
ьрштНо С уназ на президента на Социалисти 
чесна федеративна републина Югос
лавия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и приноса нъм раз
витието на братството и единството 
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СТАНЕ ДОААНЦ, СЕКРЕТАР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЮК

Свободата ие е ничии монопол
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родно сближаване, другарят 
Тито каза, че тя „с истинсното 
ои хуманно поръчение и права 
научна и художествена стой
ност никога не е останала бо
гатство само на една страна или 
нация, нито нейните стойности 
са ограничени от времето и с 
други граници. Тя е част от 
съкровището на културата и 
притежание на цялото чове
чество“.

„ ... Няма и не може да има 
социалистическо самоуправле
ние без освобождаване на тво 
рческите сили във всички об
ласти на материалното произ
водство и културно-духовното 
творчество, както що няма 
пълно развитие на творчески
те сили без освобождаването 
от класови и статистически рам 
ки и стягане. Свободата на 
творчеството не е нито абст
рактен принцип, нито полити
чески', лозунг, но органическа, 
класова и хуманистичесна със 
тавка на нашата социалистичес 
ка революция. Впрочем, тя ня
маше да бъде толкова победо 
носна, ако не освобождаваше 
творческите сили във всички 
области. Това й е иманентно, 
това е нейна съставна част. 
Нашият трудов човек развива 
свободата в собствен интерес 
и постоянно померя границите 
на „царството на необходи 
мост“.

СТАНЕ ДОААНЦ СЕКРЕТАР НА ИЗ
ПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ГОВОРИ В 
БЕЛГРАД ПРЕД ДЕЛЕГАТИТЕ И ГОСТИТЕ 
НА ОСМИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮГО
СЛАВСКИТЕ ПИСАТЕЛИ. КОНГРЕСЪТ СЕ 
СЪСТОЯ ОТ 2 ДО 4 Т. М. Поместваме изводи 
от речта му.

Като самоуправителна, демо 
кратична социалистическа об
щност Югославия е отворена 
за прогресивните културни те
чения в света. Таква отворе
ност представлява огромно бо 
гатство и за развитието на ней 
ната собствена култура. Това 
същевременно дава възмож
ност и културното творчество и 
благата на народите и народ
ностите в Югославия да се 
вливат в общочовешките про
гресивни течения на световна
та култура...

съствуваме. Така ще бъдем по- 
близки, и неразделни, и по-си
лни. Онова произведение, кое
то разделя нашите народи 
може да има нито 
стойности, понеже се стълкновя 
ва с политиката на братството, 
кохезията, относно с хуманиз
ма, а истинското художествено 
произведение винаги има 
манно поръчение ...“

Говорейки за книгата 
извор на знание, хуманност, мъд 
рост и средство за междуна

и контрареволю-ничави думи 
ция да се стреля по свободата 
на другите. Свободата не е пра 
во на несвобода ка другите. Как 
то що ни самоуправлението не 
е някаква мощ извън нас, хо
рата, така ни свободата не 
нещо абстрактно и отчуждено, 
нещо извън времето, простран 
ството и събитията: свободата

не
етически

е

ху-
е длъжност да се рушат пре
градите към човешката свобо 
да, да се работи и управлява 
с всеобхватността на творчест 
вото и на създаденото, нз тру 
довия човек да се помогне във 
всекидневната му борба за из
ход от съществуващото в по- 
добро и по-човешно, от самоуп 
равително към хуманно... “ 

„Нашата революция афирми- 
ра нации,
афирмира и онези 
ти на националния живот, кои
то свързват един народ по-бър
зо с други народи. Другарят 
Тито, говорейки за това,

на нас не ни е

като

СК НЕ ТЪРСИ ЛАКИРАНЕ

Съюзът на комунистите .не . 
търси от литературата и изкус 
твото да копират живота, да 
разкрасяват и лакират действи 
телността, нито да оправдават 
всяко мероприятие на общест 
вената политика. Съюза на ко 
мунислтите стои на становище, 
че от творците не могат да се 
търсят поръчки. Изхождайки от 
марксическото становище за 
отношенията между общество 
и творчество и от специфич
ността на самия творчески чин, 
Съюзът на комунистите не взи 
ма ролята на арбитър за идей 
но-естетическите течения и на
соки, за творческите школи и 
под. Тези въпроси са част от 
културно-художествения твор
чески процес, обект на богат
ство и разнообразие на твор
чески облици, за което думата 
си преди всичко трябва да ка
же марнсическата художестве
на критика. Обаче Съюзът на 
комунистите въставаше и ще 
въстава срещу онези опити в 
културния живот лозунгът за 
свобода на творчеството да се 
превърне в политическо оръ
жие против нашата револю
ция, Съюзът 
също така отхвърля твърдения 
та за приписване на догма- 
тизъм на неговата акция след 
Писмото. Това е вид полити
ческа и идейна борба на онези 
сили, които нашето общество 
отхвърли. Накто що не приема 
догматичните погледи, като око 
ви на творческия чин, като 
опъване на оригиналното раз
витие на нашата революция, на 
равноправни междунационални 
отношения, нашата 
родна политика ,така отхвърля 
и всички тези инсинуации.

Свободата не е ничии моно 
пол да се притежава последна 
та дума. Но тя не е и бункер, 
от който лицемерно, с назад-

Е
!,У,; ■ гйгп 1 §но същевременно 

компонен-

Стане Доланц

териалните блага, но и духовна 
интеграция на нашите народи“. 
Всичките при всички 
във всяко отношение да
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нужна само интеграция на ма- при

СТОПАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЯТ АКТИВ В ДИМИТРОВГРАД

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕШЕ НА СРЕДСТВАТА 0! 

ФОНДА НА СТОПАНСКИ РЕЗЕРВИ
ле“, а 410 хиляди динара кожо 
обработвателното предприятие 
„Братство“. Това решение на 
стопаноко-политичесния актив 
ще проведе в дело до края на 
тази седмица управителният 
отбор на фонда за общи резер 
ви на общината.

Във фонда са останали не- 
разпределени средства от оно 
ло 500 хиляди динара. Беше 
заето становище тези средст
ва да не се разпределят и съ
щите да се намират за изпла
щане на лични доходи и евен 
туално погасване на загубите, 
око 'Някоя от организациите в 
общината се озове в положе 
ние да няма средства за запла 
щане на личните доходи или 
работи със зопуба.

Разисквайки по разпределе
нието на средствата на фонда 
за стопански резерви на общи 
ната

— ПРЕДИМСТВО ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОЛУЧИХА „СТО- 
ЧАР” И „ТИГЪР“

на комунистите

членовете на стопанско- 
актив в Димит- 

заеха становнище, че
политическия програми липсва на стопански

те организации в Димитров
градска община.

С оглед че средствата, с кои 
то в момента разполага фон
дът, не могат да задавблят нуж 
дите на всички трудови органи 
зации стопанско-политическият 
актив реши по-голяма от па
рите да получат организациите, 
които в момента се най-много 
нуждаят от тях. Така „Тигър“ 
и „Сточар“ да получат по три 
милиона динара. По 500 хиля
ди динара трябва да получат 
конфекция „Свобода“, строи
телното предприятие „Градни“ 
и мебелната фабрика „В. И. Ци

зерви при общината запознаха 
на стопаноко-полити 

актив, че фонъдат в мо- 
разполага с осем милио 

четиристотин хиляди дина

ровград
предимство в разпределението 

--------- момента
членовете 
чесния 
мента 
на и 1
ра. Седем милиона от тази су- 

фондът на общината о по- 
Републиканският

на средства, сконтов 
разполага фонда, трябва да по 
лучат земеделската 
ция „Сточар“

коопера- 
и обеднената

мана сдруженияорганизация 
труд „Тигър“ в Димитровград. 
Стопанскощолитичеоният актив

луч ил от 
фонд на стопански 
Парите са получени въз осно- 

на санационните програми

резерви.

на общината зае това станови 
ще с оглед на трудното лоло- 

„Сточар“ и имайки 
на земе-

ва
междуна- на трудовите организации и ис 

ка, който е отправил фондът 
на общината до Републинанс- 

фонд. Искът е бил за 66 
динара сума, която 

на санационните

жение на
предвид програмите 
делената кооперация и научу- 

промишленост .Тигър". 
Представителите и Управите 

отбор на фонда общи ре

нияновата милиона 
въз основа А. Д.

лния



_ ВИЕТНАМСКИ ОТНОШЕНИЯЮГОСЛАВСКО

ДОГОВОР ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДЖЕМАЛ БИЕДИЧ 

ДОСЕГАШНИТЕ СПОРОВЕ в АЗИЯ
на“ — писа вестникът „Нан 
дан“. „—Виетнам и Югославия 
са отдалечени с хиляди кило
метри, но са тясно свързани в 
борбата против общия враг — 
фашизма, империализма, поло 
ниализма — в борбата за на
ционална независимост, мир и 
социален напредък. — Съюзът 
на комунистите, народът и пра 
вителството ма Югославия да
доха ценна подкрепа 'на нашия 
народ в борбата му срещу аме 
риканската агресия ...

Президентът на ДР Виетнам 
Тон Дук Танг прие Джемал Би- 
едич и членовете на нашата де 
легация. Двете страни изказаха 
убеждение, че посещението на 
югославската делегация означа 
ва крупна нрачка в по-нататъш 
ното развитие на всестранното 
сътрудничество между 
намския

От началото на миналата сед 
мица югославска правителстве 
на делегация, оглавявана от 
председателя на Съюзния из
пълнителен съвет ДЖЕМАЛ БИ 
ЕДИЧ е на приятелско офици- 

в повече ази-

ПЪЛНА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
едно широко билатерале-ТИ В

но споразумение.
— Според съгласувания дого 

сегашната граница между
На 1 октомври т. г. подпредседателят на 

Съюзния изпълнителен съвет и съюзен секре
тар на външните работи Милош Минич 
позна делегатите на Съюзния съвет на Скуп
щината на СФРЮ, че правителствата на Юго- 
славия и Италия са постигнали договор за 
окончателно премахване на досегашните спо
рове между двете съседни страни.

алио посещение 
атоки страни.

По време на, азиатското си 
турне, Джемал Биедич в Дел
хи има кратна среща с индиис 
ния министър-председател ин- 
ДИРА ГАНДИ. Разговорът .ще 
бъде продължен по време на 
предстоящото посещение на 
нашата делегация в Република 
Индия.

В Ноломбо, столицата на при 
ятелска Шри Ланна 
Биедич води изчерпателни раз- 

с министър-председа- 
СИРИМАВО БАНДАНАРА-

вор,
СФРЮ и Италия на отсечката 
от Медия Васи до залива Све
ти Йерней ще се утвърди 
държавна граница и няма да 
се мени. Със споразумението 
също ще се утвърди и грани
цата във водите на Триесткия 
залив, която досега не бе оп
ределена, при което ще се во 
ди ометка 
шаването и безпрепятственото 
развитие на пристанищата Но
мер и Триест. Следователно, с 
подписване на споразумението 
цялостно ще бъде утвърдена 
държавната граница 
СФРЮ и Италия.

за-
като

за интересите на
— По този начин всъщност 

напълно ще угасне едно потен 
циално огнище и ще се пре
махне опасността по стабил
ността и мира в тази част на 
Европа — заяви Милош Минич. 
— С това Югославия и Италия 
на най-добър начин ще дадат 
конкретен принос в духа и на
чалата на политиката, получила 
пълна изява в известния доку
мент на Съвещанието за сипур 
ността и сътрудничеството в 
Европа.

След като направи преглед 
на югославско-италианските от
ношения след Втората светов
на война и усилията на Югос
лавия и президента Тито да 
се решат спорните въпроси, 
Милош Минич запозна делега
тите със същността на постиг 
натия договор.

— Според утвърдения дого
вор, в споразумението, което 
ще бъде подписано и с влиза
нето му в оила прецизно ще 
се ^регулират граничните и дру
ги въпроси. Меморандумът за 
съгласието, който освен Юго-

Джемал

говори
теля
ИНЕ. Главна тема на разговори 
те Биедич — Банданараике бя-

между

виет-
и югославските наро-

— Двете страни са постигна 
ли договор да се предвиди за
щита на националните малцин
ства, на което Югославия при 
дава извънредно значение. По 
литиката на пълно равноправие 
и свободно развитие на всички 
народи и народности в СФРЮ, 
следователно и на италианска 
та народност, представлява не 
само конституционно задъл 
жение, но и жива реалност в 
югославоното общество. Едно 
от съществените задължения 
на нашата многонационална 
стране е и грижата за положение 
то на частите от нашите наро
ди в съседните страни.

ха подготовките за петата кон
ференция на необвързаните, 

състои в Ноломбо
ди.

която ще се 
през август идната година. ПОСЕЩЕНИЕ В КИТАЙ

От 2 до 6 октомври югослав 
ската делегация бе на посеще 
ние в Демократична република 
Виетнам, където в геройския 
Ханой и бе въодушевено пос
рещната. Северновиетнамският 
министър-председател 
ВАН ДОНГ и югославският му 
колега Джемал Биедич водиха

По покана на министър пред 
седателя Чу Ен Лай в понедел 
ник югославската 
пристигна в Пекин на 6-дневно 
официално приятелско посеще 

ФАМ ние в Народна република Пи
тай. Домакин на нашия преми 
ер е заместник министър пред 
седателят Тенг Хсиао Пинг, за
местващ болния Чу Ен Лай.

По време на пребиването си 
в Китай, Джемал Биедич и чле 
новете на югославската делега 
ция, освен Пекин, ще посетят 
и някои други градове в стра
ната.

И в НР Китай югославската 
делегация бе посрещната из
вънредно сърдечно и топло. 
Средствата за информация в 
страната придават изключител
но значение на югославско-ни- 
тайсните разговори.

Ши1111ШиШ11ШП111Н1Ш111Ш1111111Ш11Ш11111Ш1Ш1П '1ШШ11и111111Ш1111!111111111!11!11111111Ш1ПГПЛ11111111ти 1111111Пи111111(!11ШП1П111111111И111111111111111Н11111 
СЕКУЛА ЙОНСИМОВИЧ И АНТУН МИЛЕТИЧ

делегация

М. Минич

славия и Италия подписаха и 
САЩ, и Великобритания, а 
СССР и Франция със специал 
ни изявления го приеха, ще 
престане да важи заедно със 
Статута като негово допълне
ние, понеже въпросите които 
регулираха тези международни 
документи ще бъдат обхвана-

разговори в твърде сърдечна 
и приятелска обстановка. Бяха 
обсъдени 
между двете страни и укрепва 
нето на фронта на необвързано 
то движение в полза на мира, 
разбирателството и социализ
ма в света. Северновиетнамски 
ят печат даде голям публици- 
тет на югославско-виетнамски
те разговори. „ ... Авторитетът 
на СФРЮ с президента Тито на 
чело постоянно расте в рамките 
на движението на необвърза
ните и на международната аре

взаимоотношенията

бодителните борби в други дър 
жави. Голяма роля „Народна 
армия“ изигра и в запознаване 
то на читателите с тенденциите 
в развитието на военната нау
ка, техника и пр.

„Народна армия“ продължава 
традицията на „Бюлетина“ на 
Върховния щаб -на НОВ и 
ПОЮ.

ЮБИЛЕИ

30 години
»НАР0ДНА АРМИЯ«

Първият брой на „Народна ар
мия“ е печатан на 2 октомври 
1945 година в 50 хиляден ти
раж. Наредбата за издаването 
на вестника е подписал другар
ят Тито през април същата годи
на, докато се водеха тежки бое
ве за освобождението на страна 
та. Другарят Тито пише и лър-

В началото на октомври орга 
нът на ЮНА вестник „Народна 
армия“ чествува 30-годишния си 
юбилей. По този случай прези
дентът на Републиката Йосип 
Броз Тито отличи вестника с Ор
ден Народна армия с лавров ве
нец, а трудовия колектив с Ор 
ден за военни заслуги с голя
ма звезда.

