
ьрятстВо С указ на президента на Социалисти 
месна федеративна република 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
фическа дейност и приноса нъм раз
витието на братството и единството 
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Осъществяване
Димитровградска община

на делегатската система в
31-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА СВОБОДЕН НИШ

На другаря Тито 

златна грамота
ГОЛЕМИ УСПЕХИ, НО И ПРОПУСКИ

Тържествената сесия на Общинсната скупщина в 
Ниш, проведена на 14 октомври т. г. — Деня на осво
бождението на Ниш, имаше изнлючително тържествен 
характер, делегатите на Общинската скупщина с въо
душевление приеха решението на другаря Тито да се 
присъди първата златната възспоменателна грамота на 
град Ниш. Тази грамота бе присъдена на президента 
Тито, нато на един от най-великите хора на днешното 
време, който целия си живот всеотдайно посвети на со
циалистическото самоуправително настояще и бъдеще
то на нашата страна. Като признание за всичко онова, 
което другарят Тито е сторил за нашите народи и на
родности.

Делегатите също така присъдиха сребърна възспо
менателна грамота на Университета в Ниш, по случай 
десетгодишиината от основаването му. На сесията бяха 
връчени и тазгодишните традиционни награди „Осво
бождение на град Ниш“.

На тържеството по случай освобождението 
Ниш и годишнината на Университета присъствуваха и 
председателят на ЦК на СКС д-р Тихомир Влашналич, 
председателят на Снупщината на СР Сърбия Живан Ва- 
силевич, председателят на Изпълнителния съвет на СР 
Сърбия Душан Чкребич председателят на РК на ССМ 
Светозар Мияилович и други републикански ръководи
тели.

" на
Димитровград

на избирателите по въпроси 
от значение Също не се про 
веждат и събрания на труде
щите се в организациите на 
сдружения труд. Това са досе
гашните недостатъци, ноито в 
предстоящия период трябва 
да се преодолеят.

В информацията е изтъкна
то, чо делеггтснат'- с^"темз 
трябва да бъде база за по-на
татъшното развитие и укреп
ване на социалистическите об
ществени отношения- Тя тряб 
ва да осигури още по-пряка 
роля на работническата класа 
и всички трудещи се в упра
влението с всички обществе
ни работи, и в решаването по 
всички въпроси от жизнено 
значение в самоуправителното 
ни социалистическо общество.

На територията на Димит
ровградска община действуват 
30 делегации, които чрез сво- 

70 делегати в Общинската 
скупщина непосредствено ре
шават всички въпроси от зна
чение за обществено-политиче 
ската ни общност.

тическите организации, други 
общ-и::и, самоупразитслните об 
щности в общината и местни
те общности трябва да се по
добри и укрепне. Председателят на Общинсната снупщина в Ниш 

Владимир Петрович изнесе донлад за социалистическо
то изграждане на града и общината.

На тържественото заседание на университетския 
съвет и на номитета за чествуване на юбилея на ниш- 
ния университет поздравителна реч произнесе д-р Ти
хомир Влашкалич, председател на комитета за честву- 
ване. За 10-годишното развитие на университета и него
вите перспективи говори д-р Глигорие Зайечаранович, 
ректор на университета, накто и председателят на Уни
верситетската конференция на ССМ Драгослав Джонич. 
Бяха раздадени грамоти и дипломи на заслужили ор
ганизации и отделни лица за приноса им в развитието 
на университета, накто и награди на най-добри студенти.

На 14 онтомври бяха положени венци и цветя 
пред паметниците па Бубань, Синджеличев площад, в 
лагера „12 фебруари“ и др. На Бубань се състоя голям 
исторически час за учениците от нишките средни и ос
новни училища.

От многобройните масови тържества в Ниш бя
ха изпратени поздравителни телеграми до президента на 
Рспублината Йосип Броз Тито.

Чрез делегатите в Скупщи
ната на СФРЮ, СРС, делега
тите в републиканските общ
ности на интересите и 
трябва да се установи пряка 
връзка и предават положител
ните опити.

На територията на община 
та са учредени и 7 самоупра 
вителни общности на интере 
сите. Общо е мнението обаче 
че в тях все още не са уста 
новени отношения върху осно 
вите на делегатската система 
Поради това се налага по-го 
ляма ангажираност на всички 
обществени фактори, а преди 
всичко на комунистите, за ця
лостно осъществяване на де
легатската система в самоуп- 
равителните общности на ин
тересите.

т.н.

В Димитровградска общи
на е нужно да со положат у- 
силия за реализирано на про
грамата, поето всъщност зна
чи развитие на стопанството, 
нестопанските дейности и ме
стни общности и създавано на 
по-добри жизнени условия за 
трудещите оо хоро и гражда
ни — бо подчортано на сеси
ята.

ите

В изминалия период от го
дина и половина Общинската 
скупщина е провела 13 общи 
сесии, на които са разгледани 
266 точки. На тези сесии са 
разгледани въпроси твърде ва
жни за обществено-политичес- 
иия. културен и стопански жи
вот в общината.

Бе прието, че в предстоя
щия период трябва организи
рано да се работи върху про
цеса на самоуправително ор
ганизиране на трудещите се 
хора и граждани за цялостно 
развитие на делегатската сис
тема. Особено внимание тряб
ва да се обърне 1на идейно- 
политическата работа и на 
прямата връзка на делегации
те с трудещите се хора и гра
ждани, което ще създаде въз
можност непосредствено да 
участвуват и -всички прогресив
ни хора да решават по въпро
сите от общ интерес за общи
ната и обществено-политическа 
та общност.

Ст. Ст.

А. Д.

Общинската снупщина е ра
ботила според приетата прог
рама, което обаче не може да 
се каже за делегациите, все 
още нямащи свои програми и 
планове за работа. Те всъщ
ност работят по програмата на 
Скупщината. Безспорно това е 
една от пропуските и в пред
стоящи# период трябва да се 
изготвят програми за работа 
на делегациите.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СН В БОСИЛЕГРАД

СТОПАНСКОТО ОБЕДИНЯВАНЕ ДА СЕ 

ПРОВЕДЕ ДОКРАЙ
прос трябва да бъде съвмест
но решаван от трудовия колек 
тив и от обществено-политичес
ките организации 
се в разискванията -на заседа
нието на Номитета.

Договорено о всички въпро
си, обуславящи успешното на
чало в работата на новата сто
панска организация, да се ре
шат до кроя на този година.

Предложено о Изпълнител
ният съвет на Общинската 
снугмцино да оформи работна 
групп, която ще съдеГгствува и 
контролира реализирането на 
договорените задачи.

да се осъществи подготовката 
за уопешно начало в работата 
на новата отопансна организа
ция, членовете на Комитета, в 
присъствието на директорите 
на трите обединени стопански 
организации, со застъпиха още 
веднага да со отпочно с из
готвянето на нормативни пра
вилници и на програма за ра
бота на -новата стопанска орга
низация.

На заседанието но Номитета 
се подчерта, че изключителна 
-важност има решаваното ма 
кадровия въпрос в новосъз
дадената стопанска организа
ция, в които досега ощо не о 
избрано ръководство. Този вь-

След успешно състоялия се 
референдум за обединяван© 
на търг
„Слога“, земеделската 
рация и занаятчийското пред
приятие „Услуга“ . в Босиле
град, сога предстоят твърдо 
отговорни задачи новата сто
панска организация, която ще 
отпочно да работи от 
януари идната година, да раз
реши всички икономически и 
д-рупи въпроси във връзка с 
по-нататъшното си развитие.

овсмото предприятие 
коопе- изтънна

Трябва да се работи и вър
ху съгласувано на програмите 

Скупщината, нейните съве
ти, делегациите и самоуправи- 
телните общности -на интеро- 

Също така сътрудничес-

Също така и връзката меж
ду делегатите и делегациите е 
слаба, а особено между деле
гациите и труде/ците се и гра 
ждани. Мненията на делегати
те бяха, че са създадени до
бри условия за работа. Обаче 
не трябва да се спрем дотук, 
понеже има и пропуски.

на първи

сите.
твото с Републиканската смуп 

само набо констатирано 
проводеното проз миналата сед
мица засоданио на Общинския 

на СК в Босилеград.

Товащииа, републиканските 
управителни общности но 
торооито, 
мост в Ниш, общоствоно-поли

ИIIВсе общРегионалната моми гот
Обсъждайки мак иай-офикаомооще не се чува думата на ши- 

маси. Няма събрания
В. В.

реките



НИТАЙ, СИНГАПУР И ИНДИЯДЖЕМАЛ БИЕДИЧ ВМИЛОШ минич
В ПОРТУГАЛИЯ ИЗЯВА НА РАВНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ

м„"га"™Е,иной?осй: ПОСЕЩЕНИЕ В ИНДИЯ
своите привети. Също тана ДУ.СФР^Югославия и НР Ни- 
югославсната делегация се е по.нататъшио развитие и унлре 
срещнала и с, председателя вла,н0 ,на различните 
.на постоянния номитет -на Об- сътрудничество между

Чу Де. страни, върху основите на рав

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Джомал 
Биедич със съпругата си и 
членовете на югославската пра

готовност заВИЯ на двудневнотоПо време 
си пребиваване в Индия пред
седателят на Съюзния изпъл- 
«нителен съвет Джемал Биедич 
се срещна с индийския прези 
дент Фаирудин Али Ахмед и 
води разговори с 
председателя на Индия Инди- 
ра Ганди. Също тана той има 
ореща и 
Общоиндийския национален кон 
грес Барухар, води разговори 
и с министъра на външните 
работи Чаван и министъра на 
търговията Чатопаджай.

И в приятелсна Индия юго
славската правителствена деле 
гация бе посрещната сърдечно 
и топло. Това беше още една ус

на Сюз- 
съвет м

П од п редседат ел л т 
изпълнителен 

съюзен секретар на външните 
работи Милош Минич в 
лото на седмицата посети Пор 
тугалия. По време на двуднев- 

Милош

видове
дветения

не-вителствена делегация в 
деля завърши посещението на 
Нитай и от Кантон отпътува в 
Сингапур на кратно посещение 
и делови разговор с президен 
та на републиката Бенджамии 
Ширс, министър-председателя 
Ли Куан Ю и сътрудниците

нача- конгресщонитайсния

министър-
ното ои посещение 
Минич води разговори със 
своя домакин, министъра на 
външните работи на Португа
лия Мелу Антунеш. Също тйна 
Милош Минич се срещн^ и 
води разговори и с президен
та на републината Коща То
миш, министър-председателя 
вицеадмирал де Азеведа, ге
нералния секретар на Порту
галската социалистическа пар
тия Миро Соареш, секретаря 
на КП Марио Кунял, секрета
ря на Демократичната партия 
Са Карнеира. Изтъква се, че 
разговорите са били твърде 
съдържателни и в тях са засе 
пнати и обсъдени антуалните 
политически проблеми и по
нататъшното югославско-пор- 
тугалсно сътрудничество.

Разговорите са протекли в 
приятелска обстановка и пъл
но взаимно зачитане на поли
тическите гледища. Подпред
седателят Милош Минич е из
тъкнал симпатиите, с които в 
Югославия се гледа на демо
кратичното преобразование в 
Португалия и югославското 
желание за разширяване и 
задълбочаване на конструктив
ната и равноправна размяна 
на мнения и сътрудничество 
с Движението на въоръжените 
сили и прогресивните партии 
в страната.

с председателя на

им.
ДжемалПосещението на 

Биедич в Китай, първо посе
щение на югославски предсе
дател на правителството, в 
тази страна бе твърде успеш
но. По време на посещението 
Джемал Биедич има среща и 
с председателя Мао Цзе-дун, 
с когото разговаря един час 
и половина. Нашият премиер

пешна среща между държав
ниците на двете необвързани 
приятелски страни. Освен об
съждане на билатералните от
ношения, НО14Т0 ПОСТОЯННО Св 
развиват и укрепват, в разго
ворите бе всестранно обсъде
на и международната обста
новка и дейността на необвър 
заните страни.

Индийският печат подчерта
ва, че сегашното посещение 
на Биедич идва след неотдав 
на успешно проведените раз
говори между президентите 
Тито и Ахмед, които потвърди- 

тъждествеността 
погледите на двете 
ни по всични

води изчерпателни разговори 
с подпредседателя на китай
ското правителство Тенг Хсиао 
Пинг, който замества болния 

Джоуминистър-председател 
Ен Лай.

нахаВ съобщението за югослав
ско-китайските разговори се 
подчертава, че Джемал Бие
дич е имал сърдечен и прия
телски разговор с председа
теля Мао Цзе-дун, който на 
президента Тито е изпратил

стра- 
значителни 

въпроси. Изтъква се, че два
мата президенти са подчерта 
ли решеността да се насър
чават двустранните усилия за 
развитие 
коопериране, за по-големи ка
питаловложения и за по-уско-

на промишленотоноправието, независимостта и 
взаимното доверие.

Двете страни се съгласиха 
да образуват съвместен коми
тет за успешно развитие 
стокообмена”.

,.Двете страни са доволни от 
резултатите на разговорите”
— казва се в номюникето.
— „Те с удоволствие конста
тираха сегашното плодотворно 
развитие на отношенията меж

СЛЕД ЮГОСЛАВСКО-ИТАЛИАНСКИЯ ДОГОВОР рено осъществяване решения
та на съвместния комитет за 
стопанско, научно и културно 
сътрудничество.Сенатът даде подкрепа 

на правителството
на

ЧЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛААЛЛЛ/

СЕКУЛА ЙОКСИМОВИЧ И 
АНТУН МИЛЕТИЧ

След представителния дом 
и италианският сенат тези дни 
гласува за предложението на 
правителството да сключи спо
разумение с Югославия за ня- 
'нои открити гранични и други 
въпроси, които тридесет годи
ни нарушаваха взаимоотноше
нията между двете страни.

За сключване на окончател 
ните споразумения с Югосла
вия гласуваха почти всички де
путати, с изключение на тези 
от крайната десница (11 души), 
които останаха сами и изоли
рани. Такова болшинство е

рядко явление в италианския 
парламент, което говори за 
правилната политика на прави
телството за договаряне и раз 
ведряване в Европа. Освободителната борба и революция 

на югославските народи (1941—1945)
ПОСЕЩЕНИЯ

Монголска
делегация ОФАНЗИВА СРЕЩУ СВОБОДНАТА ТЕРИТОРИЯ В СЪРБИЯ ПРЕЗ 

ЕСЕНТА 1941 ГОДИНА
До средата «а септември 1941 година 

само,на територията на западната част на 
Сърбия и Шумадия действуват 12 парти
зански отряди с около 7500 бойци. Вър
ховният щаб и ЦК (на ЮКП, веднага след 
съвещанието е Столице, минават в освобо
дено Ужице. отнъдето ръководят 
нието. Това е период «а интерезивна рабо
та по изграждане ш военна организация 
на въстанието и органите на революцион
ната власт. По това време в Ужице работи 
и оръжейната фабрика, в която биват про- 
гаведени повече от 21 000 пушки и голя- 

ноличество боеприпаси. Тун Върховният 
щаб продължава да издава своя „Бюле
тин“, а Централният комитет вестник „Бор
ба“. На цялото свободно пространство' по 
това време не само в Сърбия, но и в Чер
на гора, Хърватсно, Босна и Херцеговина 
както и Словения, започва да създава 
се развива народната власт
народоосвободителни отбори.

Там, където окупаторът 
държи нонтрол над окупираната 
акциите изпълняват 
групи,
нации и обектите по

По покана на Скупщината на 
Югославия в Белград пристиг
на делегация на Великия наро 
ден Хурал на НР Монголия, ог
лавявана от председателя на 
Хурала и члена на ЦК на мон
голската народна революцион
на шартия Н. Лувсанчултем. 
Делегацията води разговори с 
делегати на Скупщината на 
СФРЮ, предвождани от пред
седателя на Скупщината Киро 
Глигоров.

Президентът на Републиката 
Й. Б. Тито прие Нямин Лувсан
чултем и се задържа с него в 
продължителен 
разповор.

НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ В ЧССР
Съюзният секретар на народ

ната отбрана генерал на ар
мията Никола Любичич, начело 
на делегацията на Югославс
ката народна армия е на офи
циално посещение на въоръ
жените сили на Чехословашка
та социалистическа република.

КИТАЙСКА ДЕЛЕГАЦИЯ
В Белград пребивава делега

ция на НР Китай, която води 
разговори за научнотехничес- 
ното сътрудничество 
двете, страни през 1976 годи
на. Делегацията води замест
ник минастърът 
отношения 
чужбина Ши Лин.

се на въстаническите райони и онези, кои- 
, то допълнително биват доведени (342 

Франция и 113
от

пехотна дивизия от съветс- 
но-германския фронт, както и 125 пехотен 

от Гърция) са под 
номенданта

полк командата
„„„ 18 армейски
корпус (на пехотния генерал Франц Беме 
Началникът

на нас въста

на германското Върховно 
командуване Вилхем Найтел по същото вре
ме С цел да сплаши народите на Югосла
вия утвърждава нато отмъщение за живо- 

е^н геРманс«и войник да се раз- 
меР ччТ(п° Д° 100 комУнисти. Генерал Р 
пабпти, к ?КТ0МВРИ по-прецизно раз
работва Каителовата директива, па заповя
да за всени убит германски войнин да се
на сГоТн100' 3 33 Ранен 50 е^Рби Така само в Крагуевац на 21 октомври биват 
разстреляни 7 000 - р оиват

Въпреки че 
от 24

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редактор 
СТОЯН СТАНКОВ 

Технически редатнор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

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

администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
динара

Тенуща сметна 
62500-603-9529 
СДК — Ниш

~ Печатница „Вук Карад- 
жич", Ст. Паунович 
№ 72 — Н и ш

Бе-мо

приятелски

патриоти.
от 'началото на операцията 

с&птември до 9 октомври 1941 
па германсните части 
Щабът на 18

и да 
във вид на

годи-
завладяват Мачва, 

армейски корпус не е тт 
волен от операциите в дъгата на Сапа и

заповед действията да продължат® .

~наа I-
томв,ри да .поевчрмят т-с*. АО 25 ок-
= .^зГ^аШ-^~вДЛР<>ВеЖ- 

Междувременно и
прави НопоПр~^ОТс° Г°ВОАСТВ0 Д3 
жа Михаилович аа обша б™кЦИТе На Дра'че;н^итТаТаСнеаАОве°дГИТ^^Жо' 

на споразумението в Бранна" 27™^-

и занапред 
територия, 

нелегални въоръжени 
разрушават комуни- 

Ш|. „ --- Тях, правят сабота-
жи и диверсии над съобщителните средс-
паторът°ТаНаЛИТе °беКТИ' Н0ИТ0 "°™ваРону- 

Понеже схваща сериозността на 
ва обстановка на югославсната 
Хитлер на 16 септември 1941 
Два :на I

които
«нова

тана- 
територия,

гриогуопН-* година заловя
„„„ генералфелдмаршал Франц Лист 
комендант на въоръжените сили на Югп' 
иаток, да потуши въстанието на своята те 
РИчастЯптГЛнВН° :НЗ т0РитоРията на Сърбия
но з1тПпЯ Не3аВИСИ,Мата АъРжава Хърватс 
но. Затова «сични военни сили, намиращи

населе-
между

въпреки (настоява-
на-

за стопански 
на НР Китай с оку-

на
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ЧЕСТВУВАН ДЕНЯТ НА ВЪСТАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИЯ НАРОД

ЛИКЪТ НА МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ СВОБО 

ДНИТЕ ГОДИНИ ИЗ ОСНОВИ СЕ ИЗМЕНИ
* НА ГОЛЕМИЯ НАРОДЕН СЪЕ.ОР В КУМАНОЗО ГОВОРИ ФИЛИП БРАЙКОВСКИ

С многобройни тържества 
във всички краища на репуб
ликата на 11 октомври маке
донският народ чествува един 
от най-големите 
своята история — Деня на 
въстанието — 11 октомври.

В Куманово, където преди 
34 години, както и в Прилеп, 
пламнаха първите въстаничес- 
ки пушки, се състоя голям на
роден ^итинг на който, освен 
десетина

нация- Този исторически
македонският народ мо

жа да осъществи затуй, че се 
бореше рамо до рамо 
ки югославски народи, 
предвождаше
класа на Югославия начело с 
Комунистическата 
другаря Тито.

Борбата се води при 
сложни условия- Тази 
зирана борба се срещаше не 
само с окупатора 
слуги, но и с опортюнистичес- 
ките становища и действува- 
нето на Българската работни- 
ческа партия (комунисти), зад 

— След многовековно роб- което се криеха великобългар- 
ство под различни господари ски аспирации към Македония, 
през 1941 година македон- които за съжаление и 
ският народ изживяваше най- неснрито се манифестират. Те 
трудните моменти в своята ис чрез своя експонат Методи 
тория — каза Филип Брайков- Шаторов — Шарло се опитаха 
ски председател на Съюза на 
сдруженията на бойците от 
Народоосвободителна г 
в Македония- — На македон- ди. 
ското небе бяха се надвесили 
най-мрачните облаци, навестя
вайки не само поробяване, 
но и пълно унищожаване на 
македонската самобитност.

под- ния по кой знае кой път вече 
се акцентуват великобългарски 
те аспирации, при което цяла 
Македония и части на Сърбия 
се зачисляват в български зе-

пиг

с всич-празници в които 
работническата ми.

Македонският народ и остана
лите югославски народи вина
ги са били и се застъпват за 
конструктивно и миролюбиво 
сътрудничество с всички, а о- 
собено със съседните страни 
върху основите на равнопра
вие и зачитане на правата на 
народите и народностите.

партия и

твърде
органи-

хиляди граждани, 
присъствуваха Бошко Станков- 
ски, Благой Попов, Карангелски 
и други изтъкнати македонски 
ръководители.

и неговите

Македонският народ и на
родностите в Македония масо 
во участвуваха в четиригодиш 
мата НОБ. Партизанските от
ряди от 1941 и 1942 година 
прераснаха в батальони и бри 
гади през 1943 година и в ди
визии и норпуси през 1944 и 
1945 година. В тази кървава и 
неравноправна борба срещу 
фашисткия окупатор и домаш
ните слуги Македония загуби 
приблизително 76 000 души, 
докато 28 000 граждани изжи-

Белград тържествено ще 

чествува 20 октомври
днес

македонския народ да отделят 
от революционната борба, коя 

борба то водеха югославските наро-

Първите партизански изстре
ли на 11 октомври 1941 годи
на обявиха не само началото 
на въстанието в Македония и 
победата на линията на Югос
лавската комунистическа пар-

ОТ ЗАГРЕБ ПРИСТИГА 
ЕДИНСТВОТО

КЕРВАНЪТ НА БРАТСТВОТО И

Тазгодишното честБуване на 
20 октомври, Деня на. освобож 
дението на Белград се прове
жда в рамките на 30-годишни- 

от освобождението 
и победата

това тържествено празненство 
по случай 20 октомври, осво
бождението на Белград, ще 
има всенароден характер.

Една от манифестациите на 
над Октомврийското тържество

Белград е традиционния Кер
ван „Братство и единство“.
Гостите от Загреб пристигнаха 
днес в Белград, където бяха 
тържествено и с радост посре 

ности и трудови организации, щнати от домакините. Те 
училищата, обществените орга посетят много културко-истори- 
низации. Особено богата г.ро- чески паметници в Белград и 
грама ще имат младежките ще се запознаят с града и циална свобода, да обезпечи
организации. По този начин околността му.

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ПОДВИГ ттшщшт
Ш1 ■ . ' - ■
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Въстанието на македонския 

народ от 11 онтомври 1941 го- 
в дина е не само борба срещу 

фашистките варвари и техните 
домашни слуги, каза след то
ва Брайковски. Същността и 
смисълът на въстанието са

ната
Югославия 
фашизма. Главен организатор 
на тържествата ще бъде Град 
ската конференция на ССРН. 
Най-големи манифестации ще 
се проведат в местните общ-

на

с-
.V

съдържани в назрелите исто- 
ричесни условия македонският 
народ чрез въоръжена борба 
да извоюва национална и со-

ще

катосъщертвуване и възход

&
гади. Идеята за формиране на една такава 
по-силна подвижна част — Първа проле
тарска бригада 
на Върховния комендант Тито още по вре
ме на пребиваването си 1на Златар. Тук, по 
време на спирането <на партизанските от
ряди в село Косатица, под Златар, се про
веждат и първите консултации 1непосредст- 
вено с борците от Ибарсната рударска че
та на Кралевашния батальон, както и 
таналите партизански части, което 
върждава основателността па намерението 
на Върховния комендант.

По идването в Нова Варош се извърш
ва реорганизация на партизанските 
които приотигат от различни посоки >на Сър
бия и частите ш Ужишии, Крагуевашки, 
Чачански и Шумадийски отряди. Формират 
-- —1 батальона от 700 души от най-доб
рите’ бойци в състав, докато от останалите 

се създават пет батльона, чинто зада- 
постоянно да отиват в Сърбия. Към 

средата на декември Върховният щаб с три 
батальона тръгва по посока на Рудо, нъде- 
то се съединяват с два батальона черно
горски партизани, предвидени да влязат в 
състава на позата бригада.

В Рудо на 22 декември 1941 година по 
заповед ма Върховнйя щаб се формира 
Първа порлетарсна народоосвободителна, 
бригада, в която най-напред влизат следни
те части: Първи и Втори черногорски ба- 

I, след това Крагуевашки, Кралеваш- 
Шумадийски батальон. По-късно 

съвместна заповед на делегатите на Вър
ховния щаб и Главния щаб на Народоосво- 
бодителни партизански отряди в Сърбия от 

състава на Първа 
влиза и Белградски

ври, четниците започват с нападения срещу 
партизаните, а в нощта на 1 срещу 2 ноем
ври се опитват да заемат Ужице, което 
държат партизаните. Това не им се удава

С идването на новата 113 пехотна ди 
визия от Източния фронт генерал Беме ре 
шава да предприеме заключителни опера 
ции срещу партизанските отряди и свобод 
ната територия с център Ужице. Борбите 
продължават на 25 ноември 1941 година. 
Най-жестокият сблъсък става на Кадиняча, 
където партизанските сили непосредствено 
защитават Ужице и където на 29 ноември 
загива почти целият Работнически батальон, 
след което германците вече през същия 
ден проникват в разрушеното Ужице.

Вт>преки че едно число партизански 
бойци по време на германската офанзива 
се върщат по домовете си и напускат от
рядите, поради бързото проникване на гер
манците на територията на Сърбия остават 
части на Мачвансния, Първия шумадийски, 
Космайски и Посавски партизански отря
ди, докато Върховният щаб и глав
ното ядро на Ужишкия, Чачанския, Кра- 
гуееашкия и Кралевашния партизански от
ряди се оттеглят нъм Санджак с около 2000 
бойци. С това в Западна Сърбия и Шума- 
дия лоутихва въстанието, макар че вече 
през декември 1941 година отново започ
ва неговото оживяване.
СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВА ПРОЛЕТАРСКА 

БРИГАДА

Борбите в Сърбия по време на герман
ската офанзива през есента на 1941 година 
показват, както изтъква и самият Върховен 
комендант Тито, че не е възможно да се 
водят ло-големи операции със сдружени 
партизански отряди и батальони, но че е 
необходимо да се мине нъм създаване на 
по-големи чисто военни части. Също така 
невъзможно е след оредяване на борците 
и загубата на свободната територия в за
падната част на Сърбия да се върне към 
старото, особено че оттегляното 
от силите от Сърбия отрицателно влияе 
върху настроението на народа и в други 

Югославия. Изхождайки от това, 
Върховният щаб решава да започне със 
създаване на нови по-здрави части бри-

се ражда в мислите

«.-а/ -
На „Славен” планина 1943 година: Формиране на батальона 

„Мирче Ацев”

тия за въоръжена борба, но 
възвестиха на целия свят, че 
македонският народ решител
но се приобшава към общата 
борба на останалите югослав
ски народи срещу общия враг 
— фашисткия поробител.

с ос- 
пот- вяха страданията във фашист- 

ннте затвори и лагери.
Нашите народи винаги мо

гат да се гордеят със слав
ното историческо минало, с 
големите придобивни от НОБ и 
народната революция в след
военните постижения, изтъкна 
след това Брайковски. —- Това 
всъщност представлява и за
дължение да се борим срещу 
всички онези, които се опит
ват на било кой начин да пет
нят нашата борба и история- 
Никой няма право да пре
кроява историята и нашите 
битки и победи да присвоява 
за символи на сводта история 
и своята победа. Историята се 
пише в огъня на революция
та, с мастило никога не се из
трива, каза Брайковски.

Македонският народ, албан
ската и турска народност, как
то и етничесните групи в Ма
кедония, в условията на сво
бодно творчество докрай въз- 
пламениха всички свои твор
чески сили и при голяма мо
билност и ангажираност започ
наха да решават сложните 
проблеми по изграждането на 
републиката и надделяването 
на всички онези състояния, на 
следени от миналото които оз
начаваха изостаналост и обез- 
правеност.

От народния митинг в Ну- 
маиово бе изпратено привет
ствено писмо до другаря Ти-

чети,

ГРУБО ФАЛШИФИЦИРАНЕ 
НА ИСТОРИЯТАсе три

чети 
ча е В нянои страни умишлено, 

чрез изявления на отделни ръ
ководители, в статии, които се 
публикуват в печата, и в дру
гите средства на информации, 
в историческите произведения 
и по други поводи, се настоя
ва да се минимизира и обезце
ни значението на Народоосво- 
бодителната борба и народна
та революция на нашите наро
ди, каза след това Брайковски. 
— Такава политическа кампа
ния на грубо фалшифициране 
и изопачаване на исторически
те факти за Народоосвободи- 
телната борба в Югославия и 
особено в Македония, най-ши
рок фронт има в съседна На
родна република България. По 
много поводи, по време на 
тържества, празненства и съ
бори, отделни политически и 
военни ръководители на тази 
страна изнасят исторически не 
истини за освобождаването на 
нянои градове и части на Ма
кедония и южна Сърбия- Съ
щевременно в най-новите об
народвани научни произведе-

тальон 
ки и I 110

4 януари 1942 година в 
пролетарска бригада 
батальон на Посавокия партизански отряд. 
Така със създаваното на Първа пролетарс- 

бригада започва процесът за формирано 
на подвижни и ударни части но Народо- 
освободителната войска ма Югославия, с 
което се полагат основите но въоръжени

те югославските народи.
1941 година Народоосво- 

Югославия не

ка

то силима част Към края на

ЙГГоло ЕиюА. разпределени
части на то.
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лийона, Лун овена, Пролом и 
Звонска баня) и природни кра
соти (планините: Стара, Сува, 
Нопаонин, Яетребац, Радан). 

Най.голяма гаранция за ус- 
на Нишки

даването на дохода има про
мишлеността — 35,9 на сто. 
Между 'петнадесетте промишле 
ни отрасли в този регион, май- 
заб0Л©жит0Л1НИ са: електронна
та (ЕИ Ниш), металообработва
щата (ДИН, „Джуро Салаи 
ФРАД, Комбинат ма цветни ме
тали в Пропупие) текстилната 
(НИТЕКС, Конфекция ,Л'ьрви 
.май" и „(Ниш", „Топличамка“) 
и гумаромата пром1ИШлемост 
(„Тигър", „Вулкан", Гумарсни 
комбинат Димитровград) и те 
осъществиха две трети от об
щия доход ма промишлеността. 
Обаче повечето от тези 'про
мишлени мощности са в Ниш, 
Пирот, и Пронупив, докато в 
някои общини промишлеността 
само символично участвува 
създаването ма дохода.

Втората по големина стопан
ина област в региона е селско
то стопанство и неговото уча
стие в дохода с 25,8 на сто. 
Тъй като 48 на сто от населе
нието са земеделци, а съще
ствуват природни условия за 
развитие на животновъдството 
и растениевъдството, счита се, 
чо тази област не дава доста- 
тъчно. Причините: главно сел
ското стопанство представлява 
частният сектор — 97 на сто, 
няма трайно 
между производителите, прера- 
ботвателите и търговските ор
ганизации и не са решени ня- 
кои системни въпроси, важни 
особено за развитието на жи
вотновъдството.

