовановац 4,30, 6,05 М. йовановац 5,10, 6,40,

12,30, 14,10, 19,00 13,10, 14,50 20,00

е останало в
Делегацията счита, че протестът е основателен и тър

си Общинската скупщина да намери решение по въпроса с 
/предприятието за пътища — Ниш.

А. Д.!
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ЦАРИБРОДСЪИЯТ ,ВЕЗУВ (

Я не съм наясно кино това 
цариородуаже че навърну на
род та се премести до шовера 

ьии

Изгледа най-после че си о- 
дъне и Царибродската опщи- 
на. Толкова годин се муче чо
веците кикво да напрайе та 
да има леб и манра за съв!ият

тога да чуием -по-дооре. 
надидзаю нико цариород 
стане йоще -по-уоав град, кико 
кърчме че се отвараю, хотели 

кикво ли йоще

че
народ.

Него дай да не си давам о- 
тоди, а да ви кажем кво чу 
тия дни. Бе се -качил у аутобу- 
сат из Пирот що дооди на сва 
би час и тамън кълнем и госпо 

све дека упропасти зай-

Проверете знанията си!че се прае и 
нема да се напран.

— Погледайте, погледайте!
— ока йедън и с пърс запел у 
пенрерат на автобусат. Гледай 
те, прав вулкан!

Я ококори очи, ама до йе
дън пушак нищо не видим. И- 
стина оно пушак ли йе ко пу- 
шан — кока се йе подпалила 
цела Козарица. Па и она да се 
подпали нема текъв димат да 
буде: тия -пушак се кълби, из- 
дидза виооко, високо, а после 
се таложи нади Цариброд.

— Бре бае, посбута я йедно- 
га оти ми личи на забъррани- 
на, кво йе това чудо?

— Не йе -никикво чудо! — 
рече он. — На вър -на Козари- 
цу цариброрагье пале боклукат 
оди целият град що искарую. 
Па -нали има и гума, та тия пу
шак затова йе текъв!

— Море къв Везув — рипа 
се йедно девойче арамия. — 
Я съм била у Италию и вишла 
съм и Везув, ама текъв пушак 
нема никуде. я мислим 
се види од половин Сърбию, 
Българию, а може и оди Влаш 
ко да се види!

Не знам ному цариброраже 
требе да благодаре (на кому
налното ли или на опщинскуту 
скупщину) ама све се плашим 
кво че дойде после пушакат. 
Да не се треви кино при итали 
анците на жиььият Везув затру 
пал два града (кажу и двата 
по-големи били оди Цариброд)?

излизали в Сър-и списания са1. Колко вестници 
бия през 1912 година?

2. На ноя дата излиза първият брой на вестник
„Борба”, орган на Югославсната комунистическа партия 
и къде? ------ ^

3. Къде се намира Траяновата табла'
4. В ной наш музей се намира историчесната нар- 

Пая Йованович „Провъзгласяване на Душано-

да и

X

Между приятели:
— Кан е вашата дъщеря?
— О, напоследък много 

безкокои. Нейните 
другарни вече втори път се ра
звеждат, а тя още не е успя
ла да се омъжи.

тина на
вия занон”? _ ,

5. На ноя дата Белград бива освободен от фашиз-

ниа
училищни

ма?
6. Коя община в СР Сърбия е най-голяма по про

странство? »
7. Коя пещера нрай Свърлиг е много известна у 

богатството на пещерните унращения?
8. Къде се е състояло съвещанието на Главния щаб 

на ПОЮ през 1941 година?
9. Кога е отнрит първият белградски панаир и на 

ное място?
еаео ен хкбд аиваи ен 

ениЪ^ ^.ебГ (6 :а'пи1Г010 (8 
-айтаи ехенгпононаби (/. :ениГп 
-до енохоРиу (д ‘Ю61 иРаики 
-но 02 ВН (9 ^есЬлгад — иаеЛю

нас по
X

КО ЗАР — Да, драги, любовта нанто 
идва, тана си и отива, но най- 
трагично е,- че жената всякога 
ти остава! — опланва си един 
на колегата си.

виЩГойен 9 -КИН01 иди еен 
-Л1^ ВН (8 ‘■'ени'йо1 ггб1 идеАд 
ааф 61 вн дасПее а (2 ^66Г (I

■ Исюаоло

рето туя годину с бишете, ка 
те ти нъмто Суковсбият мост 
нарипаше се путниците. 
помисли това йе зарад мостът 
що га поправляю (еве че ста
не повече от месец), а оно не- 
йе било. Към то Чиниглавци по 
чеше йоще -по-силно да орате.

— Бре, кикво стая? — рипну 
се и я.

— Алал им вера на царибро 
раже. Ка юу си итри синдраци- 
те кво че му праиш. Направи
ли си Везув и съг нема да иду 
по Италию да се ломатаю, а че 
навърну и народ одотрану. А 
нуде йе народ — там су и па
рете — орат,и йедън пироча- 
нац и види се дека завидуйе 
човекът.

:ед
Я си

Xдека
— Разбирате ли английски? 
— Да, но само ногато аз го 

говоря.
Интересни новини

X Прогноза за земетреаение— Вчера шефът ни забрани 
да четем вестници и да пием 
в работно време.

— И накво правите сега?
— Нищо. Преорентирахме се 

на чай и книги.

н-ието да засегне и Токио, кой 
то е на 20 км от Кавасаки.

Тази прогноза се основава на 
данни, получени при проведе
ни изследвания в района меж
ду Токио и Кавасани. За после 
дните четири години нивото на 
земната повърхност на някои 
места е повишило с 4,7 санди- 
метра. Сеизмолозите смятат, 
че това може да се разглежда 
нато признак на наближаващо
то земетресение.

АТМОСФЕРА НА МЕРКУРИЙ

В БЛИЗКО бъдеще в Япония 
може да възникне силно земе
тресение. Както се предпола
га, неговият епицентър ще бъ
де в Кавасаки (префектура Ка 
нагава). Такава прогноза е на
правил японския съвет по прог 
нозиране на земетресенията. 
Предсказана е също така и въз 
можната сила на подземния 
трус — пет бала -по скалата на 
Рихтер. Очаква се земетресе-

МАНЧА

ГРУЗИНСКИ УЧЕНИ -от Тбили 
ои, наблюдавайки преминаване 
то -на Меркурий, най-малната 
планета от Слънчевата систе
ма,по а-сидкъйфжтол>хпъп„ 
ма, по диска -на Слънцето са 
дошли до извода, че той има 
атмосфера. Такива „срещи” на 
Слънцето с Меркурий се случ
ват веднаж на четири години.

При тяхното последно прибли
жаване учените са успели да 
фиксират едно неочаквано яв
ление, което траяло 
от секунда — края на Слънце 
та се показал зад диска 
Меркурий по-рано, 
се очаквало. Това не би могло 
да се случи, ако планетата ня
маше атмосфера.

по-малко

на
отколкото

мълния
07:
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