Освободителната борба и революция 

на югославските народи (1941-1945)вата уводна статия за вестни
ка, която започва с думите: 
„Показа се като 'необходимост 
да излиза тоя военен вестник, 
нойто трябва да 
всички онези въпроси, 
се поставят във връзка с из
граждането на нашата млада 
Югославска армия, във връзка 
с издигането на ръководните
кадри, и т. н----- “ В статията
Върховният комендант постави 
задачите на Народната армия 
и на целокупния армейски пе
чат.

шшш I Междувременно огънят на въоръжено
то въстание обхваща почти цялата страна. 
ЦК ,на ЮКП преди да вземе решение за 
отпочване на въоръжената борба в Херце
говина една част от народа, реагирайки на 
постъпките на усташите, напуока домовете 
си и формира чети народна войска 
колко масови убежища по бърдата и на- 
туните, откъдето през юни провежда някол
ко акции, при което превземат и повече 
жандармерийски станции. Наскоро след то
ва вече през юли навред из Югославия 
въоръжената борба срещу окупаторите и 
колаборационистите продобива характер на 
народно въстание.

Първият партизанони изстрел в Сърбия 
отеква на 7 юли 1941 година в Бела Църк
ва при Крупань. Това същевременно е и знак 
за отпочване на въоръжена борба на сръб- 
сния народ, която набързо след това 
пренася на територията на Войводина и в 
други краища. С акция на бойците от Цръм- 
ница на 13 юли 1941 '

кия народ. Когато герилските . .. 
Босненска крайна превзимат Дървар на 27 
юли, където е победен гарнизон 
400 усташи и домобрани бива означено на
чалото на борбата на народа в Босна и Хер
цеговина. Накрая с акция на Прилепения 
партизански отряд на 11 октомври 1941 го
дина срещу българска полицейска 
и затвора в Прилеп се слага 
въстанието на македонския народ. Така ве
че от юли и август 1941 година 
ките части в Югославия, — - 
пи, чети и отряди повеждат същинска ь 
на срещу германските, италиански, българс
ки и унгарски окупационни части, както и 
колаборационистически формации.

Развихрянето г~
Югославия служи за повод 

ните части в страната ■ 
колаборационисти 

още през лятото на 1941 ...
енни операции за потушаване 
ване на партизанското 
гора например като 
растващото се 
човешки загуби и 
време претърпяват 
че през август 1941 
полагаеми сили 
операции с цел 
въстание и отново 
те казарми.

разглежда 
които

отряди на

от около
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началото на1
I
I партизанс- 

десетини, гру- 
............ 1 вой-

IПрез изтеклите три десети
летия (вестникът успешно изпъл 
ни всички задачи, възложни 
му от маршал Тито. На своите 
страници идейно-политически 
осветляваше най-важните въ
проси по усъвършенствуване 
на въоръжените сили, популя
ризираше най-положителмите 
опити от практиката на ЮНА 
и от работата на Съюза ма

I==
1= на въоръженото въстаниеI в

на окупацион- 
с помощта на раз- 

да предприемат 
година редица во- 

и унищожа- 
движение. В Черна 

плод на страха от раз- 
въстание и големия брой 

техника, която за

I се лични

I

за късо време се разширява във 
краища на Черна гора. В Словения 
юли с акция на Рашишка партизанска чета 
в село Тацен край Любляна 
чалото на борбата на

I
I която 

всички 
на 22комунистите, информираше за 

важните
I КЪСО

италианските части, ве- 
1 година с всички раз- 

предприемат офанзивни 
да потушат 'нарастващото 
- да възстановят загубени-

обществено-полити- 
идейни процеси в Юго 

славия и в света, опресняваше 
опита и значението на Народо 
освободителната борба и оово

чеони и се слага на- 
словенския народ. С 

нападение на герилоните отряди срещу ус- 
ташко-жандермерийската станция 
на 27 юли започва въстаниетоI в Сръб 

на хърватс-

СТРАНИЦА а
БРАТСТВО ж 10 октомври 1979



БОСИЛЕГРАД

31 ГОДИНИ СВОБОДЕН НИШПосещение на ръководители 

от Южноморавсии регион На 14 октомври 1944 година 
Деоета и Дванаеста бригада 
на Народоосвободителната вой 
ска и партизанските отреди на 
Югославия освободиха Ниш от 
германския окупатор. След три 
и половина години германска 
и българска фашистка окупа
ция свободата огря и тоя наш

град. Населението с радост и 
въодушевление дочака свобода 
та и дните на усилено мирно 
социалистическо изграждане.

Таз годишното чествуване на 
юбилея на освобождението на 
Ниш съвпада с 30-годишнината 
от пълното разгромяване 
фашизма и окончателното ос-

в Нишката котловина 
Нишка баня, Зайчар, Бел-

расте 
към I
град, Прокупие. Изникнаха но 
ви жилищни комплекси —г 
„Ратко Йович“, „Пантелей“, 
„Габровашка река“, „Челе ну
ла“, „Милка Протич“, „Маршал 
Тито“,' „Моша Пияде“, „Дур- . 
лан“, „Мия Станимирович“ и 
др. Освен частното, засилсва 
се и солидарното жилищно,-.ст
роителство, с което Ниш сена 
реди между първите в СР Сър
бия.

Миналата седмица е Босиле 
град пребиваваха: МИРОСЛАВ 
ЗДРАВКОВИЧ
Междуобщинската конферен
ция на СК, СИМА ЙОВАНО- 
ВИЧ председател на Междуоб 

конференция на 
БОГДАН ТРИФУНИЧ

на ще бъдат осъществими. 
Всъщност това ще бъде и ед
на от първите задачи на 
ществено-политическите органи 
зации на Южноморавския реги 
он — изтъкна Мирослав Здрав 
кович.

секретар на об

щинската 
ССРН и
председател на Междуобщинс 
кия съвет на Съюза на синди
катите на Южноморавския ре
гион в Лесковац.

на

В разговорите се посочиха и 
някои от възможностите за по 
ускореното икономическо раз
витие на Босилеградска общи
на. Откриване на промишлено- 
услужни цехове, с помощта на 
заможните стопански 
зации в региона е една от пър 
вите възможности. С нянолко 
такива цеха ще може изцяло 
да се разреши и проблема за 
незаетата женска работна ръка 
в комуната.

.
Гостите водиха разговор с 

общинското и политическо 
ръководство на Босилеградска 
община за най-актуалните проб 
леми на обществено-икономи
ческия живот в комуната. В 
разговорите се изтъкна, че 
Междуобщинската регионална 
общност в планирането на съг 
ласуваното развитие на общи
ните има големи задачи.

— С приемането на законите 
за сдружения труд и за общест 
веното планиране, възможнос 
тите за реализирането на строй 
ното обществено-икономическо 
развитие на общините в регио

Ниш е град на работническа 
та класа, на средношколската 
и студенска младеж. В него 
живеят всички народи и народ 
ности и затуй е град на брат
ството и единство и на човеш 
ката солидарност. Той е център 
на родната електронна проми
шленост, чиито цветни и обикно 
вени телевизори и радио и рент 
генови апарати и много други 
електронни уреди домакински 
уреди в големи количества се 
изнасят и в най-развитите стра 
ни. В Електронната, машинната, 
тютюневата, металната, текс
тилната промишленост работят 
десетки хиляди квалифицира
ни, висококвалицирани работни 
ци и специалисти. Те успешно 
изпълняват производствените 
си планове и развойни програ
ми и самоуправителните социа 
листически отношения.

орган и-

След разговорите, ръноводи 
телите от Южноморавсния ре 
гион посетиха дървообработел 
ния цех на Горската секция, 
като се изказаха твърде похвал 
но за тази първа промишлена 
стопанска организация в кому 
ната.

В. В.

ПР1ГРШ ЗА ИДЕОЛОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Комисията за идеологическа 

дейност и информиране на Об 
конференция

ангажирани и преподватели от 
Централния комитет на СК на 
Сърбия. В Ниш се строи интензивнона В навечерието на войната 

Ниш наброява около 8,5 хи
ляди работници. Днес той над 
минава 70 хиляди. В Ниш учат 

над 60 хиляди де- • 
ца, младежи и девойки, тоест 
повече отколкото Ниш имаше 
през 1948 година население; 
От 1965 година Ниш израстна 
във важен университетски цен 
тър в СР Сърбия. На девет 
нишки факултети през 1973 го 
дина следваха към 14 хиляди 
студенти. От година на година 
тяхното число постоянно се 
увеличава... От тях ежегодно 
излизат стотици и хиляди спе
циалисти: лекари, инженери, 
икономисти, юристи, лрепода 
ватели, толкова необходими на 
стопанство и обществените 
служби в региона, републиката 
и страната.

Тазгодишният юбилей на сво 
бодата трудещите се и граж 
даните от Ниш посрещат с го 
леми трудови постижения във 
всични отрасли. И нови плано
ве за бъдещото развитие на 
региона и града. И със све
тлата перспектива в по-щаст
ливо утре. Човешките и мате
риални ресурси и последовател 
ното провеждане на решения
та на X конгрес на СЮН и VII 
конгрес на СКС и на Консти
туцията гарантиран на Ниш 
пълен успех в това отношение.

щинската 
Съюза на комунистите в Боси 
леград готви твърде амбициоз
на програма за идейно и теоре 
тическо образование на . кому
нистите в комуната.

Ввобождение на Югославия, 
освободителните движения и 
борби на Балканите Ниш зае
ма достойно място на град-бо
рец за национални и социални 
права на потиснатия народ и 
работническата класа. Най-свет 
лите си страници в историята 
Ниш записа по време на На
родоосвободителната борба в 
борбата срещу хитлеровите и 
борисовите окупатори и домаш 
ните предатели. В тази тежка 
и славна борба той даде хиля
ди свидни жертви, за които яр 
ко говорят паметниците от но- 

история
„Цървени кръст“. От Ниш чле 
новете на Областния комитет 
на Комунистическата партия 
организират партизански отре
ди и ръководеха борбата в 
Югоизточна Сърбия.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ

Териториалните договори до ноември или оледват

Програмата ще съдържа ре
дица сказки по най-актуалните 
обществено-политически и сто
пански въпроси в нашето об
щество, които ще бъдат изнесе 
ни пред всички комунисти в 
комуната. След това ще се 
водят конкретни разговори по 
проблемите от една или друга 
област в определена среда.

Председателството на Общинс
кия синдикален съвет в Боси
леград е дейно включено в под 
готовките за изготвяне и снлю 
чване на обществените догово 
ри за натрупване и разпределе 
ние на дохода.

На проведеното миналата 
седмица заседание, членовете 
на Председателството обсъди
ха най-важните въпроси, които 
трябва да се регулират в об
ществените договори за тери
тория на' Южноморавски реги

рантираните лични доходи, со
циалната защита на работници 
те, възнаграждаването на ста
жантите, политината на общо
то и съвместно потребление, 
стимулиране развитието на ня
кои стопансни отрасли, форми 
рането на фондове на съвмест 
ни запаси и фондове на соли
дарност, организиране почивни 
на работници и др.

Проентите на регионалните 
обществени договори от об
ластта на създаването и раз
пределението на доходите тряб 
ва да бъдат изготвени и доста 
вени на обсъждане до начало
то на ноември.

„Бубан“ ивата му
Тази обемиста и важна зада

ча ще се реализира през есен 
та и зимата с помощта на Ак
тива на преподавателите при 
Общинския комитет 
Върху отделни теми ще бъдат

он.
Предложено е между друго

то в тези договори да се ре
гулират следните въпроси:

на СК.
В. В.га-

Днес, 31 години свободно 
развитие в социалистическа 
Югославия Ниш израства, като 
важен стопански, нултурен, 
съобщителен, просветен, здра 
еен административен, търговс
ки, промишлен център, в тази 
част на Сърбия и седалище на 
новосъздадения Нишки регион.

... ...................................................................................................... ..... ..
те“. В заповедта от 2 август 1941 година 
се заповядва преди нападението на Дър- 
вар, нато център 
околноста да се изтреби от мъже,

В Сърбия още през първите дни «а 
1941 година германският комендантавгуст

генерал Хайдрих Данкелман идва до за
ключение, че полицейските сили и мола- 
борационистите са прекалено слаби_ да 
потушат въстанието в Сърбия, па затуй би
ва принуден да търси нови подкрепления. 
Схващайки сериозността на положението, 
германското -върховно номандуване (-XV за 
специална употреба в Белград начело с ге
нерала на артилерията Паул Бадер от своя 
страна предприема специални “еРн"- 
заповедите от 11 и 13 август 1941 година 
това командуване подчертава, че борбата 
срещу „комунистическите банди взима в 
своя компетентност и че за целта ще се 
употребят разполагаемите гарнизонни ди- 
визии на 15-та вълка (704, 714, п/ и 
дивизии), които оттогава стават боеви час-

на 1въстанието, цялата 
способ

ни да косят оръжие.
В Хърватско, в отделни !неговите краи

ща, веднага след появата >на партизански
те отряди, италианското командуване и ус- 
ташко-домобраноиите военни власти прила
гат все по-жестони мерки за тяхното уни
щожаване. Вече през първите дни на ав
густ 1941 година на територията та Лика 
се провежда по-широка акция на усташко- 
домобрансиите части срещу .въстаниците. 
Според напътствията за тази акция, между 
другото е заповядано, да се ликвидират 
всички за борба способни мъже. В Далма
ция обаче след заплахи и провъзгласяване 
на цивилна мобилизация на работниците в 
Сплит и Солин маса граждани са изпратени 
а Италия, а подобно е и в останалите нраи- 
ща на Хърватоно.

Страхът от .влияние на партизанските 
в Словения

От градче с няколко десетки 
хиляди жители преди Втората 
световна война, Ниш днес има 
170 хиляди жители. Броят но 
населението постоянно се уве 
личава, така че до кроя на на
шето столетие, той ще 
над 340 хиляди жители. През 
последните

В
има

Ст. Ст.години градът

шшшг * ^
ТИ.