СЪС СДРУЖАВАНЕ ДО УСКО
РЕНО И УЕДНАКВЕНО РАЗ

ВИТИЕ

В по-важните стопански от
расли с обективни възможно
сти за по-нататъшно развитие 
се числят строителството (доб
ра оператива за високо и ни
ско строителство и забележи
телни мощности за производ
ство на строителни материали, 
и транспорта 
пътен, а отскоро и въздушен. 
Счита се по-нататък, че този 
регион има и големи възмож
ности за развитието на търго
вията (стокооборота на дреб
но сега е за 48 на сто почиа- 
равнище) и особено големите 
неизползвани възможности за 
развитието на туризма, поне
же е важно кръстовище на ме 
ждународни пътища, а е бо
гат и с балнео-климатични ле
чебни места (Нишка, Куршум-

кореното развитие 
регион това е кадровият 
тенциал, който се осигурява от 
разклонената мрежа ма профе
сионални и други средни учи- 

Университетът в Ниш

<по-

лища и
с осем факултета (Медицин
ски, Електронен, Инженеро- 
строителен, Правен, Икономи
чески, Философски и Факултет 
по охрана на труда), на

сега около 19 000 сту-

ЛИЧНА КАРТА НА НИШКИ РЕГИОН

ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСНОРЕНО
РАЗВИТИЕ

които
следват
денти.

СДРУЖАВАНЕТО — 
ГОЛЯМ ШАНС

впо-малко от републиканското 
средно равнище, в 250 органи
зации ма сдружения труд в сто 
•памството на Нишки регион ра
ботят около 114 000 работни
ци, които през 1974 година о- 
съществиха общ доход от 22,7 
милиарда динара. Обаче сред
ният национален доход е под 
републиканското средно равни-

об-Въпреки че регионалните 
щмости не са мови стъпала на 
власт, но обществено-политиче
ска
самоу.правително договаряне с 
цел на сдружаване ма сили и 
средства на по-ускорено и уед- 
маквено развитие, тогава на те
риторията на Междуобщинсиа- 
та регионална общност Ниш са 
създадени началните предусло- 
вия за това. Оценява се имен
но, че тази територия пред
ставлява икономическа цялост, 
чиито части трябва съвместно 
да се развиват.

Съществуват вече няколко 
трудови организации, които по
криват цялата територия: пред 
■прИятието за ПТТ съобщения?

предприятието за пътища, 
предприятието за електроенер
гия, сдружените строителни 
предприятия „Гимоба”,' Тютю
невата промишленост. От дру
га страна, голям брой големи 
трудови организации имат свои 
цехове или единици в съсед
ните общини. Електронната ин
дустрия в общините Гаджин 
хан, Свърлиг, Бела паланка, Ма 
шинната индустрия в Свърлиг 
и Житораджа, фабрика за гу
ми „Тигър” в Димитровград и 
Бабушница.

Понеже територията на този 
регион с географското си мес
тоположение, природните въз
можности и възможностите с 
работна сила е предопределе
но за по-ускорено развитие — 
един от най-сигурните пътища 
то да се осъществи е по-широ
ко и по-здраво интегриране и 
делово-техническо свързване 
на стопанството и всички оста 
нали деймости в региона.

и стопан-Големи природни
възможности за развитие, 

но недостатъчна развитост ка
то цяло и открояваща се изо- 
станалост на отделни общини дК 
при подчертана концентрация 
на средствата и силите в цен
трове — Пирот, Пронупие и 
особено Ниш — това са осно
вните особености на терито
рията на
'регионална общност Ниш,

ски

основа за демократично и

•' \ "7 Ч

Междуобщинската
в

/ сътрудничество

I

т- "л’ \ * А
^ А пирог
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която влизат петнадесет общи
ни: Аленсинац, Бабушница, Бе
ла паланна, Гаджин хан, Ниш, 
Дольевац, Мерошина, Проку- 
пие, Блаце, Житораджа, Кур- 
шумлия, Ражан, Свърлиг, Ди
митровград и Пирот. Общност
та заема 8,7 на сто от цело
купната територия ма СР Сър
бия. отнооно 7720 квадратни 
километра. Средната гъстота 
на населението на този регион 
е по-малка от средното равни
ще в републиката и тук ма 
квадратен километър живеят 
средно 80,7 жители, относно в 
750 маселени места (според 
преброяването от 1971 година) 
живеят 630 000 жители.

Интересно е, че и тук са из-

о, железопътен,
разеки миграционните процеси 
— за последните години уве
личение бележат само две об
щини Ниш с 32 и Пирот с 1,6 
ма сто, докато във всички ос
танали комуни броят на 'насе
лението намалява, майчиното в 
Бабушница за 15,5 на сто.

ПЕТНАДЕСЕТ ПРОМИШЛЕНИ 
ОТРАСЛИ

'Въпреки че равнището на 
заетостта е за девет на сто

ще за 13,7°/о, а в някои 'изо
станали общини и за 31,9%. 
Най-голям национален доход 
на главата от населението има 
Ниш — 17 000 динара, а най- 
малън Долевац 3970 дина
ра.

Въпреки че е главно прера
ботвателна и със застарело о- 
борудване, па малко акумули
ра, май-голямо участие в съз-

ИЗ АЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕАНИТЕ ОБЩНОСТИ:
Подир шест месеци закъсне

ние, едва сега се готви и про
грама за работа на тази общ
ност,
също трябва да бъде обсъде-

СКРОМНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ИЗИСКВАТ НОВИ УСИЛИЯЧЕСТВУВАНА 31-ГОДИШНИ 
НАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ЛЕСКОВАЦ

предварителнокоятоСАМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ЗА ОСНОВНО ОБ
РАЗОВАНИЕ В БОСИАЕГРАДСКА ОБЩИНА ВСЕ ОЩЕ НЯ

МА СТАТУТ И ПРОГРАМА ЗА РАБОТАПРИСЪДЕНИ
ОКТОМВРИЙСКИ

НАГРАДИ

ма.
Трябва да се отбележи, че с 

приемането на тези документи 
сравнително 
нява, защото измина вече поло 
вин тодина от формирането на 
тази общност.

на просветните работници в 
основните училища — изтъкна 
Тодоров.

Сега личните доходи при 
прогимназиалните учители въз
лизат до 2900, а при учителите 
до 2700 динара.

Ограничеността на бюджета 
не дава възможност по-значи
телни средства да се отделят 
и за капитловложения- За та
зи година са осигурени само 
900 хиляди динара за изграж
дане на парно отопление за 
основното училище в Босиле
град. Това е всичко. Това 
чи, че отново се отсроча 
праждането на училищни пос
тройки за подведомствените 
•училища в: Долно Тлъмино, 
Колчина Гарина, 'Мали Явор и 
в още няколко други села.

БАВНОСТИ В САМОУПРАВИ- 
ТЕЛНО РЕШАВАНЕ

Най-голяма самоуправителма 
общност на интересите в Бо- 
силеградска община е общ
ността за основно образование. 
Тя за сега главно финансира 5 
ооновни и 37 подведомествени 
училища, в които учат над 2 
хиляди ученика, обучавани от 
160 просветни работника.

— Нашата общност, форми
рана според Конституцията, ра
боти повече от половин година
— каза РАДИСЛАВ ТОДОРОВ, 
председател на Скупщината на 
тази общност.

Скупщината на тази общ
ност наброяват 23 делегати, от 
които 12 представляват основ
ните училища, а 11 стопансни- 
те организаци и местните об
щности, които осигуряват сред
ства за финансиране и на ос
таналите самоуправителни об
щности на интересите.

— Считам, че броят на деле 
гатите в нашата Скупщина е 
малън, с оглед на проблемите, 
които обсъждаме и решаваме
— каза Тодоров.

По отношение на броя на де
легатите не само в Скупщина
та на тази самоуправителма об
щност, но и в останалите, до
сега повече пъти се чуха мне
ния, че е той малък.

От изборите до днес, Скуп

щината, като най-висш само- 
управителен орган на образо
вателната общност е заседава
ла четири пъти.

— На три заседания обсъж
дахме въвеждането на облага
нията, които образуват бюдже
та ма нашата самоуправителна 
общност. Нашите предложения 
не са изцяло приети от Общи
нската скупщина, така че се
гашният ни бюджет е „по- 
нратък“ с около 340 хиляди ди
нара — каза Тодоров.

ЛИПСВАТ СРЕДСТВА ЗА 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

много се закъс-

Гражданите на Лесковашка 
община ка 11 октомври най- 
тържествено чествуваха 31-го
дишнината от освобождението 
на града. На заседанието на 
Общия събор на общината за 
следвоенното социалистическо 
изграждане и развитие на са
моуправлението говори Драго- 
слав Недели овчи председател 
на Съвета на сдружения труд 
при Общинената снупщина. 
Присъствуваха Милия Радова- 
нович, Стоян Миленкович, Ри- 
ста Антунович, Божко Кърс- 
тич, Миодраг Велкович, Воис
лав Стоянович, генералите на 
ЮНА Раде Петрович, Бруно 
Вулетич и Владимир Симич и 
други личности.

Бяха подписани и разменени 
грамоти за побратимяването 
на истарсния град Пазин и Ле 
сковац. Приеха решение за 
присъждане на традиционни 
октомврийски награди на тру
дови организации и отделни 
лица за приноса им и извън
редни заслуги в развитието 
на Лесновац и развитието на 
социалистическите самоупра
вителни отношения.

Инак от досегашният 
се вижда, че тази 
главно се занимава с пробле
мите

опит
общност

финансирането на 
основните училища в комуната 
Разбира се, това е неотменна, 
но не и единствената задача 
за тази общност. Защото ако 
и занапред се занимава само 
с финансирането, тогава няма 
много да се постигне в конс
титуционното преустройство на 
тази общност. Това значи, че 
задълбочаването на 
вителните отношения е една от 
най-важните задачи 
общност. Това

на

зна-
За тази учебна година само- 

управителната общност за об
разование разполага с около 10 
милиона динара. Допълнител
ните средства от Републиканс
ката самоуправителна общност 
за образование възлизат на 6,7 
милиона динара, а останалите 
са осъществени от собствени 
източници, което ще рече от 
данъчните облагания.

— Въпреки, 
са сравнително големи, все пак 
са ограничени, за да -можем 
изцяло да разрешаваме най- 
наболелите проблеми на учеб
ното дело в комуната. По тази 
причина не сме 
да увеличим личните

.из-
самоупра-

и за
организиране 

все още изостава, въпреки го
лямото му обществено 
ние, за общото преустройство 
ма нашето общество.

тази

значе-

Тодоров ни осведоми, Всеки динар, който се от
деля за тази общност, трябва 
да бъде точно предназначен за 
целта и с желанието на 
който го дава. Това : 
ционно изискване трябва 
се окачествява и в тази засе
га най-голяма 
общност на

че за
самоуправителмата общност за 
.образование в Босилеград 
изготвен проектостатут и дос
тавен на обсъждане на делега
циите на местните общности и 
трудовите организации. Обаче, 
този най-важен

че средствата е
оня,

конститу-
да

самоуправите- 
: е окон-

самоуправителна 
интересите в Бо-в състояние 

доходи
лен документ още не 
чателмо приет. силеградска община. В. В.
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БОСИЛЕГРАД

ССРН И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Проблемите на бойците Самоупровитедиите интереси - но преден пдон 

по-бързо да се решават дигат ролята си, ноято им при
надлежи според Конституция
та. Те не са никакви „клоно
ве” на Общинската скупщина 
нито пън „допълнителна фор
ма" за нонсултиране по въпро 
си, които решава Общинската 
скупщина. Също така не са ни 
каква двойиост на местните 
организации на ССРН. За своя 
та работа полагат сметка пред 
избирателите и на обществе
но-политическите организации 
в своите среди.

Общинското ръноводство на 
ССРН изтъква, че в предстоя
щия период местните общно
сти имат важна роля в обще
ственото планиране- Посред
ством тях в тази обществено- 
икономическа акция трябва 
да бъдат включени всички тру 
дещи се и граждани. В собст
вените програми на общности 
те ще намерят място обектив
ните потреби и изисквания на 
населението от селата.

Трайна основа за финансиране на местните общ- 
трябва да бъде местното самооблагане, а до- 

пълнителни средства от общинския бюджет трябва да 
се отделят според годишните 
програми за работа

ности

С ръководството на общинс 
кия Съюз на бойците в Боси 
леград миналата седмица води 
разговор генерал майор МО 
ВАН МАНАСИЕВИЧ,

и дългогодишните им
пълнителна помощ 
наши членове — заяви той.

Генерал Манасиевич се зае- □ 
тъпи проблемите на борчесната ръководството «а Общинсиа 
организация да се разрешават ' I“ конФеРенция на ССРН в 
бързо и ефииасно, като при “осилеград предприема обсто- 
това съдепствуват и обществе- I "ни мерии 33 по-нататъшното 
но-политическите организации Разаитие на местните общно- 

— На всични борци трябва да , ,1И 37 . !<°Мунатак Става 
се осигури пълна здравна а ' г3 37 меот,н11 общности: 
също така и социалн^ защита “°
Известна матереиална помощ 
ще оказваме и посредством 
Регионалната борческа 
зация — изтъкна Манасиевич.

Договорено е занапред да се 
осъществи непосредствено 
разнообразно

на някои

в трудовите акции, нойто орга 
низират общностите.'

В настоящия период органи
зациите на ССРН ще се анга
жират чрез местните общнос
ти да се организира довърш
ването на електрификацията 
на селата от райоййте на Ли
сича и Любата, а' след това 
да продължи и в останалите 
села в комуната.
МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ 
— ЗАДЪЛЖНИЕ ЗА ВСЕКИ 

Въвеждането на. местно са
мооблагане ще бъде задължи 
телно за всеки гражданин, а 
това трябва да реализират ме 
стните общности според зако- 
нопредписанията и собствени
те си планирани акции. За та- 

мооблагане са 
въвели 24 общности и ще го 
ползват за изграждане на раз 

комунално-битови обек
ти. Останалите 13 ‘общности 

премълчават 
своя длъжност. 5 ; 1

Местното самооблагане и 
занапред ще бъде един от 
главните източници за финан
сиране на общностите. Социа
листическият съюз предлага 
да се изнамерат и други изто- 

а чници за финансиране. Този 
въпрос трябва да бъде преди 
всичко грижа на Общинската 
скупщина. Допълнителните 

А средства, които се отделят от 
общинския бюджет 

на ните

председа 
тел на Междуообщинската ор 
ганизация на Съюза на бойци 
те на Южноморавския регион 

— Борческата организация 
Босилеградска община наброя 
ва 364 души, повечето 
то имат осигурена здравна за 
щита — изтънна в разговорите 
МИЛАЧКО

дума
всяко

от НОИ има своя 
самоуправителните 

делегациите наоргани и в 
местните общности действуват 
повече от 800 души, ангажира 
ни в решаването на жизнени
те проблеми в своите среди.

Местните общности имат 
богат опит на работа и пости
гат сравнително добри резул
тати. Изграждането на 
щните сгради в Долна и Гор
на Любата, Горна Лисина, Ми 
левци, на пътищата към Го- 
леш, Назърица и Дукат, на 
20 мостове,
1140 хектара голини 
са дело на трудещите се от 
местните общности.

Ползвайки досегашния 
Социалистическият 
застъпва за

КОНСТАНТИНОВ, 
на Общинската 

конференция на бойците.
В продължение Константинов 

посочи, че на малцина бойци 
не е разрешен жилищния и 
социалния въпрос. — Според 
финансово-материалните

органи-председател

и
сътрудничество 

между общинските борчески 
организации в Южноморавския учили-
регион.

