
:

у

6 ^ С Г Н И м м А БЪЛГАРСКАТА НАРОПмОСI 1-Г3 Ссг>р ЮГОСЛАВИЯ »

1 АВГУСТ 1975 х БРОЙ 719 X ГОДИНА XVII х ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

ОТ 30 ЮЛИ ДО 1 АВГУСТ
СЕ ПРОВЕЖДА ОБЩОЕВРОПЕЙСКО СЪВЕЩАНИЕ >

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В ХЕЛЗИНКИ *

трябва да допринесе за укрепването 
на мира в целия свят — заяви президентът Тито

Президентът на Републиката 
Носил Броз Тито 
на 29 юли

/

Урхо Неконен. Това бе сърд 
на среща на ръководител!, 
на две приятелски страни, 1 
ято извънблоковска политф 
получи широко признание 

активния им принос за н? 
ляване на напрежението 
ропа и света.

Заедно с

във вторник 
т.г. пристигна в Хе 

лзинки на заключителната фа
за на Съвещанието за сигур
ност и сътрудничество в Ев
ропа, което се 
30 юли до 1

провежда от 
август в столица

та на неутрална Финландия. 
След пристигането

в
I

президента Т 
пристигнаха и останалите 
нове на югославската 
ция: Едвард Кардел, Мило 
нич, Лазар Мойсов, Бер^ 
Бадурина, Джура Нинчич 

След пристигането

ои в жи
вописния. приятен и приятел
ски град на брега на Балтика. 
президентът на СФРЮ изрази 
своето убеждение, че Съвеща 
нието е резултат на благоприят 
ните условия за продължаване 
на процесите 
на напрежението и успешното 
решаване на откритите между 
народни въпроси. — Това ще 
бъде принос

дел

на намаляване си в
зинки президентът Тито 
срещи с повече 
ководители. Кипърският п; 
дент Макариос бе първият 
жавник,

държави!
нъм укрепване 

на мира не само в Европа, но 
и в целия свят — който се срещн

През!
каза в изя-

президента Тито. 
тът Тито се

влението си на 
Хелзинки 

В Хелзинки

аерогарата в
президентът Тито. срещна и с н 

лера на ГФР Хелмут Шм 
ръководителя

президентът Ти- 
от президен-

Република Финландия
то бе посрещнат 
та на

на делегащ 
на ГДР Ерих Хонекер, 
ния секретар на ЦК на КГк 
Леонид Брежнев 

На 31

гене.

ИЗПРАЩАНЕТО В ПУЛА И др.
юли президентът Ти

то лредседава на предобедно- 
то заседание на Конференци
ята, а след пладне произнесе 
реч.

НЬ лулската аерогара 
дента Тито и членовете 
славсната делегация пред за
минаването им във Филандия 
изпратиха най-висшите югослав 
ски ръководители — подпред- 
седатвлят на Президиума на 
СФРЮ Владимир Какарич, пре 
лседателят на Скупщината на 
СФРЮ Киро Глигоров, предсе
дателят нс Съюзния изпълни
телен съвет Джемал Биедич,

А-прези- 
на юго

секретарят на Изпълнителния 
комитет на Председателството 
на ЦК на СЮК Стане Доланц, 
председателят на Президиума 
на СР Хърватско Яков Блаже- 
вич, секретарят в Изпълнител
ния комитет на Председател
ството на ЦК на СЮК Алексан 
дър Гърличков, 
ретар за народна отбрана ар
мейски генерал Никола Люби- 
чич и други.

Тези дни Съюзни,, 
телен съвет разгледа иг.. 
цията за прибиране

Заключителният документ на ^пщГно^прГлГва,' 
сьвещанието ще бъде подли- неблагоприятните
сан от ръководителите

на рекол- 
че жетвата 

въпреки 
климатичес-

на си. 
развити*, 
преценка на 
нителен съвет, налице

-•а, според 
,оюзния изпъл- 

са вси-на де- 
33 европейски 

държави, САЩ и Канада 
1 август т.г.

съюзният сек-
легациите на

ПОЛУГОДИШНА СТОПАНСНА РАВНОСМЕТКА

В »ГРАДНЯ« И »СВ0Б0ДА« 

ДОВОЛНИ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ 2Гт~ -г-

. • •--- > ■ ■>

От 25 милиона общ доход 
заплануван да се осъществи 
през тази година, през първи
те шест месеци от годината 
строителното предприятие „Гра 
дня е осъществило 9,719 
лиона динара, В сравнение със 
същия период от миналата го
дина осъщественият 
за 21 на сто

на сто. Инак в „Градня" рабо
тят и повече сезонни работни
ци, Личните доходи на работ- 
ците през този период са уве- 
личени с 38 на сто, 
средният доход в предприяти 
ето възлиза >иа 1720 

Въз основа

ди динара. Доходът 
на 3 милиона и 400

възлиза 
хиляди ди 

нара, а печалбата е 12 хиляди 
динара.така чеми Средният личен 
боггниците

ки условия по време на 
шата сеитба и прибирането 

добри

доход на ра 
през 

година- 
е с 24

есен- чни условия да се обезпечат 
достатъчни количества 
потребите на страната.

ГоГГнаю^а“во

в „Свобода" 
първото полугодие на 
та е 1830 динара, което

динара.
на постигнатите 

делови резултати през първото 
полугодие на годината в „Гра- 'на сто повече от същия 
дня считат, че .крайните резу 
•лтати ще бъдат над плана.

на
жито задоход е житото. Очакват се 

биви от
до-повече.

Осъщественият пшеницата. 
Изкупуванетодоход през 

период в „Градня" 
възлиза на 4 милиона и 258

на пшеницата 
върви добро, а страната

пе-отчетния риод през 1974 година. 
В предприятието

ни ра
са доволни 
въпреки ня 

напри- 
не о осо

хиляди динара, което е със 17 
на сто повече от осъществе
ния през същия период 
1974 година. Значително

от тези резултати, 
кои ДО ЧИТАТЕЛИТЕпоказатели, като 
мер печалбата, ноято 
бено

на Конфекция „Свобода" през
първите шест месеца ма наето 
ящата година също е постиг
нала положителни

»Братство«
5 септември

е уве
яйчена печалбата, както и оре 
дствата за фондовете.

Да напомним, че сега в стро 
итеяиото предприятие „Градня" 
има общо 253 работника 
постоянна работа, 
иошвнив нв

висока. Обаче, 
на това, че те

с оглед 
произвеждат об излиза наленяо, реализацията 

те през второто 
годината о дцд

МВ. Това дава надежда, че ус
пешно ще изпълнят тазгодиш
ният план.

делови ре- 
осъще

на етони- 
полуподие на 

пъти по-голя-

зултати. Общият доход, 
ствен през отчетния 

на възлиза на 16,5 г
ра, донато през ощция 

в миналата година той 
2 Шв на 15 милиона

т.г.период, 
'Милиона дина И тази година редакционна™ 

нологил „„ востник ,,Братство" 
отива на нолеитивна годишна
ПО има поради иоотовестни 
ньт няма да излиза тим

което по от 
миналата година 

представлява увеличение с

Радиологията

период 
възлиза- 

и 800 хиля
А- Д. соц август.

на „Братство"



В ХЕЛЗИННИ

18ИСК0Т0
чието

,',-м
това4>жави-участнични 

да зачитат.
,и принцип се съдържа 
ировната, че държавите 

считат, че техните 
.ци могат да се менят съ 

международното право 
мирен начин и чрез спора- 

от наи- 
между

ични

§тас но
■■/у:

Приителсна среща: др. г,

ГОСТИ ОТ МОНГОЛИЯ НА БРИОНИ

иение, което е един 
пните ком-промиси 
ока и Запада на това смзе-

ОБМЯНА НА МНЕНИЯ 

ТИТО - ЦЕДЕНБАЛ
че.

по-нататъкзачита
о на всяка страна 
\лежи или 'не принадле- 
л международни органи 
да подписва или де не 
ш билатерални или мул 
ал-ни договори, да при- 

съюзи или да не 
на съюзи (което 

— че

се
да

заедноинтерес, след което 
със съпругите си прекараха из 
вестно време в разходна и ра 
зглеждане на остров Ванга.

В чест на гостите от прия- 
Монголия президентът

Президентът на републиката 
и председател на СЮК Йосип 
Броз Тито и първият секретар 
на ЦК на Монголската народ
на революционна партия и пре 
дседател на Президиума 
Великия хурал на НР Монго- 

Юмжагин Цеидебал на 26 
обмен на

I на 
ежи 

думи означава 
•рана има 
жовска или

право да 
извънбло телска

Тито даде обед. След двудне
вно пребиваване на Бриони 
Цеденбал се завърна в Дубро 
вник, където се намира на по 
чивка.

на
такакакто и също 

тана да има право на
лия
юли т.г. иззършиха 
мнения по въпроси от взаимен

зт.
►кане от заплаха със 
употребата на 
политически 

•5 отсега държавите- 
трябва стринтно 

г. Изключва се зап- 
I употреба на 
иторията и независи 
която и да било 
тази точка се сочи 

(е никой не може да 
ва, на която и да би 
1а (то ест изговор), 
послужи за оправда- 
илагане на сила или 

ъс сила. Предвижда 
чте да се въздържат 
, представляващо пря 

юсвена употреба на 
?щу друга страна, да 

. ържа от натиск, накто 
^т репресалии.

НЕ СЕ ПРИЗНАВА 
ОКУПАЦИЯТА

Ненакърнимостта на граници 
те е третият политически 

принцип: всички граници на 
всички държави в Европа се 
считат и ще се считат и в бъ
деще неприкосновени, а стра
ните ще се въздържат от вся 
ко посегателство срещу тези 
граници, както и от изтъкване 
на искове или от узурпиране 
на териториите на която и да 
било друга държава-участнич-

сила
прин-

СКОПИЕ

Работа за 10 хиляди душисила

чат квалифицирани дърводел
ци, металици, касапи, както и 
работници в отделни отрасли 
на земеделието. *

Все по-малък брой скопяни 
отиват на временна работа в 
чужбина, а все по-голямо чи
сло се завръщат. Според дан
ните на Общинската общност 
по настаняване на работа до 
края на 1975 година в Скопие 
ще има над 120 хиляди рабо
тещи.

Повече от половината без 
работа в момента в Скопие до 
края на годината ще получат 
работа — е изтъкнато на Ску
пщината на общинската общ
ност по настаняване на рабо
та в Скопие. Възможностите 
за откриване на нови работни 
места сега са много по-големи 
в сравнение с миналата годи
на.

Най-бързо работа ще пол у-

„ посочена
. трябва да до- 

. V-Добри отношения в 
Европа и до преодоляване на

ДАНЕ БУРСАЧ
пи • .
общ й&ъ 
на този донуме.. 
ходните точни 
от съществуващото положение 
и съотношение -на силите 
Европа, а откриват и известни 
перспективи към целите така, 
както днес европейските пар
тньори ги съблюдават.

СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ 
НАРОДИТЕ

Целите в тази преамбюла са 
посочени също на начин, кой
то отразява компромис, ссобе 
но между групите държави, о- 
бозначени като Изток и Запад,

Младежта в НОБ и 

социалистическото 

строителство

конфронтации от предишния 
период. Между целите на дър 
жавите — в бъдещите отно-

йз-
— произтичащи

е и всестраннотошения
премахване на недоверието и 
проблемите, разделящи държа-

в

вите.
Държавите-участнички пот

върждават, че сигурността на кд 
Европа считат за неделим ком 
племе и съгласно оценяват, че 
съществува тясна свързаност 
между европейската и оветов- 
ната сигурност.

Изхождайки от тези опреде
ления и поставени цели, 35 
държави (което означава ця
ла Европа, с изключение на 
Албания и Андора), както и 
САЩ и Канада с документа 
в Хелзинки изразяват решимо
стта в своите отношения с вой 
чки останали страни-участнич
ки да зачитат и провеждат ръ
ководещите принципи, които 
популярно са наречени „десет
те заповеди“ за намаляване 
на напрежението в Европа.

Териториалната цялост на' 3) 
всички държави-участнички е 
защитена с четвъртия принцип. 
Страните изтъкват, че няма да 
прибягват към военна окупация 
или присвояване на чужди те
ритории, мито било коя окупа
ция или присвояване ще бъдат 
признати за законни.

Всички 35 държави .се съгла 
сиха. че взаимните спорове да 
решават с мирни средства, по 
лзвайки преговори, анкети, по 
средничество, из ми рязан е, ар
битраж, съдебно решаване, а 
доволното не се постите ре
шение с тези средства.— ще 
се продължи изнамирване на 
взаимно приемливо мирно ре
шение.

Ненамеса във вътрешните ра 
боти е разработена в шестия 
принцип: всичките дъожавй-у
частнички изтъкват, че ще се 
въздържат от каквато и да 
било въоръжена или друга ин
тервенция, от каквато и да би
ло непосредствена или посред 
ствена намеса във вътрешните 

ще или външните работи на дру
ги страни — без оглед какви 
отношения владеят между тях.
Ще се въздържат също и от 
всяка помощ на теоооипти^ 
ки, субверзивни и други дейно 
сти, предназначени за насил-

ности на Югославия, изгражда 
се югославският социалистиче
ски патриотизъм и междунаро
дният младежки интернациона-

... Построи и много промиш 
лени обекти в Железник, Сево 
йно, Светозарево, Кралево, при лизъм. Около 80 на сто млади,

които са участвували на тру
довите акции, изразиха, че би
ха обичали да бъдат включени 
в бригадата, съставена от мла
ди от цялата страна или в бри
гадата, в чиито състав, освен 
югославяни има и младежи от 
чужбина.

Загреб, във Вареш, Фоча, Вит 
нович, Младеновац, Арандже- 
ловац и Камнин. От хидроцен
тралите трябва да изтъкнем 
Маврово, Ябланица, Власина, 
Звсрник, Нови Винодол . . . Мла 
дежта построи автомобилния- 
път „Братство — единство” от 
Любляна до Гевгелия.

Счита се, че нашата младеж

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Нализа всеки петък 
Урежда редакционна 

нолегия
Дирентор, главен и 
отговорен редантор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редантор 

СТОЯН СТАНКОВ 
Технически редантор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш, Кей 29 денември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 

администрация 48-843 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
динара

'текуща сметне 
62500-603-9529 

СДК — Ниш 
Печатница „Вуи Каре* 
джич'\ О- Пауноеич

Освен прантинеско-физичес- 
ка работа, във всяка младеж
ка бригада се организира сое- 
странно идейно-политическо и 
марксичеоко образование и въз 
питание, формират се и плано
во работят много секции, дру
жества и курсове за изучава
не на различни професионални 
и занаятчийски области, 
странна е обществено-забавна
та културно-просветната, худо
жествената и спортно-ренреа- 
тивната работа. В младежките 
трудови акции само в СР Сър
бия са организирани 140 брига- 
диреки вестници, 920 стенвест 
ници, 152 фотощовини, 75 лаге
рни огньове, 56 вечери на пое
зията, 16 рецитали, 64 дисно-ве 

изисква да положим още по- ■ чери, 59 танцови забави, 13 те 
гс"*'мм грижи за нея”.

На младежките трудови

за изминалите тридесет годи
ни е дала над 80 милиона доб
роволни трудодни, а това има 
неоценима икономическа и дру 
га полза. Постоянно се изтък
ва, че на младите трябва да 
се отдели още по-голямо вни
мание. За това другарят Тито 
сочи с думите:

„Когато виждаме какво 
шата младеж е направила до 
днес и какви огромни приноси 
досега даде на нашата общ
ност, а дава ги и днес на се-

НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА
ГРАНИЦИТЕ — ВСЯКА ИН

ТЕРВЕНЦИЯ НЕДОПУСТИМА
. Суверенно равенство и ини- 
дивидуалност на всяка държа
ва, както и нейното право на 
правно равенство, териториал
на цялост, на свобода и поли 
тическа независимост 
бъдат стринтно зачитани в ме 
ждудържавните отношения. В 
международното право всички 
държави-участнички на това съ 
вещание имат същи права и 
задължения.