Опитите на военните командувакия на 
Независима държава Хърват-

Павел ичевата^ ^ август 1941 година в от- 
|,1 а Босна и Херцеговина да сили и техните първи акции 

принуждават целокупният окупационен апа
рат да предприеме безмилостни мерки за 
унищожаване то на партизаните. В много 
места на Словения още през първите дни 
са арестувани многобройни |ръноводсттва и 
членове на Партията. По исн на шефа на 
цивилното управление в Горенсно на 9 ав
густ 1941 'година на тази територия от Ав
стрия се прехвърлят нови резервни поли
цейски сили. В Люблянсната област итали
анците още в началото прилагат тактика на 
пропагандни и смиряваяци методи за^ осу
етяване разрастването на боевата дейност 

това не им се

ско в
делни части
унищожи партизанското движение с у 
требата на усташни и домобрансии ф 
мации остават безуспешни. Ето защо заедно 
с италианците веднага се пристъпва към 
подготовка на ло-големи офанзивни опера
ции срещу отделни въстанически опни ща. 
Италианските части превзимат контрол в 
граничната зона, обхващаща Херцеговина, 
голяма част от Босна и Южна Хърватоно, 

въстанието постига големи успехи, 
се различни мерни за опла- 

насилствено изменение ма 
структура на населението. В 

заповедите за .потушаване на въстанието в 
Босна се търси „отнемане на Добитъна и 

иаито и унищожавано на цели се- 
дават подкрепа на въстаници-

по-
ор-

където 
Предприемат 
шване, дори и 
етническата на партизаните, а шогато 

удава, започват широки офанзивни опера
ции, прилагайки при това най-строги мерки 

словенското население.
(Следва)

В зоиодито на Електронната индустрияхраната, 
лища, които

спрямо

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО * 10 октомври 1975



ОБЗОР

ПРОГРАМИ ЗА КАДРОВАТА 

ПОЛИТИКА
НМ §§§

СНУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАДДНЕС ОБЩИНСКАТА

ОБСЪЖДА ОСЪЩЕСТЯВАНЕТО НА 

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
ТЕЗИ ДНИ координационният отбор за кадрова 

пк ня ССРН комисията за избори и политика ориI ОК на СОРН и я ^ ок ,на снс
кадри при ССРН, кадров не при общинската
и комисията за избори и н33^ ше обсадят про
скупщина в Димитровград съ за кадровата политика в 
ента на обществения договор за кадр Пу-
общината. След това проектът ще се предаде^!на^ ^ 
блично обсъждане на събранията на труд анията на 
организациите на сдружения труд, на оъбракия 
гражданите и трудещите се в местните общности, само 
управителните общности на интересите. |ППИНципът

Същността на тоя документ съдържа принципът 
на договарянето, с което трябва да се осигури еднакво 
поводоние и организиране на сътрудничество ме ду 
всички обществено-политически организации, ооще

общностиг организации на сдружения
оо-

фонд при Общинскатасполетяха Димитровградсна об 
щина. Ще бъде обсъдено и 

на Изпълнител- 
Общинсната

ниясъветаДелегатите на трите 
на Общинската снупщина в Ди 
митровград ще разгледат на 

сесия информацията

снупщина.
Общиноната снупщина ще 

разгледа и приеме и проекта 
на общественото договаряне 
за настаняване на нова работ
на ръка в общината, канто и дру 

родни бедствия да се отделят ги ,важни въпроси.
200 хиляди динара, от разерв-

предложението
ния съвет при 
снупщина за настрадалите се
мейства от тазгодишните при-

днешната 
за осъществяване на делегате- 

общината. Осната система в 
вен тази точна Скупщината ще

А.разгледа и отчета за природни 
те бедствия, които тази година ио-политичеони

труд, самоуправителни трудови и самоуправителни 
щности на интересите в осъществяване принципите на 
кадровата политика; неразделност на морално-полити- 

професионални качества при избирането на 
кадри и съгласуване.на програмите за издигане на кад
рите, съгласно програмите на стопансното и обществе- 

развитие, с цел работническата класа и трудовите 
хора и гражданите нолното е възможно повече да ста- 

действителни творци и носители на обществените 
решения и акции в областта на кадровата

Очевидно е, че с проектодоговора се настоява 
колмото е възможно по-пълно и по-лоследователно да 
се определи нласовата същност на кадровата политика, 
което ще рече, да се определят и критериите, които ще 
обезпечават тази същност при избирането на кадри. 
Преди всичко кандидатите трябва „на дело да потвър- 

е= ждават своето идейно и политическо определение за 
революционния курс на СЮН в изграждането на нашето 
социалистическо самоуправително общество и за ре- 

влияние и роля на работническата класа в раз-

РЕГИОНАЛНО УЧРЕДЯВАНЕ В НИШ месните и

ГОТВИ СЕ С1АШ и РЕГШШТА общност но

общини, които работят 
основ-

натвсички
върху изготвянето на 
ните материали.

След всестранните проучва
ния, професионални и полити- 
чеони и след приемане на ре
шенията на общинските скуп- 

на номпе

първите. Това са всъщност 
крачни към саздаване на само 
управителна и правна 
за трайно сътрудничество, пла 
ниране на развитието и съгла 
суване на общите програми и 
интереси на всички общини в 
рамките на общността.

В ход са процесите на реги 
онално учредяване в Ниш, Те
зи дни в Димитровград бе фор 
мирана 15-членна комисия, чия 
то задача е да оцени основни
те материали за изготвяне на 
статута на Междуобщинската 
регионална общност в Ниш и 
да изготви проекторешение за 
пренасяне на компетенциите от 
общината на регионалната об 
щност.

политика.

основа

щини за пренасяне 
тенциите на Регионалната 
щност Скупщината на Регионал 
ната общност ще приеме свой 
статут. С него тя ще регулира 
своите права, задължения 
функции и отношението с ре
публиката и общините.

об-За завършаване на тази важ 
на задача в Регионалната об
щност е образувана работна 
група от председателите на

шително
витието на обществено-икономическата и политическа 
система, за братство и единство, пълно равноправие на 
народите и народностите за запазване и развитие 

предобивните
независима външна политика и необвързване,

и

КОМЕНТАР на социалистическата рево-М. Б. на
ЦЦ люция, за
^ за укрепване и изграждане системата на всенародната 
цц отбрана, обществена самозащита и сигурност“.

Освен това проектът ясно изтъква и принципът, 
че „резултатите на труда определят материалното и об
ществено положение на човека в обществото“, да има 
професионални и трудови опособности за определен пост, 
канто и със своята работа и отговорно отношение към 
задачите да спечели авторитет и доверието на трудо
вите хора, тоест непосредствените производители. Сле
дователно със способността си и готовността да разви
ва пълна афирмация на самоуправителното решаване и 
на дело да се бори срещу всички бюрократични сили

Жена с много 

задължения
Акция, която ие търпи отлагане
ЕДНА от най-важните задачи за всички обществено-ноли 
тически сили в момента е осъществяване политиката 
по създаване и разпределение на дохода и разпреде
ление средствата за лични доходи. Най-важна задача в 
тази акция има Съюзът на синдикатите, който в съдей
ствие 'със Съюза на комунистите и всички останали про 
пресивни сили, трябва да проведе в дело становищата, 
произтичащи от партийните документи и Конституцията 
на СФРЮ.

Републиканската конферен
ция на ССРН тези дни в Сър
бия избра Ана Станчева хими
чна в „Димитровград“, за 
свой делегат на Председател
ството на РК на ССРН. Тя е из
брана и за член на РК за об
щественото положение и дей
ността на жените. Същевремен 
но тя е и председател на Кон 
ференцията за 
дейност на жените 
ровградока община, заместник- 
■иредседател на Обществено- 
политическия съвет на Общинс 
ката скупщина, член на Предсе 
дателството на Междуобщинс
ката конференция на ССРН в 
Ниш и подпредседател на Ко
мисията за обществена дей
ност на жените при Междуоб
щинската 
ССРН.

Ана Станчева е и член на 
работническия съвет при Ос
новната организация на сдру
жения труд „Димитровград“. 
За доста кратко време, 
деен
работник се афирмира на всич 
ки равнища в организацията на 
Социалистическия съюз.

и прояви и върху тези съществени въпроси на само- 
Ц§ управителната практика винаги да бъде в състояние да 
= мобилизира работническата класа. Тойа значи, че проектът 

определя и кои хора не могат да се избират на ръковод- 
Ш ни постове.

С влизане в сила на Междурепублинанското и Ре
публиканско споразумение за създаване и разпределе
ние на дохода и разпределение на средствата за лични 
доходи установена е и политиката в тази област. Тя тряб 
ва чрез самоуправителни споразумения да се конкрети
зира и то във всяка основна организация на сдружения 
труд, други организации и общности. Приети са и кон
кретни срокове за провеждане на тази анция. До края 
на август е трябвало да се приемат решения за изгот
вяне на новите споразумения и преразгледат досегашни 
те споразумения. През септември започна работата по 
комисии върху изготвяне на конкретните проектоспора- 
зумения. Обсъждането на проектоспоразуменията е пре

обществена 
в Димит- Преди всичко ръководни

__заемат хора, които не възприемат революционния курс
IШ на Съюза на комунистите, които са осъждани за углав-
__ ни дела против държавата и народа или са загребвали
1= общественото имущество или са злоупотребявали своя 

пост, със своето действуване създават лоши отноше
ния между хората и под.

Тези критерии се отнасят и за ръководните мес
та в организациите на сдружения труд, институциите, 
издателствата и пр.

От специално значение

постове не могат да

двидено за октомври, а приемането ,на същите през но
ември. В декември трябва да се проведе подготовка за 
преминаване към новия начин на разпределение.

Трябва веднага да кажем, че с провеждането на 
акцията в дело в Димитровградсна община много се за- 
нъснява. Болшинството трудещите се не са запознати 
с Републиканското споразумение, което трябва да бъде 
основа за изготвяне на споразуменията в организациите 
на сдружения труд, самоуправителните 
интересите, обществено-политическите организации, уч
режденията и т.н. Не са публично обсъдени и досегаш
ните споразумения, не са избрани .комисии за изготвяне 
на проектоспоразуменията, все още не са избрани де
легати за изготвяне на общинските и междуобщинени 
споразумения----- Всъщност, остава много работа, а на
правеното е твърде мално.

Не трябва да се забравя, че преразпределението 
и установяване на разпределението според резултатите 
на труда е класов въпрос. Въпрос, «ойто не смее да се 
отлага. Въпрос върху който трябва широко да се разис
ква на всички равнища и по който главната дума трябва 
да водят трудещите се.

В случая се занъснява без основание. Закъснява 
се поради небрежност. Забравя се същността, че се ка
сае за опоразумение от голямо обществено-политиче- 
,сно значение. Или пън ще се изготви нещо „на бърза 
ръка", което ще остане недостатъчно ясно на трудещи
те се.

конференция на е принципът, според кой
то всички обществени функции подлежат на обществен 
контрол, на отзоваване, заменяване и пода
ване на оставка. Изрично се подчертава, че ротацията 
„не може да се провежда с преминаване от един на 
друг професионален пост“.

Проектодоговорът предвижда да се държи сметка за 
националния и социален състав на надрите, там, къде- 
то е възможно да се обезпечава работничесно 
ство на работници преки производители,

= народи и народности, да се избират хора с
= ™°4ионе,н опит и млади, които с работата си доказ- -
■ -„I «воето класово определение, жените да се избират =
- опоРед участието си в производството и обществено 
И политическата дейност. ооществено-
■ Освен изискването кадрите да се планиоат 
Ш ™аСН° програмите 33 стопанското и обществено разви-
| "Риема?ИстаРноевиX“^по^^о^Тизд^нето

Ш образование6*14възпитание «
н^на^младите

способност и принос за производството Я 
.пението. Да се обезпечават 
Титовия и други фондове.

Публичното обсъждане ще кяшр 
проекта, който в много отношения У 
всички досегашни документи и решения 
Той ще 'продълбочи я
сам оуправител ната
нова в

като
обществено-политически

общности на

мнозин- 
да се застъпват

М. Б.

Три закона на 
публично 

обсъждане
съ

да
на

Тези дни Скупщината на 
СФРЮ даде на публично обсъ 
ждане три проектозакона: за 
сдружения труд, за обществе
ната собственост и за сам ©уп
равителните споразумения и 
обществени договори.

Всъщност започват първите 
по-широки разисквания, въз ос 
нова на ноито ще бъдат из гот 
вени законопредложенията. Пое 
ле ще последва 
разискване във всички 
на нашето общество.

и зд ига- 
труд, 

и самоуправ- 
средства за школуване от

Колко е несериозно отношението към този въпрос, 
нека покаже и примерът на една трудова организация 
от Димитровград. :На въпроса „Канво досега е направе
но за изготвянето на новото опоразумение за създаване 
и разпределение на дохода и разпределение на сред- 

доходи“ е получен отговор: „Ще прие
мем и прилагам споразумението от миналата година”?!

си за
се различава от 

иполл в тази област.
миг-ъп л Та съп<’ност. ще Обогати мисъл. А за товаствата за лични има солидна ос-най-широко 

-] клетки
проектодоговора.

А. Д. М. Б.
Ст.
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АНЦИЯ НА ОБЩИНАТА И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ПРИСТИГА ПОМОЩ ЗА ВИСОК

Първите вноски иа текуща сметка 

62820/789-500411За 6 мостове 

800 хиляди Нужно е да кажем, че това 
са първите вноски, с които на 

Л настрадалите райони, села и
Със сумата от 1000 динара, семейства, се оказва материал 

която е изпратил Иван Иванов 
от Сараево е изпратено и пис
мо със следното съдържание:

Драги височани,

Към «рая на миналата седми 
ца пристигнаха първите вноски 
на текущата сметка последици 
те от природните бедствия, 
които на два пъти през тази 
година нанесоха големи щети 
на някои района в Димитров
градска община. До 3 октом
ври на текущата сметна е вне този малък подарък, ако 
сена сума от 18 714 динара, «ищо друго, нека поне бъде 
Вноски са направили Общинс- морална подкрепа да издържи- 
кият синдикален съвет, Аптека те и да знаете, че ние сме с 
та, Здравият дом, ОК на ССРН вас- 
и отделни лица — Димитър Си 
мов от Димитровград, Иван Бо

левски от Белград и Иван Ива 
нов от Сараево.

За-на, но и морална помощ, 
това изтъкнахме примера на 
'омоии оюин ‘аонеа-и кйезлсш 
от само едно изречение много

Службата за «омунално-би- 
това дейност към Общинско
то управление в Босилеград и 
местните общности от: Извор, 
Радичевци, Ресен, Мленомин- 
ци, Рибарци, Долна и Горна 
Любата, Ресен, Млекоминци, 
Рибарци, Долна и Горна Люба
та, предприемат съвместна ак
ция за изграждане на 6 нови 
мостове.

На река Драговищица ще 
се построят три моста, свърз
ващи селата Радичевци, Ресен, 
Мленоминци и Рибарци.

За изграждане на моста в 
Радичевци, който ще ползват 
и хората от Ресен, от Общин
ския Фонд за пътища ще се 
отделят 120 хиляди динара. 
Според проекта, строежът на 
моста в Млекоминци, също на 
река Драговищица ще се фи
нансира от този фонд с 140 
хиляди динара. За моста в Ри
барци ще бъдат обезпечени 
също толкова средства.

В с. Извор за новия мост, 
който ще се строи в центъра 
на селото, от Общинския фонд 
за пътища ще се отделят 60 ч 
хиляди динара.

На любатски район чрез та
зи съвместна и важна акция 
ще бъдат построени 2 моста. 
Единият ще се строи на Любат

ска река в Долна Любата и 
ще свръзва селото със село 
Дукат. В изграждането му 
Фондът за пътища при община
та ще участвува с 110 хиляди 
динара.

Вторият мост ще се строи 
на Сува река в Горна Любата 
•и когато бъде готов ще свър
же най-големите горнолюбат- 
ски махали с центъра на село
то. Той ще бъде най-голям, 
същевременно и най-скъп. За 
изграждането му са обезпече 
ни 200 хиляди динара.

И в шестте села, на място
то на досегашните дървени 
мостове, които отдавна са 
изгнили, ще се построят же- 
лезо-бетонни. Средствата, обе 
зпечени от Общинския фонд 
за пътища ще се изразходват 
за доставка на необходимия 
строителен материал. Инак из
граждането на обектите ще се 
върши на доброволна база и 
с помощта на местното само
облагане, което в тези села е 
въведено в работна ръка.

Очаква се, че тези мостове, 
които имат особена важност 
за подобряване на съобщител 
ните връзки на селата, да бъ
дат готови до края на тази го
дина.

казва.
През тази седмица се очак

ват «ай-много вноски на теку
щата сметка и Комисията при 
координационното тяло ще за 
почне да оказва пряка помощ 
на настрадалите смейства.Милна и Иван Иванови — 

Сараево А. Д.