можности осигуряваме
В набелязаните задачи се 

посочва, че местните общнос
ти трябва да преизберат чле
новете на съветите си. Също 
така са длъжни да изберат 
всички органи, определени в 
статутите им. В случая става 
дума за мировите 
съветите на потребителите и

зи година са
залесяването на

и друго. лични

все още тазиопит, 
съюз се 

самоуправително 
осъществяване на интересите 
на трудйещите се и гражда
ните в местните общности, та 
ка както е определено в кон
ституционните 
в програмата на СЮК. 
значи, че решаването на жиз
нените комунално-битови 
блеми и занапред трябва 
бъде главна грижа 
те общности. Изграждането 
нови пътища, поправка на съще 
ствуващите, 
училищни обекти и водопрово 

ще заеме челно място

съвети,

АР-

Една от най-важните задачи, 
които трябва да реализират 
местните общности е осъщест 
вяването на концепцията на 
общонародната отбрана, само
защита и сигурност — изтък
ва общиненото 
на ССРН.

Тези и още много 
въпроси, отнасящи се за по-на 
татъшното развитие на местни 
те общности в комуната, ще 
бъде главна теуа на обсъжда 
не на предстоящото заседание 
на Общинската конференция 
«а ССРН в Босилеград.

изисквания
Това

про-
ръководствона местни-

за мест- 
общности, трябва да се 

' разпределят според • годишни
те и дългогодишни програми 
за работа — предлага общин
ското ръководството на ССРН. 
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ НЕ СА 
„КЛОНОВЕ" НА ОБЩИНСКА
ТА СКУПЩИНА

други
изграждане на

ди

СРЕЩИ

ЗА 36 ГОДИНИ-21 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ Своите отговорни задачи 
местните общности могат ус
пешно да изпълняват ако из- В. В.

тат, че Рядко някой познава 
каучуковите машини като не
го. Нито една повредена ма
шина не остава непоправена, 
когато с нея се заеме „май
стор Гроздан", казват негови
те съработници. Дори ако се 
наложи остава на работа и две 
смени но машината ще рабо
ти. Обучавал е и работници в 
каучуковата фабрика „Златар" 
в Нова варош, как се ръкува 
и поправят каучуковите маши
ни, за коото му о изказана го
ляма благодарност, манто на 
него така и на „Тигър".

За 36 години живот Гогои 
има вече 21 година трудов 
стаж. С това не може всеки 
да се похвали. Освен резулта
тите на работното място до
волен е и от живота си.

— Помнц с каква мъка ни 
храпоха нашито родители. Днес 
всичко имаме. Съпругата ми 
работи. Имаме две деца. Вече 
четиринадесет години нам съм 
оженен и през тези години ус
пях и къща да си построя, и 
да я обзаведа. Не съжалявам, 
че започнах да работя с 15 
години, така се налагаше. На
дявам се обаче, че на 
деца ще мога да окажа много 
по-голяма подркепа ...

Гроздан Гогов е роден преди 36 години в Димит
ровград. По произход е от бедно семейство. Гогов не 
е имал еьзможност за школуване. Веднага след завър
шване на основното си образование 
работи. Чираиувал в „Циле", но учил и занаят. За три 
години успял да завърши и училището, и станал шло
сер. След нато отбил военната си повинност 
да работи в Смиловци. Там замеделсиата кооперац'Д| 
имала нужда от такъв специалист и Гогов веднага се 
захванал на работа. Но след една година и „половина 
се наложило да се завърне отново в Димитровград:

— Имах стари изнемощели 
родители. Зная с какви труд
ности са ни отгледали и поне
же бяха сами трябваше да се 
мерих веднага. Бях приет 
завърна. Работа 
„Гумарата", нато каучуков ?а 
ботник. Беше ми трудно, поне 
же много обичах своя занаят 
но синовият дълг беше по-си

КОМЕНТАР

НЕДОСТАТЪЧНО ОБРАБОТЕН ДОКУМЕНТтой е започнал да

Една от точните на послед
ната сесия на Общинснатаснул 
щина, върху ноято делегатите 
най-много разискваха,, беше 
Обществения договор по нас
таняване на работа на тери
торията на Димитровградско 
община. Въпреки че бе реше- 
но Обществения, договор да се 
приеме и същото да подпише 
Общинската скупщина, сянаш 
има много работи недоизказа- 
ни. Преди всичко бе прието 
едно споразумение, с ноето 
недостатъчно са запознати 
трудещите се хора и гражда
ни. Публичното обсъждане на 
Обществения договор не бе 
проведено нанто трябваше. И 
въпреки това то е подписано 
от организациите на сдруже
ния труд и останалите трудови 
организации.

Безспорно, делегатите на 
Скупщината се озоваха в 
твърде неудобно положение. 
Налагаше се да се подпише 
Договор, който всични са под 
писали, но който не само е 
необяснен, но и недостатъчно 
обработен-. Обстоятелството, че 
нито едно комисия, работна 
група или служба при Общинс
ката скупщина не е получила 
проектодоговора за настанява
ме на работа достатъчно 
говори за това. Договорът е 
трябвало до бъдо разгледан 
най-напред от компетентните 
служби при Скупщината. А 
след това, като текстът бъде 
съгласуван, е трябвало до се 
намери пред делогатите в Об
щинската скупщина.

Методиката, по ноято е тряб
вало да се работи, е много 
проста и ние в^че говорихме 
за нея. Въпросът защо не 
така остава без. отговор, но 
сигурно, че отговор ще се да
де. защото се касае за твърде 
важна обществена дейност. 
Не трябва да се забравя, че 
ние вече три години имаме Об
ществен договор за настанява
не на работа, нойто оба
че почти никой не спазва. 
Не бива да пренебрегнем то
зи факт, както и обстоятелст
вото, че на територията на об
щината много хора търсят ра
бота. С влизане в сила на но
вия Обществен договор стари
ят престава да важи. Разисква
нията на делегатите на Общин- 
сната скущина 
обаче, че новият 
договор е многр по-сполучлив.

започнал

е

в
наистина на

лен ...
Работил пълни седем годи

ни като каучуков работник и 
получил и квалификация- Рабо 

—I и всички били 
от него. Нато приме-

не показаха 
Обществентил на преса 

доволни
рен работник е получавал и 
наградата от предприятието. 
Но той не бил доволен от се
бе си ...

— Беше ми трудно, 
бва да „сменя“ занаята си, в 
който просто бях влюбен. Мя 

обаче нямаше за специ
алността ми и не ми оставаше 
нищо друго. През 1969 година 
се оказа възможност да се 
„завърна" отново към детски
те ми мечти и ето вече шест 
години работя онова, което о- 
бичам и напълно съм

Нямаме за цел да отричаме 
всички негови качества. Жела
нието ни е само да изтъкнем 
пропусните, които са направе
ни от момента на изготвянето 
до момента на подписването 
му. А тези пропуски сигурно 
няма да се отразят положител
но в по-нататъшната прамтина.

Обществения договор ще 
бъде. публикуван в служебния 
вестник и може би още някъде. 
С него ще се запознаят мно
го хора. Ще имат и забележ
ки. Но всичко юда е. трябвало 
до стане много по-рано, поне
же след излизането му в слу
жебния вестник договорът вли
за в сила.

моитече тря-

Гроздан Гогов

бвало да започне да работи, 
това коого обича, 
дарбата си. В шлосерството 

и част от себе си и ре
зултатите но изостанали.

Днес Гогов работи като май 
стор на смяна и грижи се за 
изправността и състоянието 

всички машини. Бил е два 
пъти по петнадесет дена и на 
специализация в Чехия- Смя*

Това е кратка биография на 
един човек, който цял живот 
е работил. Който не знае за 
детските игри. Но нойто е до- 

своята работа и о- 
живота. А си-

сто

да покаже

волен от 
същественото в 
гурно о доволен и от тазгоди
шната Септемврийска награда 
(диплома) за извънредните ре
зултати, ноиго е постигнал в 
областта но стопанството.

влагал

дово
лен.

Тринадесет години как рабо
ти в каучуковата промишле
ност „Тигър" в Димитровград. 
Смятало се, че е станал соли
ден каучуков работник, но тря

на
А. Д-А. Д.

СТРАНИЦА в
БРАТСТВО * 17 ОИТОМВРИ 1976
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Важни зодочи пред комуниститеда

циално ай^ййиб обърне 
по-изостгшйлиТе общини.

До нраК1 на годината — 
то запоЗКа-' журналистите Ми- 
лоевич ^”''С»нретариатът 
конференцията ще разисква и' 
по антиййбстта на комунисти
те в 
ности
та им за^Ь-лататъшно разви
тие на самоуправлението и по 
организирането на всенародна 
та отбран» и самозащита.

Предсйй'»т&лят на Междуоб 
шилената; конференция на 
Съюза на1''комунистите в Ниш 
МилоевиФ'’Й»тгьнна, че ще се 
застъпва зй'тгьлно сътрудниче
ство и съдействие със. сред
ствата з»’Шсова информация 
в борбата Срещу отрицателни-

М. А.

в НишниПред комунистите 
■регион стоят твърде отговор
ни задачи й за успешното им 
изпълнение — голяма роля ще 
изиграят и средствата на ма
сова информация' изтъкна 
между другото на завчерашна- 
та. пресконференции предсе
дателят на М еж дуобщ инОк ата 
конференция в прад Ниш'-"Дра
ган Милоевич.

Вниманието на .комунистите 
в настоящия момент, е,, погъл
нато от,, провеждането на сто
панската стабилизация. Тази 
тема ще .бъде присъща в на
шата ежедневна активност.

Освен това — Междуобщин 
ската конференция подготвя 
разговори 'по изготвяне на сре 
дноор очните и дългосрочни 
развойни4 програмиI като' • еле

на

самФутфавителните общ- 
на ийЧересите, в борба

'\у4 .ЧУ- Ч'А
Белград — Бар

ОБЛИГАЦИИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 

ХУБАВ НАЧИН НА СПЕСТЯВАНЕ
те явления.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

200 хиляди динара 

помощ иа Висок
— Облигациите ще се продават до 31 декември 1975 го
дина, а изплащането им ще започне да тече от_30 юни 
1976 година

ва намаление ще ползват, вси 
чки правни и физически лица 
(ползващи обществени средст 
.ва, други организации, общест
вени правни лица и гражда
ни), срокът на изплащане, на 
ноито започва от 1 януари на 
1976 година. Намалението на 
този данън ще се прилага вър
ху основни и специални видо
ве данъци върху оборот, вър
ху данъци за извършени услу 
ги, върху данъци на лични до
ходи. Доволното не използват 
правото си за намаление на 
данъка чрез облигации — след 
срока можете да купите с 6 
на сто по-евтини тютюневи из 
делия,
нефт и .нефтни деривати, шо
колад и други захарни изде
лия.

месеца, в който 
-внасянето на задължителното 
участие при получаването на 
потребителски кредит.

Как ще се използват облек
ченията при плащане на раз
ни данъци, митнически такси 
и други задължения към об
щността?

се използваКанво представляват облига
циите?

Облигациите на Федерация
та представляват ново явле
ние в нашата монетна оисте- 
ма. Това са ценни ннижа, нои
то издава и за които гаранти
ра Федерацията, а с купуване 
то им в кратък срок от време 
се влагат свободни средства 
при твърде благоприятни за 
вложителя условия, а същевре 
менно са от полза и за обще
ството. .

Общинската енупщина в Ди- Левдол и 50% данъкоплатците 
митровград, на неотдавна със- от Вълновия, Сенокос, Горни и 
тоялата се сесия, разгледа от- Долни Криводол, 
чета за природните бедствия, На сесията беше обсъдена 
сполетели тази .година Дймит- и приета информацията за 
ровградена община. За премах: осъществяването на делегаТ- 
ване последиците от природ- ската система в Димитровград- 
ните бедствия беше решено сна община, канто и Общест-
да се отделят 200 хиляди ди- вения договор по настаняване
нара от резервния фонд при в общината. Делегатите прие- 
Общинската скупщина. Тези ха и решение за назначаване 
средства ще се внесат на те- на координационно тяло, което 
кущата сметка за помощ на ще следи провеждането на 
Висок (62820/789-500411). стабилизационните задачи

стопанството на общината. 
Скупщината разгледа и дру
ги въпроси и прие нянои 
шения.

А* Д.

За плащането на данъци, 
митнически такси общността 
облигациите на Федерацията 
могат да се -използват шест 
месеца преди определения 
срок за изплащането им 
облигациите, купени до 

1975 година, можете

в Канва е ползата от облига
циите на Федерацията?

Облигациите на Федерация
та могат да купуват воични 
правни и физически лица. Те 
носят 10% лихва, която се за- 
сметва и изплаща предвари
телно още при нупуването на 
облигациите. По-рамо купената 
облигация носи по-голяма лих
ва. Облигациите донасят на 
купувача и право на данъчни 
облекчения от 6 на сто от но
миналната стойност, на облига
циите.

Облигаците донасят 
притежател . и правото да ги 
използва вместо пари при те- 

. гленето на нредит.
Облигациите

, своя притежател и правото да 
. ги ползва

Скупщината също реши на
пълно да се освободят от пла
щане на данън селата Бранев- 
Ци. Каменица, Изатовци й Бо-

ре- юни
извършите всички видове пла
щания още от 1 януари 1976 
година, а с облигациите, купе
ни от 1 до 31 декември 1975 
година — след 1 юли 1976 го
дина. При плащането на данъ-

алкохолни питиета,

БЕЛЕЖКА
Като ползвате тези права 

.повишавате своите приходи от 
10 на 16 на сто.Сметкг без кръчмар на или митническата такса в

тези срокове номиналната 
стойност на облигациите сеКак можете да използвате 

улесненията от облигациите на 
Федерацията при теглене на 
потребителсни нредит?

Старото правило, че в търговията, всеки ^ печели, 
вече не важи за сегашните обстоятелства в Босйлеград 
ска община.

•'* Когато става дума за изкупуването съвсем е'ясно» ' 
че други пълнят джобовете си, а общината остава с 
нъси ръкави.

В босилеградсните села се върши- изнупуване на 
добитък, но нито в едно село не е построена съответ
на сграда за изкупвателен пункт. Изкупуват се кожи, 
лековити-билки и още някои други стоки, но по начин, 
на който е това правено и преди.няколко десетилетия-

Освен търговеното предприятие „Слога” и земедел 
ската кооперация, на територията на общината изку
пуват: хранително-вкусовият комбинат „Тома Костич” в 
Лесковац, селсностопанско-търговският комбинат във 
Враня, а от време навреме „Агрономбинат” от Ниш.

Не . е спорно дали тези „външни" стопански орга
низации имат право да изнупуват. Спорното е в това, 
че преследвайки собствените си печалби; не отделят 
нито един динар за калитоловложения — таМ нъдето 
изкупуват.

Да припомним: „Тома Костич” има свои магазини 
за продажба на брашно в почти всички райоцни центро
ве на комуната, а също така и в Босилеград. Съще
временно тук магазинерите вършат изкупуването. На 
едйо и също място продават брашно, изкупват кожи 
и билки... И за тази цел ползват само по едно частно 
помещение, взето под наем.

Селскостопансно-търговският ко'|Л>инат от Враня 
работи под „открито”. Той няма никакви помещения 
на територията на Босилеградска община, но добитък 
изкупува редовно.

Очевидно, от печалбите, осъществени на територи
ята на общината, нищо не отделя нито да се подо
брят условията за изнупуването, нитб да се развива 
животновъдството. А и едното, и Другото е съвсем 
обходимо.

намалява за размера на лихва 
та за всички месеци на пре
дишното ползване «а облигаци 
ите. Това значи, че на прите
жателя на облигацията се при 
знава отойността на облигаци
ята, определена за месеца, в 
който се използва и която е 
напечатана на гърба на всяка 
облигация.

Къде можете да си купите 
облигации на Федерацията?

За начина на ползване на 
Федерацията

на овоя
Облигации, купени до 30 

юни 1975 година ще се изпла 
щат от 30 юни 1976 година, 
а облигации, купени от 1 юли 
до 31 декември 1975 
ще се изплащат от 31 декем
ври- 1975 година. И преди те
зи срокове облигациите на фе
дерацията можете да изплоз- 
вате за внасяне на задължи
телната вносна

донасят на
година

при изплащането 
на разни задължения към об
ществото (разни данъчни об
лаги, митнически такси и др.).

