
ьрятстНо С уназ на президента на Социалисти 
чесна федеративна републина Югос
лавия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса нъм раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.___С€СТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРООИОСТ в сфр югославия *
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
НА СКС В НИШ

НА МЕЖДУ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

РАЗГЛЕДА ПОЛИТИЧЕСКОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА ВСИЧКИ СИЛИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ
* В НИШКИ РЕГИОН СЕ ЧУВСТВУВА ЗАСИЛЕНА 

АКТИВНОСТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В ПРОВЕЖ
ДАНЕ ПОЛИТИКАТА НА СТАБИЛИЗАЦИЯ, НО ИМА ТУК- 
ТАМЕ И СЛАБОСТИ И ОТРИЦАТЕЛИ ТЕНДЕНЦИИ

* ПРИЕТ ВРЕМЕНЕН ПЛАН НА МЕЖДУОБЩИН- 
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ДО КРАЯ НА НОЕМВРИ

пусни — подчерта Милоевич.
В разискванията бяха посо 

чени и редица други Явления, 
които забавят хода на стабили 
зационни програми, не водят 
акции за самоуправително пре 
образование на основните орга 
низации на сдружения труд. 
Също е и положението с из
готвянето на средносрочните 
развойни програми.

Изтъкнато бе и този път, 
че е необходимо .потреблени 
ето да се доведе в реални 
граници, според възможности
те и в този смисъл бе осъде 
но поведението на пет общи 
ни в региона, които още не 
са подписали Обществения до
говор за общо потребление.
В по-нататъшната борба за ста 
билизация на стопанството тру 
дещите се и комунистите от 
делно внимание ще трябва да 
обърнат на повишението на 
производителността на труда, 
икономичността в работата и 
отстраняването на някои ела 
бости във възнаграждаването 
Съюзът на комунистите в Ни 
шки регион решително и после 
дователно ще се бори за пъл 
на афирмация на труда, за раз 
пределение според резултати 
те на труда и за изпълнение 
на приетите задачи.

На края бе приет временен 
план на работа на Междуоб 
щинената конференция до 
края на ноември тази година.

М. А.

На състоялото се на 16 ок
томври в Ниш заседание на 
Междуобщинсната конферен
ция на Съюза на комунистите 
бе изтънното, че в този регион 
се чувствува засилена актив 
ност в осъществяването на 
икономическата стабилизация 
Тук-таме обаче има и отрица 
телни тенденции и слабости 
Както изтъкна в уводното си 
изложение Драгомир Милое
вич, секретар на Междуобщин
сната конференция на СКС — 
през осемте месеца на настоя 
щата година е осъществен 
значителен ръст на материално 
то производство. Общият до
ход в региона е нараснал с 
28,3 на сто в сравнение със 
същия период на миналата го 
дина, няма по-значителни не
покрити- инвестиции, а износът 
е увеличен с 28,3 на сто.

В общините на Нишни ре
гион — накто подчерта Мило 
евич
дането на стабилизационните 
мерни не върви с еднакви тем 
пове. По-организирано върви 
в производствените организа
ции, а по-слабо в нестопански 
те дейности. В някои общини на 
пример номунистите в самоупра 
вителните общности на инте 
ресите и обществените дейно 
сти не обръщат достатъчно 
внимание на този важен въ
прос. Това преди всичко не е 
само задача на работниците 
от непосредственото производ

ство. Милоевич също посочи, 
че в нянои общини има слу
чаи да се търсят временни, а 
не дългосрочни решения. До 
ри някъде с този въпрос да

ОДОБРЕНА РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА СЮК НА 
ПОДГОТВИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ В БЕРЛИН. СЪС ЗАСЕ
ДАНИЕТО РЪКОВОДИ ЙОСИП БРОЗ ТИТО IЩШШ/ГУ'цнПредседателството на 

на СЮК изслуша и се запоз 
на и прие отчета и одобри 
работата на делегацията на 
СЮК на заседанието на работ 
ната група за подготвка на кон 
френцията на комунистически 
те и работнически партии 
Европа. Това заседание се е 
състояло на 9 и 10 октомври 
1975 година в Брлин.

За директор на политическа 
та школа „Йосип Броз Тито 

Кумвровец бе назначен Джу 
ка Хърженяк.

На заседанието са разгле- 
и някои текущи въпроси.

(Танюг)

Под председателството на 
на СЮК Йосиппредседателя 

Броз Тито, на 15 октомври т. 
Караджорджево бе про 

заседание на Предсе 
ЦК на СЮК 

на което бе обсъдено лолити 
ческото положение в страната 
и някои аспекти на вражеско 
то действуване против СЮК 
и СФРЮ.

Встъпителен доклад изнесе 
Мирко Попович. Председател
ството на ЦК на СЮК прие 
решение със своите 
и становища от това заседа- 

запознае членовете на

г. в
ведено 
дателството на активността в провеж

Драгомир Милоевичв

се занимават само лица на 
ръководни постове, без да се 
ангажират всички субекти, тру
дещите се. Неизпълняването на 
задачите по стабилизацията до 
голяма степен е продиктува 
но от отслабналата на места 
активност на Съюза на кому 
нистите. Твърде оядно се тър 
си отговорност за такива про

в
оценки

ниние да 
СЮК.

ТИТО СЕ СРЕЩНА С 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
V

ПРЕД ИЗБОРИТЕ В ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ване на работническото болшинство в ръ
ководствата си. Също тана трябва да се 
държи сметка и за социалния, националния 
и възрастовия състав на секретариатите 
на първичните организации.

От голямо значение е и фантът в преди
зборната и изборна дейност комунистите 
да не позволят избиране на антисамоупра- 
вително ориентирани хора, ноито безспор 
но ще пожелаят да „прониннат на терена”

Тези дни Председателството на ЦК но 
СКС прие основен документ за задачите 
на партийните организации в предстоящи
те избори за рьноводства в първичните ор 
ганизации на Съюза на номунистите 
Сърбия- В течение на следващите 
месеца в около 13 хиляди първични парти
йни организации в републиката ще се из
берат нови секретари и секретариати. Та
зи изключително важна идейно-политичесна 

изисква сериозни подготовки, за

В разговора^ президентът на 
Републиката Йосип Броз Тито 
бе осведомен за дейността на 

комунистите на Бо- 
Херцеговина в осъщест-

Президентът на Републиката 
Съюза на

Бугойно тези дни се срещна 
на Социалис- 

Босна и

на
дваСъюза на

сна и
вяването на решенията на Х-ия 

СЮК и Конститу-

в
с функционерите 
тическа република 
Херцеговина. На срещата при- 
съствува и членът на Президи- 
' СФРЮ и Председател-

на ЦК на СЮК друга- 
Едвард Кардел. _

конгрес на 
цията и за актуалните въпроси
на обществено-политическата
обстановка в Републиката.

тънмо в тази важна анция.
Курсът на СЮК е твърде ясен по вси

чки въпроси на нашата партийна политика 
и самоуправително изграждане на обще
ството. Централният номитет и общинени- 
те комитети са приели ясни становища и 
напътствия за работа. В нейното реализи
ране трябва докрай да покажат 
съзнателност, бдителност и деловитост вси 
чии форуми, организации и членове 
Съюза на комунистите. За целта Централ
ният номитет в изборната дейнсот анга
жира широк политически актив. Същото 
предприемат и рбщинските комитети. По 
този начин на пъриичните организации ще 
бъде оказана необходимата помощ, осо
бено в среди в ноито все още има нера- 
зяснени становища, конфликтни обстанов
ки, сложни организационни проблеми.

задача
да не се повторят някои опущения и сла
бости, ноито се промъиваха в предишната 
изборна дейност. Защото изборите в пар 
тийните организации не представляват фор 
мално изпълняване на статутарните задъл
жения, но анция, която допринася за унреп 
ване на идейно-политическото, кадрово и 
организационно единство но Съюза на но
мунистите.

Нандидатите за сенретори и членове на 
сикретарите на първичните организации 
трябва да бъдат примерни работници, ясно 
определени за революционния курс СЮК, 
с високи морално-политически качества, 
способни организатори и всеотдайни бор 
ни за осъществяване на задачито, ноито 
се намират пред Съюза на н°мУ"истите

Номунистите п изборната дейност споци 
пнимлнио що обърнат на осъществи-

ума на 
ството
рят

КОЩА ГОМИШ 
В НАШАТА 
СТРАНА

Поправка своята

на
В миналия бро^н^-зестнина

ХИ СНОИИ ПРОПУСКИ" ПО те
хнически причини е изпуснато

- ^ГПа^ГГ
следната сесия на Общинската 
скупщина в Димитровград. 

Молим читателите за изви

„Братство"

По покана иа президента по 
Социалистическо федвративн 
република Югославия Йосип
Броз Тито, президентът на Пор
тугалснато република ФР° 
шку ди Коща 1 омиш е иа офи
циално посещение в Югосла
вия ОТ 23 до Р5 октомври тези 
година.

СТ. Ст,
олио

пение.
Редкологиятя ма



ВОЕННИТЕ ИСТОРИЦИ ОТ СОФИЯСЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО ИЛ ДЖЕМЛЛ БИЕДИЧ В АЗИЯ НОВА ННИГА НА

НАДЦЕНЯВАНЕ РОЛЯТА НА 
БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЙНАТА СРЕЩУ

ХИТЛЕРИСТКА ГЕРМАНИЯ
Нов подтик на плодотворно 

сътрудничество Тези дни в софийските книжарници се подви наи- 
Тези дни в българското военно издателство,, в 

ново издание на рьти с най-голяма помпа се го-
вНооиТОзаКОрешаващата роля Аа българската армия в ос-

:и6.;г.”* „“ла
» - г“ =л=:

на Шри Ланна е предприело 
редица мероприятия в подгот 
вянето на столицата Ноломбо

берем, а особено да видим 
възможностите за по-нататъш
ното развитие на сътрудниче
ството между нашите две стра 
ни. Особено ценя, че по вси 
чии тези в въпроси открит и сър 
дечен разговор обменихме мме 
ния и с председателя Мао 
Цзе-дун.