Всяка държава, според соб
ствената си воля, определя от 
ношенията с другите, а остана

Все-

на-

лото и в града, и в промишле
ността, тогава действително 
трябва да се каже, че младеж 
та има пъпно поаво от нас да

атрални представления, 13 кон 
церти сериозна музика, устои 

ции се създава и развива боа- . ени са 63 изложби; прожекти- 
ството и единството на младе
жта от всички народи и народ

ствено сваляне на режима на 
друга държава-участничка. рани за 59 дългометражни, 42 

документални и 71 анимираниБ. Д.
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РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ДО 1985 ГОДИНАВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЧЕСТВУВАН ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО — 27 ЮЛИ

ниско напрежение от 96 000 ки

В Босна и Херцеговина 

и в Хърватско
лр метра.

Извънредните природни усло 
вия дават възможност на елек 
тростпанствбто ;в републиката 
още от началото собственото 

развитие да базира на до
машните суровини —водата и 
въглищата. Съществуват огрсм 
ни залежи на лигнит (особено 

Косовския, Колубарско-тамна 
и'Костолашкия басейн) и

си

в
— От идването на Йосип 

Броз Тито за генерален секре 
тар, Комунистическата партия 
организирано подготвяше все
народния отпор срещу фаши
сткия агресор. Непосредствено 
след капитулацията на Крал
ство Югославия, Партията вой 
чки свои сили насочи върху 
военно-политическите подгото 
вки на народното въстание и 
водене на освободителната во 
йна — до окончателната побе
да. В Босна и Херцеговина ня 
маше град или село, на ноито 
фашисткото нашествие през 
тези четири години да не га
сеше огнишата и да не отна
сяше многобройни животи. Но 
нямаше ден или час да не о- 
теква ехото от битки или пе
сента на освободителите. Тито 
вите бойци ...

Това каза председателят на 
ЦК на СК на Босна и Херце
говина Боанко Микулич в гра
да-герой Дървар на митинг, по 
светен на 27 юли 1941 година 
— Деня на въстанието на Бос 
на и Херцеговина.

На легендарната планина Ро- 
мания на голям народен събор 
говори арменският генерал, 
председател на’ СУБНОР на 
Югославия КОСТА НАДЖ.

В село Тибижат край Чапли 
на пред масов народен митинг 
за историческите дни на НОВ 
и сегашното ни самоупразител 
но социалистическо изгражда
не говори ТОДО К''^Т)ВИЧ, 
секретар в Изпълнителния ко
митет на ЦК на СЮК.

С редица манифестации, от 
криване на нови обекти и па
метници на революцията ина- 
родите, и народностите в СР 
Хърватско ознаменуваха 27 
юли — Деня на въстанието от 
1941 година.

В Шамарица край Сисан, 
край паметника на първата па 
ртизанска клетва произнесе 
реч МИЛУТИН БАЛТИЧ, член 
на Председателството на ЦК 
на СЮК и председател на Съ
юза на синдикатите в Хърват 
ско.

■вения
твърде значителна водна енер
гия в поречието на Дрина, Мо
рава, Дрим, а особено .на Ду
нав.

ХИЛЯДИ МЕГАВАТИ
Счита се, че днес в енергий- 

източмици на инсталираните
ната мощ надминава силата от 
3,5 хиляди .мегавата. А това е 

която може да произведеХидроцентралата „Гердап" сила,

НОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯКато изтъкна, че нашето со
циалистическо самоуправител 
но общество решително крачи 
към изграждане на нови отно 
шения и пътища, борейки се 
за доминация на сдружения 
труд, председателят на Прези
диума на СР Хърватско Яков 
Блажевич в речта си пред мно 
голюден митинг в Тромил, 
край Шибеник, предупреди ме 
жду другото, че- да се преуве
личават трудностите значи да 
се разбиват нашите усилия и 
единство. Своя начертан курс 
и съдба не изпускаме из наши 
ръце
подчерта, че днес разполага
ме със сили и средства мно
го повече откогато и да било, 
когато създавахме това, което 
днес имаме.

Подобни тържества се про 
ведоха и в Загреб, Осиек, Ву- 
ковар, Нова Градишка, Дърниш 
и много други места.

енергия равностойна на енер
гията на около 2100 милиона 
работници. Все пак трудещите 
се в елентростопанство не са 
много въодушевени от тези без' 
спорни успехи. Защото те доб
ре знаят, че по потреблението 
Сърбия и сега много, е по-на- 
зад от много по-развити стра
ни. (През 1974 година в Сър
бия на един жител са израход- 
вани 1286 киловата, докато сре

ТЕЗИ ДНИ електростопанст- 
вото на Сърбия ознаменува 30- 
годишнината на своето разви
тие и производство на електро 
енергия и въглища. През трите 
десетилетия труд в свободата 
този отрасъл на стопанството 
в републиката осъществи вну
шителни резултати. Преди вси
чко, днес в републиката няма 
нито едно по-голямо 
неелектрифицирано. Над 2,5 ми 
лиона домакинства в Централ
на Сърбия. Косово и Войводи- 
на имат електрически ток. Не
посредствено след освобожде
нието на страната с ток бяха 
осветлени едвам онло 400 хи
ляди домове.

чества. И покрай известното 
занъснение в построяването 
на новите производителни мо
щности, електростопанството 
на Сърбия успява дори и да се 
притече в помощ на другите 
републики — Хърватско, Слове 
ния, Македония . ..

Само миналата година водо- 
централите и термоцен- 

тралите в Сърбия са произве
ли нъм 17 милиарда киловат 
часа тон или 4,2 пъти повече 
от производството преди десет 
години. В тоя период потреб- дното потребление в страната 
лението на електроенергия в възлизаше на около 1570 кило 
републиката се увеличи почти 
20 пъти (използувани 'са в ре- 
публината над 12 млд киловат 
часа и 5 млд киловат часа из
несени). Към това увеличение 
до голяма степен -допринесе и 
фактът, че паралелно с постро 
яването на „Гердап“, ..Баина 
баща", „Власина", „Обрено-

селище,

вата).
Очаква се, че с помощта на 

домашните и чуждестранни ба 
нки през предстоящото десети 
летие в този отрасъл на репуб 
ликаненото стопанство за пост 
рояването на нови електроцен
трали и даленопроводна мрежа 
ще бъдат инвестирани най-м''т 
ко около 300 милиарда дин:я;>-.
А това, счита се. ще преде; :^- 
лява най-голямата част от капи 
таловложенията в цялата репуб 
лика до 1985 година.

Такова голямо инвестицион-. 
но начинание ще допринесе 
годишното потребление в Сър
бия да се увеличи още през 
1985 година на 36 милиарда ки
ловат часа. Сдруженото елен- 
тростопанско предприятие на 
потребителите ще доставя над 
45 милиарда киловата. А това 
същевременно подразбира И 
изграждане на нови източници 
на ток с мощност от почти 6,5 
хиляди мегавата. (В ход е по
строяването на електроцентра
ли с мощност от 2,5 мил яд и <ме 
тавата). С това сегашното пот
ребление ще се удвои — на - 
3600 мегавата на жител). Съще 
временно през следващите де 
сет години ще бъде завърше
но построяването на даленоп.- 
роводна мрежа с напрежение 
от 380 киловата, като част от 
единната югославска електро- 
стопансна система. Също така 
предстоящото десетилетие ще

каза Блажевич, като

ДОМАШНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 
ЕНЕРГИЯ

Днес Сърбия е единствена 
наша република, в която дори 
и лошите атмосферни условия 
■не могат по-чувствително да за 
сегнат снабдяването с електро 
енергия на .стопанството, -и.'на
селението с достатъчни ноли-

вац“ и други източници на е- 
нергия се строеше даленопро- 
водната мрежа дълга над 5400 
километра, накто и мрежата с

необходимите условия и възмо 
жности. За илюстрация ще из^ 
тъкнем следните сведения:, о- 
коло 99 на сто от, децата посе
щават основно училище, а 3 
милиона младежи и девойки 
притежават- дипломи за сред
но, полувисше и. виеше образог 
вание. До 1975 в нашата стра 
на дипломираха приблизително 
450 000 студенти. На 256 полу
висши и висши школи и факул

течение на 1965 година са про 
ведени 17 883 акции, в които 
участвували 1 224 834 младежи 
и девойки; дадени са 6 874 673 
трудочаса. През 1966 година и- 
маше нещо повече подобни ак 
ции.

славската младеж). Все повече 
е броят на младите в СЮК и 
органите на управление. От 4,5 
милиона заети в обществения 
сектор 1 ’3 представляват мла
дите до 27-годишна възраст. В 
делегациите от 819 556 делега
ти около 1/5 са млаците. На 
Десетия конгрес на СЮК, кон
грес, нойто ясно осветли пъти
щата на нашето социалистиче
ско самоуправително развитие, 
обръщайки се към младите, 
другарят Тито в уводния' си ре 
ферат между другото изтъкна:

„Младежта трябва да се за
познае и да развива нашите 
революционни традиции, с ное 
то младите помоления се свъо- 
зват със най-светлите придоби 
пни на социалистическа рево- 
люмин, в ноито младежта има 
голяма поля. А развитието на 
революционните традиции меж 
лу младите е и запознаването 
им с част от техните връстни
ци. Трайните стойности, ноито 
създаде нашата поволюпчя са 
несенвап! извор на социалисти

филми, прочетени са 2100 кн1;- 
ги и т.н.

На марксическото и идейно 
издигане на младите в нашето 
общество все повече се отде
ля внимание. За това говорят 
бройните марксически школи, 
курсове, трибуни, семинари, 
школи на самоуправителите и 
други облици на марксическо 
изграждане. Програмите на учи 
лишата и факултетите все по
вече са пропити с марксизъм. 
Говорейки за марксическото об 
разование, другарят Тито пре
дупреждава:

„Младежта трябва да бъде 
съзнателна, че ние строим на
ша система върху основите на 
марксизма-ленинизма, прила
гайки тази наука не като дог
ма, но като средство по-лесно 
да се снамираме във всички 
твърде сложни въпроси и проб 
леми на настоящия 
Твърде е важно, разбиоа се, 
как тази наука се прилага. Ако 
я прилагаме кораво няма да ус 

Точно е, че тоябва да се 
но би било пог- 

мисли. че тоябва

Между акциите, които 
се провеждат по-известни са: 
„Сава", „Сутйеска“, „Морава“, 
,,Ниш” и „Белград — Бар", а 
тази година ще започне и „Но-

ссга

шт.

момент.

пеем.
чог.мп възпитание на младежта 
—• ЗП УНОРПНПИа на бпятството 
и опинотяото на нашите наро
ди и нвполмости, шгос.пявснич ' дзде отговор па въпроса

учат другите, 
решно да се 
само ля се, учат другите. Да 
се вслушваме в гласа ня наоо 
да. да се учим въпху грешките 
и успехите и да се усъвъошен- 
ствува всичко онова, въоху кое 
то работим — топа 
чин ня работа .,

В периода между 1953 до 
1958 година не е имало трудо 
ви акции със съюзно значение, 
но имаше безброй малки — ме 

Така например 1954 и 
1955 година 74 000 младежи по 
строиха 1367 и 5395 разни сто
пански обекти, а поез 1956 и 
1957 година

гониялмгтмчесни патпмотиаъм, кога СР Сърбия ще получи сво 
интопчяммоквлмзъм, боевост и ята първа атомна централа, 
себеотрицание".Бригадири

тети следват около 320 000 мла 
ди хора или 25 пъти гювоче от 
■проди войната. През 1972/73 го 
дина имашо 14 000 осемкласо- 
ви училища, над 8000 училища 
за ИВ работници, 712 техниче
ски и други професионални у- 
чилища, 443 гимназии и 1523 
останали училища за образова

е наш на-

ниГзо трудГи успеха"нпСмяТ 
дите в следвоенното обновле
ние и социалистическото стро
ителство на нашата страна. О- 
бачо с тези и танипа резулта
ти, които е? след нея или пред 
нея, югославската младеж мо
же смело, с ведро лице и вди
гната глава, с голяма гордост и 
въодушевление да гледа в бъ
дещето.

зара“ в Босна и Херцеговина.
За да бъдат младите от на

шата страна последователни 
продължители и носители на 
славните традиции на Народо- 
освободителната война и соци
алистическото развитие, за да 
превземат успешно отговорни
те длъжности от по-възрастни
те и да получат истинското си 
място в нашето общество, по
литическото и държавно ръко
водство, накто и в обществото 
като цяло, затова то създаде

стни.

170 000 млалежи 
2840 обекти. През ние.построиха

1965 и 1966 година се провеж
дат много местни акции и мно 

активите на Съюза

От общо 6,5 милиона млади 
(от 14—27 години) — над 3,5 
милиона са членове на ССЮМ 
(Социалистически съюз па ,юго

ПТПТПТшго акции ма 
на младежта. Така например в
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СЪВЕТИ

КОГАТО НИ ДОЙДАТ 

ГОСТИ
нипълен разгар. Пристигат

Какво трябва да знаем 
Закона за преби- 

посочим някои

сезон е вЕДИН ВЪПРОС — ЕДИН ОТГОВОР Туристическият
ежедневно. Нянои и от чужбина

тях е уредено със 
Югославия, от нойто ще

гости
и как да постъпваме сЗащо бавно се събира 

самооблагането?
ввана на чужденци 

гга-важни разпоредби.
За гости от чужбина, на които ще

гости в Югославия, 
заяви местопребива-

онажем нашето вече 
местопрв

но в срон от
направим и 
занимаващи се с приемане на чужденц 

при определено лице на 
той е длъжен сам да

от местното самона средства 
облагане върху личните дохо
ди от трудовите отношения на 

самообла-

По правило и нормите на 
„празнене", относно прехвър
ляне на местното самооблага
не върху личните доходи от 
трудовите отношения, отава е- 
дин път ‘Месечно, за разлика 
от местното самооблагане вър 
ху селскостопанската дей

ност. Това означава, че и да 
развивало при най-благо- 

приятнй условия, относно и да 
не е имало „натрупване на ра 
бота" службата не е могла да 
изпълни пренасянето на сред
ствата по простата причина, 

заплащането 
на личните доходи на работ
ниците в сдружения труд.

За осведомение да кажа и 
това, че досегашният прилив

самооб-Понякога местното 
лагане върху личния доход от 
трудовите отношения не при
стига «а джиро-сметните на 
местните общнооти така, нак- 
то това искат хората, работе
щи в тях. За да обясним същ 
ностТа на въпроса, отнесохме 
се до шефа на Данъчното уп
равление Младен Димов 
•следния въпрос:

— Нажете кои са причините, 
че закъснява приливът на сре 
дотвата от местното самообла
гане върху личните доходи на 
работниците, намиращи се 
трудови отношения?

— Данъчното управление из 
пълнява и работите за местни 
те общности. В тези работи 
влизат облагането, наплащане- 
то и прехвърлянето на местно 
то самооблагане на съответни-

нецът е дошъл 
в срон от 24 часа„Общата сметна на 

гането" е прехвърлена преди 
няколко дни на 
джиро-сметни на 
щноспи.