Кредити за бойците Текуща смет
ка за помощ 
на Висок:

ство от фонда за строеж на 
жилища за бойци.

Кан се ползват тези кредити 
организацията на бойците и по- 
широката общественост ще 
бъдат осведомени след обстой 
но проучване на този проблем.

Комисията за обществен кон 
трол към Общинската скупщи 
на в Димитровград поведе по
редното си заседание. Тя раз
гледа иска на местната орга
низация на Съюза на бойците 
във връзка с ползуването 
кредити за жилищно строител

628201789-500411 
ОС Димитровградна

НАШИ СЕЛАДопълненкя на 
избирателния 

закон
Комисията за организация и 

развитие на С.СРН кадрите и 
изборите при Общинската кон 
ференция на на ССРН, в Дими 
тровград неотдавна 
тезиси за изменения и допълне 
ния на избирателните закони и 
други избирателни предписа
ния в СР Сърбия. Комисията 
прие материалите без забележ

В. В.

Програми разгледа

Кой казва, че сътрудничеството между Димитров 
градена и Босилеградсна община не е на желаното рав
нище? На едно заседание в Босилеград бе изнесено, 
че в Димитровгрд са изготвени десети на развойни 
програми. В Босилеградсната стопанства няма нито една 
такава, с изключение на програмата за обединяване на 
„Слога”, „Услуга“ и земеделската кооперация „Босиле
град“.

но и подтик

ки.
Комисията формира работна, 

група която наскоро трябва да 
изготви проектопредложение 
за дейността на комисията от 
септември 1975 до септември 
1976 година.

Дано това не бъде само критичесна нонстатация, 
към конкретна работа на тоя план.

Ст. Ст. М. Б.

СРЕЩИ

ИЗСЛЕДВА БАИРИТЕ25 ГОДИНИ Разсаднинът в Бистър
Безводните махали през пое 

ледните години доведоха здра 
ва питейна вода. В това отно
шение най-голям успех постиг 
наха Търновска махала и Реча- 
не. През последните години но 
вите къщи се строят от твърд 
материал и съвременно се об
завеждат.

Лека-полека Бистър се нала
га като районен център за 
околните села. Тук е основно
то осемгодишно училище „Вел 
ко Влахович“, пощата (неотдав 
на преселена от Д. Тлъмино). 
В центъра на селото има два 
магазина.

БИСТЪР е едно от средните 
по големина села в Босилеград 
сна община. Разположено е в 
хълмистата и стръмна котлови 
на между Тънки рид от юг и 
Църноон — Огледник от север. 
Синорът му е рязко разделен 
на три части о Тлъминска река 
на Осое и Присое и от Яреш- 
нишка река, която Присое де
ли на Рупи — Груин чукар и 
Чело — Огледник.

В Бистър живеят около 90 до 
макинства, пръснати в 12 маха 
ли: Рупска, Речанска река, Пар 
говска, Търновска, Копачна, 
Градище, Свинярници. Вировс- 
ка, Присойска и Цепанишка — 
от лявата страна на реката, и 
Тънноридска и Бели брег — от 
дясната страна.

Най-голяма част от имотите 
иа бйстърчани се намира под 
гори — 8 270 денара, ниви — 
3 750, ливади — 720 декара. 
Почвата е много годна за иг
лолистни гори и акация. През 
1949 година в солото бе отнрит 
горски разсадник и започна ин 
тензивно засяване на обезле
сените площи в местността 
„Чело“. Бистърският разсадник 
много допринесе за залеяване 
то не само в тлъмински район, 
но и в цялата община. На мно 
го голи площи в селото растат 
буйни млади гори. С това пос
тижение бистърчани се гордеят 
и служат за пример на околни 
те села. Много от негодните 
за оран ниви се превърнаха в 
млади гори.

В кариерата на един геолог 
такова нещо може да се слу
чи само веднаж. Или дори и 
никога да не се случи.

Трудна е работата на геоло
зите. Все пан Марич обича та 
зи професия. За него скалисти 
те баири значат живот. И ко 
гато се катери по сналите, 
където само орлите правят 
гнезда, той забравя на безброй 

дебнещи го в тоя

след това да се установят за
пасите и докаже 
ността за откриване 
Ногато се успее в това, всеки 
геолог чувствува най-голяма ра 
дост, защото съзнава, че стра
ната е обогатил с още една ми

V*
: V',

на фосфатитеОткриването 
в Лисина — засега единствено 
находище в страната и в ьв- 

лряко

основател
на мина.

е свързано 
геологропа,

с името на инженера — 
Светнелав Марич, дългогоди
шен изследовател от „Геоза-
вод“ в Белград.

__ Това се случи един дъж-
I есенен ден преди 15 годи 

В скалистата Лисинска нли 
сура намерих един камък, кой 
то привлече вниманието ми с 
изгледа и теглото си. Чрез хи- 

анализ още през съ- 
че моите

довен
опасности, 
момент. Често забравя но ле
дените дъждове и ветрове.

— Изследванията няма да но 
пусна вео докато мо държат 
краката. За мен работата в кон 
цолария значи край на възмож 
постите да открия някое по

казва

ни.

мичеоки
щия ден установих, 
предпоставки не бяха неосно
вателни. Беше яоно, че става 

рудата фосфат ... 
да разказва историята 

залежи в Ли-

В учебно-възпитателното дело. 
селото отбеляза значителни 
постижения. Напоследък за то 
ва допринася и ученическият 
интернат, в който няколко го
дини са настанени деца от по- 
отдалечените села в района. 
Днес навред по страната могат 
да се срещнат най-различни 
специалисти с виеше или полу 
виеше образование, които вод
ят потеклото си от Бистър.

И тук има много старчески 
семейства. Броят на младите 
ежегодно намалява. Няма съм 
пение, чо с асфалтирането на 
шосето Тлъмино — Бистър — 
Бранковски мост 
град и електрификацията, миг
рацията ще по спре и селото 
ще оживее.

во рудно находище 
Марич, чието работно място е 
под открито небе: по дъжд, 
вятър, слънце ...

И така вече три десетилетия 
този специалист — труженик, 
който е роден в Белград, смес 
то с широките и светли буле
варди — другарува със скалисти 
те планини и баири. Семейство 
то си, което живее в Белград 
вижда само през зимните

дума за 
започна
за фосфатните
сина Марич, един от наи-опит 
ните геолози в белградския 
„Геозавод“. А той вече 25 го
дини упорито издирва баирите 
и открива руди, намиращи се 

утробата на земята.
Много хора от неговата про 

фесия не са устояли на напре 
труд. незаменим в геоло 

изследвания. Марич 
е успял, защото е обикнал про 
фесията си още от първия 
пен. От факултета в Белград, 
с раница на гръб и геологичес 
но чукче в ръка, той тръгва по 

Нопаоник да откри 
на оловни

а

Л10Светислав Маричгнатия 
гичеоиите дни.

— Свикнали са на изисквани 
ята на професията ми, така че 
и без сбогуваме тръгвам от до 
ма към пределите, където е ро 
ботното ми място — казва Ма 
рич, чийто живот о хубава и 
пълноценен, защото успешно 
изпълнява трудовия си дълг 
към обществото и родината.

на — изтънва Марич. Той е 
успял за 15 години иепрекъсна 
та работа да запознае дълбини 
то на лисинска клисура толко
ва много, манто лекар анатоми 

човека. Като резултат 
всичко са установените де- 

тона фосфати

Босиле-
баирите на

нови находища
ята «а

ва на
сетни милиона 
— достатъчни за откриване на
голяма мина в страната «и.

РУ^'Най-трудното е да се от
крие рудата, понеже утробата 
на земята крие големи таини, а

Стоян ЕВТИМОВВ. Велинов

СТРАНИЦА в
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АНТУАЛНО
ЗЕМЕДЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ ..СТОЧАР“ - ДИМИТРОВГРАДВ

СЛАБИ РЕЗУЛТАТИ НА СТАБИЛИЗА- ПРОЕКТОПЛАНЪТ
ЗАКЪСНЯВАЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ

грамите и саниране на трудно 
то положение. Един вт>прос оба 
че остава нерешен — кадрови 
ят въпрос. Смята се, че в това 
отношение трябва да се анга
жира обществено-политическа
та общност, накто е решено в 
заключенията 
конференция

баланс,след деветмесечния 
понеже производството в 
ластта на земеделието и живот 
новъдството привърша

В началото на текущата годи 
на специалистите при земедел
ската кооперация „Сточар“ из- 

санационна

темари, а общностите на ин
тересите дори и сега това- все 
още не са направили.

Ано се търсят 
те сигурно ще се намерят. Точ 
но е, че нито трудовите органи 

нито пък общностите на

об- • До края на септември тряб 
ваше да бъде готов проектолла 
нът по средносрочното разви
тие на Димитровградска общи 
на за период 1976—1980 годи 
на. Проектопланът все още не 
е готов. В службата на 
ществен план и анализа при ор 
гана на управлението смятат 
до края на октомври планът 
по развитие на общината да 
бъде изготвен. Дали така ще 
стане все още не е известно, 
понеже има обективни труд
ности, с които службата се 
среща и които им пречат 
за изготвяне на средноорочния 
план.

Още преди една година до 
трудовите организации и самоу 
правителните общностти на ин
тересите са отправени допис
ки с обоснование за важността 
на задачата, нанвато е изготвя 
нето на средносрочния план.
В дописките е посочен и служе 
бния вестник, в който са 
изтъкнати вички дани, кои
то трябва да намерят място в 
плановете по развитие на тру
довите организации и самоуп- 0т 
равителните общности на инте 
ресите. Това са преди всичко 
оценка на осъществените ре
зултати от изминалата петилет
ка, както и общите концепции 
по развитие за период от 1976 
— 1980 година.

презпрограма,готвиха
в която са предвидени меро
приятия за премахване на тру 
дностите в обществения 
тор на селскостопанското произ 
водство. Тази санационна прог 
рама най-напред бе обсъдена от 
първичната организация на Съ 
юза на комунистите. След това 
върху нея разисква кооператив 
ният съвет и всички работници 
от предприятието. На програма 
та и мероприятията, предвиде
ни в нея, е дадена пълна под

оправдания,септември.
Констатирано е, че по-минала 

та и минала година, когато 
работено със загуба, няма да 
се повторят. И въпреки, че таз 
годишните щети от природните 
бедствия възлизат на два 
лиона динара, очаква се поло
жително влияние на стабилиза
ционните мероприятия.

Миналата седмица коопера
цията получи и средства от три 
милиона динара от фонда на 
стопански резерви на община 
та. Тези средства ще се ■ из
ползват за реализиране на про

есек- на Общинсната 
на Съюза на 

комунистите. Засега все още 
нищо нб е предприето, а без 
кадри е трудно и провеждане в 
дело на стабилизационните 
мероприятия, и политината на 
средносрочно планиране, коя
то е твърде важна не само за 
по-нататъшното развитие на 
„Сточар“, но и за развитие на 
селокото стопанство в цялата 
община.

зации
интересите нямат хора-слециа- 

качествено („ла

об-

листи, които 
бърза ръка“) могат да изготвят 
програми по развитие. Ако се 
е обаче започнало на време с 
изготвянето на плановете в тру 
довите организации, 
почти всяка организация 
хора за тази цел, 
то щеше да бъде друго. Няма 
оправдание и за общностите 
на интересите. Болшинство от 
тях имат платени хора, а 
онези общностти, които 
още не са „намерили своето 
място“, трябва да се потърсят

ми-

понрже
има

положение
крепа.

В програмата се установя
ват мерки за награждаване спо 
ред труда и резултатите на тру 
да и същите се прилагат от 
началото на годината. Предприе 
ти са всички мероприятия за 
внедряване на счедоводствени 
те книги за всички трудови еди 
ници поотделно. Особено уда
рение е сложено на по-голяма 
технологическа и трудова дис
циплина. Мероприятията в про 
изводството се обосновават на 
ло-големи добиви в областта на 
земеделието, както и на по
добри резултати в областта на 
животновъдството. Като едно 
от мероприятията се предвиж
да по-голяма отговорност на — 

• правната, счетоводствена и 
комерческа служба за намаля
ване сроковете за поискване

А. Д.
за

есеВ ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

Обществена самозащита виновниците.
Проектопланът по развитие 

на общината трябва сигурно да 
разгледат и обществено-лолити 
ческите организаци и ИзпълниЕдна от най-актуалните теми 

на обществено-политическия и 
стопански живот в Босилеград 
ска община е как най-успешно 
да укрепва обществената само 
защита, в която дейно да бъде 
включен всеки трудещ се 
как най-ефикасно да действу
ват самоуправителният работни 
чески контрол в организаците 
на сдружения труд.

Тези изисквания имат особе

ред и дисциплина и законност 
в работата.

Защо изостава пълното афир 
миране на самоуправителния 
раоотнически контрол?

в някои организации на сдру 
жения труд все още личи непра 
вилното схващане 1дори и меж 
ду най-отговорните.), че тези ор 
гани са „чужди“! Всъщност, 
тук ясно пролича отпорът, 
който се дава, за да се спъва 
работа им.

Съществуват и някои греш
ки, които са сторени при фор
мирането на самоуправителните 
органи на вътршения контрол, 
например в Автотранспортното 
предцриеятие тези органи не 
са избрани според Конституция 
та. Гук всяка основна организа 
ция има работнически контрол, 
което е правилно. Неприемли
во е обаче, че работническият 
контрол за предприятието като 
цяло е оформен от представи
тели на контролите на основни 
те организаци. 
предприятие „Слога“, изборът 
на работническия контрол 
вършил работническият 
въпреки, че това е право и дъл 
жност на целия трудов колек
тив.

телният съвет преди да залоч 
не публичното разискване вър
ху него. Когато бъде обсъждан 

обществено-политическите 
форуми сигурно ще се каже да 
ли планът е реален или не е, 
както обикновено досега е план 
на желания. След това, с един 
реален план, трябва да се изле 
зе на публично разискване. То 
ва е методиката която трябва 
да се следи. По проста причи
на, че се насае за една твърде 
важна обществена работа.

До края на годината проек
топланът по развитие на общи- 

гурно, че за провеждане в дело ”ата_ тРябза 
на една задача от такова об- Имаики предвид досегашните 
ществено значение е нужно и закъснения и пропусни нужно

е- по-сериозно отношение към 
тази задача и предприемане на 
спешни мерки на всички отгот 
ворни фактори.

и

на средства от купувачите и 
изменение на условията 
продажба на собствените 
ки. Всички тези

на революционна важност и ка 
то такива ясно са определени 
в политиката на Съюза на ко
мунистите.

В момента, когато трябва да 
укрепва законността в стопанс 
ката дейност, като се поведе 
безпощадна борба срещу 
зи, които нарушават закона и 
самоуправителните 
ществената самозащита. И ор
ганите

при
сто-

Въз основа на тези планове 
(на стопанските 
и общностите на интересите) 
се изготвя главно

организации
мероприятия 

са имали основна цел да се 
подобри 
икономичността

и средно- 
срочния план на общината. Сипроизводителността, 

и рентабил- да бъде приет.
ността на труда.