В разговорите 
ръноводители особено изтъква 
ха значението на нашата На- 
родоосвободителна борба, ро
лята на президента Тито и от
дадоха признание на нашата 
независима и необвързана по- 
литина. Приятно ни беше, че 
непосредствено видяхме • тру
довия ентусиазъм на китайския 
народ в изграждането на споя 
та страна.

По-нататън председателят Би 
едич говори за посещението 
на делегацията в Шри Ланна. 
— Видяхме, че правителството

Миналия четвъртък предсе
дателят на Съюзния изпълни 
телен съвет Джемал Биедич 
се завърна в Белград след 
15-дневно посещение на по
вече страни в Азия. Начело 
на югославската правителстве 
на делегация др. Биедич посе 
ти Индия. ДР Виетнам, Китай, 
Шри Лаика, Сингапур, Бирма 
и Иран.

След завръщането си Дже
мал Биедич даде изявление, в 
което между другото каза:

В ДР Виетнам бяхме посре
щнати с извънредно внима
ние. Приеха ни като предста 
вители на страна, която както 
и Виетнам, измина труден път 
до свободата и независи
мостта и която последователно 
подкрепваше и помагаше осво 
бодителната борба на народа в 
Индокитай. Не само ръководи 
телите, но и представителите 
на населението на различни ра 
внища, повече пъти изтъкнаха 
че високо ценят ролята на 
президента Тито, СЮК, прави
телство и народите на Югос
лавия за всичко, което са сто 
рили за героичната борба на 
виетнамския народ.

Политиката на необвързва- 
не беше обект на общирно 
обсъждане. От това, което ни 
казаха за необвързването. има 
ме ясен извод, че ДР Виетнам 
антивно се включва в движени 
ето на необвързаните и че 
в своята външна политика все 
повече се ориентира към все 
странно политическо и иконо 
мическо сътрудничество с не
обвързаните страни...

Мога да кажа, че нашите 
разговори в НР Китай бяха 

обстоятелство по- 
запознаем и раз

на Петата коиза провеждане 
ференция на ръководителите 
на държавите и правителства 
та на необвързаните страни.

Също така Джемал Биедич 
потвърди плодотворните си ра 
зговори с ръководителите на 
Индия, Сингапур, Бирма, Иран.

— На края иснам да подчер
тая, че още от времето на бор 
бата им за независимост, поч 
ти преди 30 години, президен 

Републиката Йосип Броз

ници
сти.китайските накто и техните предшестве-Авторите на книгата,
ници преувеличават ролята на Българската народна ар- 
мия в борбите на югославска територия. Техните стано
вища само потвърждават същността на непромене 
ния подход на българските историци, публицисти, по- 

много държавни функционери в тълкуването
и България

тът на
Тито сложи здравите основи 
на нашето приятелство и сътру 
дничество с болшинството ази 
атски страни. С удоволствие 
можем да констатираме, 
със сегашното си посещение 
още повече афирмираме плат
формата на нашите 
ния и взаимно доверие.

литици и
на ролята на Българсната народна армия 
изобщо в края на Втората световна война.

„С участието на нашата страна в Отечествената вой 
на, ние изпълнихме интернационалния дълг към бал
канските народи и народите на Централна Европа пи
шат авторите на тази книга, отделно преценявайки зна
чението на операциите на Българската народна армия 
на територията на Югославия- Прелиствайки внимател
но страниците на тази книга читателят получава впе
чатление, че в тези операции главното бреме и 
чи са имали частите на Българската народна армия, до- 
като частите на Югославската народна армия са из
пълнявали някои спомагателни, странични задачи.

,,С настъплението по долината на Вардар и Мора
ва заедно със Съветската армия и югославската На- 
родоосвободителна армия, Българската армия изпълни 
задачата и почти за два месеца активна борба проник
на 150 — 200 нилометра на запад и по тоя начин оси
гури левия стратегически фланг на Съветската армия”. 
Доброжелателният читател се пита: къде са в тази опе
рация, и не само в нея, били югославяните?

Книгата е илюстрована с много схеми за борбите 
и напредването на българските части, но затова на 
същите схеми там, нъдето нападат частите на Юго
славската народна армия няма врагове.

Между градовете, които е „освободила” Българ
ската народна армия се намират Ниш, Власотинце, Про- 
купие, Куманово, Снопие, Подуево, Рашка, Нови Пазар, 
Прищина, Щип и много други.

Паралелно с тази книга

че

отноше-

зада-

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЮК В 

МОНГОЛИЯ, ДНР КОРЕЯ 

И ЯПОНИЯ
Делегации на Съюза на юго

славските комунисти, ноято
рей и Япония. Делегацията е 
на посещение по понана, коя
то до Председателството на 
ЦК на СЮК отправиха централ 
ните комитети на Монголската 
народна революционна пар- 

пар-
тйя и Японсната номуййстйче- 
сна партия-

предвожда Стане Доланц Се
кретар на Изпълнителния коми 
тет на Председателството на 
ЦК на СЮК замина на някол
кодневно 
ние в

първите дни на октомври 
се появи и списание „Известия”, орган на Института 
за военна история при Главния щаб на Българската на
родна армия, в. което се изнасят „аргументи” за решава
щата роля на българската армия в освобождаването на 
Югославия.________________

тия, Корейската трудоваприятелско посеще- 
НР Монголия, Демокра

тична народна републина Ко-
извънредно 
добре да се

™"1и"................... "ШИШ!........ 11ШШПШ.................................................... ..................................................................................

I СЕКУЛА ЙОКСИМОВИЧ — АНТУН МИЛЕ ТИЧОТЛИЧЕН НИКОЛА МИНЧЕВ
Освободителната борба и революция 

иа югославските народи (1941-1945)
Президентът на Репуб 

лината Йосип Броз Тито 
отличи 
члена на делегацията на 
Събранието на СР Маке 
дония в Съвета на репу 
бликите и автономните 
области на Скупщината 
на СФРЮ с Орден юго

славска звезда с лента.
Отличието е присъде 

но по повод 60-годишни 
ната от живота на 
Минчев за дългогодишна 
та му революционна ра 
бота и 
заслуги в изграждането 
на СФРЮ, за развитие

Никола Минчев
АР- I

ОФАНЗИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ,изключителните които пред
приемат германските и италианските г 
пационни сили с помощта на нолаборацио- 
нистите в Черна гора и Западна Сърбия 
към края на 1941 година продължават в 
началото на 1942 година в Източна Босна. 
В Източна Босна по това време четниците 
(дражевистите) на Дража Михаилович, 
ползвайки лъже-пропаганда, че партизани
те в Сърбия са разбити, все повече взимат 
размах. Тана например четниците под но- 
мандуването на Йездимир Дангич в Източ
на Босна прекъсват слабите връзки с 
партизаните и минават към отнрито сътруд 
ничество с германското и италиансното ко- 
мандуване. Обаче идването на Първа про- 
летарсна бригада на Гласинац в Източна 
Босна през януари 1942 година има огром
но значение за разгромяването на четни- 
ческото (дражевистното)

значително съдействие на части от итали
анските сили по протежение на демарна- 
ционната линия. Тези обединени сили от 
Сараево, Вишеград, Зворник и Тузла на 

януари започват десетдневната Рома- 
нииско-бирчанска операция, а след това на 

януари 1942 година и Озренската опе
рация, като втор етап на 
рация за унищожаване на 
сили в Източна Босна, Обаче, 
тези неприятелски сили пронинват на осво
бодената територия главно по протежение 
на комунинациите, не успяват

1 оку-
I

ЪттстШI из- тази единна опе- 
партизанските*
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въпреки че

I да унищо
жат партизанските сили, понеже те в по- 
голямата си част проникват на съседната 
територия, а в по-малки части 
по-надълбоко в планинските 
като на Озрен минават 

Под натиск

II
се оттеглят

предели, до- 
в контраатака, 

на по-надмощни вражески 
сили Върховният щаб на НОВ и ДВЮ (До
броволческа югославска войска) с по-малки 
части на Първа пролетарска бригада през 
Гласинац и Яхорина проникват в освободе
на Фоча. Главното ядро на Първа пролетар 
ска бригада извършва в нощта на 27 сре
щу 28 януари 1942 година боев поход край 
Сараево и през планина Игман към Търно
во и Фоча, известен като Игмански поход, 
на този труден път на температура от ми
нус 32 градуса целзиусови по дълбок сняг, 
поради измръзване от строя излизат 172 
боици от около 730, но те със себеотрица
ние и свръхчовешки усилия стигат до Фоча.

Така германсно-нолаборационистичесна 
та операция в Източна Босна (известна ка
то 2-ра офанзива) срещу партизанските ча
сти завършва с още един неуспех, понеже 
неприятелят успява да завладее номуника-

движение и раз
ложение на тяхната голяма численост За 
да се използва тази г“ 
за народоосвободителното

масовост на хората 
движение, Вър

ховният комендант Тито на 11 януари 1942 
година издава заповед за създаване на На- 
родоосвободителна партизанска и добро
волческа войска на Югославия. Безспор
но, че за създаването на доброволчески 
части оназва влияние и необходимостта от 
тяхното военно ангажиране срещу онупа- 
топа и колябооационистичесните сили. ко
ито се устремяват да унищожат пяптизям- 
окмте пили и техния Върховен щаб в Из
тока Босна.

За операцията в Източна Босма

2

1
I
Iто и укрепването на съз 

нателността на нашите 
граждани в борбата за 
свобода и независимост 
на нашата страна, както 
и за големия принос 
в нейната миролюбива 
политика и приятелско 
сътрудничество с други 
страни.

ш
I
I
I

коман- '
дувашите въоръжени сили на Югоизток 
ангажират две германски дивизии, поднре- ' 
пени с усташко-домобрански части

I
5 при не- ,
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35 години от

ОКТОМВРИ 1941 и 

1044 ГОДИНА
Петата национална 

конференция на ЮКП

на 14 октомври. Белград'^20®октомврГи^* ОСВОб°Аен 
Днес след три и повече десетилетия 

важни исторически трагични 
Спомняме си за

ТЕЗИ ДНИ Загреб чествува 
още един юбилей — 35 годи
ни от Петата национална кон
ференция на ЮКП, ноято се 
състоя в квартал „Дубрава" 
от 19 до 23 октомври 1940 го
дина. С много манифестации 
в Дубрава и в град Загреб бе 
отбелязана

вляват най-добрите и най-рево- 
люционни надри на ЮКП. До
кладът на Тито делегатите из
слушаха с голямо внимание. В 
него той посочи сериозното 
политическо положение в Ев
ропа и специално обстановка
та в Югославия по това време.