Инак, ще полагаме усилия 
тези, накто и останали работи 
на нашата служба, редовно да 
се изпълняват. Да кажа и то- 

е необходимо (ногато 
се говори за това) да се за- 

и обективните обстоятел

ването си.съответните 
местните об-

жилище «а чужденец гря- 
на Общинската снуп 

настанен същият

Всяна промяна на адреса на 
бва да ое заяви в органа на управлението 
пшна на чиято територия е временно
срон от 8 дни. В случай на нарушение на посочените разпо
редби са предвидени съответни намазания. Парична глоба,ло 
1000 динара или затвор до 30 дни ще бъде наложен на лице, 
даващо стаи за нощуване на чужденци без да ги декларира 

предвидения от Закона срон. Ано в номпетентния орган в 
предвидения срок не е подадено

представено фалшиво заявление — орга- 
наназание. Същото е ва-

в

със се е

ва, че

читат
ства, които понякога волю-не- 
волю съществуват в работата 
на Данъчната служба.

в
заявление за пребиваванев че закъсняваше

на чужденец или е 
низацията или лицето подлежат на 
лидно и за туристически и други организации приемащи чуж- 

точна евиденция на гостите и не дадат 
на управление лице

(Разговора води: М. Б.)

денци, ако не водят 
справка на упълномощено от органа 
търсените сведения. За подобно нарушение на частни лица 

■глоба до 500 динара. В такива случаи се
ОБЗОР

те джиро*с метни.
Някои неща понякога в ме

стните общности не могат да 
се схванат. 'Не може да се 
схване, че нашата служба тря 
бва да работи така, канто е 
определено с предписанията, 
богато в текущата година нап
ример се установят инструмен 
тите за данъчно облагане, от
носно другите облагания (към 
шолзващите тези обществени 
средства са и самоуправител- 
ните общности на интересите 
<и местните общности), данъч
ната служба е длъжна въз ос 
нова на облаганията според но 
вите инструменти да направи 
(изменение на „ключа” за раз
пределение на средствата на 
отделни ползващи ги, в зависи 
мост от тяхното участие в об
лагането.

Казано най-лряко: първото и 
основното е, че през тази го
дина инструментите за данъч
но облагане закъсняха (и оне
зи, засягащи новите ползващи 

‘средствата), па затуй средст
вата закъсняха 
гането за насочено образова
ме, за основно образование, 
(противградна защита и подоб
но. Ногато нещо подобно се 
случи, естествено е, че занъс 
нява и облагането, поради кое 
то закъснява и изменението 
на „нлюча" за разпределение 
на наплатените приходи на съ 
ответните ползващи ги. А вто
ро, че като цяло наплащането 
на приходите, особено от сел
скостопанската дейност през

може да се наложи 
прибягва и до забрана на провинили се лица и трудови орга
низации в срон от две години приемане на чужденци на го-Към новия договор по 

настаняване на работа
сти

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ГОСТЪТ — ЧУЖДЕНЕЦ?

Чужденецът, нойто дойде на гости в Югославия трябва 
да знае следното:

— че трябва да заяви пребиваването си сам, ако не е 
на нвартира в някоя трудова организация или при частно ли
це, оказващо услуги на туристи,

— че е дължен да заяви всяна. промяна на адреса на 
жилище в предвидения по-горе срон,

— в случай да загуби лични документи чужденецът, тря 
бва да съобщи за същото веднага в номпетентния орган «а 
управлениние, за да може навреме да се уреди получаването 
на нови донументи.

Неспазването на посочените законни разпоредби лодле 
жи наказание и на чужденеца може да бъде наложена глоба 
до 300 динара.

Затова пребиваващите у нас чужденци и ние нато тех
ни домакини сме длъжни да ги упътваме на право място, къ- 
дето ще получат пълна информация във връзна с пребивава
нето си у нас.

Общинската скупщина в Сур основно образование. Изключе
дулица тези дни прие нов об- ние може да се нзгтрави в ми
ществен договор по настанява нното дело, строителството, се
не на работа. Занапред скуп- лекото и горско стопанство,
щината ще приема годишни и където могат да се приемат
средноорочни планове за над- лица и с непълно основно оо-
ри и планове и програми за разование, ако няма достатъч-
упражняване на ефинасен кон но работници с пълно основно
трол в настаняването на рабо образование,
та. Също така и организаци- Заслужава внимание разло- 
ите на сдружения труд прие- редбата в договора, според
мат свои годишни и среднос- ноято организациите на сдруг
рочни планове за надри спо- жения труд се задължават да

?аАпоСдГЖааТа„аИ0ъшГааЛтаа: -в*т в Общността по наета 
кива програми те са задълже няване на работа всички вана-
ни да представят в службата нти места в срок от 5 дни от
на общността по настаняване, «приемането на решение за по- 
Общинсната скупщина и общин 
ския синдикален съвет всяка пълването им.
година.

Според приетия договор, до- ‘ 
нолното на Бюрото по наста
няване. няма съответни кадри, 
организациите на сдружения 
труд и общността по настаня
ване са длъжни да предвидят 
средотва за подготовна и пре
квалификация на търсещите ра 
бота.

С обществения договор е 
предвидено за всяко работно 
място в нормативните актове

нато обла-

В случай, «огато двама или
М. А.повече кандидати еднакво из

пълняват основните условия — 
предимство ще има лице, кое
то най-много се нуждае от ра 
бота, наТо при това се имат 
предвид: икономическото със- 

семейно

■

шщшположение,тояние,
трудов стаж, начин на прекъс
ване на работа и време на тъ 
реене на работа. Работник, ко
йто без оправдателни причини 
откаже предложеното му рабо 
тно място — губи право на

Вря

ЯЩв$ч-;, тази година, проявява тенден
ция на стагниране в сравне
ние с предишните години.

Доколкото се касае до нап- се предвиди и съответна сте- 
лащането и разпределението 
на наплатените приходи на ме 
стното самооблагане върху 
личните доходи от тру
довите отношения, причини 
за по-бавно разпределе

ние на самооблагането на джи 
ро-ометките на местните общ
ности безспорно има. Тази кон 
статация важи и когато става

V'т№на трудовите организации да

пен на специално образова
ние. За длъжностни постове I

... . ||||

ШЯ1
предимство при настаняване 
на работа, и т.н. Освен неква
лифицирани лица, работници, 
намиращи се на евиденция на 
Бюро по настаняване на рабо | 
та повече от три години — и- к 
мат право на предимство. I

Бие в очи, че-договорът мал I 
ко точни дава на успеха в у- ■ 
чилището — от 0 до 3.

Незачитането на договора 
подлежи на наказание. За тру 
дови организации от 20 до 80

т— с договора се предвижда 
най-малко средно или виеше 
образование, относно високок
валифицирани или квалифици
рани работници. Кандидатите 
трябва да притежават необхо
димата организаторска способ
ност и морално-политически на 
чества. В преходен период от 
три години, общественият до
говор допусна на ръководни по 
стове да бъдат назначавани и 
лица с по-малка подготовка от 
предвидената, доколкото трудо 
вата организация оцени, . че 
ще могат с успех да ги изпъл 
няват. Иначе за всички работ 

ни места се търси най-малко

': - 1 е*?

§>

дума за разпределение на са
мооблагането на джиро-сметна 
та на местната общност в Ди
митровград. Освен, че служба
та имаше „работа до гуша", 
една от основните причини, че 
местното самооблагане не 
пренасяно от март е и тази, 
че изплащането на личните до 
ходи в организациите на сдру
жения труд почти редовно за
къснява.

ШйШет
Г. ЛИСИНА

нов път 
и мост

Между Долна и Горна Лисина 
е пуснат в употреба новия 
роен над бъдещето

възлиза .на два километра^сфалтиран и свързва Ацен7ъра 
на Горна Лисина с асфалтното шосе Босилеград — Власин^ 
-ОГП110Тун също така е предаден на употреба и нов железно^ 

етонен мост в дължина от 30 метра над Лисинска рена

път, тюст- 
анумулационное

хиляди и за отговорни лица от 
2 до 5 хиляди динара, 
щите се взимат

като съ 
на отговор

ност.

М. Величков
В. В.
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ПРОКАРВАНЕТО НА ТУНЕЛА „ЛЮБАТА” ПОСТИГНАТВОТ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МИНЬОРСКИ РЕКОРД180 работници на безплатна почивка Досега най-добър дневен ре 
зултат от осем метра е дости
гнат през миналата година на

През миналата седмица стро 
■ителите на тунела „Любата", 

който се строи за нуждите на

мтДДШМВИЙ
Тези дни от димитровград

ските организации на сдруже
ния труд започнаха да отиват 
на почивка работници от вто
рата смяна. Това лято общо 
118 работници отиват на почив 
на, чрез Общинския синдика
лен съвет, и то на Адриатиче
ско море в Игало, Петровац и 
'•Макарска, накто и в Звонсна, 
Нишка, Вранска, Върняшка . и 
Соко баня.

В тази акция на синдикати
те са застъпени работници от 
всички първични синдинални 
организации и подружници. От 
каучуковата промишленост „Ти 
гър“ отиват 45 работника, от 
мебелната фабрика „В. И. Ци-

ле” 15, от конфекцията „Сво
бода“ и „Градня” по 10; от но 
жообработвателното предпри
ятие „Братство" и земеделска 
та нооперация „Сточар“ по 8, 
комунално-услужното предпри 
ятие „Услуга" 5 и от остана
лите организации на сдруже
ния труд по един или двама 
работници.

Критериите, според които 
Синдикатът изпраща работни
ци на почивка са уточнени 
чрез анкета. Относно решава
щи са били условията на рабо 
тно място, здравословното съ
стояние на работника, условия 
та в семейството, участието

му в трудови и други акции 
и т.н.

Летуването на работници в 
Димитровградска община ста
на вече традиция. Броят на та 
нива работници ежегодно се 
увеличава. Тази година с 30 
на сто повече работници оти
ват на безплатна почивка по

■:

гж

Г X 1
V0

№шЯаВ$& ! .. V - ■ '

ШЪъяяГ--'
отношение на миналогодишния 
•им брой.. И за разлика от ми
налата година, когато 
работници, за които половина
та от разносните плащаше Си
ндиката, а половината плаща
ха те, тази година всичките те 
отиват на почивка 
на Синдиката.

имаше

й 1ШIш ж >-]
ШШза сметка .V &*:11§1А.. Д.

ДИМИТРОВГРАД

• VIНОВИ ФОРМИ НА КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ':з|НВ

Строителите на тунела „Любата” на дълбочина от 1600 метра

тунела „Голеш“, на железопът
ната линия Белград—Бар.

\и

Комисията за крайгранично 
сътрудничество -при Общинска 
та конференция на Социалис
тическия съюз в Димитровград 
обсъди и прие информацията 
за крайграничното сътрудниче 
ство между Димитровградска 
и съседните общини в НР Бъл
гария — Годеч, Сливница и Дра 
гоман, за периода април, май и 
юни тази година.

Накто вече е известно, най-

на Съюза на комунистите, как 
то и на Общинския синдикален 
съвет в Димитровград, разме
ниха посещения с представите 
ли на градския комитет на БКП 
и Профсъюзния комитет в Дра 
гоман.

В информацията са изтъкна
ти и контактите между здрав
ните работници от Здравния 
дом в Димитровград с колеги
те им от Годеч и Сливница, 

масов вид крайгранично сътру При тези посещения здравни-
дничество са срещите на край те работници от двете страни
граничното население от юго- се запознаха с начина на ор
ел авска и българска страна. ганизиране на здравната служ-
Лрез изминалия период — на ба у нас и в тези два града в
13 юли се състоя среща при НР България, 
село Долни Криводол, а спо- Разменните гостувания на ди 
ред програмата, ще се състоят митровградските самодейци и
още две срещи — в Димитро- самодейците от Годеч, Драго-
вград и Драгоман. ман и Сливница с културно-за-

През този период представи бавни и театрални програми е
тели на Общинската скупшина дългогодишна традиция. Тази
и органа на управленско в Ди пролет членовете на самодей-
митровград бяха на л^оцение ния театър при Центъра за кул

градския съвет в Сливница. тура в Димитровград, с пиеса-
начин та „Кощана” от Борисав Стан-

кович, гостувах* в трите бъл
гарски града. Също самодейци 
те от Сливница се представи

ха пред димитровградските зри 
тели с комедията „Жени с ми
нало”.

Крайграничното сътрудниче
ство между Димитровград и 
опоменатите градове в Бълга
рия се провежда и в други об
ласти, каквито са спорта, търго 
вията и гостилничарството, про 
светата и прочее. През април 
и май групи просветни работ
ници, а след това и ученици 
от димитровградското основно 
училище „Моша Пияде” и ос
новното училище в Драгоман 
размениха посещения и опити 
в работата. Също се състояха 
и футболни срещи между отбо 
рите от Димитровград и Драго
ман.

втората фаза на Власинските 
водоцентрали са завоювали зна 
чителна трудова победа.

Последователно няколко дни 
те са пробивали по десет ме
тра скалист терен, строейки 
по такъв начин особено дина
мично тунела, чиято дължина 
ще възлезе на около 7 кило
метра.

С този резултат те са пос
тигнали абсолютен дневен ре
корд в пробиването на тунели 
в страната ни.

Интересно е да се изтъкне, 
че мнозина строители от туне 
ла „Голеш“ сега се намират и 
в тунела „Любата”, между кои 
то и ръководителят им МИЛА
ДИН ЧОРОВИЧ.

За постигнатия успех строи
телите са получили специална 
парична награда от Власински
те водоцентрали, които финан 
сират изграждането.

В. В.

БОСИЛЕГРАД
Като нова форма на сътруд

ничество, в рамките на край
гранично сътрудничество, е ра
змяната на работници, 
чрез Общинския 
съвет в Димитровград и проф
съюзите • в. Слнаница и Драго
ман .безплатно летуват на Адри 
атическо и Черно море.

За засашне на обикваното 

занаятчийство
които

синдикален

Бяха разменени опити и 
на функциониране на двете ин 
ституции. Също така, предста
вители на Общинския комитет

Все по-тол ямата употреба на 
различни уреди за трайно по
требление в домакинствата и

нуждите за постоянно им под
държане, определят развитие
то на занаятчийството. Обаче, 
тези видове занаятчийски ус
луги които изникват от разви
тието на промишлеността в Бо 
силеградсна обшина все още 
не са достатъчно развити.

Носител на тази стопанска 
активност в комуната е заная
тчийското предприятие „Услу
га“. За целта то разполага с 
няколко специализирани рабо
тилници, но с доста слаба тех 
ническа оборуденоот и с недо 
статъчно кадри. По такъв на
чин ефектите от услугите не 
задоволяват.

Укрепването на обществено
то занаятчийство в настоящия 
период е една от по-важните 
задачи и реализирането на об 
ществено-икономичесната раз 
война програма. Защото. в та
зи област все още не са осъ
ществени набелязаните задачи 
за откриване на сервизни ра
ботилници, за което съществу 
ват и потреби, и условия.

До края на тази година пре
дприятие „Услуга“ ще подоб
ри услужното занаятчийство с 
инвестиране на 300 хиляди ди 
•нара за ново оборудване. То
ва обаче не е достатъчно и 
затуй чрез икономически мер
ки общината трябва да съдей 
ствува за по-интензивно разви 
тие на обществените занаятчи 
йени услуги.

Инак. в областта на частно
то занаятчийство има 94 само 
стоятолни работилници, но ло
венето от тях са зидоростро- 
ителни.
в районните селски центрове 
няма занаятчии от други бран
иш. Ето защо. те не са в съ
стояние сега да задоволят де- 
фициторните занаятчийски ус
луги на гражданите в комуна-

в. В.

А. Д.

ПРЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР ЗА ДОХОДИТЕ

НА ПЪРВО МЯСТО - РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТРУДА
зата на отделни обществени 
условия.