Облигациите донасят 
овря притежател и право 
ги използва след срока 
числение.. вместо 
три покупни на

на облигации на 
можете да узнаете 
ако се отнесете нъм деловите 
банки, пощите или Службата 
на обществено 
нъдето също можете да си 
нупите облигации.

Голяма е

да при теглене
•на потребителски кредити

повече,на от- 
готови пари 
промишлени 

и хранителни стоки с 6% на
маление. /0

Кои

ка
то от номиналната стойностна 
облигацията се 
та за всичките

счетоводство,намали лихва-
месеци от по-данъци се намаляват за 

рад купени облигации на Фе- 
. дерацията?

Намалява

раншното използване на обли
гациите. При това ще ви се 

цена на

взаимната полза 
от облигациите на Федераци
ята.се с 6 на сто данъ 

на в номинална стойност. То-
признае валидната 
облигацията .в зависимост от

М. А.
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД

Условията 
най-малко пет

<,
за получаване са 

години работа 
непосредственото производ

ство, осем години трудов стаж 
на територията на общината, 
да няма по-голям доход на 
член от семейството от 50 на 
сто и минималния 
в общината

критерии за разпределение на 

работническите жилища
в

Общинсният синдикален съвет 
Димитровград . проведе 

дание в разширен състав, 
което бяха обсъдени критери
ите за разпределение на 
вите работничеоки 
Изградени от средствата 
фонда за

не-

За да не се прави няноя разлика' » това отноше
ние досега, не се е проявило и търговеното предприя- 
тие „Слога”. Частично, но все още недостатъчни сред
ства за развитието на животновъдството в комуната е 
отделяла само земеделската нооперация.

Проблемът, за Който говорим досега, повече пъти 
осъждан от компетентните органи и служби в кому-■ЕДю.гг&гагг йе-к -
постъпят според занонопредпйсанията. В. В.

одружения ТРУД и след съгласу 
ването им ще се приемат 
би за 
лищата.

Разпределението, - 
на критериите, ще бъде 
вършено от съвместна 
сия на Общинската 
и Общинския

личен доходв засе- о к и- т. н.
м^б°ТНИЦи участници 
Народооовободителната война 
какгго и работници пред 
сия, имат предимство.

Гова са основните критерии.
мянртп 06 лрилагат- след прие 
ноГи от съб'Ранията в ос
новните организации на сдру-
мат РУА и когато ™ приемат Скупщината «а фонда и 
Общинския синдикален съвет

А. Д.

мол-
жи-

на разпределение на в
пър

жи лищ а, пен-въз основа
из-на

коми-солидарно жилищно 
'строителство. На заседанието 
ре изтъкнато, че с разпределе
нието се закъснява. Критериите 
ще бъдат публично обсъдени 
във всички

скупщина
пл .. синдикален
ает. Комисията обстойно' Ше 
разгледа воични молби и ще се 
запознае с условията, в които 
живеят търсещите жилища

съ-
1

организации на
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Ш&тттгЖ шшштт
ОСТАРЕЛИ ДИМИТРОВГРАДСКИ СЕЛА

ОТГОВОРИ НА ДЕЛЕТАТСКИ ВЪПРОСИ

УЧИЛИЩА БЕЗ УЧЕНИЦИ С лице към 

щкщ проблемитеУЧИЛИЩАТА В ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛА ТРЯ
БВА ДА СЕ ОБЕДИНЯТ, ПОНЕЖЕ 
МО ПО ЧЕТИРИМА УЧЕНИКА!

В НЯКОИ ИМА СА-
! }■> X I

В основното училище в Не- 
вля има само четирима уче
ника, двама във втори <и по 
един в трети и четвърти клас. 
В това село в Димитровград
ска община има най-много 
старчески семейства. За смет 
ка на това в града

много последици и обезпокоя
ва, че няма кой да обработва 
земята, а още по-малко да 
дернизира производството, осо 
бено животновъдството — на 
зва агрономът от Мъзгош Ан
гел Васов. Със старците, без 
младежи не може да се орга

за на комунистите в Димитров 
град, Венко Димитров изтъква 
още

Постепенно и сигурно деле
гатският начин на работа се 
внедрява в Общинската скуп
щина в Димитровград. И на по 
следната, сесия, делегатите от 
доста села в общината изне
соха въпроси и мнения на ово 
ите съграждани, на които по
лучиха компетентни отговори. 
И когато се завърнат 
имат какво да съобщят на сво 
ите делегации.

А ето какво например 
мъчва хората от село Камени
ца. Техният делегат постави 
въпроса: Защо в Брайковци 
това лято е имало 3. а в оста
налите села — нито комбайн. 
И кой е виновен за допусната 
нередност? Отговорът гласе
ше: — Планът на жътвата и 
вършитбата е съставляла ко
операция „Сточар". Що се ка 
сае до отговорността за това 
положение
телно в „Сточар”. Компетент
на служба ще изучи впроса и 
ще се види защо е станало 
така? Дали някой безотговор
но се е разпореждал с ком
байните, а жътвата е била в 
застой.

Друг делегат, пак от село, 
поставя въпрос: къде се из
разходват средствата предна
значени за пътища и защо та
зи година не е поправена ни
то една улица в Димитров
град? Отговорът беше след
ният: средствата от пътния 

с фонд в общината се използ-

двид сигнала на делегата от 
Брайковци и ще предрпиеме 
съответни мерки. В същия 
смисъл един делегат повдигна 
•и въпрос може ли и коопера
ция „Сточар" да даде обезще 
тение на някои стопани, тъй 
като се счита, че тя е винов
ник за някои щети. Отговорът 
естествено не можеше да бъ
де пълен и се свежда до 
следното:
стопани са имали сключени 
договори със „Сточар” и ако 
се установи, че за възнинла- 
ните щети е виновна коопера
цията — тогава имат право да 
потърсят и обезщетение.

Делегатът от село 'Бребевни 
ца постави един въпрос, кой
то нерядко се чува. При изку
пуване на добитъка — във ве 
домостите се внася, че е ку
пен добитък от I, 11 и III ка
чество. В сметкоразписните 
обаче на стопаните се внася 
само II и III начество. Първо 
качество го няма!

В Желюша например е въз
никнало недоразумение около 
средствата от местно самооб
лагане. И делегатът на селото 
повдигна въпроса като поиска 
скупщината да се даде точно 
сведение. Той например каза, 
че на тях им е известно, че 
имат 300 хиляди, 
щата сметка са им 
само 120 хиляди динара?

По запитавнето на този де
легат бе заключено веднага 
да се направи справка в слу
жбата по обществени приходи 
и да ще открие къде е греш
ката, като с намереното бъдат 
запознати избирателите в се
ло Желюша.

Делегацията на Димитров
град потърси отговор дали мо 

да се създаде професио
нална служба която да оказва 
съдествие най самоуправител 
ните общности на интересите, 
та да преодолеят началните 
трудности в работата си. В 
отговора на този въпрос бе 
изтъкнато, че според общест
вения договор по настаняване 
на работа е предвидено да се 
създават условия за такива 
кадри. По-конкретно обаче ко
га и как ще стане това, не бе 
съобщено.

Ясно проличава, че делега
циите вече са се заловили с 
животрептящите проблеми в 
селища и тяхната антивност, 
манар че още не е задоволя
ваща, обнадеждва.

едно „зло”, което затруд 
нява този край, където живее 
българската народност.

— Има две конкурентни пре 
дприятия АТП Пирот и „Ниш- 
експрес”. Шофьорите

мо

има все водят

ще

'ЙЖ*»• ако въпросните«ШИ
V ~чн

'ИЗ-

А %
2$

с.

щ ■) . и
тя е изключи-

1

Нянога имаше много ученици 
низира интензивно селско сто 
панство, каза 
го посетихме във Видлич. Той 
с нетърпение очаква, накто и 
много други специалисти 
агрономия, да се 
вече посочените нооперативни 
съюзи.

— След това може да очак 
ваме че ще се направи реор
ганизация и специализация на 
производстврто на село, всъщ 
ност според демографските, а 
не само географските условия. 
И няма както досега да се 
произвежда всичко в полупла 
нинсните райони, назва Ангел 
Васов.

Секретарят на ОН на Съю-

повече младежи. Селото 
преселва в Димитровград.

Какво да се 
почти всички селища 
край са без младежи, 
си. поставят.този въпрос, а осо 
бено общинските ръноводите-

се своя политика в селата, къде- 
Васов, когато то возят пътниците. Според 

преценна на комунистите те 
са допринели половината хо- 

по рата в селото да пътуват 
формират червени, а другите с жълти 

автобуси. Дори и когато оти
ват на едно и също заседание 
на Общинската скупщина в 
Димитровград, двама делегати 
не искат да се возят с един 
автобус ако оа привърженици 
на различните предприятия, 
па дори и да закъонеят на 
заседанието, предупреждава 
секретарят на ОК на СК в Ди 
митровград Венко Димитров.

Докъде стига този инат и 
политинанство уверихме се в 
кръчмата на „Балкан” в Сми
ловци. Докато председателят 
на местната общност Евлоги 
Игов говореше за разделение
то на населението в две гру
пи, които са за 'кооперацията 
„Видлич" или „Сточар“, а жи
веят в едно село, то събрала
та се група хора от Мъзгош, 
Одоровци и Смиловци — пред 
водени от един прекупвач от 
този нрай, публично в кръч
мата обвиняваха представите
ля на едно предприятие, 
хвалеха другия.

— Не съм привърженик на 
безполезни разговори, но раз
читам на собствени сили, на-

а на теку- 
вписаниправи, когато 

в този 
много

ват за модернизация и поправ 
на на пътища от III и IV раз
ряд, а за строеж на градските 
улици — се използват 
ства от фонда за 
дейност. Подробни сведе
ния за хода на използването 
на средствата от местното са
мооблагане наскоро ще бъдат 
(получени и съобщени от се
кретаря на местната общност 
в Димитровград.

Делегатът от село Грапа се 
поинтересува може ли да се 
съглаоува разписанието на рей 
совете със свършването на 
учебните занятия в гимназия
та? Беше .му отговорено, че 
вероятно и този въпрос ще 
бъде уреден с „Ниш-експрес".

Делегатът от село Брайнов 
ци направи една уместна за
бележка. Именно, след бедст
вието във Висок , каза той, 
има случай обезщетение да 
търсят и лица, които са били 

а прибрали реколтата си.
Комисията за саниране на 

последствията от бедствието 
във Висок сигурно ще има пре

ли.
— В 23 села в Димитров

градска община всеки трети 
жител е над 60-годишна въз
раст, а всеки втори има над 
50 години. Тези данни са ус
тановени през 1971 година. 
Оттогава общината е остаряла 
още повече, оплаква се Бо
рис Борисов председател на 
Общинската скупщина.

Възрастовата структура има

сред- 
комунална

же

МНЕНИЯ

Похвалата не винаги
води

Във вестник „Братство” от 10 оитомври на 7 стра
ница е поместена статия под заглавие „ВОДАТА ЩЕ 
ПОТЕЧЕ”.

Без съмнение, статията ще подействува положи
телно върху хода и масовизирането на акцията за до
веждане на вода в село Звонци. В крайна сметна ще 
доведе и до съкращаване на срона за изграждане ка 
същия- Но в нея има нянои неща, които не ми харес
ват. Споменати са някои лица, а някои не са, с което 
считам, че им е нанесена неправда. Всички звоичани 
— и малки и големи, на известен начин са включени 
в акцията.

Лично лрисъствувах, ногато председателят на ме
стната общност Таков даваше сведения на журналиста 
и когато предлагаше да не со изтъкват отделни лица. 
На същото мнение беше и секретарят на 
общност Никола Йосифов. В акцията участвува пре
димно женена работна сила, сантименталност лесно 
же да дойде до израз и интересът лесно може да на
малее. А защо?

Гражданите на Звонци добре знаят цената на не
верни информации, каквато беше тази с поставянето 
на ТВ-препредавателя-

Време е да схванем, че трудещите се ценят исти
ната, а при това осъждат и най-малкото заобикаляне 
на същата.

Акцията ще продължи ...

М. А.

мвнваше за разговори в сол
овата кръчма Сотир Панайо- в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
тов, който има двойно работ- 

преди обяд в ИЗКУПУВАНЕТО НА 
ДОБИТЪКА НЕ СПИРА

но вромо 
пощата в Смиловци, а следо
бед в къщи, край добитъка. 
Но затова в реновираната си 
нъща въвежда вода, 
баня.

— Ни образованието не мо
же да чана. Провеждаме рео
рганизация на училищата, обе 
диняваме малките с големите, 
така че отсега учениците ще 
пътуват с автобуси, а .препода 
летелите не — осведомява ни 
за най-новата дейност в Ди
митровградска община Ранно 
Ставров, (председател но Съво 
та на съюза на синдикатите. 
Или ще откриваме интернати 
в селата ао учениците, които 
не могат до пътуват че до 
техните село не отиват авто
буси, породи лошите пътища.

М. Аранджелович

прави

'Изкупуването на добитъка в Също така кооперацията Дол- 
Босилепрадсна община засега но Тлъмино угоява 600 агнета, 
върви добре. Сравнително по- които по-късно ще бъдат из- 
успешно е организирано из- неоени на пазара.
'Купуването на дребния добитън, Търговското предприятие 
за нойто е осигурен редовен и „Слога“ през същия период на 
сигурен плаомент. По-трудно се тази година е изкупило 600 ов- 
изкупува едрия рогат добитън. це, 200 агнета и 150 говеда по

същйте изкупни цени, по кои- 
От септември досега земе- то изкупуването върши и но- 

делснатп кооперация в Босиле- операциятй. 
град е изкупило 1500 овце и, В селата животновъдите пред 
агнето и около 500 телета. Но- лагат още добитън за продаж- 
опероциятв заплаща овцете по ба, тома че изнупуването му 
10 динара килограм живо тег- трябва да продължи все до на- 
ло, агнетата по 15 динара, а чалото на зимата.
(телците от 14 до 15 динара.

местната

мо-

В. В.С0 БОЯН нииолов — звонци

№ СТРАНИЦА 1
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МИГОВЕ ПО-ДЪЛГИ ОТ ВЕЧНОСТТА
ка страница

НА СТРОЕЖИТЕ В ЛИСИНА

САМО НЯКОЛКО СЕКУНЛИ РЕШАВАХА ЗА ЖИ
ВОТА НА ШОФЬОРА БЛАГОЯ СТОЙКОВИЧ, НО ТОЙ 
СЪУМЯ АА ПРЕАОТВРАТИ НЕЩАСТИЕТО

за Стойнович. — Изплаших се 
тъммо, ногата напуснах кабина
та, но вече всичко бе благо
получно свършено.

Стойнович е опитен шофьор, 
който непрекъснато вече 22 
години върти кормилото. Пре
ди да дойде в Лисина изминал 
е път от 1,5 милона километра. 
Работил е в Замбия, Танзания 
и почти на всички наши най- 
големи строежи. Никога досега 
не е направил злополука. В 
това успя и сега, -ногата секун
дите решаваха за живота му

Този ден беше съвсем обик
новен за всички строители на 
обектите от втората фаза на 
Власинските електроцентрали в 
Лисина. Навсякъде гъмжеше 
усилен труд, бумтяха машини
те, строителите се надпревар
ваха с хубавото време.

Това обикновено всекидневие 
шофьорът Благоя Стойнович 
никога няма да забрави, за- 
щото то за миг се превърна в 
истинсна драма. Благодарение 
на самообладанието, мението 
и храбростта си — всично се 
завърши благополучно. В пос
леден момент успя да спре 
разбумтялата се машина, а при 
това да спаси животите на 
мнозина работници, които не- 
предчувствуваха никаква опас
ност.

— Както винаги и тази сут
рин натоварих „конума“ с три
десет тона чакъл и тръгнах към 
строежите, без да зная, че на 
камиона са отказали спирачни
те. В момента, ногато се дви
жех по нанадолището пълно с 
остри завои, намионът като по
лудял хукна. Насреща ми ид

ваха возила, а под пътя на 
строежите бяха безброй работ 
ници — започва за случилото 
се да разказва Стойнович.