Тито тогава каза че „Народи
те на Югославия са против 
предателската външна и вътре 
шна политика на правителст
вото на Цветкович—Мачек, че 
не искат фашизъм, нито тота
литарна система, не искат да 
станат роби на германсната и 
италианската финансова оли

гархия, тана канто никога не 
искаха да се примирят с полу- 
нолониалната зависимост, коя
то им натрапваха така нарече
ните западни демокрации след 
първата империалистическа во
йна”.

Становищата от доклада на 
генералния сенретар бяха ос
нова на Резолюцията за всич
ки важни въпроси в страната 
и живота и работата на ЮКП, 
която като главен донумент бе 
приета на тази историческа 
конференция.

та

тази .историчесна 
дата от развитието на наша
та Партия и революция- 

Тържествената академия на 
Градския номитет на СК за 
град Загреб, на която 
твуваха делегати 
конференция и 
Изпълнителния
Председателството на ЦК на 
СЮК се

чествуваме тези 
и радостни събития в страната. 

„ неравната борба на нашите народи и народ-
ГпаГнГа°Т ‘°КНП И Аругаря Тито. За безбройните жер- 

тви, паднали за свободата. За постиженията в социалистиче- 
™ Т.° язгРажАане- За самоуправителното развитие, братство
то и единството на нашите народи и народности. За 
стоящите задачи и сегашнате трудности.

Народни митинги, цветя пуснане на нови обекти, сре
щи на братството и единството, кервани на приятелството, 
поратимяване на градове и села от различни републики и 
народности, масови часове по история — това са само някои 
от формите, с които народът и народностите в СР Сърбия 
чествуват славните октомврийски дати от 1941 и 1944 го
дина.
На снимката: Спомен за героите — час по история за най 
малките белградчани пред Гробовете на освободителите.

присъс 
от Петата 

делегати на 
номитет напред

С. Г.
^състоя на 18 октом

ври т.г., а за значението на ОТ СЕСИЯТА НА ЮЖНОМОРАВСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБ 
ЩНОСТисторичесна нонференция 

говори Юре Билич.
На тази историческа Конфе 

ренция присъствуваха 105 де
легати от всички краища на 
страната. Нито на един неле
гален конгрес или нонферен
ция на Комунистическата пар
тия дотогава не са присъству- 
вали толкова делегати.

тази

ВОИСЛАВ СТАНКОВИЧ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНАЛИЯ ВТОРНИК в Лес- 

ковац се състоя втората сесия 
на Скупщината на Южномо- 
равската регионална общност. 
Делегатите единодушно избра
ха за председател на общност 
та Воислав Станкович, досега 
подсекретар в Републиканския

секретариат на народната от
брана.

Делегатите разгледаха досе
гашната активност на изготвя
нето на програмите за нратко 
срочно и дългосрочно разви
тие на Южноморавския реги
он и избраха съдии на Основ
ния съд на сдружения труд.

Говорейки за Конференция
та на Петия конгрес на ЮКП 
другарят Тито между 
каза: „Че това беше

другото 
голям 

доназател 
се1 за-

успех на партията и 
ство, че многократно 
здрави, че е очистила своите 
редове, че окончателно стана 
единна и действително боеви 
отряд на работническата кла
са на Югославия".

В своя доклад другарят Ти
то тогава каза, че на Петата 
национална конференция са 
събрани силите, ноито предста

ши1!п1шш111шш11:1!шшпшипшшшшлиштп .1кц|шш|{шшшшш1ш1ш1ш1т11г.^шши <т1шш11шш1шшшшш1шшмиип111шшшшш.
циите, окупират ногатица и Сонолац и пре- 
^г||]Ь/Ш(11 Иооестна гфИои Сред СДм а *1С4о1 
ввиомици. първа пролегарске припада и
НлпилпО черНСЛ оролИ И ООСненемИ Г<< I 

е/>сД I <а^И Очи^ацлл повиипЖДеЮм I 
цяла Ю1 пизI очна ооСми.

цъв «+»ича все до май »сжв година про-

големи отряди. ЮЗИ 01рЯДИ СВОЯ1Й дейност 
иолвЯваТ кпиу|о I рееипие и иплочо и 
протежение на жолеоипоГпспа линия 1уюс-

■ ь*р ----- /Ц/ОрОВНИН, а иоеоеиО В рИпипа пи
иорча сро*зц/ италиансно-чи1НИческите чао- 
1 и. оьвеем ме Iю-мизничитилна е дейности* 
па Сили I е на Т|ии в оападна Оиипа, ивдеш 
нраишв/пе ТИл I отряди ПОЧТИ папилиО па
рализират всички сьиощения по долина 1а 
на >на и ьана. 1акова разьтие на но: I и 
постоянната дейност на сили Iе на пии и 
ни на юрмансна1а окупационна тартори* 
1.н. независима държави /\врва1Ско нрину- 
п.^аоИ I ермиНСКОГО оирлоамо момандуваие 
„и предприеме редица ноолодоеи! елни оо- 
1ци анции с И1алианснИ1е и молаоорациопи- 
сI ичеепи I е части с цел да унищожат пар
тизанските сили и тяхната свооодна тери-

II о

СНУПЩИНАТА НА СФРЮ ПРИЕдъяжава раоотага на ЦК на Юпи и вьр- 
аоВНИЯ щао по формулиране на основни!е 
принципи на народоосвсеодителните оюо- 
ри, техния Харан1ер и длвжнос 1 и на цялата 
1еритория на Югославия. 1ака Фоча става 
център на ръководене с народоесвооодигел 
ната оороа в цяла Югославия, о нея 
стават у нас известните „чЮчанони предпи
сания които представляват: „отату1ьг на 
пролетарските народоосвооодигелни удар- 

Оригади“, „Задачите и устройството на 
народоосвооодителните отоори" и „Обясне 

напътствията за раоотата на огОо- 
е оил Моша Пияде.

рево-

I ОСНОВИТЕ НА ДЪЛГОСРОЧ
НОТО РАЗВИТИЕ

I
Е
Е
IНа-
е
1 Съветът на републините и 

автономните ооласти на Скуп
щината на СФРЮ миналата 
седмица единодушно прие про 
ектопредложението за основи
те на оощата политика по дъл 
госрочно развитие на Югосла
вия до 1Увз година. Този Доку
мент бе съгласуван на заседа
нията на отборите на скупщи
ната в навечерието пред лятна 
та почивна.

Делегатите изслушаха докла 
да на подпредседателя на Съю 
зния изпълнителен съвет д-р 
Берислав Шефер за осъщест
вяване политиката на иконо
мическото и обществено раз
витие на Югославия в 1975 го
дина и за основните насоки на

развитието на страна
та през 1976 година и основи
те за утвърждаване на бюдже
та на федерацията в 1976 го
дина.

След доклада уа д-р Шефер 
делегатите от всички републи- 
ни и автономните области в 
разискванията си посочиха ня
кои неблагоприятни процеси 
през настоящата година, нои
то могат зле да се отразят

върху развитието и през след
ващата година. В следващата 
година не бива да се допусне 
стагнация на стопанството — 
бе изтъннато в дебатата — но 
да се наблегне върху по-ната
тъшната стабилизация на също 
то.

Делегатите задължиха Съю
зния изпълнителен съвет до 
края на онтомври да изготви 
проекторезолюция за общест- 
вено-инономичесното и социал 
но развитие на Югославия 
през 1976 година. Този доку
мент ще бъде съгласуван със 
становищата на републиките и 
автономните области след се
сията на съвета, насрочена за 
4 ноември, на която предсе
дателят на Съюзния изпълни
телен съвет Джемал Биедич 
ще изнесе енспозе за стопан
ската политика през следваща 
та година.

До края на онтомври ще 
бъде изготвен окончателен 
текст на стабилизационната 
програма, който ще бъде със
тавна част на средносрочния 
план за развитие.

I
1НИ IпрИЯ.

■ ека на 2 и 3 март 1942 година в име
нията и
рите", чиито създател 
юва са първите писани актове на

тече и в която се създава 
на по-на-

тия се договарят първо да унищожат пар
тизанските сили в югоизточна Ьосни, сдид 
това на позара, в ьания и на иордун, « 
И1алиагюмИ10 окупационни час ги с ъщеври- 
менно ьимостоя голно де предприемат опе
рации а Херцеговина, ‘-юрни гори и иап-

люцията, която
нова Югославия, като резултат 
татъшната раоога върху военната организа
ция последва формирането на втора проле
тарска бригада на 1 март 1942 година в 
освободено Чайниче, а след това па редица 
военнотериториални органи командува-' 

на територии и командни места на 
цялата освободена територия в Югоизто- 

Босна, Санджак, Черна гора и Херцего- 
Задача на всички органи е да орга

низира снабдяване на частите, да се грижи 
и лекува ранените, както и да спазва реда 

да върши мобилизация на нови 
бойци. Във връзна с тези въпроси Върхов
ният щаб. докато се намира във Фоча, има 
непосредствена връзка с командувания га непосрвд нов в Босна и Херцеговина

ръководството на Хър-

=П
джан. Iиощите германско-италиански операции, 
в ноито се включват и колаборационистию 
са ооозначени с шифрите „1рио и „Фо
ча', а у нас са известни като з-та офан
зива. в Югоизточна Босна операциите сро- 
щу партизанските сили и свободната тери
тория с център Фоча започват на 31 март 
1942 година. До 10 май тези сдружени не
приятелски сили под название „ьоева гру- 

Ьадер" заемат Власеница, Сребреница, 
Ьратунац, Чайниче и Фоча. Върховният 
щаб с 1-ва и 2-ра пролетарска бригада се 
оттеглят южно от Фоча.