Онези организации, които съ 
здават дохода на привилегиро
ван начин, една част от него 

■ ще внасят във фондовете на 
солидарността. Също така по- 
големи средства ще отделят и 
за възпроизводството си за 
разлика от онези които, рабо
тят при по-трудни условия.

за на синдикатите на Сърбия 
в областта на дохода, трябва 
с пълна отговорност и творче
ски да се реализират — казва 
се в Акционната програма. То
ва е особено нужно с оглед на 
обществения характер но дохо 
да, резултат на съвместен 
труд но работниците от органи 
зациито на сдружения труд и 
на съвкупния обществен труд.

Досегашните обществени до 
говори и споразумения но са 
взимали предвид условията за 
спечелваното на дохода. Обек
тивно това о неблагоприятно 
дойствуволо върху .осъществя
ването на обществените цели.

Новият обществен договор 
преди всичко уважава различ
ните условия за създавано на 
дохода в отделни стопански от 
расли. Изхождайки от този 
факт конкретните споразуме
ния и договори що се обосно
вават върху собствени програ
ми <и планове за работа. В ор
ганизирането 1И свързването на 
основните организации на сдру 
жения труд чроз споразумени
ята и договорите, ще се утвър 
ждават нъзпроизводствените 
цели. При това съвсем опреде
лено и конкретно се уточнява 
положението на работниците в 
организациите на сдружения 
труд о техните взаимни иконо
мически отношения. В догово
рите ще со анализират и опре
делят условията, при които со 
създава дохода, произтичащ от 
резултатите но труда и но бо-

Реализирането на Обществения договор за 
спечелване и разпределение на дохода и 
на личните доходи ще бъде една от най- 
крупните акции до края па тази година за 
всички обществено-политически организа
ции, а преди всичко за Съюза на синдика
тите

х

за разпределение на дохода, 
що се завърши до 30 септем
ври, а обсъждането на 
документи ще приключи до 31 
октомври. Изготвянето на спо
разуменията и на договорите, 
канто и тяхното приемане, и 
подписване в-ьв всички общи
ни трябва да завърши до 30 
ноември.

В рамките на този срокове, 
ръководството на Съюза на си 
ндикатито в Бооилеградска 

община предприема съответни 
подготвителни акции и мерки.

— Всички тези акции ще про 
веждаме организирано и според 
утвърдената динамика навсянъ, 
де същевременно. При това 
всяка наша синдикална органи 
зация м Общинския синдика
лен съвет ще изготвят свой о- 
перативен план ?а ангажирано 
в подготовките, за сключвано 
и подписване на самоуправите 
лните споразумения и догово- 

— изтъкна ВИННО СТОЯ
НОВ, председател на Общин
ския синдикален съвет в Боси
леград.
СЪЗДАВАНЕТО НА ДОХОДА 

— ГРИЖА НА ВСИЧНИ
Единните становища на Съю-

Междуобщинсната организа
ция на Съюза на синдикатите 
в Южноморавския регион вече 
е направила първите подготов- 

как да се организира и про- 
особено важна об-

тези
ЛИЧНИТЕ ДОЛОДИ — СПОРЕД 

РЕЗУЛТАТИТЕни
вежда тази
ществено-:политическа акция в 
основните организации на сдру 
жения труд във всички общи
ни. Имат се предвид задачите 
и сроковете, произтичащи от 
Акционната програма на Репуб 
ликачекия съвет на Съюза на 
синдикатите.

На проведените досега засе- 
и съвещания по този въ 

е заключено до края на

Републиканския Обществен 
договор е определил основни
те принципни мерила за раз
пределение на личните доходи 
според резултатите на труда. 
Това са: утвърждаването на ре 
зултатите на труда на работни 
на 'в промишлеността и извън 
нея, установяването на личния 
му сегашен принос, а също та
ка и в изминалия му трудов пе 
риод.

За да се приведат успешно 
докрай тези задачи изискват 
интензивна и добро организира 
на дейност. Постоянната борба 
за получавано на личния доход 
чрез труд и резултатите на 
труда да се утвърждават поот
делно за всеки, без оглед на 
работното му място — о зада
ча на всички обществено-поли
тически организации.

дания 
прос
този месец в общините да се 
оформят координационни съве
ти оТ представители на всички 
обществено-политически орга- 

които професионалнонизаиии, 
и политически ще действуват 
Договора за доходите най-по- 
следователно да се приложи 
на практика.

Със съдържанието на Дого- 
всички профсъюзни орга- 

организаииите на 
сдружения труд ще бъдат об
стойно запознати до 31 ав- 

на пооекто-

Освен ноларо-ковачи.

пи
вора 
низации и

густ. Изготвянето 
споразуменията и на тооитори- 

обществени договори

то.
В. Велинов

алните
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НОМЕНТАРПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1975 ГОДИНАПРЕЗ Несомоуправктедно поведение
Неотдавна четирима шофьора

то предприятие в Босилеград^ Белфад д Снопие. На
автобусите от Босилегр А е от ст0 пътници,
автобусната спирна чанал шофьорите била пре-

Нежелателната постьпна „Н^,ПГаседателят на Общи- 
нъоната след нато сеР 'синдикатите. И след 
моката конференция не на път, нато
закъснение от един час всички у 
успели да наваксат занъсн ’ претърпяло

начин на решаване. ^ предприятиет0

на шофьорите е остро 
и нато очебиещ при-

Деловите резултати в стопанството задоволителни
със същия период мапение 

1974 година.
Но ногато става дума за про 

създава

вото. Разпиляване на средства 
и неикономичност в стопанис
ването е имало и в селсносто-

зходите° растат Впо-бъВрзоТ от об най-гол яма част от дохода в
шия доход с 41 на сто, а в общината, нещата стоят
комуналните дейности с 15,3 другояче. Освен че__вI нея ра
на сто. Токова неикономично ботлт около 1000 работници,
стопанисване, отделно в иому- оурдулишната промишленост в
налните дейности, засилва ин- първото тримесечие на _
флацията. което в крайна сме година, благодарение добрата
тка довежда до повишение на организация на труда, последо
цените а това застрашава жи вателното прилагане на морки-
знения стандарт на- хората. те по стабилизация, инономис-

ването и увеличената произво- 
Лсшото стопанисване в тези дителност на труда за фондо-

области е намалило и ан-уму- ве отдели 143,5 на сто повече
лацията и разширеното възпро в сравнение с първото триме-
изводство. Средствата за фон сечие на 1974 година. Ако „Ма
дове в селскостопанското про чкатицо" — фабрика за маши
изводство. затова са нормални н^ ихи^®3°л^я0^ загуба Ш?о
с 75,6 на сто, в строителство- резултатите в промишлеността
то с 78,6 на сто и в търговия щяха да бъдат много 'по-доб-
та — с 19,5 на сто в срав-

в стопаДеловите резултати 
нството на Сурдулишна общи
на през първото тримесечие 
на 1975 година са задоволите- 

Общият доход е с 41,2 
в сравнение

която

по-лни.
на сто по-гол ям 
със същия период на минала- 

планът за 1975 ни
та година, или 
година е реализиран с 82,2 на 
сто. Воички стопански области 
отбелязват ръст на общия до
ход от 23,1 до 47,2 на сто в 
сравнениз със същия период 
на миналата година. Само об
щественият продукт в строи
телството е по-малък с 39,9 на 
сто в сравнение с първото три 
месечие на 1974 година. В та
зи област производствените ра 

пък са по-големи 10 пъ-

задачи,
дят увеличаване 
самоуправителен

Централният работнически 
веднага е 'реагирал. Постъпката 
осъдена като несамоулравителна

М6Р Съ що°танаЛ^Изпълнителният съвет на Общинската 
скупщина (с цел да помогне в преодоляването на про 
явилите се слабости в тази стопанска организация) 
тегорично е осъдил поетапната на своеволните шофь -

ка-зходи
ти от ръста на общия доход. 
Става дума за неикономично
то стопанисване, което

общата политика
ри.е в по много- СамоуправлениетОеВчеПродприятиетОомисията ^

работниците бездействува. Затова 
тази област се решават из

каза се на засе- 
в пред-

(разрез с 
за стабилизиране на стопанст- въпроои е изключено, 

възнаграждаваме на | 
най-жизиените въпроси от

самоуправителната платформа —
централния работническия съвет

ри.
Но и сурдулишкото стопанст 

во е обременено и със заион- 
договорни облагания. То-ОБЗОР НИ -и

ва затруднява състоянието му 
и когато става въпрос за мо
дернизация и разширяване на 
производствените мощности, и 
когато се касае за подобрение 
на обшия и личен стандарт на 
работниците в промишленост
та. Затова положение говорят 

договорните

вън
данието на
приятието. ______

За това говоои и взетото по несамоуправителен на 
чин решение от Основната организация на сдружения 
труд на пътническия транспорт, което е и повод за 
посочения пример на отказване на задачите.

Тази общност наброява 74 работника, а решение 
за увеличаване на личните доходи са взели само 2^

Занаятчийството в криза
Басов назва,тровград Васил 

че няма достатъчно бръснари, 
ноларо-ковачи, налбанти по се
лата. елентроинсталатори 
поправка на електрически апа 
рати в домакинството, поправ
ка ,на радиоприемници

В селата, а и в града

Занаятчиите делим на някол 
ко групи: занаятчии „с право”, 
без право“ и които работят 
,,диво", или както сме свикна
ли да ги наричаме „нелегални".

Занаятчии „с право" са оне 
зи, редовно плащащи данъка, 
фирмата, социална и пенсион
на осигуровка, вода, чистотата 
и т.н. В общината танива зана 
ятчии има 89 души и средната 
им възраст е 60 години.

Занаятчиите „без право“ и-- 
мат постоянна работа, занаят
чийски услуги оказват през 
свободното си време и изкар
ват допълнителни печалби. Ос 
вен данък, те не плащат нищо 
друго. Фирми дори нямат, во
да и чистота плащат както вся 
но домакинство, а това е до
ста по-малко от онова, което 
плащат занаятчиите „с право“. 
Има ги 111 и са осигурени на 
постоянното работно място.

Нелегалните занаятчии в Ди 
.митровградска община не мо
же да се открият и да се ви
дят техните „делови книги“. 
Дори никой и .не знае точно ко 
лко са. „От око“ се казва, че 
в общината са около 200 та

за следните данни: 
облагания в стопанството, кои
то възлизат приблизително на 
3 милиона динара, относно 69.7 
на сто. са по-големи в соазне 

кожухг.ри, ние 0ЪС същия период на ми 
налата година. И с тези обла- 

промишленосття е обое- 
Звкончите

души. __
Освен това в член 50 на Самоуправителния договор 

за сдружаване на работниците се казва, че разпределе- 
личните доходи се върши договорно и съгла-и теле- нието на 

сувано за цялото предприятие.
Значи, два пъти е сторена съществена грешка. Тре 

била неизлълняването на професионал-

визори.
няма кроячи,

бояджии, дърводелци, 
по-малко варджии и т.н. Малко 
хора има, които могат да поп
равят различни уреди в дома
кинството 'В условията, когато 
под влияние на електрифика
цията в почти всички села 
общината все повече се упот
ребяват електрически апарати, 
телевизори и радиоприемници.
Все повече има нужда за по- вентар, недовършено производ 
правни, а това показва, че е 
необходима добре организира
на сервизна занаятчийска ра
ботилница за тази дейност. А 

по-малко.

а все тата грешна е 
ната задача от шофьорите.

Обаче, когато се анализира целия случай, а. това 
е и сторено от компетентните органи, стига се до още 
някои убедителни изводи, които говорят за недостатъч
ната самсуправителна организираност в тази най-голя- 
ма стопанска организация в комуната. Именно, шофьо
рите, които са отназали да отиват на линиите са били 
убедени, че взетото решение за увеличаване на лични
те принадлежности е валидно. В същото са били убе
дени и някои други работници.

Показателно е, че се касае за недостатъчна осве
доменост на работниците, за ноето пълна отговорност 
има управата на предприятието и общата служба. С 
една дума, работниците не са били запознати, че 

въпросното решение е незаконно и като такова не мо
же да се реализира. Разбира се, това не оправдава по
стъпката им, но внася по-пълна яснота в недостатъчна

та н-ия.
мененя най-много, 
пък облагания са повишени с 
202,4 на сто. като 
също е натоварена промишле-

най-много

в ността.
На стопанството в общината

големи грижи задават и скла
довете на суровини, дребен ин

ство, готова продукция и тър
говски стоки, което особено е
характерно за селскостопански 
те трудови- организации.

Стопанството в Сурдулишка 
община страда и от неплате
жоспособност. Дължат му в 
коая на тримесечието около

занаятите са все 
При това особено внимание и- 
зисква фактът, че старите за
наятчии не приемат ученици, 
защото веднага им се увелича 
ва данъка и това не насърча- 30 ММЯ!<10на динара, 
ва развитието на занаятчийст-

то С‘''-моупраЕителе1Ч,'1е в предприятието.
Особено важен момент, е че г все още докрай 

не е усъвършенствувано възнагражгг.ззнето, за да знае 
всеки за какво и колико получаза личен доход.

Това пък потвърждава, че пълното и своевременно 
информиране е предусловие за самоуправителното ре
шаване и, че разпределението на личните доходи 
твърде чувствителна и отговорна задача, особено сега, 
когато всеки работник непосредствено участвува в то
ва решаване.

ЛГ) милиона, а то поисква над

Предстои занапред субектив 
ните сили да се ангажират в 
подобрение на стопанските ре
зултати и изнамиоане на нови

вото.
Да насърчи младите да се 

занимават със занаятчийство и 
с класично и ново Общинска
та скупщина формира комисия 
за професионално оспособява- 
не. През тази година комисия 
та на тридесет младежи даде 
дипломи, че са оспособени за 
занаятчии. Най-много са кроя
чи, електроинеталатори, шлосе 
ри. Очаква се, че някои от те
зи специалисти 
открият крояшка работилница, 
като занаятчии „с право”. В 
Димитровград такива няма, ос 
вен 2—3 занаятчии*„с право”, 
а колко са „нелегалните” не 
се знае.

На такива занаятчии трябва 
да се осигурят благоприятни 
условия за работа. В това мно 
го може да помогнат местни- • 
те общности около осигурява
не на добри делови помеще
ния и заедно с инспекциите 
да премахнат .дивото занаят
чийство”, за да могат занаят
чиите „с право” да създават 
по-голям доход. Развитието на 
занаятчийството открива въз
можности за получаване на ра 
бота на по-голям брой безра
ботни. Затова и обществото и- 
ма интерес да се притече на 
помощ на занаятчийството, за 
да не остане населението без 
.необходимата .му помощ, поне 
же ако не създадем възмож

ни ва занаятчии.
Тези данни, без констатацията, 
че занаятчиите „с право“ се 
намират във все по-трудно по 
ложение не означават нищо. 
Те са притеснени между полу- 
легалното и нелегално същест 
вуване на много повече упраж 
няващи занаяти, които им взи 
мат работата, и нараства 
размера на облаганията върху 
занаятчийските услуги.

.Обаче, общественият дого
вор за единно облагане на за 
наятчийските дейности в Цен 
трална Сърбия имаше за цел 
да изравни критериите и опре 
дели границите колко може да 
се върши занаятчийската дей
ност. И в Димитровградска об
щина облагането се върши из 
■вън утвърдените граници и у: 
увеличаването размера на обла 
гането освен други облагания) 
затруднява съществуването на 
занаятичиите „с право“ — о- 
нази част от населението, на 
което занаятчийство е основен 

ане. Зана-

е
вътрешни ресурси с цел да се 
засили акумулативната способ
ност на стопанството в Суоду- 
лишка община.