Какви са резултатите 
билизационните мероприятия 
земеделската кооперация „Сто 
чар“? Резултатите след шесто- 
месечния баланс в кооперация 
та не показват, че стабилиза
ционните мероприятия са при
ложени успешно. Общият 
ход в сравнение 
период на миналата година е 
увеличен със само 3,5%, а чие 
тият доход с 24%. Вм 
осъществи печалба,

от ста оне-
в време. За съжаление 

няма. Организациите на сдру
жения труд са 
своите планове по средосроч- 
но развитие от 20 до 25 сеп

временорми, об

предоставилина самоуправителния 
контрол имат важна роля. За- 
щото отрицателните прояви и 
тенденции в стопанската дей
ност вече не могат да се ре
шават само „отвън“, от съдеб 
ните органи, службата на об
щественото счетоводство, 
пекционните и други органи. То 
ва е длъжност на всеки 
дещ се, а преди всичко на 
новете на Съюза на

А. Д.
до-

В търговскотосъс същия

СНАБДЯВАНЕТО В ДИМИТРОВГРАДе из 
съветесто да 

коопераци
ята е работила със загуба. На
истина тази загуба не е голя
ма (71 хиляди 
„Сточар“ смятат, 
преди всичко оказа 
увеличението на

инс-

тру- 
чле 

комунисти Неволите
»3еления

динара) и в 
че на нея е

органите нана работническия 
контрол не са добре организи
рани, защото нямат конкретни 
програми за работа. Също та
ка в техния състав има малко 
работници — производители.

Симптоматично е обаче, че 
самоуправителните органи 
обсъждат редовно г 
те, които им доставя 
чеокия контрол и не предприе 
мат достатъчно енергични мер 
ни да се премахнат установени 
те слабости в работата на 
ните и отделно 
ботник.

Изхождайки 
слабости в 
ясно бяха 
давна

те.
Трябва да се изтъкне, че сто 

ланските организации в Босиле 
градска община имат оформе
ни органи на самоуправителния 
работнически контрол. Обаче, 
те още не са изпълнили важна 
та си роля и отговорността, ко
ято имат в откриване и према
хване на стопанския криминал, 
във въвеждане

влияние 
договорените 

и законни задължения за 138%.
Мненията в земеделската ко 

операция са, въпреки 
временни условия ще се осъ
ществи положителен финансов 
резултат на края на годината. 
Всъщност, резултатите могат с 
голяма вероятност да се видят

пазар«лошите
не

материал и- 
работни- Тези дни,

зимнина, и когато 
търсят овощия и зеленчук 
митровградения „зелен пазар“ 
е слабо снабден. Това предиз
виква остро реагиране на хора 
та. и гроздето, което се нами 
ра е лозята е слабокачествено 
и се продава по 10 динара 
килограма. Така най-голям брой 
димитровградчани и хора от 
близките села, нъдето предим 
но квартируват работници, не 
могат да си доставят десерт на 
обедната трапеза в тези есен
ни дни.

когато се готви 
много се ни въпроси, какъвто е димит

ровградският пазар. Затова и 
малцината частни производите- 

продаващи в Димитровград 
овощия, ги продават 
висони цени.

на по-голям
ди-

орга 
на всеки ра

ли,ЗАЕМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ФАБРИКА В БАБУШНИЦА

Работническият съвет на ос 
новната организация на сдруже 
ния труд на автогуми - 
чуковите заводи „Тигър 
рот разписа тези дни заем за 
финансиране изграждането на 
фабрика за вътрешни автогуми 
в Бабушница. Заемът 
от 1 октомври и ще продължи 
до 31 декември настоящата го 
дина. Могат да се внасят дина 
ри и чужда валута наведнъж 
или на няколко пъти, а сронът 
на последната вноска е 1 ап
рил 1976 година. Най-малката 
сума, която може да се внесе 
е 500 динара. Срещу внесена
та сума се получава лихва от 
10 на сто. Заемът ще се из
плаща в срок от 5 години, нато 
и чуждата валута ще се из
плаща в динари.

по твърде
от досегашните 

тази област, които 
утвърдени и на 

проведеното заседание 
на Общинския комитет на СК 
предложени са редица конкрет 
ни решения. Тяхното съдържа
ое\СеЧе“^

защита котвената 
имат

Онова, което най-много 
вожи хората е, че не знаят ко 
му да се оплачат. Не знаят и 
от кого да потърсят отговор
ност. Съществуващите

тре-По този начин се разчита да 
се наберат средства от около 
10 милиона динара, с които до 
значителна степен ще се под
помогне изграждането на фаб
рика в Бабушница.

Накто вече е известно неот 
давна в Бабушница започна из 
граждане на фабрика за произ 
водство на автогуми, която ще 
струва над 110 милиона динара..

Фабриката ще влезе в строя 
в началото на 1977 година, а в 
нея ще работят 650 работници.

Заемът се внася в отдела за 
стопанство и финанси при Об
щинската скупщина в Бабуш
ница или направо в каучукови
те заводи „Тигър“ в Пирот.

неот

при кау- 
в Пи-

органи-
зации, задължени ,за снабдява 
нето си нямат и хабер 
те'на хората. Като че 
а няной друг е задължен да се 
грижи за снабдяването.

в
за мъки- 

ли не те,вече тече
Оплаквания 

връзка с гроздето. В
има не само във 

_ _ 1 магазини 
те на „Търгокооп“ и „Ангропро 
мет“ няма достатъчно

само
пълна отговорност 

ганизаПц„РиВИТеИТсееПдР™ЙНИ 
осигурят широк фронтНв'Ибообя
самоуправителните отношения3

анииГ«!?еШеНИЯ заАължават на 
акция всеки комунист в органи 
зациите на сдружения труд 
стопаноните организации в 
силеградска община.

Сигурно е обаче едно. Ако 
града съществуваше 

потребителите,

ор други
селскостопански произведения, 
лук например няма, а и ако 
има продава се по 8 
Никой в Димитровград да 
заеме по-сериозно с този проб 
ниатгГ Д3 °6®зпечи «а населе- 
Ням„ , ПО'Ао6ро снабдяване. 
Няма и матрапази. Изглежда 
че са заети с „с лов“ на по-го 
лемите пазари и нямат 
Да се занимават

в съвет на
както е пред

видено и е Статута на община 
та, тогавадинара. ще има кой да се 

роблемите по снаб
дяването. Такива инициатива 
липсват, макар че са

се грижи за л

в
от голямо 

равни-
Бо-

значекие за жизненото 
Ще на трудещите се.М. А.

В. В. време 
с такива дреб
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ДИМИТРОВГРАД

Според плана на земеделска група, с която ръководят агро
та кооперация „Сточар“ днес номите Цветан Сотиров и Тихо
в Димитровградска община за мир Ристов. Те съгласуват ра-
почва есенната сеитба. В ботите 'по трудовите единици ико
операцията е запланувано с пряко са отговорни за изпълне
есенниците да се засее само ние на плана. Има отговорници
пшеница на 2 700 дка. Сеитба- и за всяка трудова единица —
та най-напред ще се проведе в за район Каменица Трайко Ми
район Каменица, където лошев, за Смиловци агроном 

Ангел Васов и за район Димит 
ровград агроном Найден Андре , ^щ\ЗР^7г~,.т
ев- ? -У—Л. ■>*

ще
бъдат засетио 690 дка пшени
ца. След приключване на сеит
бата във Висок цялата механи

ция на „Сточар“ се „пресел 
“ в Забърдието, където е за

за
Както бяхме осведоменива в

„Сточар“, изкуствена тор и сепланувано с пшеница да се за 
сеят 630 дка. В район Димит- звонци

мена навреме са обезпечени и
ровград сеитбата е към края и почвата е подготвена за сеит-

В01АТА ЩЕ Ц0ЙЦЕ.ще бъдат засети 750 дка. ба. Ако и времето бъде хубаво
В кооперацията са направе- сеитбата ще приключи в срок

ни обстойни подготовки за се- — до 30 октомври.
итбата. Формирана А. Д.е делова

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФОНД ЗА ВОДИТЕ ДАДЕ I
АКО НЕ ВЪЗНИКНАТ НЕПРЕДВИДВИДЕНИ ТРУД

НОСТИ И ЗА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НО
ЕМВРИ ВОДАТА ЩЕ СТИГНЕ ДО ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО500 хиляди динара 

за Куса враиа младите — но затова ще пла
тя някой да ми отработи 2—3 
трудодни. Не искам да оста
на назад.

За Гроздана Денчева мнози 
на ни казаха, че е между най- 
трудолюбивите на акцията.

— Ние домакините най-до
бре знаем как се мъчим за во
да и затова толкова се зала
гам. Искам колкото се може 
по-скоро да доведем водата.
В Звонци тогава ще бъде ка
кто в град...

— Не се страхувам сега — 
подчертава с известно задо
волство Таков. Трудно беше 
докато да почнем, а сега ще 
върви по-лесно. Работата ще 
ускорим още повече, 
надойдат печалбарите.

На строежа на водопровода 
се работи ударно. Всяка събо- 

. та и неделя
трудова. Съкращава се разто- 
янието между Звонци и Вучи 
дел.

Според проекта водопрово
дът ще струва 2 090 000 дина
ра. След водоснабдяването на 
Звонци — ще се предприе
мат мерки и за водоснабдява
не на Звонска баня.

правени са необходимите из
следвания на водата. И каче
ствено и количествено, тя на
пълно отговаря на изисквани
ята. Протокът на. вода е 7 ли
тра в секунда. Водопроводът 
ще има дължина 5 километра, 
а вече сме прокарали 1 кило
метър и сме поставили и гър
бите.

Работата спори и ако не въз 
непредвидени

— Тук, в Звонци, мъжете 
не са в съсса като жените 

тояние да се договорят 
най-прости въпроси, а ние же
ните се мъчим за вода... —

по
Републиканският фонд за во

дите, (като разгледа последици 
те от наводненията в Куса вра 
на) реши на местата общност 
в селото да отпусне 500 хиля
ди динара за поправка на пътя 
Куса врана — Трънсни Одоров

ци. С тези средства, с помощ
та от 130 хиляди динара, кои
то отдели Общинската скупщи 
на, и със самооблагането мест 
ната общност ще поправи 
въпросния път.

така се изказа в разговорите 
около редакционната маса на 
в. ,,Братство”, които се прове 
доха на 6 юни в Звонци, дру
гарката Невенка Николова. В 
нейните думи има, за жалост, 
много истина, но тези дни все 
пак те ще бъдат опровергани. 
Разногласията са преодолени 
— акцията по довеждане на 
водата тръгна. Провежда се в 
дело решението на местната 
общност от 1973 година.

— Миналото е след нас, ка
зва председателят на местна
та организация на Социалис
тическия съюз Никола Йоси
фов, и накво е било било — 
сега е важно, че сме запрет
нали ръкави и работим. Ис
кам да изтънна — добави Йо 
сифов, че мнозина, които по- 
рано не бяха за довеждане 
на вода 
трудова акция и помагат.

— Каптираме един извор 
при село Вучи дел — казва 
Божко Танов, председател на 
местната общност в Звонци и 
един от инициаторите на тази 
благоустройствена акция. На-

М. Б.

някоиникнат 
трудности 
Републиката — 29 ноември — 
водата ще дойде до центъра 
на Звонци... — казва Таков.

за празника наИ ТОВА СЕ СЛУЧВА ...

ОТ ДВА ПЪТЯ-НИ ЕДИН...
Посетихме тези дни Звонци 

и сами се уверихме в голе
мия ентусиазъм, с който хора
та работят. За десетина дни 
са вложили 268 трудодни. На
равно с младежите и девойки 
те е акцията работят и пенси
онерите макар че не ги „хва
ща” самооблагането.'

Никола Цветков, 75-годишен 
пенсионер е между първите.

— Ще работим и ние — каз
ва той. Ще помагаме кой нол- 
кото може, само да доведем 
вода. Отработил вече 10 тру
додни.

— Аз съм на 83 години — 
казва Иван Димитров, нямам 
сили да се надпреварвам с

Беринизворци и досега имаха големи проблеми 
с пътните съобщения.

Старият път до Звонци беше лош и негоден за 
движение на по-големи моторни превозни 
Големи надежди те полагаха в изграждането на новия 
път, за който както и другите села в Бабушнишка об
щина, въведоха седемгодишно местно самооблагане.

Но уви. Трасето на новия път е такова,
пеш се минава. И канво се по-

когатосредства.

хората са наче по не
го на места трудно и 
лучи? Беринизворци развалиха стария, а почти нищо не 

път и сега не могат да стигнатизлиза и от новия 
вкъщи. сега излизат на

На техните оплаквания във връзка с новото тра- 
пътя не е посветено нужното внимание и хоратасе на 

недоволствуват.
М. А.

М. АндоновАсфалт до Г. Лясииа
Враня и строителното предпри 
ятие „Хидротехника“,

обектите от втората фа-

Тези дни се постигна договор 
новото асфалтно шосе, което 
е построено около 
акумулационно езеро в Лиси* 

до центъра

РЕКОРДНА РЕКОЛТАкоето
бъдещото строи

за на ВЕЦ „Власина“.
царевица в Славония и Бараня 
ще се приберат 130 хиляди ва 
тона зърно. Извънредни са и 
добивите във Войводина. Там 
от 511 хиляди хектара ще се 
получи 310 хиляди вагона ца
ревица. На много кооперативни 
стопанства добвът е над 1000 
кг от докар.

пешно. Реколтата е твърде бо
гата и се 
добиви. От 220 хиляди хектара

Прибирането на царевицата 
тази есен във всички краища 
на Югославия върви много ус-

на, да продължи 
на Горна Лисина. Този договор 
се постигна между ръноводст- 

на Босилеградсна община, 
предприятието, за пътища

Изграждането и асфалтирането 
на пътя до Горна Лисина ще 
започне веднага.

очакват рекордни

вото В.от

Магазини без каси
Производителите на цареви

ца са доволни. Те изтъкват и 
големия принос на науката за 
извънредните постижения в 
производството на царевица. 
Нашите учени са произвели де 
сетки видове високодобивна 
царевица, известна не само в 
страната, но и в чужбина. В то 
ва отношение особено са важ- 

научни 
Нови Сад. Земун

В нито един магазин в общината няма автоматич
на иаса. Продавачите правят сметната наизуст или с 
молив иа хартия за опаиовната. С една дума, работи 
се на доверие, моето в последно време е много разила-

магазинеритетеио. Все по-често има апланвания, че
— наплащат повече от потребителите!правят грешни

— По този въпрос, разисиваме няиолно години и 
нииан да въведем ред — заяви на заседанието на ОК 
иа СНС командирът на милицията РАДОВАН ПУК1ИЧ. 
— И не само в това е бедата. Много магазини по села-

Вместо назначони- 
на семейството им, не 

на стоките не слагат

та са в помещенията иа продавчите.
те лица продават и членове
върщат рестото, дават вересии, 11в-,ЯМомни
цени и пр. и пр. А всички тези работи са незаконни.

За да се доведе положението в ред, триада се 
предприемат още по-енергични анции от потр 
до самоуправиталните органи, ииспенционнита служби 
и следствените и ст,дебни органи - бе заилючено на 
заседанието.

ни селскостопанските 
институти п 
и Скопие, 
най-разпространени 
водството.

чиито семена са 
в произ-

Боритба на ‘царепица
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м ’тлл дежкл страница
Повече стипендианти на Титовия фондБЕЛЕЖКА

ДД НЕ БЪДЕ КЪСНО 300 души,ленция получаваха оноло 1 000 
ученици и студенти. През нас 
гоящата година тяхното число 
ще се увеличи с още 400 но
ви стипендианти. Съществуват 
реал'ни условия това число да

се увеличи с още 
защото се очанва по-голям при 
лив на средства, от вече зап
ленените и организациите, мои 
то хце се запленят занапред в 
Титовия фонд.

Според най-ч-ювите данни, в 
Титовия фонд за стипендиране 
на работници и работничеони 
деца в СР Сърбия досега чле
нуват над 4 500 основни орга
низации на сдружения труд, об 
ществено-политически организа 
ции, местни и самоуправителни 
общности на интересите и око 
ло 60 хиляди граждани. Внесе 
ните от тях средства възлизат 
на 90 милиона динара.