Проз май 1942 година продължават же
стоки борби от планина Орйрн, Ниншич и 
Синяевина, па до Колошин и на северо
изток до Лим. Но неприятелят ни тоя път 

не постига желаната цел, понеже Върхов
ният щаб не приема фронтална борба

свободната територия по всяка 
(Следва)

I
Е

ния

Iчна
Евина.
1
1

в тила и па
Е
Е
Е

на частите на 
и Черна гора, а и с

ВавСХ°ерцеговипГв'остра борба срещу чет
ниците на Дража Михаилович, подпомог
нати от италианското командувано, парти
занските части им нанасят чувствителни 
загуби и от тях излизат укрепнали с около 
16 батальона, от ноито се формират два

Е

и за

щитата на 
цена.

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО * 24 ОНТОМВРИ 107В



БОСИЛЕГРАД

»Размразвни«
национализираните

парцели
ЛИЧНАТА КАРТА НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

ДВА ПЪТЯ ДО СЪЩАТА ЦЕЛ
НОВ, военни инвали 
нямащи нито ооще-

ЦЯЛАТА ЮЖНА СЪРБИЯ Е СТОПАНСКИ ИЗОСТАНАЛА. — КАК 
ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИРОДНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ. — ОТ РУДИ ДО СЕЛ
СКО СТОПАНСТВО. — ЗНАЧЕНИЕТО ОТ СДРУЖАВАНЕТО И СВЪРЗВАНЕ-

стници в 
ди, лица 
ствено, нито частно жилище и

съвет на Об 
в Ьосиле

Изпълнителният 
щинската; скупщина 
град взе решение да се запо
чне с ползването, на строител 
ните парцели в града, които 
ряха национализирани още пре 
ди четири години. За тази 
ще се изготви конкретна про 
грама, в която ще се утвърди 
начина, нд който ще уреждат 
строителните парцели.

ТО АР*

Членовете на Изпълнителния 
обсъдиха и приеха об

ирай Босилеград, се намират 
големи залежи на фосфати, 
единствено в Югославия 
Югоизточна Европа. незервито 
се изчисляват на почти иа ми

Южноморавската междуоб- 
щинска регионална общност 
първа в СР Сърбия извърши 
учредяване на обществено-по 
литическите форуми.

Със създаването на тази 
общност се създадоха основ 
ните условия за стройно и по- 
интензивно обществено-иконо
мическо развитие на цяла 
Южна Сърбия, която според 
характера си принадлежи към 
най-изостаналите райони в ре 
публиката.

ството вътре в региона, а се 
тне със стопанството на дру 
ги региони.

На първо място се разчита 
на селското стопанство, за 
чието развитие в този регион 
съществуват благоприятни при 
родни условия, в на базата 
на това и за развитието на 
хранително-вкусовата промиш 
леност. Особено благоприятни 
са условията за производство 
то на ранни и други видове 
зеленчуци и плодове.

съвет
ществения договор за настаня 

на работа на територия 
та на общината. Този договор 
предварително е обсъждан от 

стопански и обще- 
1 организа- 

онончателно ще бъде

цел

ване

лиона тона руда.
Установени са и нови зале 

жи на руда за производство
то на силинатни тухли и за по 

химическата

трудовите, 
ствено-политичесниС това решение се премах 

досегашния застой изграж 
дането на жилищни сгради вър 
ху национализираните строител 

парцели в града. Общината 
ще бъде I длъжна да оспособи 
за строене всяка парцела, като 
за целта г разреши всички ко- 
мунално-битови потреби: про
карване на улици, водопровод 
ни мрежи, електричесни ток и

ции, а
приет и подписан от Общинснаватреоностите на 

промишленост. Ще се ооезпе 
чи суровинна основа за произ 
водството на гс>1еми количе 
ства произведения от литопо- 
рит, ноето изисква и изграж 
дането на мощности за пре
работката на 15 — 20 хиляди 
тона, както и мдщности от за

та скупщина.
пи

Макар и със закъснение, Из 
утвърди 

за обществе- 
развитие

съветпълнителният
и проектоплана 
но-икономическото 
на общината до мрая на идна 
та година. Съответните общинмилиона парчета силинатни ту 

хли. АР-
служби работят и върхуТрябва да напомним и не

използваните горски богатства 
и възможностите за използва 
не на лековити билки, с кои 

изобилствуват 
в този нрай. Гова значително 
може да допринесе за разви 
тието на химическата проми
шленост. Възможности за пре 
одоляване на. инономичесната 
изостаналост на този регион 
има още.

ски
концепцията на средносрочна 
та програма за развитието на 
Босилеградска община, 
програма е вече готова и на
скоро ще бъде дадена на об
съждане във всички организа

В случая става дума за 510 
незастроени парцели, които и- 
мат средно по 350 квадратни 
метра. При положение на ре 
шени комунално-битови проб- 

• леми цената на един квадра
тен метър ще възлиза на 193.

При ползването на тези пар 
цели предимство ще имат: уча

Тазипланинитето

ции в комуната.

В. В.

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ
САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ СПО 

РАзУмьнИя и ооществени до 
говори са конституционна ка
тегория. В Конституцията на 
СФРЮ, провъзгласена на 21 
февруари 19/4 година, самоу- 
правителните споразумения и 
ооществени договори получиха 
пълна афирмация.

труд и трудещите се в мест
ите оощиисги, оамиуираьиI сл 
ните оощности на интересите 
и други самоу правител ни ор1а
НИоациИ И оощнос I И, В ра.«..»►!-
те на своите самоуправщол.п'1 
права:
— съгласуват своите интере

си в оощесгвоною разделение 
на труда и ооществени го въз
производство;

споразумение и подписва само 
управително споразумение, с
което се утвърждават основи
те и мерилата за разпределе
ние на дохода и разпределе
ние на средствата за лични 
доходи, мно синдиналната ор
ганизация не подпише това 
споразумение, организацията 
на сдружения труд има право 
да го прилага, ь този случай, 
синдиналната организация мо
же да поведе спор при съда 
на сдружения труд.

Със самоуправителното спо
разумение не може да се нару 
шават правата и интересите на 
други организации и общнос
ти. Ако със самоуправително
то споразумение на организа
цията на сдружения труд и 
други самоуправителни орга
низации и общности се нару
шат правата или върху закона 
обосноващия се интерес на 
други организации и общнос
ти, те могат да дадат инициа
тива преразглеждане на самоу 
правителното споразумение.

С обществения договор се 
осигурява и съгласува самоуп
равителното уреждане на об
ществено-икономическите 
други отношения от по-широк 
общ интерес за участниците 
на договора или от обществен 
интерес.

Неблагоприятната струнтура засилено производство на фу
ражи, мелиорация на пасища 

изтъква, и съществуващите ливади, съ
здаване на изкуствени ливади 
и друго, ьега тук се произвеж 
дат 40 хиляди тона пазарни 
излишъци картофи, 15 хиляди 
тона месо, 120 милиона литра 
мляко, 100 милиона яйца, 25 
хиляди тона грозде и също 
толкова различни плодове, 15 
хиляди тона зеленчуци... Це
лият регион е известен по про 
изводството на твърде каче
ствен тютюн, а лесновашният 
край по чушки за промишле
на преработка. Особено внима 
ние се отделя върху построя 
ването на големи и мални аку 
мулации за напояването на пло 
щите и производството на елек 
троенергия.

Съществуват и добри усло 
вия за по-нататъшното разви
тие на химическата и метало
обработващата промишленост, 
за които като добра основа 
ще послужат вече съществу 
ващите мощности в Лесковац, 
Враня, Власотинце и Сурдули

на стопанство го, а осооено на 
промишлеността се 
като твърде важен въпрос за 
по-нататъшното развитие. I ук 
предимно се намират прераоог 
вателни , мощности, базовото 
производство е недостатъчно, 

почти

11чпо I п I у 1 « па В
чл. I ни (Цссрипира са,у|>_>у правп-

— сдружават труда и сред- 
взаимни1С

тел ните еиираъухления И Ооще- 
с I йени доювори. оьс самоуира 
ьтелною споразумение и оо- 
ществен договор, раоогниците 
и други трудещи се, самоуира 
ви I елно уреждат взаимните от 
ношения, съгласуват интере
сите и уреждат отношенията 
от по-широко ооществено зна
чение. скицата характериегина 
на самоуправителните споразу
мения и ооществени договори 
е самоуправителното урежда
не на отношенията и 
суване на интересите.

Самоуправителното споразу
мение и обществен договор, в 
името на участниците на спо
разумението, относно догово
ра, сключват техните упълно
мощени органи. При това са
моуправителното 
ние, което се отнася за осъ
ществяването на неотчуждими 
те права на работниците, се 
смята за прието 
организация или общност, ано 
с него се съгласят болшинст
вото работници, относно труде 
щите се в организацията, то
ест общността.

Съдържанието на самоупра 
вителното споразумение е да 
дено в чл. 121 в Конституция 
та на СФРЮ. С това 

работниците 
те организации на сдружения

ствата и уррждат 
си отношения във връзка със 
сдружаването на труда и сред 
ства;

— образуват трудови и други 
организации на сдружен труд, 
банки, делови и други общно
сти;

символично,
промишленост, 

преобладава 
в ооществената .продукция уча 
ствува с почти 4а на сто. 
Такова необлагоприятна структу 
ра на промишлеността, която е 
нископродуктивна и слаоо а- 
кумулативна, се отразява и 
върху размера на националния 
доход, който на територията 
на този регион през 1972 годи 
на достига само 54,8 на сто 
от средното равнище в СР 
Сърбия. Нисно е равнището 
на личните доходи. На тази 
територия има . 11 хиляди 
незаети.

па
текстилната 

която и

— утвърждават отношенията 
и мерила за разпределение на 
дохода и разпределение на 
средствата за лични доходи;

утвърждаватсъгла- взаимните 
права, задължения и отговор
ности и мероприятия за тяхно 
то осъществяване, и

уреждат и други отноше
ния от взаимен интерес.