В. В.
М. Величков

Когато машината спре...
кроячи ще

извор на съществув 
ятчиите „без право“ могат да 
издържат облагането, а „неле 
галните“ и без това не го пла
щат. Бремето се стоварва са
мо върху занаятчиите „с пра
во” и това е една от причини 
те, занаятчийството като осно
вна стопанска дейност на хо
рата, все повече да изчезва. 
Относно занаятите преживя
ват своеобразна криза.

Занаятчийството опада през 
време, когато все повече за 
него се чувствува нужда. Ре
ферента по занаятчийство при 
органа на управление в Дими-

ност на занаятчиите „с пра
во” да се развиват в граници
те на закона и да събират пло 
довете на своя труд, тогава 
създаваме възможност да цъ
фти ,„дивото" и „нелегално“ 
занаятчийство.

Тази снимка е направена преди изве
стно време на пътя Суково — Звонци край 
с. Власи.

Не рставаше нищо 
го „задвижат

друго освен пътни 
“ докато отновоците да 

тръгне.
По лошияАвтобусът, който 

Марков, внезапно спря.
път такива картини не са 

(Тенст и
управляваше Марко рядкост.М. Б.

снимка: М. Андонов)
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ДИМИТРОВГРАД мамин I сшомшвоЖЕТВАТА ЗАПОЧНА
Жетвата, ноято *на територи

ята на Димитровградска общи 
на започна преди една седми
ца, е в пълен разгар. Първите 
площи на обществения сектор 
бяха ожънати преди шест дни. 
Досега жетвата приключи 
долината на Нишава, на площ 
от 600 дка.

Тези дни два комбайна на 
кооперация „Сточар” ще зами 
•нат в район Забърдие, където 
ще жънат обществени площи 
и частните ниви. Освен

кг от декар, което е много по- 
малко от заплануваните добм- 

Но върху добивите зле 
се отразиха 'временните усло
вия. Въпреки че посевите са 
били добри в първите стадии 
на развитие, постоянните про
ливни дъждове и градушката 
са предизвикали големи щети. 
На някои площи пшеницата е 
унищожена и до 60 на сто. •

Инак в Димитровградска об
щина са направени обстойни 
подготовки за жетвата. В „Сто 
чар” е формиран кооперати
вен щаб, който ръководи кам
панията по жетва <и вършитба. 
Щабът се грижи за рационал
но и правилно ползване на ра 
зполагаемата механизация.

След като приключи жетва
та в Димитровград м околните 
села. както и в Забърдие, ком 
байните ще жънат във Висок 
и в останалите села, където 
могат да жънат комбайни. На 
правено е и разпределение на 
вършачките, които трябва да 
вършеят в селата, където не 
могат да жънат комбайните.

ви.

в

— звездан, люцерна. Само та
зи аптека е продала в Димит
ровград, Гоиндол, Желюша, Лу 
кавица и Градини 1119 кг се
мена. С това количество на 
този район за засети 224 дка 
с изкуствени треви.

Земеделските производите
ли все повече се определят и 
за употребата на селскостопан 
ски машини. Затуй твърде мал 
но се продават сърпове, коси, 
мотики и други ръчни селско
стопански алатки. Тази година 
например са продадени пет 
трактора „Фергусон” 
скостопанските производите
ли. Особено са заинтересова
ни за комбайкиране на пшени 
цата. През последните два ме 
сеца на селскостопанските 
производители аптеката е про 
дала около 20 хиляди килогра 
ма концентрати за свине и 
нрави. Домакините отглеждат 
и цветя. През пролетта са про 
дадени 2 хиляди бегонии и о- 
коло 500 кесийки семена раз
лични цветя.

Обаче, земеделските произ
водители отделят незначител
но внимание на овощарството 
и пчеларството. Приборите за 
тези два отрасла твърде мал
ко купуват. Това означава, че 
в околността на Димитровград 
има малко пчелари и овощари.

Че агротехниката има все 
по-голямо приложение сочи 
прегледа на оборота в тази ап 
тека. За половин година апте 
ката е направила стокооборот 
за един милион динара. Мно
го повече за това говори ми
налогодишният баланс. Не се 
касае само за факта, че са 
продадени пет трактора и че 
цените нещо са увеличени, но 
че рязко е увеличена употре
бата на средства за защита на 
растенията.

Селскостопанската аптека в 
Димитровград е трудова еди
ница на ОСТ „Сточар”. Мина
лата година осъществи оборот 
650 хиляди динара, -като обез
печи различни семена, изкуст
вени торове, средства за за
щита на растенията, дребни 
селскостопански машини, се
мена за изкуствени треви, раз 
лични ръчни селскостопански 
алатки за земеделието и жи
вотновъдството, концентрати и 
подобно. И то предимно за Ди 
митровград и околните села. 
Останалите селища се онабдя- 
ват с подобни произведения и 
стоки в селските магазини на 
..Търгокооп”.

Надникнем ли по-внимателно 
в книгите — ще забележим, 
че обороът на тази аптека по 
твърде показателен начин со
чи колко са приети агротехни
ческите мероприятия, до коя 
степен селскостопанският про
изводител е станал съвреме
нен производител. Защото от 
това колко се продаде нещо 
може да се види напредъка на 
агротехниката в този район.

Следователно, високодобив- 
ни сортове пшеница завоюва
ха свое място и тук, „безоста- 
ята”, „навказа“ и нещо ,,або- 
нансата“ дадоха добри резул
тати и затуй „Нишава“ посред 
ством аптеката продава пшени 
ца за семе 
реколта — 
производители. Миналата годи
на на индивидуалните селско
стопански производители са 
продадени два вагона пшени
ца за семе. Това не е мално 
за Димитровград и околността 
му. Значи, високодобивните со 
ртове спечелиха правото на 
гражданство.

Наред с това все повече се 
изразходват и изкуствени то
рове

и■не само за пшеницата, но 
за други култури и в градинар 
ство.то. Тази аптека миналата 
година е продала пет 
минерални «торове. Това не оз
начава, че са изчерпани всич
ки възможности и че скъпите 

са заели

вагона

тези
два, останалите три комбайна 
жънат в селата Гоиндол и Же 
люша.

ггромерки напълно 
'Съответните им позиции, 
това означава, че процесът е 
открит и че с нарастването на

Не,
В жетвата, освен 

байна на „Сточар”, трябва да 
се включат и три комбайна на 
промишления комбинат „8 сеп 
тември” в Пирот. Както е из
вестно, „Сточар” оказа помощ 
с три комбайна на този комби 
нат, понеже житото в Пирот- 
ска община по-рано стига за 
жетва. Сега те трябва да вър
нат оказаната помощ.

Първите резултати от жетва 
та са според очакванията. На 
2100 декара обществени и 25 
хиляди дка частни площи се 
очакват добиви от 200 до 250

петте ком

минералните възможности на 
селскостопанските производи
тели растят и техните възмож 
ности за прилагане на компле
ктна агротехника, относно да 
се борят за получаване на по- 
големи приноси и възможно 
■повече пазарни излишъци. 
По-нататъшния напредък е в у- 
потребата на средствата за за 
щита на растения от плевели 
и вредители и заболявания. 
Все повече се търсят хебрици 
дите за всички области на се 
лсностопанокото производст
во. Миналата година тези сре 
дства са продадени за 500 хи
ляди динара. Тази година ще 
бъдат още повече, понеже ло
шите климатически условия 
благоприятствуваха за развити 
ето на плевели и бактериоло
гични заболявания, а произво
дителите започват да схващат 
значението от употребата на 
тези средства.

Не по-малко е илюстративен 
и примерът, че земеделските 
производители се определят 
за животновъдството, поради 
известните причини. За по-въз 
растните хора по-леко е да се 
занимават с краварство и про
изводството на мляко, отколко 
то с растениевъдство. Млякото 
сега е твърде рентабилно про 
изведение и е осигурен плас
ментът му. В течение на годи
ната аптеката е продала зна
чителни количества семена на 
изкуствени и смесени треви

на сел-

А. Д.

В селскостопанската аптека в Димитровград 
пролет се появи нов препарат РоМегШ, или как го на
ричат популярно „тор за листа”. С неговия разтвор от 
15 грама в 10 литра вода се пръскат листата на расте
нията. Препоръчва се на градинари, овощари и люби
телите на цветя да го употребяват нато доста ефикас
но средство за подпомагане растежа на билките.

тази

— първа и втора 
на индивидуалните

М. Б.

ПОГАНОВО

Малиноберът завърши М. Б.смесени и азотни

ПОРАДИ ЛИПСА НА РАБОТНА РЪКА ОКОЛО ДВА ВАГО
НА МАЛИНИ СА ПРОПАДНАЛИ Коментар

МНОГО НЕРЕДНОСТИ дойде камион да 
ги приеме. Димит
ровградският шо

фьор не изпълнил нареждането, а княжев 
чанинът дошъл и престоял два дни без да 
може да закара толкова необходимия за 
фабрика товар.

И още много, и много нередности във 
връзка с малинобера има.

Може би не е на ущърб да се обми
сли занапред и за пътя. Пътят Поганово — 
Желюша е в такова състояние, че по него 
и пеш не се минава.чИ тази година коопе
рацията, на първо място, защото тя най- 
много го и ползва, не предприе нищо той 
поне малко да се доведе в ред. Не наме
ри за нужно д§ изкара чакъл и пясък и 
да се попълнят най-големите дупки ...

Ано към всично това се добави и вече 
изпъкващият проблем с недоимъка на ра
ботна сила — тогава бъдещето на малино- 
производството не е розово.

Кой друг е призван да обсъди този въ
прос ако не кооперацията и сдружените 
селскостопански производители?

Продължи ли се с тазгодишната прак
тика — ме ще бъде никаква изненада ако 
утре „Джервин“ се откаже от малините.

М. А.

Малиноберът, ка 
кто вече съобща
ва нашият корес- 
подонт от Димитровград А. Димитров за
върши. Набрани са 18, вместо 20 вагона 
малини, предимно поради липса на работ
ници. И така, ма пръв поглед, всичко из
глежда нормално. Но не е така. В тазго
дишния малинобер имаше много задкулис- 

игри, които вероятно наскоро ще бъдат 
изнесени на видело. Те хвърлят тъмно пет 
но на първо място върху кооперация „Сто
чар“. като производител и делови партньор 
на „Джервин“ — и най-много върху про
изводителите, които без да имат вина са 
опетнени.

Ето за какво се касае. Още в първите 
дни на малинобера се случило един про
изводител да слага вода в малините (слу
чаят се разследва). Имало по-късно и дру 
ги такива.

Опитът естествено не успял. Този про 
изводител бил осуетен, но малинопроизво- 
дителите от Поганово, Драговита, Бански 
дол и Барйе протестират. Защо, поради е- 
дин такъв несъвествн гражданин — и те 
да бъдат взети за несъвестни?

Или друг случай: на 7 юли, в разгара 
на малинобера. било направено разпреде
ление един шофьор от „Сточар” до закара 
амбалаж в с. Барйе. Затова м било дадено 
одобрение от „Джервин“ в Кннжепац да

пи

то „Джервин” в Княжевац. Не 
значителни количества взе 
з е м е д е л ок о-пр ом и шл ©ни я комби 
мат в Куманово. Частните про 
изводители за един килограм 
малини получиха по шест ди
нара.

Малините изключително 
произвеждат в южната част на 
общината, и то на площ 
около 50 хектара. 
Производството е в частна соб 
ственост особено 
Поганово малината представля
ва главен отрасъл.

Малиноберът в логановски 
район приключи.

Миналата седмица бяха из
несени и последните количест
ва малини тазгодишно произво 
дство, което общо възлиза 
осемнадесет вагона.

Иакто бяхме осведомени в 
„Сто 

големи 
около

вагона, са пропаднали по- 
липсата на работна ръка.

Най-голяма част от малини
те посредством димитровградс
ката земеделска 
„Сточар” изкупи предприятие-

и

на

се
земеделската кооперация 
чар” « Димитровград, 
количества малини —

от

два районвради

кооперация
А. Д.
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ИЗ МИНАЛОТО

ВАЖНИ ИСТОРИЧЕСКИ 

СЪБИТИЯ 1;

Организираното нападение и, 
освобождение на селището, 
Сърб в Лика на 27 юли 1941 
година представлява началото, 
на организираното въоръжено 
народно въстание и тоя ден се- 
празнува нато ден на въста
нието на народа в Хърватско.

ИЛИНДЕН 1903 И 1944 
ГОДИНА

те ръководители на НОБ по 
време на германския десант 
срещу Дървар на 25 май 1944

Президентът Тито 
град . Дървар с Ордена наро- 
дфн герой: 'На Югославия жа 25 
май 1974 година ;ПО ловод 30- 

сут безуспешния

Град Дървар <на река Унац 
югозападната част на Босна 

е; 'бил първият освободен град 
в поробена Европа. Освобожда 
ват го партизанските отряди с 
помощта , на населението йа 
27 юли 1941 год. Този ден се 
чествува като Ден на въстание 
то на населението в Босна и 
Херцеговина.

Освен Дървар, въстаниците
освобождават м Босаноко Гра ВЪОРЪЖЕНОТО ВЪСТАНИЕ В година трудещите се
хово, унищожават жандармери ХЪРВАТСКО 1941 ^а^аните в Ср'Македония.,

о .. —■ ? ю"
'»дгг...;^8гк Р»,«йаь1 к?дармерията .и домобраните. но „оводеше НП на Хърватско. Ве Деня п^лиг^нГи гол^и' 

'ито са се опитали от Сърне- ,дНага след майското съвеща- ние от 1303 година И •
тица по железопътната линия ,ние ,на цц ,на ЮКП в Загреб, -дУЯлм Пър®ото засед1а(^е “ 
да .проникнат в Дървар. ЦК на НП на Хърватско пред- АСНОМ 2 август- им* го-

, Преди войната е Дървар е приема редица политичесни и дина. Тези две мсторичесни да^ 
съществувала силна партийна организационни мерни за под- ти св свързани с национално- 
и синдикална организация. В ,Готовна ,На въоръженото въста освободителната борба на ма- 
началото на въстанието още ние Партийните организации кедонския народ за национал- 
от 1941 г„ Дървар и околност- получават директива да подго- ,на независимост и равногсра- 
та му са били едно от най-сил твят въстание. За непосредст- вие с останалите народи, 
ните огнища на въоръжената вено ръководене на военните Илинденското въстание от 
борба в Босна и Херцеговина, подготовки при Централния ко 1903 година представлява ор- 
През август 1941 година тук ,м.итет бива избран военен ко- ганизирана въоръжена револю. 
е формирана Дървароката пар ,м.итвТ| а отделни военни коми ционна акция на македонския 
тизанска- бригада, първа на те тети се формират и при ня- народ срещу насилието на ту 
риторията на въстаническа нои партийни организации. рския феудализъм. Илинденско.
Югославия. то въстание обхваща Битол-

Врагът отново заема Дървар През май Централният номи ска, Скопена а по-късно и СО' 
през ноември 1941 г. и го дър тет разпраща повече свои чле лунска и Сереска област. На 
жи в свои ръце до май 1942. нове в Далмация, Лика, Бания, оръжие се вдигат около 30 хи 
След това Дървар с изключе- Кордун, Славония и други кра ляди въстаници. Връхна точка; 
ние на къси периоди е свобо ища за да ръководят подготов на въстанието е Крушево в 
ден град. Црез зимата и про- ? кит-е. През :.к>н-и.,при;;ЦК'зе :об- Битодска обяас^л/нъдето щр ,2 
летта на 1944 година тук е се- разувано оперативно партийно август бива провъзгласена Нру 
далището 1на ЦК на ЮКП, Вър ръноводство за Хърватско. На 
ховния щаб, Президиума на 8 юли се е състояла партИй- 
АВНОЮ и Националния коми- на конференция на ЦК наКП на 
тет. Хърватско, на която се прена

ся директивата на ЦК на ЮКП 
за вдигане на въоръжено въо 
тание.