Неотдавна Изпълнителният 
съвет на Титовия фонд обсъди 
мероприятията за по-нататъш
ната дейност и за омасовяване 
и разширяване материалната 
оонова на Фонда. Обсъдени са 
и първите резултати, постигна
ти от стипендиантите през ми 
налата .учебна година.

Все по-голям брой младежи 
и девойки искат да станат сти
пендианти на Титовия фонд. 
Тази година за стипендии кон
курират над 7 хиляди кандида
ти. Също така работническата 
класа проявява голям интерес 
за зачленяване в Титовия 
фонд. 'Но липсва цялостна и 
съгласувана обществена акция 
— бе изтъкнато на заседание
то на Ипълнителния съвет. За
това се налага, освен Синди- 
натът, .в тази важна обществе
на акция да се 
всички
чески организации, а на първо 
място Съюзът на социалисти
ческата младеж.

Миналата учебна година от 
редовете на младите работни
ци и работничесни деца сти-

Въпрени че измина повече от един месец от на
чалото на новата учебна година, някои проблеми на 
учебното дело в Босилеградсна община още не са
разрешени.

От всични училища най-много проблеми има От
делението на училището за квалифицирани работници в 
Босилеград, в чиито три нласа учат над 150 ученици. 
Тези проблеми толнова са сериозни, че довеждат под 
въпрос по-нататъшната работа на Отделението, за ное- 
то владее все по-голям интерес всред учениците, завър-

СПОРТНА СТРЕЛБА

Успешни състезания между 
„Граничар“ и „Р. Павлович“шили основно училище.

Основният проблем е, че училището няма финан
сово-материални средства за работа. Неговата дейност 
финансира Самоуправителната общност за образование 
на СР Сърбия. Сега обаче става неизвестно нъде 
средствата за финансирането му. Изпъква въпросът да
ли са били недостатъчни или пън са изразходвани за 
други цели. Разбира се, това нещо насноро ще се 
утвърди и ще се предприемат съответни мерни.

Вторият проблем се отнася до сегашното занонно 
положение на това Отделение, за което назват, че било 
ничие.

шшщшштш
..V Йса

ШШ

До миналата година то работеше под ведомство
то на Училището за квалифицирани работници във 
Враня. След това, по решение на самоуправителните 
органи на Училището във Враня то стана самостоятел
но. Целеше се Отделението да се обедини с гимназия
та в Босилеград, нато се създаде средношнолсни учи
лищен център.

До обединяване обаче не се стигна, защото не
обходимите подготовки занъсняха. Така Отделението 
остана да бъде самостоятелно, но без основни условия, 
за работа за да бъде като танова потвърдено от ком
петентните просветни органи на СР Сърбия.

Трябва да се изтъкне, че Отделението няма соб
ствена сграда, необходими кадри и помагала. С една 
дума то се намира в много трудно положение, от ноето 
изход се търси едва сега.

Изпълнителният съвет на Общинсната снупщина 
в Босилеград отново е на мнение, че изходът е в обед- 
янаването му с гимназията. За тази цел е оформена 
комисия, която да превземе сериозни мерни, направи 
необходимата подготовна и ускори обединяването. Също 
така Изпълнителният съвет взе решение да помогне фи- 
насово Отделението, като му даде на заем 50 хиляди 
динара.

заангажират 
обтцествено-полити-

В края на миналия месец в Димитровград се проведе 
приятелска среща между стрелческите дружества 
„Граничар" Димитровград и „Ратно Повлович“ — Ниш. 
Състезаваха се женски и мъжки отбори. Победата спе-. 
челиха отборите на „Ратно Павлович".

СТРАНИ, ЗА КОИТО СЕ ГОВОРИ

Въпреки предприетите сегашни мерки, не може 
да се отмине въпроса: защо е изчаквано толкова дъл
го време, през ноето Отделението е доведено в пълна 
неизвестност? Нали за създаване 
училищен център в Босилеград се говореше още пре
ди една година, когато се. взе решение този процес да 
се реализира до началото на тази учебна година.

Сигурно е, че ако този въпрос не бе безпричинно 
толкова време протакан, нямаше да се стигне до се
гашното му усложнение.

на средношнолсни

ИСПАНИЯВ. В.

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

МЛАДЕ .4ТА ОТ ГОДЕЧ В 
ДИМИТРОВГРАД

Югославски интербригадисти
Най-новите убийства на антифашисти в 

Испания изтласкаха тази страна отново на 
първите страници не световния печат.

Испания заема по-голямата част на Пи- 
ринейсния полуостров и Канарските остро
ви в Атлантически океан. Има площ,
503 486 км2. Официален езин е —
Столицата е Мадрид, а по-големи

Крайграничното сътрудничест 
во между Димитровградска и 
съседните общини от Народна 
република България се развива 
ползотворно. На 1 октомври в 
Димитровград пребивава деле
гацията на Димитровския ному 
нистически младежки съюз 
от Годеч. В разговорите с пред 
ставители на Общинската кон
ференция на Съюза на социа
листическата младеж от Дими 
тровпрад гостите бяха запознати 
с ролята на югославската мла
деж през време на Народо- 
освободителната война, възоб
новяването на страната и след 
военното самоуправително со

циалистическо 
Югославия.

След проведените разговори, 
представителите на Общинсна
та конференция на Съюза 
социалистическата младеж 
Димитровград г 
на Димитровграския номунисти 
чески младежки съюз от Го
деч,

заговор срещу републиката, нойто започва 
с фашистки бунт на генерал Франко на 18 
юли 1936 година. Подкрепени от фашистна 
Германия и Италия метежниците 
настъпление. Демократичните 
всички страни подпомагат борещия 
своята свобода, испансни народ но въпре- 
ни това през март 1939 година републинаТа 
е разгромена и в страната 
&ТНаТЗ динтатУРа «а генерл Франко. 
аН®Г то правителство унищожава буржо-
стоанят1°НРаТИЧНИТе свобоДи’ въведени в страната след революцията от 1931 година 
Забранени са всични политичесни партии 
По време на Втората световна война 
пансното правителство обявява неутралитет 
на фантически активно помага надържави- 
те от фашисткия блок. Синята дивизия на източния фронт. «"визия на

Испансният 
за своето

развитие 'на

минават в 
или от 

се за
на

отот
испансни.и делегацията

градове
са: Барселона, Валенсия, Севиля, Малага, 
Сарагоса, Билбао, Мурсия.

Държавен глава и
се установявапосетиха и разгледаха 

съвременната конфекция „Пър 
ви май” в Пирот. След завръ
щането си от Пирот гостите на 
блюдаваха подготовката 
турно-художественото

главнокомандуващ е 
генерал Франко. Занонодателно-съвещате- 
лен орган е 
(нортеси). Само
му се избират, другата част участвуват в 
него по силата на заеманите постове* (ми
нистри и др. Държавният глава 
наложи вето върху занонопроентите, 
брени от парламента

еднокамарният парламент 
малка част от членоветена кул

., дружес-
при Центъра за нултура 

Димитровград.
тво ис-в

може да
А. Д. одо-

п__ и да издаде денрети.
През 1920 година е образувана Испанс- 

ната комунистическа партия, която застава 
начело на борбата на работниците 
ните. През 1923—1930 
ва фашистна

МЛАДИ ПОЕТИ

И-
1947), студенсните вълнения Г1ЧЧК1 „ Г 
шистките демонстрации през Два Н™фа‘

като

и селя- 
година се установя

ло™ М П диктатура в лицето на 
рал М. Примо. Антинародната 
предизвинва масово движение, ноето 
раства в буржоазнодемократична 
ЦИя през 1931 година. Монархията 
на и е установена републина. Но оеанииа 
та която не изгубва своето икономическо и 
шпмТви"0 господство, се опитва да уни- 
ЩОЖИ демонратичесиите завоевания на на 
рода. За защита на републината в 193В го 
дина антифашистните сили начело с КП се" 
обединяват в Народен фронт и след побе
гко%раГител^о1Рч\Га:Г°Реа"уб™иан.

леро. Международната реакция организира

XXX
гене- 

политина 
пре- 

револю- 
е свале-

Попаднах в прегръдните \ 
потънах в нянва дълбочина. 
Превърнах цветята 
и намерих живота, 
за да чувствувам живота 
— да чувствувам огъня на любовта, 
пепелта на сънищаУа 
и изгревите на слънцето ... 
Заплувах в небесната

на тъмнината

в ан- 
нвалифицира 
това борба-

движение се 
„военен метеж“. Въпреки 

НПоезПа„Н„СКИЯ Народ н* стихва, 
нови антифа^и^тниТппАНИ свидели сме на
новия Фа1асШтИкС;;ИеГмЯВдИаИсп°рПеИТ “ ^
Убийства и разстрели. Но засега 
огорчението на

чосинева, 
изгубих се в безкрайността, 
за да чувствувам живота 
и огъня на любовта.

това чрез
среща 

обществе- 
чиито последствия сйгурно 

катастрофални за

прогресивната
Стефан Манасиев ност в г 

Ще бъдат 
шизъм.

Целия свят,

Франновия фа-
СТРАНИЦА 8
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ОТ 15 ОКТОМВРИ до 15 НОЕМВРИ

Месец но книгата
Както и

тази, от 15 октомври до 15 
ември ще се проведе „Месец 
на книгата“. Тази традиционна 
вече културна проява ще бъде 
открита в Скопие и ще бъде 
посветена на 30-годишнината от 
революцията и 25-годишнкната 
от въвеждането на самоуправ
ление у нас.

Една от основните 
ючени в тазгодишната 
„Месец на книгата“, ще бъде 
„Приносът на вестниците 
санията за взаимното запозна 
ване на литературите на наро-

всяка година, така и дите и народностите в Югосла 
вия“.

„Месец на книгата" идва след 
успешно проведения Осми 
грес на Съюза на 
в Югославия. Значението 
нонгреса за разпространението 
на книгата е огромно. Очаква 
се да бъдат направени още по 
-големи усилия за разпростра
нение на книгата, както 
по-тясно сътрудничество меж
ду писатели, издателства, биб
лиотеки
единствена цел 
разпространение на книгата.

но-

кон
писателите

на

и затеми, вкл 
акция

и читатели с една
по-широкои спи

Танцовият състав при Културния център в Димитровград.М. А.

»Ковашки октомври« 

голямо културно събитие
и вокалните солисти, между 
които се открояваха изпълнени 
ята на Петър Гигов, а много 
аплодисменти побра и извест
ния гайдарджия Светозар Ми 
хайлов с оригиналните си шопс 
ки хора.

В знак на признателност за 
високо художествените изпъл- 

. нения на димитровградските 
самодейци е направена пока
на да вземат участие в „Бран И<Т/ 
ково коло“, което всяка година 
през септември се организира 
в Стражилово край Сремсни 
Карловци, родното място на из 
вестния поет Бранно Радиче- 
вич. В „Бранково коло“ участ
вуват професионални танцови 
състави.

„Ковашки октомври“ бяха 
постановка на Михайло Василе 
вич, постановчик в Сръбския 
народен театър в Нови Сад, а 
хореограф на „Братското хо
ро“ беше Д. Путник.

младежкия салон ор
кестрите „Шоп“ от Димитров- 

„Взлет“

ДИМИТРОВГРАД

ГИМНАЗИСТИ НА 

ЕКСКУРЗИЯ
„Ковашки октомври“ е кул

турна проява, в която участву
ват почти всички народи и на
родности 
република Сърбия, а се устрой
ва ло повод освобождението 
на Ковачица.

Тази година „Братското хо
ро“ започна 
в Ковачица. В него се предста 
виха унгарци, румънци, русини 
и словенци, нанто и представи 
телни на сръбсния народ от 
Црепая, Падина, Баймок, Уз- 
дин, Бачки Брестовац, Нови 
Сад и др. На 4 октомври в хо
рото се хванаха и самойците 
от българската народност от Ди 
митровград. Това бяха 50 ду
ши членове на нултурн о-худо- 
жеството дружство нъм Цен
търа за култура.

Самодейците от Димитров
град бяха сърдечно посрещна 
ти в Ковачица. След кратна по 
чивка те посетиха изложбата

на наивните художници от Вой 
водина в Дома на културата 
в Ковачица и с интерес разгле 
даха произведенията на Марги 
на Яноши, Катарин Коночкова, 
Зузана Халупова, Мария Белан, 
Ружка Полнова и др. Вечерта 
в препълнената зала на Дома 
на културата се състоя финала 
на „Ковашки октомври“, в 
което за разлика от предиш
ните вечери участвуваха само 
представители на Ковачица. 
Те изпълниха програма под наз 
вание „В просторното поле“... 
съставена от песни и танци на 
словашката народност във Вой 
водина и от песни и танци на 
българската народност от Ди 
митровградсна община разрабо 
тени от хореографите С. Хами 
дович и Ш. Тричнов. Игривите

Неотдавна учениците от тре
ти и четвърти клас на димит
ровградската гимназия „Йосип 
Броз Тито“ проведоха екскур
зия. Посетиха: Белград Ша- 
бац, Сараево, Мостар, Дубров
ник, Цетине и Тйентище.

Превоз на димитровградски-

екскурзианти 
„Тиквеш-транс“.

Известни средства за помощ 
на бедни ученици бяха обезпе 
ни от трудова акция.

те организира

в Социалистическа

Благой Басов
уч. от IV класго на 3 октомври

Б
ДИМИТРОВГРАД

ИЗЛОЖБА НА 

БОГДАН НИКОЛОВ в
град и
забавляваха младите.

Използван бе момента 
ганизиране 
проблеми

от Ковачица

дателят на Общинсната снупщи 
на в Димитровград, инженер 
Борис Борисов, художникът 
Слободан Сотиров и други из
ложбата откри Момчило Андре 
евич, културен деятел в града.

В Културния център в Димит 
ровград на 4 октомври т. г. 
в малката зала на Центъра по 
тържествен начин бе открита 
изложба на акварели на Бог
дан Николов художник от Ниш. 
Привествувайки лрисъствуващи 
те, между които бяха предсе-

за ор
на разговори за 
на самодейността 

между културни и младежки 
деици от различни народности 
и народи в СР Сърбия.

и сръчни шопски хора преди
звикаха несподелени 
пати всред зрителите.

С не по-малък успех минаха

сим-

Сретен Игов

А. д. РАЗВРЪЗНАТА В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ЗВОНЦИ

ДА БЪДАТ НАКАЗАНИ НОСИТЕЛИТЕ 

НА РАЗДОРА
СРЕЩИ

Милиционер—художник От няколко години насам от
ношенията в основното учили
ще в соло Звонци са лоши. 
Партийният актив, наброяващ 
12 членове, както и Съветът на 
трудовата общност се оказаха 
безсилни да внедрят ред в ко
лектива.

Кулминационна точка на не
доразуменията достигнала не
отдавна при гласуването за нов 
директор на училището. От 40 
бюлетина — 32 са била нева
лидни. :

Общинокият комитет на Съю 
за на комунистите в Бабушни- 
ца предприе мерки за урежда
не на положението. Създаде 
делова група, ноято изучи слу 
чая и тези дни оповести овоя- 
та работа. До избирането -на 
нов директор работата на учи 
лището в Звонци ще ръководи 
временно изпълняващ длъж
ността директор.

ния и да предложи мероприя
тия за установяване на ред и 
добри отношения.
На събранието но комунистите 
в училището, което продължи 
седем часа бе заключено, че 
съществува партийна отговор
ност за отделни членове на 
СК. Под партийна отговорност 
ще бъде подведен досегашни
ят директор на училището Зо
ран Лепоев и Илия Атанасов 
председател на ооновната орга 
низация на профсъюза.