Синдикатът има 
роля в сключването на самоу
правителните споразумения. 
Той дава инициатива

Преди всичко решения могат 
да се намерят в изменение
то на структурата на стопан
ството и с по-големи налитало

значителна

споразуме- и
и предло 

жения за сключване на самоу 
правителни споразумения. Син 
дикатът може да даде инициати 
ва сключеното 
отново да се

вложения в нови мощности ца.
на базата на собствените раз В цветната металургия 
полагаеми суровини. Това гла предвижда значително разширя 
вно ще бъде насоката за раз ване на съществуващите мин-
витие на този регион, а при ни капацитети с цел по-до-
по-нататъшна финализация на. бре да се ползват природните 
вече усвоеното

се
в основната

Снупщината на обществено 
политическата общност насър
чава самоуправителното спора 
зумение и обществено дого
варяне, а може и да предпи
ше, че определени самоуправи 
телни организации и общности 
са длъжни да проведат 
дура за самоуправително 
разумяване и обществено 
говаряне.

споразумение 
преразгледа, ано

се намери, че с това споразу
мение се нарушават самоупра 
вителните права на работници 
те и обществено-икономически 
те отношения утвърдени с Кон 
ституцията.

производство богатства, с които изобилству 
ва този край. Пределите 
Бесна кобила са богати с голе

и на онова, което се усвоява. 
Друга насока на развитие ще 
проличава в по-широко и по- 
здраво свързване на стопан- 

За да се увеличи производ 
ството на мляко и месо 
предвижда интензивно разви
тие на животновъдството при

на

ми залежи на олово, цинк, 
мед и молибден. Залежите са 
много по-големи от онези изве проце-

спо-
Синдикалнатаспоразу 

в основни
се организация 

участвува в процеса на енлюч- 
ването на самоуправителното

стни пет милиона тона твърде 
качествена руда. В Лисина,

мение
до-
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нАаЗГо°рВгГии^ияСЕвНРЕ,1Аил1^^ гас?овЧНАТА ПАРТИЙ'
ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ

Без пемощ „Циле“ не 

може да се стабилизира
ЕДНОГОДИШНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА

Първичните партийни органи 
зации в Босилеградска общи 
на понастоящем обсъждат про 
ектопрограмите за работа на 
Общинсната нонференция 
на Общинския номитет на Съю 
за на комунистите за период 
до октомври 1976 година.

Между другите теми, за пе 
риод от една година Общинска 
та конференция на СК ще ре 
шава върху 
стабилизация и средносрочна 
та програма за развитие

общината до 1980 година. Съ- ма ще бъде важна задача на 
що така ще обсъди и подпи 
ше Обществения договор за 
решаване на кадровата полити 

комуната. Отделно

Общинската конференция на 
СИ.

Материалите върху тези и 
други теми, които, ще обсъж 
да Конференцията, ще изго
твят съответните номисии.

В проектопрограмата за ра 
бота на Общинския комитет 
на СИ главно място се отделя

и ка в
внимание 
дели
действуване на самоуправител 
ните общности на интересите 
и ще се определят задачите 
на комунистите в тази област. 
Идейно-политическите 
на комунистите в осъществя 
ването на делегатската систе

ще се от-■ г—гг.;
личните доходи и залежали стоки. За мероприятията 
по стабилизиране на положението и за резултатите от 
тях беседвахме със секретаря на първичната органи
зация на Съюза на комунистите
Георги Костов.

върху досегашното

върху окачествяването на иде 
логическото образование 
комунистите. По-специално ще 
издигне ролята на номунисти 
те в осъществяване на концеп 
цията на всенародната отбра
на, в работата на местните об 
щности и в останалите обще
ствено-политически

икономическата назадачи

в предприятието на

Автобуси и в Г. Лисина' — В началото на годината
твихме санационна програма. 
Според същата, за стабилизи 
ране на положението, бяха ни 
необходими 8,5 милиона 
ра. Тези средства ни бяха 
ни за много работи. Основното 
е, че производствените маши 
ни са напълно износени. Сред 
ствата, с които започнахме де 
ловата година можеха да бъдат 
достатъчни, ако в трудовата ор 
ганизация работеха 80 работ 
ника. Те са обаче три пъти по 
вече. Оборотни средства също 
нямаме. В момента не сме в 
състояние изобщо да кредити 
раме нашите купувачи, а кой 
днес купува мебели за гото 
ви пари? Личните доходи 
организацията са почти мини 
мални... Това са само някои 
факти, които дават ясна нар 
тина, какво е положението.

— Значи ли това, че не сте 
предприели необходими меро 
приятия за стабилизаране на 
положението или не сте в със 
тояние да ги предприемете?

— Без помощ на обществе 
но-политичесната общност ме 
роприятията. които предприе
маме в организацията няма да 
дадат висок резултат. Както 
вече казах, бяха ни необходи
ми 8,5 милиона динара. От
правихме иск до Републикан 
ския фонд за стопански резер 
ви за тези средства. Обаче по 
лучихме само 500 хиляди ди 
наоа от фонда на обшината. 
който разпредели републикан
ските средства. Партийната оо 
ганизация е недоволна от су

изго мата, с която не се решава 
нищо. Това значи, че и ната
тък остават проблемите. А те 
не са малко. Ние не сме в 
състояние нито да продадем го 
товите стоки, нито пък имаме 
къде да ги съхраним, понеже ня 
маме складове. В момента ги 
складираме в помещенията, 
където се работи. Това отри 
цателно влияе и върху прои
зводството. С една дума, усло 
вията за проход от положение 
то. Ако прибавим и това, че 
задълженията към доставчици 
те са големи ясно е. че без 
кредити и помощ на обществе 
но-политическата общност не 
сме в състояние сами да ре 
шим положението.

— Как това положение се 
отразява на работниците и въ
трешните отношения?

— Партийната организация 
няколко пъти разисква върху 
този въпрос и хората са запоз 
нати с всичко. Взаимните от
ношения не са лоши, но ако 
ги наблюдаваме само от една 
гледна точка. Обаче зко имаме 
предвид, че работниците полу 
чават малки лични доходи и 
са „принудени” да търсят раз 
лични допълнителни работи за 
обезпечаване на материалната 

_си ензистенция положението 
се мени. То&а влияе на резул 
татите на труда, увеличава от
съствията по болест и т. н. 
Всичко това ясно говори, че 
от работниците не може да

организа
ции.

Доизграждането на самоу- 
правителните споразумения и 
обществените договори, също 
ще бъде тема на разговори в 
Общинския комитет на СК. 
Върху проблемите от областта 
на стопанската дейност, Об
щинският номитет ще решава 
постоянно, а най-голямо вни
мание ще се отдели върху на 
временното решаване на про
блемите в новообединената 
стопанска организация в Боси 
леград.

От преди няколно дни автобусите на автотранс
портното предприятие в Босилеград отиват и в центъра 
на село Горна Лисина. С асфалтиране на трасето 
новия път, който минава около бъдещото анумулацион- 
но езеро и свършва в Горна Лисина, окончателно е ре- 
шен съобщителния проблем не само на това, но и на 
останалите села от този район.

Засега в това село отива автобус, който в 14 часа 
тръгва от Босилеград за Ниш и се завръща обратно на 
следващия ден в 9 часа в Босилеград.

В автотранспортното предприятие са на мнение за 
напред всички автобуси, които през Власина отиват за 
вътрешността на страната ни, да се отбиват и в Горна 
Лисина.

дина
нуж на

В. В.
В. В.

в

БОСИЛЕГРАД

Две паралелки на политическото училище
В Босилеград са създадени 

две паралелки на младежката 
политическа школа, която орга 
низира редакцията на вестник 
„Борба" съвместно със Съюз
ната конференция на ССРН. 
Едната паралелка ще работи 
към гимназията „Иван Караи
ванов" с 35 ученина — младе 
жи и девойки, а втората към 
Автотранспортното 
тие с 11 младежи.

Тази политическа школа ще 
работи до 20 февруари идна
та година, а главна тема, ноя 
то ще се изучава е „Делегат

ската система у нас”. Всички 
теми от тази област 
напечатани в „Борба”.

На нрая участниците ще бъ
дат тестирани. Онези които по

кажат положителен успех ще 
получат дипломи от „Борба" и 
Фанултета на 
науки в Белград.

ще бъдат
политическите

В. В.

3. АЕПОЕВ ИЗКЛЮЧЕН 01 СКпредприя-
Бившият директор на основ

ното училище в Звонци Зоран 
Лепоев е изключен от редове- • 
те на Съюза на комунистите, 
а Илия Атанасов, председател 
на основната организация на 
профсъюзите е предложен за 
партийно наказание. Останали
те членове на актива на Съю
за на комунистите при основ
ното училище в Звонци са 
критикувани зарад проявена 
мебдителност.

Както вече съобщихме, Об
щинският комитет на Съюза 
на комунистите в Бабушница 
обсъди неотдавна лошото със

тояние в колектива на основно 
то училище в Звонци. При 
това бе оценено, че досегаш
ният директор на същото Ле
поев е имал некомунистическо 
държание, желаейни на всяка 
цена да запази директорсното 
нресло. По време на изборите 
за нов директор Лепоев също 
имал несамокритично поведе
ние.

Предложенията на Общин
ския комитет в Бабушница за 
въвеждане на ред в основното 
училище в Звонци са приети.

търсим да изпълняват всички 
задължения към него.

А. Д.

СРЕЩИ

ОБИЧАТ ЗАНАЯТА СИ че дванадесет години.
Биографията на Иван Хрис

тов е подобна тази на колега
та му Стефан. С една „малка" 
разлика. Той е квалифициран 
шофьр в кооперацията с десет 
годишен трудов стаж.

— Години наред работим за
едно с другаря Стефан. По-

ШОФЬОРИТЕ СТЕФАН ТОДО
РОВ И ИВАН ХРИСТОВ ЖИ
ВЕЯТ КАТО БРАТЯ

стосват баирите на Горна Ръ- 
жана, Плоча, Дукат, Гложие, 
Караманица и други села... 
Там зареждаме кооперативни
те магазини с брашно, сол,

М. А.
Всяка трудова организация 

може да се похвали с пове
че примерни работници и спе
циалисти, 
не прави изключение и земе
делската кооперация „Босиле
град" в Босилеград. В нея с 
години работят младите шофь
ори Стефан Тодоров и Иван 
Христов от Горна Лисина. Хо
рата ги ценят катр дисциплини 
рани работници, добри друга
ри и честни хора.