Грамадният намион се закон 
ваше да отнесе много жертви. 
Наблизо някои работници, кои
то разбрали трудното положе
ние, започнали да викат по 
Стойнович да изскочи от ко
лата.

— Това бяха за мен най-дъл
ги моменти, а всично стана са
мо за няколко секунди — раз
казва шофьорът Стойнович за 
случката, която е могла да се 
превърне в трагедия.

Опитният шофьор маневри
рал с мощната машина, отбя
гвайки сблъскванията с дру
ги возила, измъкнал се от 
завоите, 
шило 
вал
те колелета били във въздуха. 
— Въпреки, че камионът спря 
съществуваше опасност да се 
превърне. Спрях мотора и ос
танах в кабината, все докато 
не пристигна помощ и ме из
бави от опасното място — на-

и за животите на други работ
ници. В. В.

СТРАНИ, ЗА НОИТО СЕ ГОВОРИ
но ногато свър- КИТАИнанадолището се озо

на ръба на пътя. Две-

Ногато се говори за Китай най-на- люционна партия „Съюзна лига“, която ис- 
пред се натрапват мисли за огромната Ни- на да свали манджурската династия и уч- 
тайсна стена, едно от най-големи архитек- редяване на република. Със Оинхайсната 
турни чудеса на тоя свят. А след това, 'революция (1911—1913) се слага край на 
запознавайки се с Китай, човек се запозна- монархията и се установява буржоазна ре
ва с още много чудни неща в тази страна, публика, прераства във военна диктатура 
кодто по големина и пространство, богата поради колебанията на буржоазните либе- 
с история и бурно следвоенно развитие за- рали да изведат революцията докрай.

По време на Първата световна война 
Япония завзема част от Китай и налага сво
ите „Двадесет и едно условия“, с което 
поставя страната под свой контрол. А след 
войната под влияние на Октомврийската 
революция се развива антиимпериалистичес 
ко движение „Четвърти май“ през 1919, 

градове в което взима участие и китайския проле
тариат. Възникват марксически кръжоци, 
а през 1921 година е основана и Китайс
ката комунистическа партия. И с активно 
участие на ККП избухва Първата гражда
нска революционна война в 1924—1927 про
тив империализма и феудализма. През 1927 
година буржоазията преминава 
на реакцията. Това предизвиква 
тания. което слага начало на Втората граж
данска революционна 
1927—1937. Започват

Семинар за младежи служава внимание.
Китай има площ от 9597 млн. кв. нм и 

с това заема трето място в света по прос
транство, а по брой на жители — 686 
млн. (по преценната от 1964) тя е на пър
во място в света. В Китай има 50 нации и 
етнически групи. Китайците са 93,95%. 
Столица е Пекин, а по-известни 
са Шахай, Тиенцин, Ухан, Чунцин, Харбин, 
Нанмин и др.

Китай има площ от 9597 млн кв. км и 
Китайска народна република (КНР). Висш 
орган на държавната власт е Общокитай- 
ското събрание на народни представители 
избрано за 4 години.

Китай има богата история. Териториите 
на днешен Китай са били заселени още 
по време на палеолита. Във II хилядолетие 
пр. н. е. се формира ранно робовладелчес
ко общество, а в Северен Китай възниква 
робовладелческа държава известна под 
името Ин Шан (XVIII—XII пр. н. е.) В пери
ода на развития феудализъм владее Танс- 
ката династия (618-907). По време на фео
дализма се водят непрекъснати войни, кое
то довежда до политическо разпокъсване 
на страната. Цялата история на Сунсната 
империя е изпълнена с войни. През XIII 
в. татаро-монголите завладяват цялата 
ритория на Китай и господствуват 
приблизително 100 години.

В историята на Китай

Председателството на ОК революционер и вдъхновител 
на ССМ в Димитровград орга • на независимата и миролюби

ва политика.
Най-голям интерес предизви 

ка темата за делото и живота 
на другаря Тито.

низира семинар за новоприе
тите членове <в младежката ор 
ганизация. Семинарът започна 
на 19 септември и ще продъл 
жи до края на октомври т.г. 
Ще бъдат разгледани четри 
теми, между които е: Револю 
ционнното младежко движение 
в периода от 1929 до 1941, 
СКОЮ и народната младеж в 
Революцията - и социалистиче
ското строителство, Револю
ционното преобразование на 
ССМЮ и Й. Б. Тито, стратег,

Може да се каже, че семи
нарът ще завърши успешно и 
с това ще бъде изпълнена не
говата цел 
ческо издигане на новите чле 
нове на ССМ. 
че и в бдеще трябва да се ор 

семинари

0 идейно-полити-

Това показва,
на страна 
нови въс-ганизират подобни 

за младите.
Евдокия ГЕРОВ война в Китай

революционите походи 
организирани от Китайската комунистичес
ка партия с Мао Цзе-дун. След 1931 годи
ла се създава единен фронт и японската 
агресия бива спряна. Чрез Великия 
1934—1936 ККП Червената

МЛАДИ ПОЕТИ
*

поход 
армия спасява 

революцията от поражение. В Национално- 
ослободителната война на китайския народ 
против японските завоеватели от 1937 
1945 година въпреки 
кай шисти те ККП

Там, дето пламък 
цареше в дългите нощи, 
дето искри пръскаха 
в посоки различни, 
дето се огън разпалваше — 
пусто е ...
Едно минало е останало.
Там, дето липите 
цъфтяха в двете лета 
и мислите летяха, летяха 
и мечтите ни носеха на крилете си 
•.. там и в душата 
сега е празно.
Всичко това 
сега е минало ...

До
предателството на чзн- 

възглавява народните 
си и освобождава цели райони. По 
на Втората световна война 
лира на 2 септември 1945 
дават благоприятни

те-
ма-в нея

време 
Япония капиту- 

и тогава се съз-
е известна Япо- 

но-китаиската война 1894—1895, По време 
|на войната се създава политическа органи
зация .Съюз за спасение на Китай (1894) 
с ръководител Сун Ят-сен. 
ческите страни използват 
1ние и

на Революцията докр“ разгТо™"* 
чаннаишистките войски завършва народно 
демократ-ската револЮция в Китай 

На 1 октомври 1949 година г 
на Китайската народна република 
ва социалистическия 
революция.

Капиталисти- 
тежкото положе-

завладяват ,нови територии и като 
разделят Китай. През 1905 година Сун Ят- 
сен слага началото на обединената

е създаде- 
'И започ- 

етап на Китайската
(Подготвил Б. Н.)

Даринна ЕВТИМОВА
рево-

Неотдавна в Ко-
сачица се проведе 
фестивал на почти 
всички народи и 
народности в СР 
Сърбия. Тази 
турна проява под 
название 
ни октомври“ 
ше устроена по 
повод освобожде 
нието на 
ца. В 
хоро“ с голям ус
пех взеха участие 
и представители на 
нултурно-художес 
твеното дружество 

Центъра за 
култура в Димит
ровград.

ОКТОМВРИЙСКИ ТЪРЖЕСТВА В К0ВАЧИЦА
^ , ваш», .....

ФОТОРЕПОРТАЖ

кул-

Коваш-
бе-

Ковачи- 
„Братското

иииа д Концертът по случай праз-
дГабнГ„/л= в Кр„“ зала в
можеха да го наблюдават 
те“ зрители.

при
винау. Шопсните 
викаха голямо въодушевление 
лите. На снимката танцовият 
Центъра в Димитровград.

така че 
само „щастливи-

хора предиз- 
всред зрите- 
състав нултурно-худо-

повачица 
народност във

жественото 
песни на 
водина.

дружество
словашката

при в изпълни 
Вой-страница 8
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КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БЕЗПЛАТНОТО 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ «илажото ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ-ПЪТНИЦИ 

И БЕЗПЛАТНИ ОБУВКИ?
ПРАВОТО ма безплатно ос

новно образование учениците 
от училищата в Централна 
Сърбия ползват в зависимост 
от региона, в който живеят. И 
донато в общините Баймон, 
Деспотовац, Майданпек и Со- 
кобаня вече са обезпечени 
безплатни учебници за всички 
ученици в основните училища, 
в другите общини учебници не 
са получили нито ония. които 
е трябвало да ги получат.

За две години, откакто в Со
циалистическа република Сър
бия се прилага закона за ос
новно образование, обезпеча
ването на безплатни учебници 
взе голям размах. Тук-таме, 
накто е посочените общини, 
резултатите в това отношение 
наистина са големи.'

А договорът е следният: до 
учебната 1979/1980 година за
конните разпоредби за без
платно основно образование 
ще се прилагат постепенно, а 
вече от посочената учебна го
дина ще трябва да бъдат об
хванати всички ученици, без 
оглед на имущественото състоя 
ние на родителите им. Не ста
ва дума само за безплатни 
учебници, но и за учебни по
собия и помагала, превоз, ин
тернати и прехрана.

До каква степен е осъщест
вена идеята за безплатно ос
новно образование?

Получените данни от 105 об
щини в Сърбия сочат, че в 
41 общини тези законни за
дължения към учениците от 
основните училища не се про
веждат в дело. Над 40 хиляди 
ученици, произлизащи от се
мейства с ниски лични доходи 
и през настоящата учебна го
дина са принудени сами да си 
плащат учебниците и пособия
та. Безплатни учебници са по
лучили 182 696 ученика, или 
81,89%, от общия брой учени
ци, имащи право на безплатни 
учебници.

Без учебници, пособия и по
магала/ превоз или интернат, 
пак са останали по-бедните 
ученици от най-отдалечените 
села в Сърбия. В републиканс
кия просветен инспекторат со
чат, че в 42 от 105 общини 
още има ученици, които не по
лучават нито динар за превоз 
до училището и назад. В мно
го места средства за превоз 
и не могат да се ползват, за- 
\)ото не са развити пъпните 
съобщения в тях. В тях лък 
родителите искат средства за 
обувни на малките ученици- 
пътници.

Учениците, които 
ват по-далеч

квартиру- 
от 4 километра 

от училището, донолкото ня
мат обезпечен превоз, ще тряб
ва училищата да се погрижат 
за организиране на интернати. 
Но и това законно

предприети мерки за организи 
столоверане на ученически 

и с допълнително хранене са 
обхванати 255 034 ученици.

Имайки предвид 
задължение 
1979/80 година за 
ници да има обезпечени без
платни учебници, без оглед на 
имущественото състояние 
родителите им, Изпълнителни
ят съвет на СР Сърбия с голя
мо внимание следи прилагане 
то на новия закон за безплат
но обучение.

законното 
до учебнатазадълже

ние все още не се осъществява 
напълно. Учениците от такива 
училища не само че 
превоз или интернат, 
мат дори и топла закуска. 
Трябва да се изтъкне, че 
повечето училища в Социалис
тическа република Сърбия са

всички уче-

Джордже Андреевич Кун: АТАКАнямат 
но ня- на

Открита 11-та изложба 

„Сичевашка колония“
в

М. А.

ЧЕСТИТКА НА ДР. ТИТО 

ДО Й. ВИДМАР
По случай Деня на освобож 

дението на град Ниш в Гале
рията на съвременното изнус- 
ство в Нишката крепост е от

крита 11—та изложба „Сичева 
шка колония”, в която с око
ло 40 картини, скулптури, ри
сунки участвуват художниците 
Оливера Гърбим, Бошко Петро 
вич, Момчило Къркович, Емир 
Драгул, Миле Грозданович Вла 
да Тодорович, Миролюб Джор 
джевич, Веселин Денков, Вел
ко Милкович и гостът от 
Швеция Оле Мартинсон.

Всички творби са създадени 
по време на пребиваването на 
художниците в Сичевашката 
колония през това лято. Из
борът е направен от специал
на комисия, която ще предло
жи взимане на картини, които 
ще останат във фонда на Га- 
лерита на съвременното изку
ство, която неотдавна е при
съединена на Народния му
зей.

Нови издания на 
Андрич в СССР

По повод 80-тия рожден ден 
на бележития югославски пи
сател, критик и теоретик 
марксическата 
дентът на Републиката Йосип 
Броз Тито изпрати на юбиляра 
следната телеграма:

От името на Йованка и от 
свое име отправям Ти, най-топ 
ли честитки по случай 
80-ти рожден ден. Възползвам 
се от случая да 
думи на признателност за Тво 
ето велико дело като писател, 
академик и обществено-поли
тически деец. От началото на

радетел с творческото си вдъх 
новение и силата ма прогре- 

иа сивната си мисъл. Както се 
мисъл, прези ангажираше в съпротивата сре 

щу фашисткото нашествие и 
в организирането на напредни 
чавите сили в борбата против 
окупаторите, така и по-нъоно 
остана последователен >в бор
бата за нашите революционни 
цели. Даде голям принос за 
създаването на социалистичес 
ска Югославия, особено за раз 
■витието на нашата самоуправи 
телна система и укрепването 
на международния престиж 
на нашата страна. Желаем Ти 

революцията ни в подготовката добро здраве и още дълги 
й действуваше като неуморим години плодотворна работа”.

Произведенията на извест
ния наш писател 
на Нобелова награда Иво Ан
дрич претърпяха тези дни но
ви издания в чужбина.

Известното съветско изда
телство „Художествена литера 
тура” в сътрудничество с бел
градското издателство „Прос
вета” ще пусне до края на го 
дината романа на Иво Андрич 
„Травнишна хронина.“

„Художествена литература" 
години наред печата преводи 
на югославски писатели. Досе 
га е издала 80 нниги. В послед 
ните две години мосновсното 
издателство е напечатало про
изведения на Цирил Носмач,
Ранно Мариннович, Весна Па- . ната общност на 
рун, Десанка Максимович, Сте 
ван Сремац и Бора Станкович, 
а наскоро ще издаде и „Из
брани произведения” на Вел- 
но Петрович с предговор от 
известната преводачна от сър
бохърватски в Съветския съюз 
Татяна Попова.

и лауреат

Твоя

ти изкажа

Традиционните 
„Сичевашка колония" — нак
то изтъкна Миодраг Бойович, 
председател на Изпълнител
ния отбор на Самоуправител- 

интересите 
за култура при откриването 
на изложбата, ще имат огро-

изложби
КОНЦЕРТ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ОТ „ПРОГРЕС"

Културно - художествено 

дружество в Ниш мно значение за развитие на 
изобразителното изкуство в 
Ниш и региона.Във вторник на 14 октомври 

в залата на Симфоничния ор
кестър в Ниш културно-худо
жественото дружество при 
Центъра за култура от Димит
ровград изпълни концерт на 
народни песни и танци. Кон
цертът бе даден за около 500 
работници на лиротското пред
приятие „Прогрес“. Тези работ- 

работят по обектите, иой- 
организация

митровград и „Прогрес“ 
ход договори за трайно 
рудничество.

са в 
сът- Б. Н.

А. Д. Златко Маркович 
в ДимитровградФИЛМЪТ

»УЖИШКА РЕПУБЛИКА»
В Димитровград пребивава 

Златко Маркович председател 
на Републиканската скупщина 
на общността за култура. Той- 
аоди разговори с представите
ли на обществено-политически
те организации, културната об
щност и Центъра за култура 
в Димитровград. Тема на раз
говорите беше положението 
на културата и преодоляване 
на проблемите й, за осъщест
вяване задачите, пред които 
се намира. Беше обсъден и 
средноорочния и дългосрочен 
план по развитие на нултурата 
в общината.

Другарят Маркович с особе
но задоволство оцени инициа
тивата на културната общност 
в общината за развитие на 
самодейността по селата.

Домашният игрален филм „Ужишката република" 
на режисьора Жика Митрович, който през миналата 
година спечели почти всички награди на филмовия фе
стивал в Пула, видяха всички ученици от основните и 
средни училища в Босилеградска община.

Центърът за култура в Босилеград прожектира то
зи филми почти цяла седмица по селата в общината, 

също така и в Босилеград. Филмът предизвика го
лям интерес не само всред учениците и младежите, 
но и между гражданите в комуната.

ници
то тази трудова 
строи в Ниш.