От разискванията на събра
нието на актива на Съюза на

кия комитет на Съюза на кому 
нистите бе изтъкнато, че някои 
трябваше да отрегират, тъй ка 
то и при избирането на членове 
на Съвета на трудовата общ 
ност, преместването на хонору 
вани за щатни работници и дру 
ги нередни постъпки са водели 
към създаване ма положение, 
в което досегашният директор 
да бъде преизбран на същия 
пост.

Настояванията на партийния 
актив да не се западне в зат
руднено положение • останали 
без резултат. Мнозина членове 
на Съюза на комунистите не 
проявявали самонритичност и 
отговорност.

След всестранно обсъждане 
на положението 
следните заключения:
Лепоев да бъде изключен от 
редовете на Съюза на кому
нистите, Илия Атанасов да бъ
де наказан с последно преду- 
прежение, а на останалите чле 
нове на актива се отправя кри 
тика.

Също така е взето решение 
на Иван Колев и Йордан Мила 
нов да се препоръки да не 
участвуват в конкурса за дирек 
тор иа училището.

Светозар Живкович е от 
две години милиционер в Ди
митровград, но почти всички 
го познават. С веселия си 
нрав и другарството е спече
лил доверието на Димитровград 
чани.

Но малцина обаче знаят, че 
този 31-годишен печеневчанин 
има голямо влечение нъм рису 
ването.

В свободното си време из
цяло се отдава на рисуването. 
Изпод неговото перо са изле
зли досега десетки карикатури 
и рисунки, много от които са 
публикувани в различни вест
ници и списания.

— Където бях със служба
та или училището си — 
сътрудничех 
вич.

комунистите проличава, че от
делни членове са се стремели 
да задоволят своите лични за 
ометна на обществените инте
реси.

Как инак може да се тълку
ва изказването на Зоран Лепо 
ев, (който десетима години ръ 
ководи училището като завява: 
„С И. Колев не съм в добри 
отношения, а Йордан Миланов 
не глаоувах, защото даваше 
сведения на журналисти“. И 
Колев и Миланов са подали 
молби за директор на училище 
то“.

са приети 
Зоран

ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ НАД 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ

там и 
казва Живко-

колко са излезли и в „Другар
че". Деловата група при Общинс 

кия комитет в Бабушница има
ше за задача да оцени поведе 
нието -на членовете на Сюза на 
комунистите -в училището, за
щото мнозина от тях са между 
носителите на лошите отмоше-

Оовен с рисуване Светозар 
Живкович се занимава и 
спортуване, а следва задочно 
Виеше 'икономическо училище.

Досега е печатал свои рисун 
ки м стрипове в „Малй йеж" 
и „Гласник" в -Белград, „Деч- 
йе новинв“ в Горни Милоно- 
вац, „Утре" в Смедерево, а ня-

със
За да со стигне до това по

ложение са опособствували ло 
шито отношения.

На заведението на ОбщинсМ. Андонов М. А.

СТРАНИЦА 9БРАТСТВО * 10 оитомври 1975



4

И Н Ф 0 Р М А Т 0 Р
самоуправителната общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот
на

V;
V

За по-добра защита на майките 

родилки в СР Сърбия
заплаща' от Фонда за солидар
ност, а не иато досега — да ги 
поема организацията, в ноято 

.майните са на постоянна ра
бота.

Създадена е работна група, 
ноято до края на месец денем 
ври -настоящата година щател
но да изучи въпроса и да из
готви съответни предложения.

М. А.

Може ли отпуските по бо
лест за майкй-родилни да бъ
дат по-дълги от 180 дни? И ано 
стане тана ной ще поеме раз- 
нооките, донато майните гледат ПУСК ПО БОЛЕСТ 
малките?

Звонсна баня:
ПРЕДЛАГА СЕ: ЗА
МАИКИ НА БЛИЗНАЦИ ИЛИ
ЗА ТРОЙНИ ПО-ДЪЛЪГ ОТ-

Димитровград,

Бабушница

и Пирот да
Затова се предлага 

майните отсъствуват 
отглеждането на децата до -се 
демгодишна възраст да им се

Този въпрос неотдавна беше 
предмет на обсъждане в Съве 
та за здраве и социални грижи 
в Обществено-политическия съ 
вет на скупщината на Сърбия, 
по предложение на комисията 
за труда и трудови условия към 
Републиканския съвет на синди 
патите. Става дума за случаи, 
когато -например родилката -има 

. близначета или тройки, а жи- 
. вее, да речем далеч от работ- 

няма

донато
поради

строят общи

обекти

ДОМ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВНА 

НА ИНВАЛИДИ ПО ТРУДА?
ИЗВЪНРЕДНО ПОВИШЕНИЕ НА 

ПЕНСИИТЕ ЗА 7 НА СТО
Скупщината на Републикан

ската общност по пенсионно 
осигуряване в Сърбия прие те
зи дни решение за повишение 
на пенсиите в Централна Сър
бия с 7 на сто.

Повишението ще е валидно 
от 1 юл-и до нрая на годината, 
а ще се определя според

размера на юнските суми на 
пенсиите.

По такъв начин към хиляда
та пенсионери, неполучаващи 
повече от 1 280 динара — ще 
получат и повишение по-гол»мо 
от 7 на сто, тъй като същото 
не може да бъде по-малко от 
90 динара.

инвалидите по труда в Звонс 
на баня. В този смисъл е при 
ето и заключение да се 
прави възвание до сдружения
та на инвалидите по труда в Ниш, 
Пирот Бабушница и Димитров-' 
град за строеж на общ обект 
за отдих и почивка. Съвместна 
та комисия на сдруженията на 
пенсионерите и Съюза на инва 
лидите по труда в Белград е 
дала обещание в скоро време 
да изготви проект за изгражда 
не на такъв обект в Звонска 
баня. Избрано е ново ръковод
ство и нов управителен съвет 
от 15 членове.

На 28 септември 1975 годи
на в Звонци се състоя годиш
на скупщина на Съюза -на ин
валидите по труда. Председа
телят на сдружението в Звон
ци Илия Миланов изнесе док
лад за работата на същото 
през изтеклата година. Между 
другото той изтъкна, че голямо 
внимание е посветено на жили 
щните условия на инвалидите 
по труда. През изтеклата годи
на за изграждане или поправ
ка на жилища сдружението е 
отпуснало 61 хиляди динара.

На събранието бе повдигнат 
въпросът за изграждане на 
обект за отдих и почивка на

ното си място, или пък
възможност да приюти децата 
си в детско заведение. При та 
кива обстоятелства Синдикатът 
предлага да се даде на майка 
та допълнително време, за да 
има възможност по-добре 
гледа децата си.

от

да
М. А.

Предлага се също така и да 
се промени начина на наван- БАБУЩНИЦА
сване на личните доходи 
време на отпуска.

по

„Седмица на солидарност“ със 
стари и изнемощели лицаМайките сега получават сред 

на оума от миналогодишния ли 
чен доход и поради това значи 
телно материално са засегнати. ОТ 22 ДО 30 ОКТОМВРИ в 

Бабушнишна община се прове
де „Седмица на солидарност 
със стари и изнемощели лица“. 
В акцията дейно се включи ор 
ганизацията на Червения кръст 
в общината. По негова инициа
тива бе извършено преброява 
не на старческите семейства 
като тези сведения по-нъсно 
ще се използват при раздава

нето на разни помощи -на оста 
рели лица.

Организирано бе събиране 
■на помощи. Много организации 
на одружения труд се отзова
ха е тази акция.

За успешното приключване 
на „Седмицата -на солидар
ност с остарели и изнемощели 
лица“ спомогнаха и обществе
но-политическите организации 
и местните общности.

М. А.

Смята се, че само поради та 
зи причина след излизане 
родилния дом и донато малки
те бозаят майките получават с 
25 до 30 на сто по-ниски лич
ни доходи, отколкото да работ 
ят без прекъсване. Това ще ре 
че, че майките получават един 
вид „наказание“, поради това, 
че са донесли на света рожби.

от

БЕЛЕЖКА

V

Здравето няма ценам.
Състоянието в амбулаторатия от миналата събота 

в село Звонци най-меко казано буди тревога. Амбула
торията в събота не работи и търсещите помощ хора 
са предоставени сами на себе си. Случайно бяхме в 
тази съботна сутрин в амбулаторията. В корщора чакаше 
Драган Стратиев със седемгодишното си момченце и 
се чудеше накво да прави.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ
:НИЗКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ I
♦г
♦IС ПОНЯТИЕТО хипотони. се обознача

ва ниското кръвно налягане. Когато негови
те стойности са болестно понижени (нор
мално 120 на 70—85), говори се за хипото- 
нична болест. Заболелите се оплакват от 
отпадналост, слабост, лесна умора, особено 
при продължителна умствена работа. Мо
гат да бъдат налице главоболие, нарушения 
на съня, неприятни усещания в сърдечна
та област като присвивания, сърцебиене, 
понянога задушаване. Болните са раздрав- 
нителни, често настроението им е промен
ливо. Нерядко у тях възниква чувство на 
страх, тревога, неспонойствие. Появява се 
световъртеж, усилващ се при изправяне и 
особено при рязко навеждане, когато 
може да почувствува остро появяваща се 
болна в областта на челото — като от удар 
с плосък предмет. Понякога се усещат 
мускулни болки, които при раздвижване 
преминават. В някои случаи общата сла
бост може да се появи изведнаж. Тогава 
краката се „подкосяват“, завива се свят и 
болният дори пада. Преживяванията 
кива моменти са много неприятни, дори 
мъчителни, макар и да не са опасни 
живота.

лаквания благотворно действува 
употреба на кафе — два — три пъти днев
но. Необходимо е обаче, когато се налага, 
това да става предимно в предобедните ча
сове, защото прието вечер, нафето нару
шава добрия сън.

Не бива да се забравя,

умерена

I Лекарят, наза той, ей сега си излезе, не йена да 
даде помощ на детето ми. А цяла нощ имаше темпера
тура, сливиците му са набъбнали и не зная нанво да 
правя! Иснах от медицинската сестра да му даде ин
жекция, но тя отказа, че не смее без предписание на ле 
каря. След малко дойде и Ристо Риотов, нойто 
момиченце, също първолаче. И той се виеше г 
еше нанво да прави, а момичето имало през нощта сил
на температура. (После той с рейса замина за Бабуш
ница).

че ниското 
кръвно налягане е ниското кръвно наляга
не, но не и опасно заболяване.

Причините за болестта

водеше
и не зна-

не винаги са 
напълно ясни. Допусна се, че за нейното 
възникване играят роля различни фактори 
наследствено предразположение, 
ценно хранене, тежки, изтощителни телес- 

или инфекциозни заболпвания, нарушено 
невродинамично равновесие и пр.

Нерядно хипотонията настъпва 
ди лица, занимаващи се активно и непре
къснато с физнултура и спорт. Срещат се и 
немално хора на средна или в напреднала 
възраст с постоянно ниско кръвно наляга
не, нойто се чувствуват добре и се справ
ят напълно с редовната си трудова дей
ност. В тези случаи хипотонията е физио
логично, а не болестно състояние и не пре- 
дизвинва опланвания. Такива хора могат да 
се чувствуват толнова добре здравословно 
че дори никога не са ходили при лекар за 
преглед и не знаят за ниското си кръвно 
налягане. Ано неговите стойности се пови
шат до „нормалните", появяват се оплан
вания от главоболие и световъртеж, което 
помВоащПИРИЧИНа 33 търсене на медицинска

непълно-
Дълго време безпомощните родители се вайнаха и 

проклиняха и Здравния дом и болестите. ■ Дори заявя
ваха, че са готови да платят колното и да струва, само 
да им се онаже помощ.

ни
човен

у мла-

От номпетентни лица в Звонци узнахме, че здраве
опазването в този район не е на добро равнище Осо-
нГп.вЛ™ И неде~я’ когато здравната амбулатория 
арби' Хората от Звонци и от другите села в района 
търсят помощ, но не винаги биват и обслужени. Р

в та-
Вместо коментар ще вземем изказването на един 

звончанец, ко„то каза: „Ако зная нога ще се разболея 
аз сам ще си отида в Пирот или Ниш, но не Р

за
зная"..Хипотоничната болест може да бъде 

изленувана сравнително лесно при спазва
не на съответен трудов и общо хигиеничен 
режим: достатъчен сън, правилно редуване 
на труд с почивна, пълноценно хранене, 
умерена физкултура и спорт, фринции и 
душове с вода при 36 градуса температура, 
разходки на чист въздух. При изразени оп-

........................................ ....... ......................... ................... ..

Въпросът с подобрението на здравната служба 
Звонци заслужава сериозно внимание защото здравна 
та амбулатория в селото обслужва цял район от К Д

в

от ле-
Д-Р И. Л.

............................ М. А.
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На основата на член 43 на Самоуправителното 
споразумение за взаимните отношения на работниците 
в сдружения труд, а във връзка с предложението на 
трудовата общност на Хлебопекарницата, Коннурсната 
комисия при Комунално-услужното предприятие „Ус
луга” в Димитровград от 24. IX. 1975 година

обявява

ФУТБОЛ

ВИСОКА ПОБЕДА НА „МЛАДОСТ“
КОНКУРС„Младост” _ „Моравац” (Предеяне) 6:2 (3:2)

на „Мла- 
и студено за игра. Те

ренът неравен и лош. Зрители около 800. Съ
дия на срещата Стоядин Стошич (Враия)
Голмайстори за „Младост”: X. Арсов (2) А 
Арсов (2) и Б. Тасев (2), а за „Моравац’’’ Б 
Станимировци (2).

„Младост: М. Чипев 7, Ж. Евтимов 7, М.
Станкович 8, Д. Андонов 6, Г. Георгиев 9, И 
Кирилов 6, Б. Тасев 8, А. Арсов 8, А. Христов 
7, Д. Станкович 6 (Стоянов 6) и И. Арсов 7.

Босилеград, 5 октомври. Игрище 
дост . Времето облачно „Моравац“ от Предеяне. Той 

за първ път игра пред своя пу 
блика, която го бодреше още 
от първите минути на играта.

Въпреки сравнително студе
ното време и неподходящия те 
рен за игра, който все още не 
е подготвен, футболистите от 
Босилеград показаха солидна 
игра и с бързи контраатаки и 
с много шансове за голове се 
наложиха. Това се оказа резул 
татно, защото „Младост“ още 
в първите минути на играта 
вкара гол и с това показа, че 
е по-подготвен отбор, в който 
има няколко талантливи фут
болисти.

През първото полувреме иг
рата беше по-добра. Въпреки 
няколко неизползвани шансо
ве, в този период „Младост“ 
постигна 3 гола, а „Моравац“ 
само 1, и то от дуспа.

През второто полувреме фут 
болистите на „Младост“ пот
върдиха високата си победа, 
като постигнаха още 3 гола, а 
съперниците още 1 след свобо 
ден удар.

за попълване на работното място

1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА НА 
ХЛЕБОПЕКАРНИЦАТА — 1 изпълнител на определено 
време.

, Условия:

а) Средна професионална подготовка със специал
ност за хляб и хлебни изделия и трудов опит от най- 
мално две години на работа в специалността.

б) ВКВ работник с хлебопенарсна специалност с 
10 години трудов опит в специалността,

с) КВ работнин с хлебопенарсна или търговска спе 
циалност с 15 години трудов опит на тези работи.