— В Горна Лисина завърших 
основно училище — разназва 

живот Стефан Тодо-

АНЦЕНТИ

В това отношение БЕЗ СТАТУТИ
Търговското предприятие 
„Слога” няма половината 
от необходими правилници.

Основните училища в ко
муната са изготвили' и 
приели само нянолко от 
предвидените нормативни 
правилници, а в горноли- 
синсното ооновно училище 
не е позволено да се 

извърши преглед на нор
мативната му дейност.

Здравният дом в Босиле
град има само три изготве
ни нормативни правилника.

Състоянието в посочени
те стопански и трудови ор
ганизации налага още вед
нага да се премахнат уста
новените слабости, като се 
изготвят и приемат всички 
правилници, които са опре
делени в Нонституцията и 
новите законопредписания.

В. няколко стопански и 
трудови организации в Бо
силеградска община все 
още бавно се прилагат кон
ституционните изисквания 
и новите законопредписа
ния, отнасящи се до нор
мативната дейност. Става 
дума преди всично за не- 
съгласуването на норматив
ните правилници, регулира
щи вътрешния живот в 
трудовите и стопански ор
ганизации.

за своя 
ров. — След това една годи
на работих като строителен ра 
ботник в СР Македония. Но 
тази работа не ми хареса. 
Още от дете обичах шофьор
ския занаят... Помогнаха

в тогавашната горноли-

Тези слабости са посоче
ни в анализа на комисия
та на Общинския комитет 
на СН в Босилеград. Ко
мисията следи и съдейст- 
вува в провеждането 
Конституцията но пранти-

ми
Готови за пътхората

синска кооперация Да уча за 
шофьор. Отначало карах трак
тор, а сетне когато ноопераци- 

камион „ФАП"

магаме си един другиму. Де
лим и добро и зло, дето се 
казва. Другарството ценим 
над всично. То ни помага успе 
шно да се справяме с трудно 
стите, които съпътствуват на
шата професия по лошо вре- 

безпътните села но общи- 
Приятно е да работиш с 

Асен Антимон

захар и други стоки. А оттам 
изкарваме дърва, добитък, тра 
верси.

Стефан като висононвалифи 
циран работник шофьор имал 
възможност да мине в транс
портното предприятие и до 
кара автобус. Но не предпочел ме и 
да остави камиона си. И ето 
той работи в кооперацията ве

на
ята купи първия 
аз седнах зад кормилото, 
тоя камион работят цели де
сет години. Без по-големи по
правки. А по кави пътища вър
вя с него! Обикновени селски 
колски пъти ща, някьде тесни, 
стръмни и хлъзгави, които нръ

С ка.
Според този анализ, Гор- 

окато секция в Босилеград 
с Конституцията не о 
гласувала само статута си.

съ-
В. В.пата. 

добър другар.
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Опасна прекомерна работаНОМЕНТАР

фантичесни какво то
ва значи?

Ловенето от шофьори
те на най-дьлгите линии, 

Босиле-

Инспенторьт по трудя 
В Босилеградсна община 
е установил, 
трудови 
ганизации

Несамоупровитедно поведение че няиои
и стопансни ор 

в номуната 
не зачитат

нато например
— Белград, босиле 
— Скопие и др.,Навременно и твърде аргументирано 

контрольорите съставили искове до дис-
основна

град 
град
непрекъснато 
мират зад 
по десет и повече часа 

един ден, а трябва да 
само седем. В слу 

това довежда до из 
на шофьорите, 

имат пълна отго- 
за животите на

укрепването на самоуправлението 
I нараства непосредствената отговор* 
V ност на всеки работник, които уча

ствува в работата на самуправителните ор
гани. Различните аномалии, стопански зло
употреби, противоречия и друго, не могат 
повече да се решават само „отвънка" —от 
съдебните и други обществени органи. То
ва е сега преди всичко задача на самоуп- 
равителните органи.

В автотранспортното предприятие — 
най-голямата стопанска организация в Бо- 
силеградска община — личи, че все още 
има дилеми по тези въпроси. Всички само- 
управителни органи не поемат еднакво соб 
ствената си отговорност. Наистина някои я 
изпълняват крайно отговорно, но при дру
ги това липсва.

Да посочим конкретен пример. Той се 
отнася до основната организация на сдру
жения труд в пътническия транспорт, коя
то има повече от 50 работника и по обема 
на услугите си е най-голяма в предприя
тието.

достатъчно 
самоуправителиите дого- 
говори, с които утвърж 
дават правата и задлъ- 
жениита на работниците 
в сдружения труд.

от очебиещите 
примери в нарушаването 

самоуправителния до
в Ав 
пред- 

онази об

се на-циплинарната комисия на своята 
организация на сдружения труд, която да 
превземе съответни мерки. Членовете на 
дисциплинарната комисия също енергично 
действували. Според компетенциите си те 
предложили на работническия съвет на ор- 
ганизацита на пътническия транспорт три
ма работници да изключи от трудовата ор
ганизация, а двама парично да глоби.

кормилото

в
возят 
чая
моряване
които

Един

на
говор съществува 
тотранспортното
приятие и то в

ворност 
пътниците.

Обективно все досега 
Автотранспортното пред 

нямаше достатъ

Работническият съвет насрочил заседа
ние и по този въпрос. Обаче, когато се ми
нало на тази точка от дневния ред между 
членовете на съвета настъпили разногла- 

противоположни мнения и др. Накрая

в която регулираласт,
работното време на шо 
фьорите. Инспенторьт по 

изтъква

приятие 
чно шофьори за пътииче 
сния транспорт и се при 

проблемите
СИЯ.
всичко се свършило с това, че членовете 
не съвета се разотишли, а тази точка 
дневия ред останала нерешена.

труда отделно 
този пример с огледот чуждаваше 

да решава със свръхрабо 
тно време.

Въпреки че такива на
рушения има и при оста 

палите' стопански органи 
зации в номуната, в Ав 
тотранспортното предпри 
ятие те са най-сериозни 
с оглед на специфична 
та му дейност. Ето за- 

бъдат

да се случат 
навре

че могат 
последици, ано 
ме не се реагира.Случаят е очебиещ пример за непосле

дователност в самоуправителното решава
не и за липса на самоуправителен морал. 
Заседанието на съвета не е 
защото някои негови членове се наложи- 

опоршона позиция. В случая работ-

самоуправителния 
договор на тази стопан 
ска организация 
сако,
една година всеки шофь 
ор трябва да има 2148 

трудочаса или седмично 
42 трудочаса.

През миналата година 
мнозина шофьори са и- 
мали над 3 хиляди тру 
дочаса, а някои дори и 
по 3900. Повечето от 

тези шофьори работят 
в пътническия транспорт.

В
довършено, е запи

че по време на
ли от
ническият съвет не е бил длъжен да 
съгласи с предложенията на дисциплинар- 

Това значи, че обезателно
то уволняване на тримата работници не е 
била единствената алтернатива. Обаче, на- 
пълното отричане да се разреши писмено 
предложение на един самоуправителен ор
ган, чиято основна цел е укрепването на 
трудовата дисциплина, е наистина недопу-

Тази основна организация има самоуп
равителен работнически контрол, дисципли 
нарна комисия и свой работнически съвет. 
С една дума ■— всички необходими само 
управителни органи.

С оглед на спецификата на транспорт
ната дейност, членовете на самоуправител
ния работнически контрол тази дължност 
изпълняват професионално. И досега твър
де успешно. С редовния си контрол твърде 
успешно се разоткриват всички спекули, 
които нанасят голяма вреда на тази основ
на организация на сдружения труд.

През миналия месец контрольорите ус
пели да заловят петима работници от път
ническия транспорт, които злоупотребили 
своите права в изпълняване на професио
налните си задачи. Някои дори направили 
и материални злоупотреби.

се

ната комисия.
що, доколко не 
премахнати в определен 
срок, общинският инспек 
тор по труда ще потър 
си интервенция от съде 
бните органи. Да изтък 
нем, че паричните гло
би възлизат от 10 до 50

стимо.
В този случай трудовият колектив тря

бва да поиска конкретна отговорност от 
членовете на работническия съвет, на 
ито е доверил да решават върху жизнени
те интереси на всички работници. Онези, 
които са забравили .самоуправителната от
говорност не могат да бъдат членове нито 
на един самоуправителен орган.

хиляди динара за пред 
приятието, а за отговор 
ното лице до 5 хиляди 
динара. Обаче, не тря
бва да се забрави, че 
според занонопредписа 
нията това нарушение е 
същевременно углавно 
дело.

Въпреки предупрежде 
нията на инспектора по 
труда, че неспазването 
на работното време се 
подвежда под наназател 
но дело, такива наруше 
ния има и през тази го 
дина.______ _

ко-

В. В.
В. В.

става дума за особено големи 
капитоловлжения-

канася към договореното 
за Дукич.

Участвувайки в разговорите, 
Витко Аранджелович се за
стъпи всяка програма на Боси 
леградсна община да бъде 
докрая изучена. За развитието 
на животновъдството 
щарството 
зват неограничените финансо
во-материални средства, които 
предлага „Зелената програма”. 
Аранджелович изтъкна, че за 
напред стопанската камара кон 
кретно ще съдействува за ре 
ализирането на всяка стопан
ско-развойна програма на об 
щините.

ПЕТЪР ДУКИЧ ВОДИ РАЗГОВОРИ В БОСИЛЕГРАД .

Лисина—най-голям обект в Сърбия — Без съмнение, фосфатите 
откриват големи перспективи 
на Босилеградсна община, но 
същевременно донасят и реди 
ца сериозни задачи, които тряб 
ва да поеме общината — наза 
Дукич. Той подчерта, че до 
момента на откриването 
мината трябва да се 
шат редица жизнени въпроси 
в града. Между тях са и изгра 
ждането на кланица, хлебопе 
карница, водопроводна мрежа 
и др.