Това е четвъртия концерт 
след два в Пирот и един в 
Белград, който дружеството 
изпълни за работниците на 
„Прогрес“. Необходимо е да 
се изтъкне, че между пред
ставителите на Центъра в Ди-

а

Запознавайки се с работата 
и условията, при които работят 
различните самодейни секции 
при Центъра. Маркович изтък
на, че за най-голям брой кул
турни дейности липсват най- 
необходимите условия. Въпре
ки това е констатирано, че са 
осъществени добри резултати. 
Особено добри завоевания 
осъществи културно-художесве- 
•ното дружество.

&

Понеже на нонцерта ня-Известният гай- маше място за всични зрители желаещи 
да го наблюдават, по същото промо беше 
устроена танцова-забава, на ноято с голям 
успох со представи орнестъра за естрадни 
песни „Шоп“ от Димитровград.

•Тенст и снимки: Сретен Игоп

симпатии бешеприет и жененият 
в Новачица.С Големи Димитровград,дарджия 

Светозар 
много
налиито си шопски хора.

хор иа дружество получиМихайлов 
аплодисменти с ориги-Ориестърът на иултурно- 

дружество от Димитров- 
беше иа високо рав-

художествеиото 
град, иаито и винаги 
нища.

А. Д.
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ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР И ЗА ЛЕКАРСТВАТА

И НИ АТОР Рецепт и за 

фармацевтите
цност на интересите по 

Пирот
с.1Моуиравитслната о<

здравно осигуряване
Тези дим производителите и потребителите на ле-

вьрху съвместенцарства сложиха първите подписи 
договор. Създаден е договор за сътрудничество, в иойто 
п ------- 1 „Алкалоид“, „Здравезасега още но со се включили 
и Фарманос". Този документ без съмнение ще е от 
огромно значение за уеднанвяване на цените във фар
мацевтичната промишленост. Но преди договорът да 
бъде подписан в Съюзния изпълнителен съвет трябва 
да се изтъкне, че все още има много неразрешени про
блеми.

Здравната защита за селскостопанските
камара вим СтопанскатаЗа преодоляването 

Югославия още преди две години е предложила да се 
изготви анализ за работа на производителите на ле
карства. Но вместо да се пристъпи нъм делови раз
говори и търсене на решение за възникналите пробле
ми — ма сцената се появили представители на различ
ните фармацевтични предприятия, които не били заин
тересовани за изнамиране на трайни решения, 
били истинсни представители на трудовите г:

производители един от ключовите
въпроси в отношението към селото

не
колективи

в този отрасъл.
Разногласията във връзка с подписването на до

говора си останали.
От анализа, иойто тези дни подготвя Съюзният 

изпълнителен съвет, се очаква да предложи 
цени на ленарствата. Различните цени досега най-много 
чувствуваха потребителите на лекарства, защото те 
плащаха сметната.

Все пан, очанва се в скоро време да се под
пише договор за едини цени на лекарства, нъм иойто 
да се приобщят освен производителите — и аптеките.

щита за селскостопанските 
производители.

Сочи се, че има и много 
други проблеми в здравеопаз
ването на село. Това са на 
първо място слабата мрежа 
от здравни заведения и недос
татъчният кадър.

Затова на заседанието на 
двата съвета е решено на въ
проса на здравната защита на 
селскостопанските производи
тели да се обърне най-серио
зно внимание, защото е един 
от ключовите въпроси на от
ношението към селото изобщо.

А от разрешаването му до 
голяма степен ще зависи и 
уреждането на редица други 
въпроси, като пенсионното и

Въпреки че е известно, че 
пълно здравно осигуряване за 
селскостопанските производи
тели трябва да осъществяваме 
на самоуправителни начала, 
досега все още малък брой 
производители са се включили 
в самоуправителните общности 
на интересите, учредени в Со
циалистическа република Сър
бия. И средствата, които те 
внасят за здравната си защи
та не са под техен контрол.

Това са две основни конста
тации от съвместното заседа
ние на Съвета на сдружения 
труд и Обществено-политичес- 
ния съвет в Скупщината на СР 
Сърбия за здравеопазване и 
социални грижи, на което бяха 
обсъдени материалите във 
връзка със здравната защита

на селскостопанските произ
водители.'

За да може да се обезпечи 
пълна здравна защита за 2 ми
лиона и 25 хиляди селсносто- 
паноки производители в Цен
трална Сърбия — ще са необ
ходими нъм 1 милиард и 300ч 
милиона динара. Това ще рече 
— допълнително да се обре
меняват те с разни облагания, 
за да се обезпечи сума от 650 
милиона динара. С други ду
ми казано, всеки член на 
селско семейство ще трябва 
да внася по 632 динара за 
здравна защита. Същевремен
но, 19,72 на сто от семейст
вата имат кадастрален доход 
по-малък от 600 динара и за
това е занлючено да се по
търсят други възможности за 
финансиране на здравната за-

единни

М.

АЕКАРСШ ПРОТИВ РАКА 
ПРЕЗ 2000-ТА ГОДИНА

До това заключение са сти
гнали американските учени въз 
основа на една анкета на те
ма: бъдещето на света през 
2000-та година.

мори, при което огромна роля 
ще изиграе хемотерапията. Ле
карства за предотвратяване на 
рака ще започнат да се про
извеждат в научните лаборато 
рии до 1985 година. Изследо
вателите все пак са на мнение, 
че лекарство против 
видове рак ще бъде 
преди започването на дваде
сет и първи век.

инвалидно осигуряване на сел
скостопанските производители 
и други.

М. А.

Лекарите изразяват мнение, 
вероятноче до 1981 година 

ще бъде забележел 
пех е осъществяването на кон 
трол над злокачествените

всички
СЪЮЗНИЯТ КОМИТЕТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ голям ус- открито

Слабо е влиянието на сдружения труд 

в самоуправителните общности 

на интересите

ту-

разстройват. В ранните стадии недостатъчността 
мозъчното кръвообращение е скрита и се проявява с 
главоболие, шум в ушите, световъртеж, притъмняване 
пред очите и други краткотрайни нарушения, които въз
никват след по-продължителни психически или физиче
ски пренапрежения- С напредване на болестта могат 
да настъпят преходни разстройства в говора, изтръп
ване или слабост на крайниците, отклонения на мозъч
ните функции. Тези преходни нарушения 
кръвообращения са сигнал на тежко 
ния мозък, като настъпва

на

БЕЗ ОРГАНИЗИРАНА И ПОСТОЯННА ОБЩЕСТВЕНА
АКЦИЯ САМОУПРАВИТЕЛНОТО УЧРЕДЯВАНЕ В ЗДРАВЕ
ОПАЗВАНЕТО НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕДЕ ДОКРАЙ

тия. Съзнателно или не, про
дължи той, и в здравеопазва
нето нахлува потребителската 
'психоза. Зарад стабилизацион
ните мерки трябва да намаля
ваме размера 
за здравна защита. Това ще 
се отрази и върху организаци 
ята му.

на мозъчните
— По време на създаването 

на общностите на интересите 
— подчерта Почек 
предвидено те да бъдат равно 
стойни партньори в снупщин- 
ската система. Засега 
ва представляват само на хар

В Съюзния комитет по здра засягане на глав- 
по-силно стесняване или 

запушване на някои от мозъчните съдове. Нерядко 
причина за преходните нарушения на мозъчното кръ
вообращение са стесненията на сънните и вертебрал- 
ните артерии.

По-силното увреждане на мозъчните, сънните или 
вертебралните артерии

веопазване .и социални грижи 
тези дни се проведе заседа
ние, на което между другото 
обстойно се обсъди досегаш
ният опит от самоуправително 
то учредяване на общностите 
на интересите в здравеопазва 
нето. Една от ооновните слабо 
сти в работата на самоуправи
телните общности на интереси 

влияние

на облаганетобе

те то-
Б. X.

и недостигът на кръв в глав- 
ния мозък може да предизвика загиване на нервните 
клетки. Тогава отпадат трайно редица функциии на 
нервната система. За минути или часове се развиват 
парализи, разстройства на усета, говорни нарушени** и 
помрачение на съзнанието.

• В други случаи особено

г
НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

те е недостатъчното 
на сдружения труд в тази об
ласт. Почти всички въпроси се 
решават в рамките на разни 
комисии и от страна на профе 
сионалните служби.

Републиканският секретар за 
здраве и социални грижи 
СР Сърбия Любинно : Джор
джевич подчерта, че без орга 
низирана обществена акция са 
моуправителното учредяване в 

може да

СЪДОВИ УВРЕЖДАНИЯ 

НА МОЗЪКА
при повишено артериално 

налягане, може да настъпи разкъсване на мозъчен съд 
и излив на кръв в главния мозък или в неговите об
вивки. Тогава нарушенията на нервните функции въз
никват внезапно. Съзнанието на заболелия е помраче
но или е понякога напълно загубено. Медицинската 
наука вече е разкрила някои от рисковите фактори, 
които водят до нарушение на мозъчното кръвообраще
ние. Това са повишеното кръвно налягане особено над 
определени стойности, нарушенията на сърдечния ри
тъм, сърдечната недостатъчност, стесненията 
ните и вертебралните артерии, повишението

кръвта, захарният диабет, затрудненото 
пособяване на мозъчните съдове при по-големи изис
квания нъм кръвообращението и прочее. Някои от 
на°мпг=те Ф|ктори при съдовите увреждания на мозъ- 
Т„,"0гат да бъдат в еДна или друга степен медикамен- 
тозно и хирургически повлиявани. Бавното напредване
очпюни здб0ЛяВания от скрития стадий и приходни на- 
рущения на мозъчните функции до тежки 
на главния мозък предоставя значително 
за профилантика.

Най-важно профилактично значение има ранното и
линТшята Лечение на повишеното кръвно налягане. Ме
дицината разполага с достатъчно богат арсенал от ме
дикаменти за лечение на хипертоничната болест 
трябва да бъдат използвани 
болестта, преди да 
на мозъчните съдове.

в
1 В последните години нараства относителния Дял 
на някои хронически заболявания- Между тях особено 
полямо социално -и медицинско значение имат съдови
те увреждания на мозъка. Те могат да предизвикат

нарушения на мозъчните функции с разстрой
ства на движенията, засягане на говора, психически 
отклонения и пр., които нерядко довеждат до инвали- 
дизиране. Съдовите увреждания мозъна са често при
чина и за смърт, поради което профилактиката в таки
ва случаи играе огромно значение. Ако с напредване 
на възрастта нервната система остане пощадена от 
тези тежки заболявания, старостта може да бъде ща- 
стлива и спокойна.

Мозънът е богато нръвоснабден орган, който

знатази област >не ще 
се доведе докрай.

Според Джорджевич спънка 
е ограничаването «а- размера 
на, разполагаемите средства.

Причината за слабото дей
ствуваме' на самоуправителни
те общности на интересите Дпр 
Джорджевич вижда в струк
турата на кадровете като из-

чителни
на сън

на липиди-те в
прис-

се ну
ждае непрекъснато от кислород и глюкоза. Той съста
влява оноло 2 на сто от общото телесно тегло, а г 
лучава 14 на сто от кръвта, която сърцето изпраща 
цялото тяло, и изразходва 23 на сто от кислорода за 
целия организъм. Мозъкът и сърцето са органи, кои
то се нуждаят от относително най-голямо количество 
кислород. При атеросклеротични, хипертонични и рев
матични увреждания на мозъчните съдове нръвта, ко
ято преминава през този орган намалява, възниква 
недостиг от нислород и глюкоза и функциите му се

тъква, че е трудно да се про 
вежда нова политика със ста
ри кадри.

Д-р Бранно Почек републи
кански секретар за здравеопа 
зване и социални грижи в Со: 
циалистическа република Чер
на гора посочи някои пропус
ки на обществено-политическа
та система по отношение 
самоуправителните 
ти на интересите.

увреждания 
дълъг период ,по-

в

които
още в ранните стадии на 

са настъпили необратими променина
общнос-

Д-р X. г.

У
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ФУТБОЛ

МЛАДОСТ1' ИГРА НАРАВНО В ПРЕШЕВОя

„ОРАХОВАЦ" (ПРЕШЕВО) равният резултат представлява 
полям успех за футболистите 
от Босилеград. С досегашните 
две всички победи и с този 
равен резултат, „Младост“ се 
намира на първо място във 
футболната дивизия на Бране
ни регион.

Футболната среща започна 
при много лоши условия за иг
ра. Игрището беше кално, а 
пред цялото време на мача 
непрекъснато валеше дъжд. 
Въпреки това играта и на два
та отбора бе сравнително доб
ра, а футболистите с голямо 

. напрежение и труд изиграха и 
двете полувремена.

„Младост“ постигна първия 
си гол още в третата минута 
на първото полувреме. Добре 
подадена топка със силен удар 
вкара в гола И. Арсов. Домаш
ните футболисти изравниха в 
13-та минута, когато защитата 
на „Младост“ направи груба 
грешка. Футболистите на „Мла 
дост“ отново поведоха в 20-та 
минута. От ъглов удар топката 
изпрати в мрежата на против
ника Г. Георгиев.

Във второто полувреме фут
болистите на „Младост“ не са
мо, че бяха равноправни съ
перници, но на моменти бяха 
и по-добри. Те имаха няколко 
възможности за победа, но не- 
успяха да ги реализират. В 60- 
та минута X. Арсов не успя да 
вкара гол от чиста позиция. 
Срещата бе решена в 75-та ми
нута.
промъкне между футболисти 
те на „Ораховац“ и от 20 мет 
ра далечина постигна гол, с 
който изравни резултата.

— „МЛАДОСТ" 3:3 (3:2)

Прешево, 12 октомври. Играще на Ораховац" 
тГ™ ° студено' Дъждовно и неподходящо Р3а игоа
наРсреТщатеаРа«еНдИ 3Рите™ околоТо. Съдията
Младост“- И Уп?4 (Сурдулица). Голмайстори за 
младост . и. Христов в 3 и Г. Герогиев (2) в 20 и 

75 минута, а за „Ораховац“: Р. Реджепи (2) 
минута и Ч. Хальити в 30 минута.
нович яМГДг°СТ": М „Ч'1пев 7- Д- Андонов7, М. Стан- 
Митов8К1 кГРтГ°РОвс6’.Г-.Георгиев 8' и- Кирилов 5 (Д.

нМоИвТичЕ66^ИБАТрасСоевВ76’ А' АРС°В 7' Х- АРС°В *■ Д- **

в 13 И 40

В третата си среща футбол
ният отбор „Младост“ от Бо
силеград гостува в Прешево и

Стотици нови апортамента в Прищинас футболният отбор „Орахо
вац“ игра наравно — 3:3. С 
оглед на скромният опит и ПРИЩИНА

ФУДБОЛ СТРОЕЖвсеело, иронии но 1 Еанмист*
300 АПАРТАМЕНТАПонеже в първия кръг на 

състезанията в Между общинс
ката футболна дивизия — Ниш 
отборът на „Асен Балкански“ 
не игра мача с „Омладинац“ 
(Гнилане) отсрочената 
се игра на 9 октомври в Пи
рот. С по-добра игра, особено 
през второто полувреме, ди
митровградските футболисти- 
се наложиха с разултат 3:1 
(0:0).

В четвъртия кръг „Асен Бал
кански“ загуби мача в Ниш от 
отбора на „Алуминиум“ с 2:0 
(0:0). Домашните футболисти 
се представиха нато по-добър 
отбор и тяхната победа е напъл 
но заслужена.

Мачът в Ниш се игра по 
дъждовно и студено време, а 
теренът не беше изобщо под
ходящ за игра. Въпреки пора
жението футболистите от Ди
митровград не показаха слаба 
игра.

Нужно е да изтъннем, че и 
на девете срещи отборът на 
„А. Балкански“ не игра ком
плектуван. Вече трета поредна 
среща не играят. К. Кръстев и 
Б. Михайлов, а в Ниш не от 
пътуваха П. Димитров и Д.
Велнов. Във връзка с първите 
двама е разисквал и управи
телния отбор на „А. Балканс
ки“, но за съжаление не е 
взел нинакво решение. Безс
порно, ако се разчита на по
нататъшни успехи управление
то на отбора трябва да заеме 
ясни становища към всички 
отрицателни прояви.