Освен общите условия, кандидатът трябва да из
пълнява и следните специални условия:

— Да изпълнява всични здравословни условия за 
получаване на санитарна ннижна, с оглед да има допир 
с хранително-вкусови артинули.

— Да не е осъждан за наказателни дела, които го 
правят неприемлив и срещу него да не се води след
ствие.

Срон за поднасяне на. заявленията е 15 дни от 
деня на публикуването на конкурса в седмичния 
нин „Братство".

вест-
Най-добри футболисти 

„Младост“ в този мач се про
явиха: Георги Георгиев (капи
тан на отбора), Борис Тасев, 
Арсо Арсов и Милое Станко
вич.

на

Кандидатите са длъжни с молбата да дадат всички 
донументи за доназателства, че изпълняват условията 
на нонкурса.Футболният отбор на „Младост “ — Босилеград

Във втората си среща фут
болният отбор „Младост” в Бо

Заявленията да се изпращат на адрес: Комунално- 
услужно предприятие „Услуга" в Димитровград, ул. М. 
Тито № 44, обгорвани с 1,00 дин. таксени марни. 

Непълни и

силеград се наложи с висок ре 
зултат срещу футболния отбор В. В.

несвоевременно поднесени заявления 
няма да се взимат за разглеждане.

ОБЯВА: С това се отменя ноннурсът, публинуван в ми
налия брой на вестника.БАСКЕТБОЛ

Коннурсната комисия

Миншшно поражение в последната среща
„ОЗРЕН" (СОКОБАНЯ) — „СВОБОДА“ 70:66 (43:28) 
СОКОБАНЯ, 5 октомври. Игрище на „Озрен”. Теренът 
добър. Време хубаво за игра. Зрители около 250. Съдии 
С. Йованович и К. Джорджевич — Ниш.
„СВОБОДА": П. НИКОЛОВ, И. СИМОВ, Л. КАМЕНОВ, 
В ПЕТРОВ, Н. МИНЕВ, М. ПЕТРОВ, С. РАНГЕЛОВ, Г. ЙО
СИФОВ.

В последната среща на таз- резултат 70:66 (43:28). За загу 
годишните състезания в Източ бата, изобщо и винаги ногато 
на група сръбска дивизия бас- гостуват, сами са виновни. И 
нетболистите на „Свобода” за- отборът на „Свобода" игра не 
губиха мача срещу отбора „Оз комплектуван. От 12 състеза- 
рен” в Сокобаня с минимален тели в Сокобаня играха само

8 души.
Понеже в отбора на „Свобо

да” нямаше нито един 
играч домашните баскетболис
ти използуваха това и чрез цен 
тралните нападатели атакуваха 
коша на гостите. И 
че не поназаха по-добра игра 
те успяха да извоюват побе-

висок

шсш^мгнсйо^ шно
въпреки,

цоохи
да.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕС тази среща „Свобода” за
върши със състезанията и от 
десет отбора се класира на пе
то място.

I
3Заминават от Пирот* в часа 

Белград 
Ниш

Тръгват за Пирот в часа 3А. Д.
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, 13.30.1 

14,00, 17.20, 18,20 и 21.00- 
14,10 Я
11,30 |

6,45, 7,00 и 12,00 Лесновац 7,00, 14,30, 15.251 
Зайчар

4,30, 13,30 и 15,45 Княжваац 4,00, 5.40 и 12,00| 
4,30 и 15.30 Звон. баня 4,30 и 10,451

5,45 Велино Бонинце 7.30. 11.00 I 
13,00. 15.30 и 15.50

3
Нрегуевац
Скопие

Крагуевац
Скопие

5,00Високо поражение в Бабушница I
7,00

Лесновац
Зайчар 113,30 4.30 5
Княжавац 
Звоноиа баня 
Валииа Бонинце

7.00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00
4,30, 5,00 5,45 Бабушница 

7,00, 9,00, 10,45, 12,00 13,00
15,30, 16,00, 18.00 20.00

14.00
15.00

100.00 14,30 Т. Одоровци 
5.00 15,15 В. Лунная

Нишор 5,00, 12,00, 15,15. 18,10 Нишор
Б. паланка на всеки час

от 5,00 до 22.00 
Димитровград на всеки чвс 

от 5.00 до 22,00

„ЛУЖНИЦА” — „АСЕН БАЛКАНСКИ“ 3:0 (2:0)

Самата игра беше решена 
още в първите минути. Д. Ми- 
тич, след грешка на П. Дими
тров и Г. Сотиров, постигна 
гол вече в 3 минута. До нрая 
на орещата младият отбор на 
гостите не беше в състояние 
да се съвземе и установи рав
новесие в играта. Вторият гол 
постигна Т. ФиЛипович и 
последната минута покачи ре
зултата на 2:0.

5.00. 5.45. 6.00 
9.15. 10.00. 12,10. 14.10. 15.00 

16.00, 17.00, 17.25, 18.45 
Д. Криводол 
Дойкинци

Бабушница
БАБУШНИЦА, 5 октомври. Игрище на „Лужиица". Те- 
ренът добър. Време хубаво за игра. Зрители 300. Съдия 
М. Трнинич — Ниш. Голмайстори Д. Митич в 3, Т. Фи- 
липович в 45 и Т. Стоядинсзич в 77 минута.

„ЛУЖНИЦА": М. Джоиич, 3. Раиич, Д. Митич, М. Га- 
гулич, Т. Тасич, М. Филипович, 3. Цветанович, Ч. Танчич, 
Т. Стоядииович, С. Пейчич, Т. Филипович.
„АСЕН БАЛКАНСКИ”: Г. Ставров 6, Г. Сотиров 5, Г. 
Цветков 5, А. Пейчев 6, А. Петров 6, П. Димитров 6, С. 
Мериович 6, Д. Каменов 5, А. Милев 6, Б. Петрович 5 
(Й. Гошев).

4,30Д. Криводол 
, Дойкинци 
Т. Одоровци 
Велина Лунання

14,30
6.00 и 12.003 
6.00 и 16.30“ 

6,30, 12,45, 17.00 18.45 
Б. паланка на есени час 

от 5.00 до 22,00 
Димитровград на всеки чвс 

от 5,00 до 22,00 
4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темсна 5.10. 7.00, 9.00. 13,00 

14.10, 18,00. 20.10. 22.10 13,55. 15.00. 17.00. 21.00. 22.50
4.30, 6,05. 7,15 Вел. село 5.10. 6,40. 7.50, 9.40 

11,40, 13,05, 14.45, 16,00. 17.40. 
19.40 21.00, 22.50

В

Темсна
През второто полувреме игра 

та не беше изобщо интересна, 
футболистите на „Лужница" бя 
ха доволни от постигнатото, а 
„Асен Балкански" нямаше сили 
да измени 
тият гол на Т. Стоядииович са- 

потвърди победителя на 
днешната среща.

Кръстев, Б. Михайлов и М. Пе
тров отказаха да играят, пора
ди лични причини, 
правят за първ ггьт и безспорно, 
(ако се разчита на по-нататъ
шни успехи), трябва да се уста
новят други отношения с тях.

съвет на „Асен 
ще обсъди случая 

през тази седмица и що заеме 
определени 
въпроса.

Във втората среща на тазго
дишните състезания футболис
тите на „Асен Балкански” пре
търпяха високо поражение в 
мача с „Лужница” в Бабушни
ца. Резултатът от 3:0 можеше 
да бъде и по-висок в полза на 
домашния отбор, понеже гос
тите играха с почти отслабен 
състав.
единадвсеторка не заминаха в 
Бабушница, Трима от тях —К.

Вел. оело
9.00. 11,00, 12.10. 14,10 

15,00. 17.00, 19.00. 21,10, 22,10 
Държине 4*40, 6,05, 12,20 Държина

14.10, 18,30, 22,10

Това но
5,10. 8.30. 13.00

14,35, 19,00 22,35
5,00. 12.00 Йвловица 

Суноао 4ДО, 605. 12,30. 14.40, Суноао 
4,30. 14.10

Йелоаица 7.00, 16,003 
5.10, 7,00, 13.15. 13.003 

5,15. 15.001 
5,10, 0,40.3

положението. Тре-
Пвтрояац 
М. Иоееноеац

12,30, 14.10. 19,00

Пвт^овацУправителният 
Балкански” . 4ДО, 8.05 М. ованоаац

13,10, 14,50 ЗОДО
мо

Петима от първата постановища А. Д.
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В часове на отдих и почивка
^ ДВА АНЕКДОТА ОТ НОС

МОГА И АЗ**»
^иня^Газ ми- Во7илН АР^Гт^ 
и ’ Ако е нужно мога и аз...

Другарят Тито винаги 
е бил с бойците. Вървял 
е с тях в колоната, заед- 

се хранил, заедно 
с тях. Една нощ де- 

войник искал

слех. . .

Съмнителна работаНО
СПЯЛ
журният 
да събуди постовия вой 1944 да се отбранява и между 

казал:През лятото на 
година в Топлица една 

от Четвърта сръб-р Да нб задрему 

| шоверйете...
другото

— Братко, аз съм ко
мунист.

Влайко, който тия дни 
очаквал да го приемат в 
Партията, отговорил ряз

ник за смяната и вместо
'0 войника започнал да 
ЙЙ събужда другаря Тито: 
% — Хайде! Ставай! На

част
ска бригада разгромила 
една българска рота, ко
ято се опитала да влезе 
на освободената терито
рия. В това време боецът 
Влайко пленил един бъл 
гарски офицер.

Започнал българинът

1 трябва да вървиш! 
— Добре, его веднага! 

— отговорил другарят 
Тито и започнал да ста-

пост
ко:1 — Мълчи, лъжец та- 

ти си комунист,Че кажу човеци на прочету това мойе писмо, че 
съм стар човек и не се разбирам юди пут и путища. Се» 

Ама нейе верно. Идем я свану годину ,на дълг пут до 
синовете по Белград и Нови Сад и видел сам путеве и ХЦ 
путеве, ама ко тия през Видлич йоще не съм видел. ^ 

Наначимо се тия дни у „Комбето“ и търгомо за со 
Цариброд. Нема нво да ви распраям за „Комбето“, ной 
се возил у жега знае нинво, а ной се не е возил да Хч 
му не дава господ да се вози. Са ми не е ред да ви Хч 
распраям за „Комбето“, а очу да ви кажем за путат XV 

Видлич. Слазимо до Марину чешму надоле, „Ком- хс 
бето“ рипа по долиняците, а нийе смо се навлачали за ^ 
руйе и навели главе да не ударимо у таванат. Ка од- Хч 
йеднуш налетемо на раван пут. Машината одъну. Нийе XV 
се учудимо нво са стану. Я си помисли да не смо вече ^ 
ванули асвалтат оди Смиловци. Ка погледа йош смо под 
Марину чешму. Надзърнумо из пенджерат и нво да ви
димо — Комбето иде по асвапт, Бре, децата докараше 
асвалтат до Видлич. И додека да се порадуйемо па 
улетемо у дупйете. Додека да повалим Општинуту ас
валтат се свърши. Ама за неколко минуте па улезомо на 
асвапт. Кво стае са? Ниной не смейе ни да се радуйе, 
ни да нритикуйе. Я тамън се намести да почнем да ва
лим и реко:

А \ КЪВ,
знаеш ли че и аз още неI ва.1 съм комунист.Дежурният тогава ви-1I на изкуството от 1римсия пери
од — хеката.

Най-старата версия на детс
ката приказка „Червената шап
чица“ е поникнала през 11 век. 
Първата версия била написана 
на латински език и носела за- 

,Момиченце, избавено

Проверете знаиията си!I Кои са |най-висони постройни в света?
Каква находна е намерена през 1961 година в 

Димитровград?
Кога е написана първата версия на „Червената

презI главие 
от въл

Маслодайното растение — 
е пренесено

шапчица“? н“’’I Отнъде е пренесен слънчогледът у нас?

I
— Бре, човеци, видите ли но се прае путища...
Одйеднуш Комбето улете пак у дупйе, я си прег- 

ризо йезикът и застану. Мислим си нино може тена да % 
се прайе путища. Знам на друго место или йе асвапт % 
или нейе. Тува през Видлич напрайено на одкапци. ■ 11
Десетина метра асвалт, па десетина метра нема, па Йл I I I О А\1/ О А А ЦУ
десетина метра асвалт, па пак десетина метра нема, ^ V #1г1
додека не стигомо у Смиловци и ванумо асвалтат за УХ ■> ■%Цариброд I Мъртво море?

I

слънчогледът 
от страните на Америка през 
16 век. В Мексико и Перу той 
бил отглеждан още преди ид
ването на Колумбо. В Европа 
го донели испанците, а от Ис-

През 1961 година при копае 
нето на основите за нови сгра 
ди в Димитровград бе намере 

с римски

Най-високи сгради в света 
са Айфеловата кула в Париж 
(318 метра), Емпа ер стейтс 
билдинг, небостъргач в Ню 
Йорн, насипът Антонело Б то- 

. редо и готическата катедрала 
с нулата от 14 век в германс
кия град Улма.

11 на мраморна плоча 
надпис и образ на човек. Екс-1 понатът се намира в Нишния 
музей нато важен енземллър

пания по-късно се разпростра
нил из цяла Европа.II НАУКА1 Защо цъфтят овошките?...IIII Ка стиго у Цариброд реко че питам ненога што 

йе тека нашарен путат през Видлич. Аон ми одговори 
на шегу: Мъртво море е воден ба

сейн, разположен в горещата 
пустиня на Югозападна Азия 
между Израел и Йордания. Во 
дата е гъста, понеже съдържа 
големи количества соли (се
дем пъти повече отколкото в 
Адриатическо море). Тъй както 
реките, вливащи се в това мо
ре, не могат да наваксат из
паренията на водата (поради 
виооката температура всяка се 
нунда се изпаряват над 100 
нуб. м вода) от година на годи 
на /морското равнище се спус
ка и в момента е с около 400 мет 
ра е под равнището на Средо 
земно море. В Мъртво море не 
съществува живот (оттук и 
името му). Околността му пред 
ставлява слана пустиня.

Проектът за оживяване на 
Мъртво море, който се изра
ботва в Израел, предвижда до 
!нарване на вода от Средозем- 
но море с помощта на мощни 
помпи. Това мероприятие ще 
доведе до опреоняване на ела 
ната вода и за настаняването 
му с живи същества.

1 — Да не задрему шоверйете!
Манча1

АФОРИЗМИ

*
____ ГОСТ И РИБА СЕ ВМИРИСВАТ ОТ ТРЕТИЯ ДЕН.

*
В нянои височки села от преди известно време се раз

цъфтяха много овощни дръвчета — сливи, ябълки и пр. Ста
рите хора в това виждат предзнан за студена и дълга зима. 
Науната дава обяснение, че това е последица на дълготрай
ните валежи през пролетта и лятото. Тя не предсказва дълго
трайна зима, но че през идната година цъфналите сега овошки 
няма да дадат плод. Разцъфтели са се пъпните, останали не- 
повредени от силните градушки през лятото.

Нивите в Каменица и Волев дол се зеленеят от никна
лото жито и фасул, които в нрая на август бяха оронени от 
градушката. Цветът и зеленината дават печален изглед на 
есенния пензаж във Висок. м

На снимката: цъфнали овошки в Волев дол.

ГРЕШКИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ СКРИВА ЗЕМЯТА.

*
ИМА ХОРА, КОИТО ХВАЩАТ РИБА И ОНЕЗИ, 

НОИТО САМО МЪТЯТ ВОДАТА.

*
КОГАТО ТЪРСИШ ИСТИНАТА, ДАЙ СВОБОДА

НА ЕЗИКА.

В. Петров3^

Епидемия
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