На миграцията на работоспо
собното население в общината

Добри перспективи предла
гат оловно-цинковите залежи в 
Караманица и графита в Лю- 
бата.

За всички стопански акции, 
които се подемат в общината, 
решително значение имат ка
дрите. Липсата им трябва да 
се решава чрез .предлагане сти 
мулиращи условия. Тази задача 
трябва да бъде грижа и на 
стопанские организации, и на 
обществено-политическите ор
ганизации.

Взимайки дума в разисква 
нията върху проблемите на 
Босилеградсна община, с кои 
то инак добре е запознат 
Петър Дукич ме,жду другото 
каза: — Както и досега, в рам 
ките на своите материални 
възможности, фондът за раз 
витие на икономически изоста 
налите краища и занапред ще 
подпомага реализирането на 
всички стопансни инициативи 
и програми на Босилеградсна 
община.

За използването на фосгЬя 
тите в Лисина Дукич каза: Ще 
се положат всички усилия да 
се създадат необходимите ус 
ловист за откриване на мината. 
В случая, става въпрос за 
бено крупна акция, която 
минава локалното и оегионал 
но значение. Защото мината 
Лисина те бъде най-значите 
лен стопански обект в петого 
лишната оазвойна програма на 
СР Съобия и един от най-зна 
чителните обек^ през 
период в СФР Югославия.

Дукич изтъкна, че в момен 
та се проучават. всички възмо 
жности на източниците за фи 
нансиране на мината, понеже

ФОНДЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИЗО
СТАНАЛИТЕ КРАИЩА В СР СЪРБИЯ ЩЕ СЪДЕЙСТВУ
ВА В РЕАЛИЗИРАНЕТО Н ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОС 
НОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ НА БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИ-

и ово 
се пол-да

на
разре-НА

Петър Дукич директор 
фонда за икономическо разви 
тие на изостаналите краища 
в СР Сърбия и Витко Арандже 
лович председател на Регио
налната стопанска камара в 
Лесковац водиха през минала 
та седмица в Босилеград обсто 
йни разговори с общинското, 
политическо и стопанско ръко 
водство - върху възможностите 
за по-нататъшното обществено 
икономическо развитие на ко 
муната.

За проблемите на Б.осиле 
градска община, която е меж 
ду икономически най-изостана 
лите в СР Сърбия, гостите ос
ведоми Гоне Григоров сенре- 
тар на Общинския комитет на 
СК.

9 села, от общо 33 неелектри 
фицирани. Изграждането на 
пътя към Долно Тлъмино и на 
електропровод, създава въз
можности за експлоатация на 
оловно-цинковите залежи в Ка 
раманица.

Като доста сериозен проб
лем Григоров изтъкна ограни 
чените възможности за наета 
няване на работната ръка. — 
Над 300 квалифицирани работ 
ници чакат работа.. Също и за 
женската работна ръка почти 
няма работни места в комуна 

каза той.
— В средносрочния период 

Босилеградсна община трябва 
да реализира редица програми 
в областта на земеделието, мин 
ното и горското дело — под 
черта Григоров.

Най-големи перспективни за 
развитие Босилеградсна общи 
на вижда в използването на 
рудните суровини, а преди вси 
чко на фосфатните залежи в 
Лисина
дище в Европа. За тази цел 
вече се готвят конкретни про 
грами.

— Откриването на мината в 
Лисина е от оцеобено значе 
ние за Босилеградсна община, 
защото този обект ще може 
да развиджи и всички други 
стопански отрасли в община 
та — изтъкна инж. Драган Ми 
цов председател на Общинска 
скупщина.
С тази мина доста успешно 
може да се разреши проблема

на

— Да открием кланица в Бо 
силеград досега не успяхме, 
защото все още не е намере 
но решение за отвеждане на 
фекалните води. За изгражда 
нето на хлебопекарница пове 
че пъти се договаряхме с „Аг 
рокомбинат” в Ниш и докрая 
утвърдихме всички решения. 
Учудва ме, че това предприя 
тие и занапред пасивно се от

И тези разговори посочиха, 
че стопанските организации в 
Босилеградсна община 
пред трябва да раздвижат но 
ви инициативи и изготвят кон 
кретни програми за развитие, 
които ще финансира Републи
канския фонд за развитие на 
икономически 
краища.

зана-

изостаналите
В. Велинов

та

В ДИМИТРОВГРАД ОЩЕ ЕДНА СО НА ИНТЕРЕСИТЕ

ОБЩНОСТ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИСпирайки се върху досегаш 
ните стопански възпроизвод- 
ствени мощности на община 
та, той каза: — През минала 
та година стопанските организа 
ции в комуната внесоха във 
фондовете 3 милиона динара, 
което е недостатъчно за по- 
значителни капиталовложения. 
Сега с обединяването на три 
стопански организации се съз 
дадоха предусловия за по-ус
пешно развитие на общината.

Григоров говори и за кому 
нално-битовите проблеми 
общината, като по-специално 
изтъкна нуждите от елентри 
финация на селата. — С помо 
щта на Републиканския фонд 
за развитие на изостаналите 
краища сега електрифицираме

Най-сетне в Димитровград 
бе учредена и Скупщината на 
самоуправителната общност за 
комунални дейности. За Пред 
седател на Скупщината бе из 
бран Милча Ценков, просветен 
инспектор, а за подпредседа 
тел Георги Първанов, работник 
в основната 
сдружения труд 
Димитровград.

Беше избран и Изпълнителен 
отбор от седем членове. Пред 
седател на същия е Обрен Гли 
гориевич инженер в строител 
ното предприятие „Градня".

Скупщината на общността 
има съвет на ползващи и съ
вет на оказващи услугите. Съ

ветът на ползващи 
има 17 длегати и председател 
на същия е Мирослав йова- 
нович, работник в „Тигър". В 
съвета даващи услугите 
11 делегати. Председател на 
този съвет е

услугите

единственото нахо
имаосо

ная
Виктор Йосифов, 

завеждащ клона на „Нишек- 
спрес” в Димитровград.

На учредителното 
беше избрана 
изготвяне 
щността и другите необходи 
ми документи. За членове на 
комисията бяха ^избрани пред 
седателите на Скупщината, Из 
пълнителния отбор и 
съвета.

в организация на 
„Тигър" — заседание 

и комисия за
на проектостатут на об

този

двата

А. Д.
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ВРАНЯАКТУАЛНО

МИРОВИТЕ СМЕТИ Помощ за
здравнитеСММРМШЕЛНИ амбулатории

СЪДИЛИЩА Междуобщинската общност
въвза здравно осигуряване

Враня отпусна 300 хиляди ди
нара за изграждане на водо
проводна мрежа в Босилеград.мировите съвети трябва да 

бираме най-дейните, най-авго 
ритетните хора, служещи за 
пример във всяно отношение. 
Само в такъв случай тяхната

изСпоред Закона за мировите
те са поставени на За доизграждане на здравните 

амбулатории в Горна Лисина 
и Долна Любета местните общ 

са получили по 50 хиля-

съвети
Теначала.самоуправителни

трябва да бъдат един вид само
меуправителни съдилища в ностидума ще се слуша, а с приме 

ра си ще подействуват поло 
на другите и ще

стните общности. ди динара, а за довеждане на 
вода в здравната амбулатория 

Горна Любата 40 хиляди ди-
Мировите съвети имат за за

жително идача да посредничат в граж
данските спорове, така че те 
се решават без да се стига 
до съд, без да се нарушават 
добрите взаимни 

Добре е известно, 
всекидневния живот възникват 
най-различни спорове 
хората. Най-често е Босилеград 
ска община възникват спорове 
за имуществени 
земя. пътища, вода, дървета.

невръщане 
спорове 

- в кавги 
побои. И

в В уреденият двор на училищетобъдат последвани.
Нъм мирови съвет

могат да се отнесет ед 
или двете спорещи се

нара.
Тази материална помощ е от 

голямо значение за доизграж
дане на посочените обекти в 
Босилеградска община. Очаква 

общност

за по
мощ
ната Асфалт в центъра на 

селото
отношения, 

че във страни.
В новия закон за мировите 

съвети 
това, 
сва и
пряно неговата помощ — ра 
збира се, ако това поиска от 
него някои от обществено-поли 
тическите организации. Но той 

се намеси и по своя

се Републиканската 
за здравно осигуряване да 
отдели допълнителни средства 
на Босилеградска община, пре 

за довършване и 
здравните

представлявановина 
че той може да се наме 

без да бъде потърсена
между

отношения.
ди всичко 
оспособяване на 
амбулатории в Долна и Горна 
Любата и Горна Лисина.

причинени щети, 
на заем и пр. Тези 
нерядко се превръщат 
дори се стига и до I 
по такъв начин се нарушават 
силно взаимните отношения, 
което някога продължава

Лошото е, че ако възник

ника” и пътната сенция от 
Враня-

Сега учениците, 
лите в центъра на Горна Лиси
на няма да газят по налта, 
чисти ще минават през Лиси
на. Елентрифинацията на село- 
до Горна Лисина и селения 
център е голяма придобивна 
за лисинчани.

Тези дни до центъра на Гор 
на Лисина е асфалтирано шо- 

ноето доскоро беше нал 
Ведно с 

и площада в се 
двор.

може да
В. В. а и жите-инициатива.

Трябва да изтъкнем следно 
то: споразумението, сключено 
пред мировия съвет има сила 
та на извънсъдебна спогодба, 
а за „услугите” на съвета не 
се плащат никакви такси.

съвети в Бо

сето,
но и непроходимо, 
това е уреден

а
СЪВЕТИс го

ДА СЕ ЗАОРАВА 
ЕСТЕТВЕНАТА

лото и училищния
Тази благоустройствена ак- 

местната общ-

. ДИНИ.
кналите спорове не се уредят 

път. се стига до съд.по мирен 
Тогава настават дълги и нену 
жни разправии и разноски за 

денгуби, наваксва 
щетите: плаща се на 

такси. За гледане 
или излизане на мя

Първите мирови 
силеградска община са създа 
дени през 1961 година. Члено 
вете им са били един вид акти 

организациите на Соци 
— съюз. Голяма по 

тяхната работа им ока 
Общинския съд в Боси

ция е дело на 
ност, нооперацията, училище
то, предприятието „Хидротех- Р. КаранфиловТОРсвидетели, 

не на висти вадвокати и 
на делото

също се трупат разносни.
на края спорът 

едната 
недоволна. Това 

ва лошите от

алистическия
мощ в 
зваше 
леград.