в

г. ,
отличи

годишнината 
германски десант.,

Дж. Андреевич — Кун: Партизани

ПОЛЕЗНИ ИНИЦИАТИВИ

МЛАДЕЖТА ТЪРСИ 

«СВОЯ СТРЯХА»
Младежта в Димитровград съвет организира работниците 

до днес няма помещения, къ- в организациите на сдружения 
дето да се събира. Тези дни труд да помогнат на младежта 
им се открива възможност, ча , в това начинание и приспосо- 
стично със собствени сили и бят помещенията за младежки

културно-забавни и други дей 
ности. От досега направеното 
може да се очаква, че работ 
жиците от „Тигър” ще осигу- 

поле и с тези рят пластмасов материал за 
пода, работниците от „Циле” 
ще помогнат в изработката на 
мебелите, „Градия” ще им да
де бетонобъркачка и заедно 
с „Услуга” ще им окажат съ
ответна професионална по
мощ.

В Общинската конференция 
на младежта изтъкнаха, че мла 
дежите очакват да ги помогне 
Общинската скупщина, като 
им набави вентилация за поме 
щенията.

Проектът за адаптация на

с помощта на други да пост
рои „своя стряха“. Те органи
зират акции по прибиране се
ното от кооперативните имоти 
в Омиловско
средства да набавят необходи 
мит-е материали за бетониране 
пода в мазето на Културния 
дом и с адаптирането му да 
създадат необходимите поме
щения. Студентите и среднош 
колената младеж вече няколко 
дни товари и разтоварва сено 
и за едно ремарке получават 
по 53 динара. Тези работи ще 
вършат, все донато не осигу
рят достатъчно средства за на 
бавна на необходимите моличе 
ства цимент за адаптацията на
помещенията. помещенията изготви строи-те-

В акциите участвуват. и се- лният инженер Борис Борисов, 
дем стипендианти на Титовия председател на Общинската 
фонд в Димитровград. В тези скупщина в Димитровград, 
усилия градската младеж не е 
сама. Общинският синдикален

шевска република начело със; 
социалиста Никола Карев. Кру 
шевската република има 
тък век. Но тя остави дълбо
ка следа в историята на сво
бодолюбивия и храбър 
донски народ в геройската му 
борба за национална самобит-

кра-

Своето геройство Дървар о- 
собено проявява в отбраната 
на другаря Тито и -най-виоши-

маке-

ност и социално равноправие.
Илинденското въстание бива 

жестоко потушено от Отоман- 
. ската империя. Опожарени са 

над 10 хиляди домове, 50 хиля 
ди жители остават без

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Топла закуска за 

ученици
всички

под
слон, десетки хиляди македон 
ци са избити на най-зверски 
‘начин. Но македонският народ 
же се предаде. Своята свобо
да и независимост той извою-

М. Б.

, СУРДУЛИЦА
Самоуправителната общност 

за детска защита в Бооилег- 
радска община предприема по 
вече мерки за създаване на 
еднакви условия за школува
не на учениците от ооновните 
училища в комуната.

Тази обществена грижа пре 
ди всичко се отнася до орга

низирането на ученически 
столове във всички основни у- 
чилища, като на всеки ученик 
ще се дава по едно топло яде

същите да се оборудят, за да
може да се организира топло ва заедНО с останалите наро-

“"Г" уЧаници' ■ ди и народности на Югославия
. п™0““Ив’ засега в в Народоосвободителната бор-

’ йиптт.пскптпЖнНИе 08 нами 6а 1ПОА Ръководството на ЮКПра бистърското основно учили и другаря Тит0
ще. За изграждане и обороду- Ма 2 август 1944 година в

ГОД™“*' " КОИТОАа пълния раз7ар на победонос-
стол саРТо3бИхРод,имиУЧ32Н0ИЧ^™- ната НОБ и социалистическа 
ди динара революция в манастира Про:-

Самоуправителната общност т^заседание СнаСАОН&мТАн'
33 ДнеаТскоао03аЩИБа 'П°ЛаГа ФИ- ™ФааГсАтГесъНвает на °наРод7Го

се оформи детска фадмн* Ав нияГдсНОм ТЛна"3 ^аКеА°'
турщТза Итази Ицел^^дсюе^а Та ™ законодател^343 НЗИ'ВИ°Ше

вложени 650 хиляди динара телн0 тял° и върховен орган
Също така се предвижда в На наР°лната власт в Македо-
началото на новата учебна го- ИИЯ' На заседанието бе 
ди1на, в Босилеград да се от въвглзеено създаването на На
«рие и една паралелка за де- |родна Република Македония,
ца от предучилищната възраст ка™ равноправен член ,на но- 

и_.к м ва Федеративна Югославия. С
'необходимите средства за това бяха положени здрави ос 
г~нато и оборудването нови на македонската държав 

™ посочените обекти, особе- ност в рамките на социалис-
но ваЖ'ни за учебното дело в тичеока Югославия.
■комуната, ще се осигурят от Второто заседание на АСНОМ 
редовните приходи на Общин ' 
ската

СТИПЕНДИИ ЗА ДЕФИЦИТНИ КАДРИ
От Сурдулишка община на 

различни факултети и в различ
ни градове на страната следват 
над 300 студенти. От тях 110 по 
лучават основен, 9 — кадрови 
кредити м 2 — стипендии. И 
30 средношколци получават 
стипендии. Годишните разнос
ки за стипендиране и кредити 
ране възлизат на около 966 
хиляди динара. Сурдулишка об 
щина се нуждае от юристи,

!Ико'Номист1И и инженери, раз
ни специалисти.

Във връзка с това в бъде
ще трябва да се стипендират 
и кредитират споменатите де
фицитни кадри за стопанските 
'И ‘извънотопанените дейности 
в общината, бе констатирано 
на неотдавна проведеното за
седание на местния клуб на 
студентите в Сурдулица.

М. Вел.

се

не. жи
При основното училище 

Босилеград е довършена сгра 
дата за ученически стол, коя
то до началото на новата уче 
бна година трябва да бъде о- 
борудена, за да отпочне с ра
бота. За целта са необходими 
още 130 хиляди динара.

в
И 'ИЗПЪЛНИ-

ТИ про-

И През тази година ще се пре 
дприемат мерки да се пост
рои сглобяема сграда за уче
нически стол и при основното 
училище в Горна Лиоина. 
нея същевременно ще се оси 
гурят помещения и за «варти- 
руване на учениците от далеч 
ните села.

разби ти сърцето ми 
сред метежния си път.
На тъгата росен полъхът 

е страшен
през далечните небосклони. . 
и тъгата свила си

в

се (състоя от 28 до 31 декем 
■ври в освободено Снопие и 
свободна Манедония и също
то одобри работата на Прези
диума на АСНОМ. След завър 
шването на войната АСНОМ 
бе преименован в Народно со 
брание на Македония.

самоуправителна общ
ност за детена защита, 
ответна Републиканска

в своите мемещи недра ... 
И морен, морен 
съм аз тук ...

от съ- 
самоуп-

равителпа общност и от Общи
нската самоуправителна общ
ност за образование.

За основните училища в До 
лна и Горна Любата, които ра 
зполагат с достатъчно помеще 
ния, ще се осигурят средства

Сретен МИТОВ
В. в.
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РЕФЕРЕНТ ПО САМОДЕЙНОСТ В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУ-КИНОФЕСТИВАЛЪТ В ПУЛА РАЗГОВОР СЪС СРЕТЕН ИГОВ — 
РА В ДИМИТРОВГРАД

БОГАТО «КУЛТУРНО ЛЯТ0«Голям успех на филма 

»Д-р Младен«
:

самодейни изяви, така че през 
тоя „мъртъв сезон" благодаре
ние на собствени лиси и не 
можем да ,говорим за пълна бе 
здейност.

Членовете на културно-худо
жественото дружество при Це 
,нтъра, след участието им е оре 
дците на строителните работи 
ци в Пирот и нъса почивна на 
Адриатичесно море, веднага 
се включиха във всекидневните 
подготовки за участие на Три
надесетите културно-художе
ствени игри на младите от Сър 
бия, които ежегодно се прове
ждат в Княжевац.

Около 40 младежи и девой
ки, членове на дружеството, 
под ръководството на хореогра 
фите Шпиро Тричков и Садин 
Хамидович, ежедневно упраж
няват народни хора от нащия 
край. Всред младите същест
вува голям ентусиазъм и жела 
ние да защитят авторитета 
си, който в Княжевац спечели
ха техните предшественици, 
които още преди 12 години с 
участието си на първите игри 
(в конкуренция на тауцови съ
стави) заеха първо място.

— Кои други културни проя
ви са запланувани?

— Културно-художественото 
дружество при Центъра се под 
готвя за традиционното пред
ставление „Прокисло лето". 
Премиерата се очаква към сре 
дата на август. С оглед голяма 
та му популярност и интереса, 
който предизвиква сред мест
ното население и всички оне
зи които лятото прекарват в 
Димитровград, вероятно пред
ставлението ще повторим.

е период, .когато театрите оти
ват на двумесечна почивка;, го 
лям брой художници, музикал
ни солисти и артисти почивка
та си прекарват на море. В та
кива случаи по-малките места,

За димитровградско „култур 
но лято" и проявите през този 
период беседвахме със СРЕ
ТЕН ИГОВ, ръководител на са
модейността при Центъра за 
културата в Димитровград.

В присъствието на Милка 
г<Ллзнинц, личен пратеник на 
президента на Републиката Йо 
~сип Броз Тито и неколцина ви- 
•дни политически и културни 
.дейци в препълнената Арена 
е Пула на 26 юли започва 22 
фестивал на игралния филм в 
Югославия.

Първата вечер бяха прожек 
„Дневни-

завърши докрай Миленко Щър 
бац, „Хубостта на праха“ > 
заснет по романа на Вйекос- 
лав Калеб, а режисура за съ
щия е направил Милан Любич 
от Любляна.

С на й-гол ям успех в първи
те три дни на фестивала ми
на филмът „Д-р Младен“. Той 
плени вниманието на пулската 
публика със сюжета си, зас
нет върху геройския подвиг на 
доктор Младен — легендарен 
партизански воин. Голяма зас
луга за успеха на филма има 
Люба Тадич, 
художествено майсторство иг
рае главната роля — д-р Мла
ден.

е

тирани три филма: 
нът”, на Неделно Драгич, про 
■изводство на „Загребфилм“, 
„Д-р Младен“ и „Хубостта на 
на праха“.

„Д-Р Младен“ е дело на са- 
раевския филмов режисьор Ми 
дхад Мутапчич. който неотдав 
'•на почина, като неговия филм

който с високо

НАГРАДИТЕ
»КЛИМЕНТ 0ХРИДСКИ«

От фестивала „Майсни срещи ’75”а^г^

какъвто е и Димитровград, не 
са в състояние да организират 
по-интересен културно-забавен 
живот.

Струва ни се, че това не е 
случай и с нашия град. Димит 
ровград е богат с традиции на

лище „Никола Карев” в Круше 
во и на Централната библиоте 
ка „Климент Охридски" в трад 
Битоля.

Наградени са: Йордан Печи- 
ярев, Воислав Кусевски, За- 
фир Аговеки, Авни Златну и 
Тихо Найдовски.

Наградата „Климент Охрид
ски”. която в Социалистическа 
република Македония се при- 
чгьжда за изключителни резул
тати 8 областта на образовани 
сто и възпитанието, тази годи 
«а е присъдена на петима про 
светни дейци в основното учи

— Лятото е период, когато 
всички обществени дейности 
стихват, а също и културните, 
с изключение на 'туристически
те и курортни места, в които 
се организират богати култур 
но-художествени програми. То

ИЗЛОЖБА В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В СЪРБИЯ

40 ИЗДАТЕЛИ НА 

ЕДНО МЯСТО
Седмица на югославския 

филм в Баигладеш
Въпреки че изложбата няма 

постоянен харантер, очаква се 
да се постигне договор с из- нираме вече следващото лято 
ложителите Народната библио- то да прерасне в малки худо- 
тена да подеме инициатива из 
ложбата да отане постоянна.

Тазгодишната изложба на 
книги ще продължи до края 
на септември.

Нашите амбиции в това отно 
шение са големи, така че пла-

В Народната библиотека в 
СР Сърбия в Белград тези дни 
е организирана изложба под 
название „Нови книги на юго
славски издатели". Участвуват 
40 издатели от цялата страна. 
Изложбата постоянно се попъл 
ва с нови нниги, които са из
дали излагащите.

ски филми, за които в 
страна владее огромен интерес 

Фестивалът открил министъ
рът на информациите на Бан- 
гладеж Орбон Али, а на тър
жеството е говорил и югослав 
ския посланик в тази страна 
д-р Деян Костич.

тазиВ Дака. столицата на Бангла 
.делк, по тържествен начин е 
открита Седмица на югослав
ския филм.

Из този фестивал ще бъдат 
^прожектирани повече югослав-

жествени игри, които всъщност 
ще бъдат преглед на художе
ствената самодейноот в Димит 
ровград. Разбира се, че това 
особено ще заинтересува оне
зи машенци, които живеят във

Обществена хроника1111111111!1!1!1111111111111Й Гр^“вТроднГфадта си
дейност преди всично трябва да раз
вива Общинсният комитет и затова, 
защото

През лятото, редовно се ор
ганизират танцови забави в хо 
ла на Центъра и Спортния цен 
тър. Посетителите приятно ще 
бъдат изненадани този път, по 
неже до края на лятото ще 
свирят три орнести „Шопи’-’, 
„Али баба“ и „Баланстри”.

Изложбите са също така кул 
турни манифестации, които о- 
богатяват културния живот в 
града. Вече е реализирана из
ложбата за живота и делото на 
Светозар Марнович, а тези 
дни завърши и изложбата „Ан
тифашисткото движение на 

югославсните народи и триде
сет години от победата над фа 
шизма". През първата полови
на на август самостоятелна из 
ложба на скулптури и картини 
ще организира студентът по 
изобразително изкуство Дими
тър Илиев.

Какво е хетерогенна младеж?Не таиа отдавна, родният клуб 
4оа студентите в Димитровград беше 
гвърде деен. Организираше програ-

танцови, спортни състезания, подпомагаше градската мла 
Днес този илуб бездействува. Това е основно за- 

Общинсиия комитет на Съюза

родния клуб на студентите 
но и в общината.организира не само студентите в града,

Следователно, неуместно е за неуспехите да бъде обвинена 
градената организация на младежта.

Ано отговорът на поставения въпрос гласи, че нинои не 
обърнал нъм студентите, нито пък им е предложил про

грами на сътрудничество, тогава нещо не е в ред в ръново- 
денето в общинската младежка организация.

Заслужава внимание и констатацията, 
ният състав на градената организация е основна причина за 
бездействието на същата. Това е неубедителен аргумент. Не
приемливо обвинение.

Нанво значи „хетерогенна“?!
Ано младежта е единна в изграждането на социализма 

и самоуправителното общество, тогава тя нинога не може да
тя е и хомогенна, и един-

<ми,
.деж и под. 
ключение след разговорите в
на младежта. се е

това е тана защото градената организа
ция на младежта не е ангажирала студентите.
Чсама недостатъчно подготвена да действува иато обществе- 
«“политическа организация!“ . В Общинсиия номнтет иато 
тлавна причина за това положение виждат в „неиния хетеро 
ген състаТГнейната струнтура“(!) вазаха и това, че «ладе- 
жиата организация в града наброява нъм 30 младежи и де- 
“ й™ а освен тях — към 300 средношколци и стотина мла
дежи-работници (последните нато че ли не живеят в града). 
Не стлцествуват данни за броя на студентите. Впрочем тези Не съществуват^ ^ йъда1 мерил0 за дейността на Общии-

някои младежки ръководители.