В Ниш отборът на „А. Бал
кански“ игра в състав: Г. Став- 
ров 6, Г. Сотиров 6, Г. Цвет- нути нищо по-значително не се 
нов 6, А. Пейчев 7, А. Петров «лучи, тана че равният резул- 
7, Д. Заменов 6, С. Мирнович е и най-реално отражение
6, А. Милев 7, И. Деннов 6, И. на силите в тази футболна 
Гошев 6, М. Петров 7. среща.

А. Д.

среща

ДО КРАЯ НА 1976 ГОД. ЩЕ БЪДАТ ПОСТРОЕНИ 570 АПА 
РТАМЕНТА СЪС СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА НА СОЛИДАР
НОСТТА

Тези дни в квартал „Слън
чев бряг” в Прищина започва 
изграждането на 300 апартаме 
нта със средствата от Фонда. 
на солидарността. Завършени 
са всички инвестиционно^те- 
хничесни подготовки за пос
трояване на повече многоетаж 
ни здания. Ще се прилагат про 
мишлени методи на строител
ство на жилища.

До края на идната година 
в Прищина ще бъдат постро
ени 570 апартамента, предмм-

„Слънчевно в кварталите 
бряг”, „Дардания“ и в предгра 
дията „Косово поле“ и „Оби- 
лич”.

Съществуват реални възмо
жности за по-голям обем на 
солидарното жилищно строите 
лство в главния град на САП 
Косово. Фондът за солидарно 
жилищно строителство през 
следващите три години ще 
разполага с 120 милиона ди
нара.

Георгиев успя да се
В първата част на играта 

гостите бяха равностоен про- 
обачеСрещата

бе решена през второто по
лувреме? В~ 53 минута дясното 
крило на „Алуминиум“ Д. Цве- 
танович подаде топката на Д. 
Джурич, който със силен удар 
вкара гол. Вторият гол вкара 
от няколко метра П. Динич, 
след грешна на вратаря Г. 
Ставров.

тивнин.

През последните десет ми-

в. в.

СЛЕД БАСКЕТБОЛНОТО ПЪРВЕНСТВО

МОЖЕШЕ И ПО-ВИСОКО цаоги
з

ти винаги най-добрите баскет
болисти?

Целта ни е не да задаваме 
въпроси. Това е работа на ръ
ководството на клуба, което в 
крайна сметка трябва да нап
рави обстоен анализ на изтек
лото първенство. И, разбира 
се, да си вземе поука от нес
полуките през тазгодишното 
първенство.

Сегашните резултати на ди
митровградските баскетболисти 
са плод на повишен интерес. 
А този интерес о създаван ня
колко тодиии. Тъкмо затова 
трябва към баскетбола да се 
пристъпи с изключителна се
риозност, да се очертаят пъ
тищата за по-нататъшното му 
развитие.

■Безспорно първостепенна за
дача в това отношение има 
Общността по физичесна кул
тура. Ако правилно отношение 
заеме тя към баскетбола (кой
то в Димитровград има твърде 
богата традиция) и финансово 
и материално подкрепи усили
ята на няколко действително 
големи ентусиасти, ноито ръ
ководят баскетболния отбор, 
резултатите ще бъдат наисти
на по-големи. В крайна сметка 
трябва да се разбере, че ен
тусиазмът (и на баскетболис
тите, и на р'ьководството) ще 
бъде далеч по-резултатен, ако 
се създадат благоприятни ма
териални и други условия. А 
Димитровград има и възмож
ности, и сили да направи това.

Ст. Н.

тове в Димитровград, все още 
нямат напълно решен статут, 
организационно не са укрепна
ли, а постоянно ги съпътствува 
недоимъкът на средства.

Проследим ли обаче възмож
ностите на баскетболния отбор, 
не напълно може да бъдем до
волни. Самият факт, че почти 
всички срещи, играни на овой 
терен и пред своя публика са 
спечелени, и обратно — като 
гостуващ отбор редовно пре
търпява поражения-краоноречи 
во говори за някои нерешени 
основни неща.

Преди всичко, защо димит
ровградските баснетболсти ви
наги гостуват с отслабен със
тав? И защо нато правило нас
трана отказват да отиват поч-

Неотдавна завършиха баскет
болните състезания в Източна 
сръбска дивизия. Димитров
градският отбор „Свобода“ се 
класира на пето място между 
десетте състезаващи се отбо
ри. Следва да се запитаме: 
може ли да бъдем доволни от 
постигнатото?

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ =
Заминават от Пирог в часа 
Белград 
Ниш

Тръгват за Пирот ■ часа

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

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

7,00, 14,30, 15,25

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

14,40, 16,30 и 18,30
Нрагуевац
Скопие
Лосновац
Зайчар
Княжевац
Звонсна баня

5,00 Нрагуевац
Снопие7,00Ано вземем предвид някои 

обентивни обстоятелства — ос- 6,45, 7,00 и 12,00 Лесновац 
13,30

4,30, 13ДО и 15,45 Нняжевац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

за удовлетвореност 
между 
изпре- 
които

нование
има. Да се наредиш 
първата петорна и да 
вариш нянолно отбора, 
защитават баскетболната чест 
на много по-големи градове от 

не е малко.

Зайчар 4.30
4,00, 5,40 и 12,00 

4.30 и 10,43
Велика 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

5,45 Велино Бонинце
13.00. 15,30 и 15,50

7,30, 11,00

Брбушница 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 
Дойнинци

Димитровград 
При това, и 
спорт, както и останалите слор-

баснетболният
Д. Криводол 
Цойнинци 
Г. Одоровци 
Велина Лунання 
Нишор 5,00, 12,00, 15.15. 18,10 Нишор 
Б. паланка на всеки час 

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

от 5,00 до 22,00

4 ДО
4,30

6,00 и 12,00 
6,00 и 16ДО 

6,30. 12,45, 17.00 18,48 
Б. паланка на всеки час 

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

от 5,00 до 22,00
-ДО, 6.05, 8,00 12,00 Темско 5,10, 7,00, 9.00, 13.00 

14,10, 16,00, 20,10, 22,10 13,55, 15,00, 17,00, 21,00, 22.50
вея. овло 4,30, 6,05, 7,15 Ввл. село 5,10, 6.40, 7Д0, 9.40

0,00, 11,00, 12,10, 14,10 11,40, 13.05. 14,45, 16,00, 17,40,
15,00, 17,00, 19,00, 21,10, 22,10 19,40 21,00, 22,50

4,40, 6,05, 12ДО Държина 5,10, 8Д0, 13,00 
14,10, 18Д0, 22,10

Гвмсма

Държина
14Д5, 19,00 22,35

Явдовица 5.00, 12.00 Йеловица 7,00. 18,00
Оумово 4ДО, 005, 12Д0. 14,40, Суноао 5.10, 7,00, 13,15, 15.00 
Пвтроаац 4,30, 14,10
М. Иовановац ’ 4Д0, 6 05 

12^0, 14,10, 10М

Пвтроаац 
М. Иомномцю.ю. ида аода

5,11, 1вда 
1.10. ода.

Баенетболиият отбор „Свобода"
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В часове на отдих и почивка
АНЕКДОТИ ОТ НОБ ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ_
ШИША СТАРИТЕ ЕГИПТЯНИ още =/«ТалЖ

новата ера, първи в света са 
с година от 365 дена.

Xна Посавсния 
отряд по време на политичес
ко обучение 
запитал нартечаря Плетинапа:

— Другарю Плетинапа, кажи 
ни ти какво е това фашизъм?

политкомесар,

САМОС (310—230 преди н.е.)
около Слънцето, а

В една рота АРИС^ОРКОС ОТ 
заявил, че Земята се въртиУ Драгоман нагосие политномесарят пръв

Луната около Земята.

х МлечнияАКО ВСИЧНИ ЗВЕЗДИ от галаисията на 
АКО м б.(,де нужно 4000 години да

при условие всяна се-път имаха свои имена ще 
се прочетат имената им и това 
нунда да се изговаря по едно име.

олучи писмо од Ивана Драгоманскога да идем 
на госйе у неделю. Две неделие се готвимо 
за тия пут с унучето, лъснамо „Фичу“, гот- 

подаръци. Ка у суботу детето наше: 
„Дедо що си не седиш лошо време, стар си 

човек ... „Нандардисуйе ме унунат и жали ме дека съм 
стар човек, а оно обадил се друг йедън суртук на Став- 
рийу од Долню Малу. Каза на детето щом нема место 
у „фичуту", кво да прайим реко, че останем. И тена на 
детето лънну що я реши да останем. Ама я реши- 
пешГти че идем ама, че върнем госйето на Ивана Дра
гоманскога. Млого добър човен, йе на доди донесе ни 

__ човен млого работе, аглву на децата, ненолно пешки
ра ра, разне порцеланове и стънлене работе, на бобуту «= 

шамийу. И я но домаюин купи тува нво има при нас ^ 
И У задругуту. Щ
Щ Слезо нриво-лево у Цариброд. Пред Домат но у гре- цц 
а бенци. Не може да върл>иш иглу. Я погледа — осуна щ 
Щ и си пойдо пешйи нъмто Драгоман. Що да не идем. Мой §Ц 
= деда кажу да йе карал овнове у Цариград, баща ми 
— млого пути йе ишъл пешГти до Совию, а я да не отидем 

до Драгоман. Тури дисадзите на рамо и вану джа- 
дето. Тамън излезо оди градът има и нво да видим.

«щ Нанизала се нола но 1]ердан чан до границуту. Рено 
ЦЦ тува йе и моят унун. И темън пойдо нанагоре видо на- 
в щога „Фичу“ и децата седу унутра и само тъпчу. Ка 

ме видоше малко се поизцървише и кажу, дедо дай 
багажат да ти понесемо“. „Не требе нищо деца, на 
мене ми багажат требе ка стигнем при Ивана ... “ — _ 
каза им я и продължи. На границуту, ми и не гледаше 
у торбуту. Знаю децата дена я носим само за подарък Ц§ 
работе.

П — Другарю 
фашизъм е — аз мисля, че фа
шизъм е ... онзи камион с гер
манци, който снощи дочаках- Xвимо от Земята.СЛЪНЦЕТО е 330 000^ по-тежко^ _ ^

Дете от 50 килограма на 
ло 1,5 тона.

ме...

При това всички бойци из
бухнали в смях.

— Добре Плетинапа и това 
са фашисти, но може ли ти 
да ни кажеш малко по-обшир
но и политически да ни дадеш 
обяснение.

X жители, нолкото целиятТОКИО има почти толкова 
Австралийски нонтинент.

X СТЪБЛОТО на едно кантусово дрво има бръчки, 
които се
теглят се като акордеон по време на дъжд.

създават по време на сушавия период, а раз-

XДругарю политкомесар, 
по-обширно е ногато те излез- 
нат от камиона и започнат йас-

НАЙ-СТРА ГЕОГРАФСКА КАРТА иамерена досега 
е тази, която представлява град Нинпур, а е нарису
вана преди повече от 3 400 години.

тъпление.

тигиал през 1925 година и вед
нага сз записал в Художестве
но училище. Още същата го
дина заминал за Париж, къде- 
то останал до 1932 година.

Пръв път се явява с излож
бата в Салона на независими
те през 1927 година, а след то- 
са в Рим през 1929 година. 
Две самостоятелни изложби е 
имал в Белград през 1933 и 
1934 година. На Интернацио
налната изложба в Париж 1937 
година получил награда „Гран 
При“, а през 1939 година пър
ва награда на Интернационал
ната изложба в Хаг. В Белград 
работи в групата на А. Челе- 
бович, Н. Граовац, Д. Антич, 
Ц. Сонич, Й. Рибар. Войната 
прекъсва тяхната деятелност.

След освобождението той 
работи като художник и об
ществен деец в Белград и 
Херцегнови.

ПРОВЕРЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ! ...
ВЪПРОСИ:

* Кога е изстрелян космическият кораб 
„Възход”?

* Кой е Михаило Каранович?
* Коя година е роден родоначалникът 

на печатарското дело Йохан Гутенберг?
* На кои изложби е участвувал Петар 

Лубарда ?
* Коя година започва да излиза вестник 

„Борба”? ,

Стиго у Драгоман и на одгостувамо видим Иван 
нещо се върти, улази-излази, извинява се дека ме ке- 
йе добре доченал.

— На кво мислиш, реко на Ивана, све беше
добре...

— Ама, каже Иван — знам дека не йе све по 
табийет ама нво да прайим ... Госйе без небийено си
рене не иде. Ама нво да прайим йучера излезо да купим 
нигде у град нема сиретье, кажу цариброцанье йоще 
од петан почели да га купую и оставляю при лрияте- §Ц§ 
л>е и денъска га караю през границуту.

Я поче да се извинявам пан дена за унукуту му 
не съм донел модерни чорапци, що у Драгоман иду 
но алва ...

Отговори:

На 12 октомври 1964 година 
в Съветсния съюз е изстрелян 
в земната орбита нов носми- 
чесни кораб —■ „Възход“. В ко
раба са пътували трима носмо- 
навти, и то: номендант на 
кораба пилотът 
полковник Владимир Михаило- 
вич-Комаров, а членове на еки
пажа са научният сътрудник, 
космонавт, кандидат по тех- 
нисчески науки Константин Пет 
рович Феоктистов и лекарят, 
поручик в медицинската служ
ба Борис Егоров.

неприятеля. През 1887 година 
се завръща в Белград, където 
умира.— Кво да прайим Иване стар съм човек, ред 

беше на унукуту да донесем йедни модерни чорапци, 
ама додека да дойдем до Цариброд, нажу, све прода
дено. Неможе чорапън да найдеш ...

И тена я и бай Иван се извинимо, пинумо и йед- 
нумо кво йе дал бог и улови драгомансйият 
за Цариброд ... Ка мину границуту, гледам пан

*Н
Ш ЙОХАН ГУТЕНБЕРГ 

оноло 1400 година 
Той е откривател на отделни 
букви, направени от метал, от 
които с лекота е могло да 
се правят думи, изречения и 
цели странични. Той открил и 
преса за печатане както и при
бор за лиене на бунви.

Откриването на печатница 
Гутенберг започнал с резане- 
на букви от дърво. При това 
той дошел на идеята да нап
рави отделни букви от дърво,

е роден 
в Майнц.пролом 

ред од
нола и стотина метра пред границуту моят унун йоще 
чека на ред да мине границуту. Да га не посрамим 
напрани се че не съм га видел и си отидо за село...

Са че напишем на Ивана писмо. Дру^е године 
на мисли да дооди при I мене, или мене да она на 
госйе само да не буде това на срещуту. Нека буде 
друг дън та да обидемо и оди сиренце ...

носмонавт

*
„БОРБА.“, орган на Комунис

тическата партия на 
вия, излиза за пръв път на 19 
февруари 1922 година в Загреб.

Оттогава до 1929 година тя би
ла финансирана 
от доброволни дарения. „Бор
ба" била забранена на 13 яну
ари 1929 година. В Народоос- 
вободителната борба 
„Борба,“ е имал огромно 
чение. Тя е свързвала народни 
те сили в единен 
освободителен фронт.

МАНЧА Югосла-

★
МИХАИЛО КАРАНОВИЧ 

героят от Събсно-благарсната 
война през 1885 година. В бит- 
ната на Нешково край Димит
ровград той бива заобиколен от 
голяма група български войни
ци и в тази 
война
След това бил ранен 
Отведен в София той бива 
лекуван и получил отличие от

а по-нъсно от метал. По този 
начин Гутенберг станал 
началник на печатарското

е
изнлючителнородо-ВИЦ НА СЕДМИЦАТА

— Когато се караме с мъжа ми, децата 
изпращаме да играят в градината.

— Сладките дечица! Здрави са като дрян. 
Личи, че често са на въздух.

де
ло.

★неравноправна 
той спасил знамето. вестнин

ПЕТЪР ЛУБАРДА 
1905 година

зна-е роден 
в Люботиня. Сред 

училище е завършил 
Сплит и Син. В Белград

и пленен.
там но Народно-в

прие-
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