Изтъква се, че Защото е и
ме хетероген-

бъде хетерогенна; следователно —
на!данни и не 

свия номитет и
Известно ни е, че и студентите, и учениците е Луна-

подпомагат в работата 
постигат завидни ус-

Време е да се разбере, че младежта не може да се 
дели на работничесна, студентсна, селена и че професионал- 

структура не значи идейно-политичесна разделеност или 
хеторогенност. Също тана проблемите на градената младеж 
не се решават за тридесетина младежите (които се водят 
то членове на организацията), но проблемите на младежта 
са цялостни — и за младежите в ученичесните снамеини, и 

промишлените организации. Нима младежта (търсе
ща работа) е млада само в града? Нима работниците-младе
жи, учениците-младежи трябва своята младост да пазят за 
ученическата скамейка и фабричната зала?

И на края; не са достатъчни само нонстатации, да ре
чем, чо градената младеж е еди нанва си. Време е до се дей 
ствуов, до се организират младите сили в разрешаването не 
само на млодежните проблеми, но на най-основни въпроси на 
борбата за развитие на самоуправитолния социализъм.

ната
през време на лятната ваканция 

на младежката организация в селото и
вица на-
лехи.

техния роден клуб,от своите студенти и 
няма иинанва полза.

Единствено през летните ме 
сеци членовете на самодейния 
театър получиха заслужена по
чивна, след твърде успешния 
сезон, през нойто дадоха 15 
представления <на пиесите 
щана" и „Кир Яня", а вече в 
началото ш септември отново 
що започнат с работа.

Димитровград 
последно време за тези в

в тозивестника пишем заКогато и на страниците на
можем а да не поставим въпроса:проблем, ие

нанаправил опит да свина студентите
сътрудничество и де потърси по- 

опити са останали нес-

..НоКой и нога е
разговор и да им предложи

тях? Ано приемем, че такива
илуб наистина нещо не е в ред 

Общинската конференция на Съюза 
помощ. Тази

мощ от
тогава в роднияполучливи, 

и Общинския комитет и А. Д.М. Б.би трябвало да му се притекат наип младежта
Страница 9
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ДИМИТРОВГРАД Ш
Детските добавъчни 

в началото на август
ИНФО Р м '•} • Л

самоуправителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

на

прието На работа едно лице,. 
ноето при оказване на извест
на професионална помощ на 
Завода за социално осигурява- 

Пирот, трябва да работи.

■Изминаха четири «месеца от- 
нан 1050 деца в Димитровград 
ска община не получават дет
ски добавъчни.

По-точно, откак Скупщината 
на самоуправителната общност 
по «пряка детска защита в Ди
митровград се «определи да 
формира собствена сл«ужба за 
регулиране на детските доба- 
!въч«ни.-До месец март тази 
година детските добавъчни ре
гулираше и изплащаше Заво
дът за социално осигуряване 
«в «Пирот. Тези дни вече стиг
на необходимата «документация 
от Пирот и «както ни осведоми 
представителят на' «Изпълнител 
ния отбор на Общността за 
«пряна детска защита в Димит 
ровград, Александър Пешев, в 
началото «на а«вгуст ще бъдат 
изплате*ни «всични детските до
бавъчни.

«Създаването на съответна 
«професионална «служба при Об 
щността е в ход и вече е

ОТПУСКИТЕ ПО БОЛЕСТ И ОТСъСТВУВАНЕТО ОТ РАБОТА трудодни60 МИЛИОНА ЗАГУБЕНИ «не «в
«върху заплащането на детски
те добавъчни.

дълго,
среме протакан проблем бе 
подето от делегатите «на Об
щинската скупщина и бе зак
лючено спешно да се разре-

Решаването на този

Сигурно е едно: «ниной 
желае да бъде болен и че от- 
съствуването от работа, «пора
ди болест е вредна и за бо
ледуващия, «и за обществото 
като цяло. Да «напомним само, 
че «през «изтеклата година за 
отпуски по болест са изплате
ни над 1 «милиард динара. То
ва «не е само обременяване на 
фондвоете по здравно осигуря 
ване, но и нарушаване на «ри
тъма на производството.

Поставя се въпрос: дали сме 
толкова богати та «превантива- 
та да е много скъпа за нас?

не
X През изтеклата година в Югоолавия са загубени по
ради отпуски по болест точно 65 милиона 719 хиляди 
и 722 трудодни. Именно танъв е борят на отсъствува- 
щите от работа в обществения сентор -«поради болест, 

злополуки или зарад гледане на болен член на
ши.

Протакането е имало особе
ни последици при лица — «пол; 
зващи добавъчните, 
износът от 180 динара за ед
но дете не е «малка «сума, на-, 
то се знае, че в общината и- 
ма семейства, които получават 

личен доход от

трудови 
семейството

Именно,
вредни за здравето «на човена. 
При тях най-често страдат ди
хателните органи, а «предразпо
ложени са и на кардиоваску- 
ларни и професионални заболя 
вания. От работа отсъствуват и 
работници, консумиращи алко
хол и това е една от причини
те за големия брой на отпуски 
по болест. Жените — работни
чки отсъствуват от работа най- 
често зарад гледане «на дец&- 
Уа си или зарад гледане на бо
лен в семейството член.

Има случаи и млади работни 
ци да «не проявяват достатъчно 
упоритост в работата ои. пора
ди неоръчност или незадовол- 
ство от работно място.

Това са в най-общи черти 
причините, поради които рабо
тниците взимат отпуски по бо
лест. Но към тях трябва да до 
бавим и не малкия брой на 
„кръшкачите”, винаги 
да бягат от работа.

В Съюза на синдикатите се 
изтъква, че през изтеклата го
дина е пораснал «и броят на 
професионалните заболявания 
и то с цели 40 процента «в сра 
внение с предишната година. 
Подчертава се, че замръсява- 
нето и деградирането «на чо
вешката ореда «неблагоприятно 
-се отразява «върху психо-физи 
ческите особености на чове-

Когато всичко това се пре
даде в проценти и като се при 
спаднат годишните почивки и 
почивките за държавни празни 
ци, получава се, че всеки ра
ботник в Югославия работи е- 
фективно общо 81 на 
работното «ои време през «го
дината. Това нещо не може да 
ни радва ако се «имат предвид 
темповете на развитие на сто
панството и стремежа към по
вече и «по-качествено произвол 
ство при постоянно повишение 
на производителността на тру-

минимален 
1200 динара. А в такива случаи 
добавъчните са голяма час/г от 
дохдоите в семейството.

сто от

А. Д.

на от компетентната служба 
при Общинската скупщина, с 
която да се потвърди, 
цето живее в семейството на., 
осигурения.

Как се осъществяват права 

по здравно осигуряване
че ли-

да.
В Съвета на

синдикати, където тези данни 
са изнесени на обсъждане се 
изтъква, че отсъствуването от 
работа става важен «икономиче 
ски и социален проблем, който 
по своите индивидуални и об
ществени последици надмина
ва размесите на здоявното оси 
гуряване и се гтоиобшава към 
въпроси, навлизащи дълбоко в 
жизнените мцтереси на оабот- 
ническата нп»ся и обществото 
като цяло. Отсъствуването от 
«работа «е оъзлава сямо голе
ми икономически загуби, «но ед 
«новоеменно е и помяаятяп за 
отношението на работниците 
към труда.

Броят на загубените трудо
дни е «най-голям в Словения.
Чоона гора чл Хъоватско — а 
най-малък на Носово, в Центра 
лна Сърбия и Македония.

Най-често отсъствуват от ра
бота оаботнииите «в тюомишле- 
«ността и то в кожаоската и о- 
бувната поомишленост: цветна 
та металуогия «и тютюневата 
поомишленост.

Анализите показват, че от 
работа отсъствуват работници, вми и заболявания на нервна- 
работещи при тежки условия,

югославските

Обезщетение и 
помощ на с си-

В последно «време все по-че
сто се отпрваят запитвания във 
връзка с здравното осигурява
не на работници и земеделци. 
Мнозина хора, често поради 
неосведоменост, губят ценно 
време докато осъществят пра
вата си. Особено «когато се ка-

— същото се отнася и 
внучета, братя, сестри и деца. 
взети на издръжка, ако нямат 
повече от 15 години, а същи
те редовно се учат. Осигурява 
нето «на същите тече до края 
на школуването им (или до 26- 
годишна възраст). В случая вси 
чки осигурени трябва да са в 
съжителство с осигуреното ли 
це и да «не получават някои 
собствени приходи.

За-да могат осигурените ли
ца да осъществяват правата 
си без усложнения ето кои до 
кументи трябва да представят 
«в съответната служба по з^оа- 
«вно осигуряване:

за

гурени лица
Неотдавна Съветът на осигу-- 

рените работници в Самоупра-. 
вителната общност на интере-- 
сите по здравно осигуряване в 
Пирот обсъди въпроса за раз
мера на изплащане на разнос
ки за изгубено време и за да
ването на помощи. Прието е и 
решение във връзка с изпла
щането на -пътни и дневни раз
носки на осигурените лица при 
ползване на здравна защита.

Съгласувайки решението със 
законопредписанията по здрав
на защита и Закона за задъл
жителна здравна защитава на--, 
селението, съдържащи се «и в 
Статута ,на общността, «напра
вени са някои изменения.

Така например «на осигуре
но лице, изминало над 10 кило 
метра на територията на общи 
ната принадлежи паушал от 10 
динара, плюс пътни и дневни.

Ако лицето трябва да изми
не път от 10 до 100 километра 
извън «общината получава пау 
шал от 50 динара, а доколкото 
мястото; където лицето трябва 
да получи медицинска «помощ е 
отдалечено над 100 километра 
— получава паушал от 90 дина 
ра, плюс пътни и дневни.

Деца на осигурени лица. кои 
то не са .навършили още 7 го
дини, имат право на 59 на сто 
от сумата, която се дава като , 
обезщетение.

готови

сае за правата на лица — чле 
нове на семейството на осигу
рено лице.

Нога се счита, че едно оси
гурено лице има «на «издръжка 
членове на по-широко семей- 
.ство?

Според «решение на Ску-пщи 
ната на Общността, по здравно 
осигуряване на работници в Пи 
рот от 1971 година, за едно о- 
сигурено лице се счита, че -има 
-на издръжка и членове на раз 
•тиреното си семейство в след

— удостоверение за граждан 
око състояие за лицето, -за кое 
то се търси здравна защмта,

— удостоверение за имуще 
ственото състояние, получено 
от кадастралното управление 
при Общинската скупщина,

— удостоверение за прихо
дите, издадено от Службата

по- по «приходи при Общинската 
скупщина и

ка.
Развитието на съвременната 

«промишленост, а специално на 
химическата и употребата на.. 'ните случаи: 
химически и токсични вещест
ва довежда до разни алергии, 
болести на дихателните пъти
ща, кожата и кръвоносните съ 

. дове. Нъм това трябва да до
бавим «и разни психически тра

— ако «има «на «издръжка ро
дители, баба, дядо, мащеха, о- 
чух, или лице, «което го е от
гледало, а надминало е 65-го- 
дишна възраст (за мъже и 55 
години за жени), или ако 
младите не са в състояние да 
стопанисват («имат инвалидност 
1 категория),

— декларация, подписана от 
двама свидетели и подпечата-та оитсема.

На здравни теми
ПОВИШАВАНЕТО на 

равнище, голямото разнообразие на 
висококалорични хранителни продук
ти, както «и тяхната достъпност създават предпоставките за 
повишаване на телесното тегло.

Храненето трябва да съответствува на енергетичните 
изисквания. То зависи от чувствата на глад 
възникват в резултат «на промени «в химическите 
кръвта и вследствие постъпващите в главния мозък рефлек
торни оигнали за напълване «и изпразване на стомаха. «При 
повишен апетит, голямо количество приета храна и по-малък 
разход на енергия се появява затлъстяване.

За правилното хранене и предпазване от затлъстяване 
е необходимо да се има «предвид колко храна се приема. Така 
например, ако всекидневно «приемане «в «повече около 200 
лории («получени от един голям «сладолед «или 1 чаша мляко),
количеството 1на «резервната мазнина ще се увеличи с 10__20
г дневно, или за 1 година — 3—7 «кг. Медицинската 
ка показва, че именно тези допълнителни, «незначителни по 
вид количества (2—3 бонбона, 2 оранжади,
«водят до «прехранване, особено ако се придружават 
лена физичеона активност.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
жизненото Наднормено телесно тегло «нишестето, фините баршна и др.), у-

величават значително резервнати ма 
сти. Така хора, «които се хранят с

много хляб, тестени «произведения и концетрирани захари, 
бързо затлъстяват. При «обменените процеси «в организма око
ло 30 .на сто от въглехидратите, приети с храната, се прев
ръщат в мазнини.и ситост, които 

сокове «на Благодарение «на сложния. механизъм, регулиращ обмя
ната «на веществата, обикновено калорийният баланс в общи 
ли«нии се поддържа в равновесие. Затова и теглото на лове
нето хора е «постоянно. Основна Допълнител

на почивка за 

най-малките

причина за затлъстяването
е хроничното нарушаване на .равновесието между калорийния 
внос, от .една страна, .и разхода ,на калории — от друга. Но 
съществуват и много други -причини, 
фантори (пубертет, бременност, 
начин на живот и работата, нарушение 
решна секреция и «пр.

Затлъстяването

като: предразполагащи 
•критична възраст), застоялка

на някои жлези с вът-
По почин на Самоуправител- 

на интереситената общност 
по детска защита тази година 
40 пионери и пионерки от Ба- 
бушнишка община, ученици от 
основните училища ще лету
ват на Булярица край Рисан 
на Адриатика.

Групата ще тръгне от Бабу- 
шница на 3 август.

Разноските поема изцяло Са 
моуправителната общност.

С малките летовници ще за
минат и трима преподаватели.

«води до много усложнения — атеоо- 
клерозз, захарен диабет, повишено -кръвно -налягане, заболя

вания на жлъчката и бъбреците -и образуване на 
тях, поява па шипове

статисти-

кока-кола 1И «пр), 
от «нама-

камъни в
и др.

В цял свят се
миц„, п„ 1В0ДИ боРба против затлъстяването. Меди-
И"3 последните 7-8 години натрупа значителен опит 

И също дава овоя принос за разрешаването на тоя проблем 
Прилагат се лечебни -програми с двигателен режим 
риални условия «на морето. Създават 
торно лечение и поддържане

Мазнините :се «получават чрез храната или 
дат от организма главно от въглехидратите, ;приет,и с храната 
и отчасти от белтъчините. Храните, съдържащи 
-хидрати (особено фабричната захар и «нейните

се произвеж-

много въгле- 
производи,

в санато- 
се «и модели за амбула- 

на нормално телесно тегло.
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БЕЛЕЖКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА СКУПЩИНАТА НА СА- 
МОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО 

ДИМИТРОВГРАДМОСТОВЕ, КОИТО ЗНАЧАТ ЖИВОТ ДЕТСКА ЗАЩИТА

И миналата седмица съобщи 
телните връзки между Босиле 
град и селата от .района на 
Любата бяха отново прекъсна
ти. Шосето е на повече 'мес
та подкопано, а поради руини 
раните мостове на Църношниш 
на река, в центъра в Долна Лю 
бата и на „Широки дол“, мо
торните возила не могат да 
преминават през надошлите 
реки.

Сегашното положение със 
съобщенията на любатсния ра
йон се повтарят след всеки 
порой. Само през тази пролет 
една трета от жителите в се
лата от този район повече от 
десет пъти бяха откъснати от 
света.

Не е трудно да се разбере, 
че при такова положение поч
ти изцяло спира живота. Със 
седмици наред магазините ос
тават празни, а хората са при 
нудени с коне да закарват бра 
шно и други необходими арти
кули от Босилеград.

.Много неприятности преживя 
ваше всеки, разболял се в мо
мента на прекъонатите съоб
щения. Само с доста усилия е 
могло да му се окаже лекар
ска помощ.

Къде е изходът?
Пътят да се поправи не 

трудно. Проблем са трите по
рутени моста. За изграждане
то им са необходими няколко 
милиона динара;

Пътното предприятие във 
Враня е длъжно да се грижи за 
пътищата и мостовете. За 
въпросните обекти все още не 
проявява интерес. Понеже в 
момента не може спешно да 
построи три моста, предприя
тието е дължно да намери вре 
менно решение.

Изпъква въпроса: как ще се 
организират съобщенията към 
Любатите през есения и зим
ния период, когато сега се 
изтърве строителния сезон а 
ногато започнат редовно да 
действуват пороищата.

Хората сочат тази опасност 
и основателно реагират.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за попълване на работно място

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИЗНАВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТСКИ 
ДОБАВЪЧНИ ЗА РАБОТИ ПО САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТО

е
УСЛОВИЯ:
1. Общи условия за свързване на трудови отноше

ния.В. В.

2. Специални условия — завършено полувисше об
разование, управленчесни отдел с най-мално ед
на година трудов стаж на административно-пра
вни работи.

ЗАВЪРШИ МЕМОРИАЛНИЯТ 
ТУРНИР ПО МАЛЪК ФУТБОЛ

Предимство имат нандидатите с трудов опит, а мо
гат да конкурират и кандидати без трудов стаж.

С обгербована с 1 дин държавна танса молба, нан
дидатите са длъжни да доставят донумент за завърше
но училище и трудов стаж.

МАСОВА СПОРТНА ПРОЯВА
ОТБОРЪТ „ДИМИТРОВГРАД 75” ТАЗГОДИШЕН ПЪРВЕНЕЦ НА ТУРНИРА

В Димитровград завърши 8-ия 
традиционен мемориален тур
нир по малък футбол — ,,Але 
ксандър Пейчев — Аца”. След 
осемдневни състезания, в кои 
то участвуваха 31 отбори от 
Димитровградска и съседните 
села на Пиротска община с об 
що 340 състезатели, бе излъ
чен и тазгодишният първенец 
по малън футбол на турнира.
Победител е отборът „Димит
ровград 75”, съставен предим
но от играчи на футболния от 
бор „Асен Балкански“.

Турнирът през летните дни 
бе най-масова спортна проява 
в Димитровградска община и 
от голямо спортно и обществе 
но значение. На турнира еже
дневно присъствуваха от 500 
до 1000 зрители, които със см 
мпатия наблюдаваха състезава 
щата се работническа, селска, 
ученическа и младежта от 
Югославската народна армия.

Първите два кръга на турни 
ра се играха по система на 
преселване й в тях бяха излъ
чени осемте най-добри отбора:
„Седма сила“ от Сречковац,
„Забела“ от 
вград 75“. 
лератор“ и
тровград и „Авиация“ и „Гра
ничар“ представители на ЮНА 
Отборите бяха разделени в 
две групи.

Документите, че нандидатът изпълнява и специал
ните условия трябва да се доставят след получаване на 
решението за избор на кандидата.

и „Авиация” — „Харлем“ 7:1. 
Тези срещи дадоха четирите 
най-добри отбора. В борба 
за лърво място отборът „Ди
митровград 75” победи отбора 
на „Авиация” с 4:1, а трето 
място зае отборът на „Аутсай 
дер” след като победи „Забе- 
ла“ с 3:2.

Турнирът бе закрит от пред
седателят на Общинската кон 
ференция на Съюза на социа
листическата младеж Николай 
Пейчев.. ОК на Съюза на со
циалистическата младеж бе ор 
ганизатор и покровител на ту 
рнира. Бяха предадени купи 
на трите първокласирзни отбо

ра. Също бе предадена купа 
за спортсменство на отбора 
„Седма сила“. За най-добър 
вратар на турнира бе избран 
Георги Ставров от отбора на 
„Димитровград 75“, а най-доб
ри голмайстори бяха Алексан
дър 
75“
отбора на „Император“.

Молбите с останалите документи се доставят 
адрес: Самоуправителна общност на интересите по дет
ска защита — Димитровград в срок от 15 дни след пуб
ликуване на конкурса.

на

Милев от „Димитровград 
и Александър Златанов от

Молби без номплентувани документи и молби, нои- 
то пристигнат след определения срок, няма да бъдат 
разглеждани.

Бе отдадено признание 
Симеон Манов за успешна ор
ганизация и на Методи Петров 
за изработка на възпоменател 
ни знамена както и на Центъ 
ра за култура за 
помощ.

на

Изпълнителен отбор на скупщината 
на самоуправителна общност на инте 
ресите по детска защита — Димит
ровград

оказаната

А. Д.

БОСИЛЕГРАД

Формиран футболен
клуб

Суново, „Димитро 
„Аутсайдер“, „Им- 
„Харлем” от Дими

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

1по физичеона .култура разпола 
га с около 400 хиляди дина-

В Босилеград е създаден фу 
тболен клуб „Младост“, кой
то от началото на септември 
тази година ще се състеза
ва във футболната дивизия на 
Врански регион.

Клубът е сформиран по по
чин на Председателството на 
Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж.

С цел да се създават усло
вията за работа и развитие на 
футболния нлуб, наскоро в Бо 
силеград трябва да отпочне из 
граждането на футболно игри
ще. За този обект Общинсиа 
та самоуправителна общност

Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в часа
I Бел град 
Ниш

|
6,45 и 14,40 Белград 

5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 
14,40, 16,30 и 18,30

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

14,00, 17,20, 18,20 и 21,00 
14,10 
11,30

7,00, 14,30, 15,25

ра.
В. В.

IВнос И ИЗНОСВ първата група бяха лости- 
следните резултати: ..Ди

Нрагуввац
Смопие

Крагуевац
Скопие

5,00
7,00гнати

митровград“ — „Седма сила“ 
3:2, „Аутсайдер“ — „Грани- 
чао” 4:3, „Димитровград“ — 
„Граничар“ 3:1, „Аутсайдер“ 
— „Седма сила“ 4:2, „Димит
ровград” — „Аутсайдер“ 2:0, 
„Седма сила” — „Граничар“ 
4:1, а във втората оледните: 
„Забелг.“ — „Харем” 3:2, „А- 
виациа“ — „Император“ 3:0, 
„Харлем“ — „Император“ 6:3, 
„Забела“ — „Авиация“ 1:1, 
„Забела“ — „Император“ 8:5

6,45, 7,00 и 12.00 Лесновац 
Зайчар

Лесновац
Зайчар 13.30 4,30

4,00, 5,40 и 12,00= 
4,30 и 10.451 

7,30, 11,00 =
Княжевац 
Звонсна баня 
Велина Бонинцо

7,00 9,00. 12.00. 13,00 и 16,00
4.30, 5.00 5.45 Бабушница 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 Д. Криводол
15.00 Дойнинци 

100,00 14,30 Т. Одоровци
5,00 15.15 В. Лунная

4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

5,45 Велико Бонинце
13,00. 15,30 и 15,50

Оноло една четвърта от съв 
нупното производство в Югос
лавия е предназначено за об
мен с други страни. От 1947 
година стойността на изнесени 
те стоки се е увеличила с 13,5 
пъти а на внесените с 15,5 
пъти.

Бабушница

Д. Криводол 
^Дойнинци 

Т. Одоровци 
Велина Лукання 
Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор 
Б. паланка на всеки час 

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

от 5,00 до 22,00

4.30
4,30

6,00 и 12,00= 
6,00 и 16,30= 

6,30, 12,45, 17,00 18,45| 
Б. паланка на всеки час 

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

от 5,00 до 22,00
4,30, 6,05, 8,00 12,00 Томсиа 5,10, 7,00, 9,00, 13,00= 

14,10, 16,00. 20,10, 22.10 13,55, 15,00, 17,00. 21,00, 22,501
4,30, 6,05, 7,15 Вел. село 5,10, 6.40, 7.50, 9,40= 

11,40, 13,05. 14,45, 16,00, 17.40,1
-------------- ---------- 19,40 21.00, 22,50

.... 4,40 , 6,05, 12,20 Държина
14,10. 18,30, 22,10

В структурата на износа пър 
во място заемат промишлени
те стоки — оноло 85 на сто.

СЪОБЩАВАМЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВА И 
ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ, ЧЕ ВНЕЗАПНО ПОЧИНА НА
ШИЯТ ДЪЛГОГОДИШЕН ЧЛЕН НА КОЛЕКТИВА В ОТ
ДЕЛ СКОПИЕ ДРУГАРЯТ

АВТОМОБИЛИ
Темсма

Вел. оело
9,00, 11,00, 12,10, 14.10 

15,00, 17,00, 19,00, 21,10, 22,10
Държина

Днес в Югославия има око
ло 2 милиона моторни превоз
ни средства. Годишното произ 
водство в домашните фабрики 
възлиза на 200 хиляди ноли.

Василие Йорданов §
5,10. 6,30, 13,00=

14.35, 19.00 22,35С НЕГОВАТА СМЪРТ НОЛЕНТИВЪТ НА „ЮГОШ- 
гуБИ ДОБЪР ЧОВЕН И АНТИВЕН РАБОТНИЯ.

РАБОТНИЦИТЕ НА ООСТ „ЮГОШПЕД" 
ОТДЕЛ НИШ

Йолооица 5,00. 12.00 Йеловица 
Суново 4ДО, 605. 12,30, 14,40, Суново 

4,30, 14.10

7.00, 16.00 
5,10, 7,00, 13.15, 15,00 

5,15. 15.00 
5.10, 0.40,

ПЕД
През 1939 година са били 

регистрирани заедно с мотоци 
илите около 27 хиляди мотор
ни возило.

Пвтровац 
М. Яовановац

12,30. 14,10, 18.00

Пвтровац 
4.30 . 0,05 М. Йовановац

13.10. 14,50 20.00
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и почивкана отдихВ часове

ПЯрцан01 ВНОСНИ ЯЙЦА
Г~ЯНОГО д^Ь/7^17
(ге ая вяеснм?)//' Яз&лко гглягри яиц-я^я,

2Г^79 7/

Л#Д/7
V' V •

ИДЕМ И Я НА ОДМОР
VСело се напълни със стари и 'млади, с дечища. Не-

одмор. А ни- Жма ижа (нуде не су дошли човеци на 
нъв ми ти йе това одмор на свако йутро дизаю алат- 
йете и отоде по н>иве и ливаде да збираю. сено и 

.. Реши да напишем за весниците за туя рабо- 
__ ту и затова се надиго та у Општину да се разпитам 
Цщ при одговорните. Може ли бре, човеци тена да рабо- щ~ 

те? Държава н»им дала слободно време да се одмараю, 
рз а они се заватили на по-тешну работу, на по-голем зор. ^ 
- Слезнем у град. Рено, айде първо че идем при 

1Ш председникатога. Питам у општйнуту:
— Тува ли йе председникат?
— На одмор — каже ми йедно девойче.
— А подпредседнинат, тува ли йе?
— И он йе на одмор.
Рено айде да отидем у йедно предприятийе да ви

дим там нино йе. Питам вратаратога:
— Директорат тува ли йе?
— На одмор! ... наза ми момчето.
— А заменикат му?
— И он йе на одмор ... тува йе само заменикат 

на земенинатога ...
Са нво да шрайим. Нво че говорим с 

да он не знайе за тея работе. Рено айде да свърнем у 
Социалното. Они сигурно воде рачун нико им се одма- щ 
раю работниците. Ка тамо никога не може да наме- 
рим. Отидо у Синдикатът нема га главният. Цел дън |Ц 
търча од врата на врата никога да намерим да ми рас- цц 
прайи за туя работу. Кино да пишем из рукав, па по- = 
сле да одговарам. Затова реши и я да идем на о д-

жито . БЕЛГРАДСКА ПАНОРАМА

МНОГОНАЦИОНАЛЕН ГРАД1
Ш брой на работниците в Югос- 

Между тях най-голямо 
висококвалифицирани

XБелград е многонационален 
град. В него живеят хора от 
всички наши народи и народ
ности. Най-голямо число са съ 
рби — повечето от един ми
лион, след това черногорци — 
30 хиляди, хървати — 29^хиля 

16 хиляди,

лавия. 
число са 
работници — 42 процента, ное 
то е също над средното в ре
публиката и Федерацията. С 
виеше и полувисше образова
ние са 8,2 от работещите 
стопанството на Белград.

НАЙ-ГОЛЯМА ПАРТИЙНА ОР
ГАНИЗАЦИЯ

Белград яма най-голяма пар
тийна организация в страната. 
В Съюза на номунистите дей
ствуват над 125 хиляди члено 
ве. В Социалистическия съюз 
членуват над 700 хиляди тру
дещи се и граждани, донато 
повече от 400 хиляди белград 
чани са членове на Съюза на 
югославската социалистическа 
младеж. В Съюза на бойците 
от НОБ членуват към 47 хи
ляди белградски жители.

в
н»ега ка знам

ди, македонци 
албанци — 9 хиляди, словенци 
— 8 хиляди, мюсюлмани — 7

X
ТЪРГОВИЯТА ПРАВИ ОБОРОТ 

ОТ 38 МИЛИАРДА ДИНАРА
хиляди. В Белград живеят още 
и унгарци, словаци, българи, ру 
мънци, чехи, италианци, руси- 
ни ,турци, евреи, австрийци, 
гърци, германци, поляци, руси, 
унраинци, власи и роми.

Жителите на Белград и го
стите се снабдяват в 47 уни
версални магазини, 222 магази 
ни на самообслужване, 
класични магазини. Го;«шшният 
оборот на търговията възлиза 
на 38 милиарда динара.

мор.
X

475 ХИЛЯДИ РАБОТЕЩИ 
В промишлеността и общест 

вените дейности на Белград 
работят над 475 хиляди души 
или 11 на сто от целонупния

Довиждане, че се чуйемо у септември. 4400

МАНЧА

ЗА ИМЕТО НА С. БИСТЪР
За името на малкото босиле 

градско село Бистър съществу 
ват две предания. Според ед
ното тук през буйната трева,

ракитаци и върби се избистря
ли водите на Тлъминска и Яре 
шнишката реки и текли на дол е 
бистри и прозрачни като крис

тал под името Бистърска река, 
пълна с риби — пъстърви.

Другото предание пак е във 
връзка с водата. В Ярешниш- 
кия синор имало девствена бо
рова гора и в нея безброй пче 
лни семейства, отглеждани от 
местното население в прими
тивни, от пърти изплетени ко
шери. При един пожар изгоре
ли и гората и кошерите. Река
та се замътила от пепел, смо
ла м мед. Едвам се избистри
ла при устието си в Тлъмин
ска река, нъдето сега е центъ 
рът на селото.

И тук ерозията и пороите са 
отнели плодородната почва и 
през последните години насе
лението прави усилия чрез до
броволни акции да залеси ого
лелите площи. В това отноше
ние вече са постигнати забе
лежителни резултати.

На снимката — млада боро
ва и деградирана дъбова гора 
в местността Церак.

Ст. Евтимов

Швейцарияп