Дейността на мировите съве 
1970 година беше на 

а после се

по нивите вижда 
естествена тор, коя 

на слънцето и вятъра.

Не рядко 
ме купища 
то стои I 
Изкарат я стопаните през есен 
та, а напролет, когато орат я 
разнасят. Дали трябва да се 
постъпва така?

сто.
И когато 9 милиона тоаа 

царевица
естественозавърши, 

страна остава 
нещо продълбоча 
ношения между скараните хо 

широки 
в съдебния

ТИ до
завидно равнище, 
почувствува

Днес те отново развиват о- 
' дейност. Но в някои 

общности тя още не 
желаното равнище. Ще

известен упадък.
ра. Омразата взема 
размери, защото с

започват да се намесват 
сви

При всички случаи — не.
Естествената тор, щом се 

нивата, веднага тря

живена
местнипрцес

разни роднини и приятели, 
летели и понякога се получи 
че цели семейства се настрои 
ват едни срещу ДРУ™-

Случва се споровете между 
гражданите да се уреждат без 
шум и кавги, но става и обрат 
ното Дори се стига и до по
бои, а има и случаи да стават

УбНерядко има случаи отделни 
свидетели да дават неверни по 
казания, т. е. лъжесвидетелству
ват И така вместо случаят да 
се изясни - става още по- 
сложен, а отношенията между 
сл оше по-изо-

е на
приведем за пример данни от 
1967 година. Мировите съвети 
от 700 спора — успява Аа 
уредят” към 500.

Затова се налага и сега, ко 
гато местните общности в об 
щината подемат големи акции 
наред с другите въпроси, да 
се обърне най-с.ериозно вни 

образуването и ра 
съвети.

изкара на 
бва да се заоре. По такъв на
чин съставни на торта ще ос 
танат в почвата, вместо да се 
изпарят следствие постоянното 
действуване на слънцето, вя
търа и температурните проме-

При такава употреба 
естествената тор — 

бъде изплозвана 
90 на сто, а ако се остави да 

няколко месеца ед 
с 20-30 на сто ще се

«... ?,тг.г, .г“ 1—г.’»..":.
от миналата година.

Съюзнид комитет по селско сто- 
настоящатаСпоред сведения на 

панство реколтата от зърнени храни у нас през 
наминалогодишното равнище.

на
ни. същата 

към 80-
година е почти

е по-слаба, но за-Реколтата от пшеницата напримерщемание на
Трябва да иТсГпомогие да 
се уреждат още в началото, 
а да не стигат в съда.

това ще е голя- 
да се нарушават от 
между хората и ше 

А тоаа

по-добри добиви. Добри са и до- 
др. култури. Захарно 

произведено 4430 хиляди 
тютюн 70 хиляди тона, ме-

това пън царевицата даде 
бивите от слънчоглед захарно цвекло и 

например тази година е

престои 
ва ли 
използва. цвекло

тона, слънчоглед 340 хиляди тона, 
со 1,2 милиона тона и мляко —

наличността на
селскостопанска

механизация - А° голям“ =1® 
може да се увеличи изпол 

естествената тор.
ОТГОВОР НА ЕДНО МНЕНИЕ

Ползата от Днес при
съвременнав спора 3,6 милиарда литра.хората

стрени. ^ стига дотам _ 
м мирови

ма: няма 
ношенията 
се запази единството, 
е голяла придобивка.са създадени 

Те трябва да изиграят 
ролята на самоуправителни съ 
дилишя, да помирят скараните

Те не издават присъди, 
настояват да помирят хора 

накарат да се догово 
намери едно реше 

и двете страни

пену нас 
съвети. зването наИван Андонов

НИ ВОДИ НАПРЕДИ ВСЯКА КРИТИКАхора.
а
та, да ги 
рят и да се 

от поето
яа бъдат доволни. С помирява 
нето им - на спора се слага 
точка, а между сиарзните хо 
ра отново се възстановяват до 
бри отношения- А добрите от
ношения и сътрудничеството
между хората са основа за 
единство при
на разни благоустройствени ак

А това е толнова неоохо

мнение, че всични се 
някого отделно,Вярно е, че Танов изнесе

•ФУДКТ и че тойп“®п;с°07наАанего”други обществено-по 
но това и ко сеприп разговарях във връз-
литически А°“АИ. ^ ^ по.добре осведомени от Боян 
ка с акци,,нохо ^ посочат неколцина от нан-проявя- 

може анцията още

В миналия брой пакостника е пу»-

нието на Бп0“"Н.и''рПдпйДЕ” . Тъй като в нея се

нои пояснения-

ние

Николов 
ващите се, за да 
размахне.

по-силно да сени-

основание за изводи-няма много
прави, че щяло Да настъпи ра-

Следователно,

зочарованио^и Ж да спр.
Той не пише дали изтъннатите

били неантивни?
такъв случай написаното

няма неверни дан- 
папи-в статията

. Николов. Напротив —
опитва тази ста 

ста-

Веднага да уточним: 
нанто се произнася АР

напълно достоверно. във вестниналица са 
може да не бъде от

нова си припомним народната: ако хвалиш няного 
хвали го веднага - ако критикуваш - премери някол

1 се малко е 
не води напред. 

М. Андонов

ни, Той се
сложи ПОД един и същ г3“и"™"®Л връзка в

ВеСТНТВ препредавателл в Звонци.и»з»°*™тт
неверни данни. Значи,

сакото еции. с ПОТНИ да 
тия във 
ставянето па 
имало наистина 
отпада!

ТБосилегпяаска Община вся 
, обшност В СВОЯ стя 

внесла член за създава 
мирови съвети и там. 

не е направено 
направи сега 

на новите ста

изби

Само в 
полза.ка местна 

тут е 
не на
иъдето това

тоябва да се
приемането

на някои
обезкуража- но пъти. Боян Нинолов струва ми 

Такава нритина
нещо:Второ

от най-дейните
ващо- Може да

останалите, та

В случая 
побързал с нритината.Шв в

пои
тути.

Иякви хооа
мировите

трябва да 
съвети? 

работата, с мост 
— в

чи и 
тнат ръиави.

ря ме а
С оглед на 

то ше се
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ДрЩдЕШШЗ
Трудова акция на младите в »Тигър« »Братотво«—трибуна за

..... изява на младежта

нд страница
ДИМИТРОВГРАД

те и на 
бъдат направени сериозни за 
бележки.

има забележки, понеже на 
акцията се отзоваха сам_о по
ловината младежи от предприя 

Трудовите акции трябва 
да бъдат основа за укрепване 
на мобилността между млади

Членовете на първичната ор 
на Съюза на соци

пак
ганизация 
алистическата младеж при ос 
поената организация на сдру 

труд „Тигър" в Димит 
ровград сложиха основи на бъ 
дещия снлад за суровини и 
амбалажм. Фабриката няма до 
статъчно помещения, 
да съхранява материалите. За
туй бе решено да се постро 
ят складови помещения. Мла
дежката организация прие иде 
ята и веднага се включи 
акцията. Решено е всички из 
копни работи да проведат са

Цанко Костов, член на 
редакционната група при 
ОК на ССМ

тието. бъде избрани и представите 
ли за Забърдие и Висок.

Грулата ще получава постоя 
нни информации и от първич 
ните организации, въз основа 
на които също ще подготвя 
материалите. Заседания ще се 
провеждат всеки петък и на 
същите ще присъствуват жур 

вестник ,,Братство , 
координират работа 
напътствия и оназ-

При Председателството на 
Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград бе 
оформена редакционна група 
за информиране на младежта 
от общината. Групата е офор 
мена по почин на 
„Братство” и Председателство 
то на ОК на ССМ. По този на
чин се провежда в дело ре 
шението на ОК на ССМ за по- 
добра осведоменост 
дежта.

Групата ще има задача да 
пише и събира материали, кои 
то ще се поместват на младе 

във вестник

женил

ГИМНАЗИЯ РАБОТИВ ДИМИТРОВГРАДСКАТАкъдето

Мщежко политическо школи* вестник

налисти на 
които ще

в
бъдат приети в Съюза на но-В гимназията „Й. Б. Тито” 

Димитровград започна рабо 
младежната

По почин на - Общин- 
комитет на Съюза на ко 

същата се органи

та, дават 
ват всестранна помощ.

Бяха приети и първите задъл 
Благой Басов ще пише

мунистите.
Младежката

школа ще работи до края 
март идната година. Сказките 

обществено-политиче

в политическа на мла-политическатами. наВъпреки че в събота на 18 
октомври валеше дъжд, 30 мла 
дежи от трудовата организа
ция се озоваха и с лопати и 
търнокопи
копаят на мястото, 
след време ще се издигне нов 
обект. Това е само първата от 
поредицата акции на младите 
в „Тигър". Те са решили да 
дадат пълен принос в изгражда 
нето на бъдещия склад.

Първичната организация все

школа, 
ския
мунистите 
зира вече трета година. 

Сказките посещават 34 уче

жения.
за работа на младежката поли 
тичесиа шнола при гимназията, 
а Деница Илиева за извънкла 
совата дейност. За провежда 

акцията „Младидт рабо 
тнин-самоуправител", предиз
борната дейност на младите 

провеждането на изборите 
за управителни органи в осно 
вната организация 
ния труд „Тигър” — Димитров 
град и други текущи матерна 

дейността на работниче 
младеж Ценко Костов. 

Тодор Пешев има задача да 
осведомява за работата на град 

първичните 
крайградските

изнасят
ски дейци от общинйта, а те 
мите са от областта на марк-дазапочнаха жката страница 

„Братство”. Прието е, че тази 
страница трябва да бъде три 
буна за изява на всички мла 
дежи от общината. На нея ще 
бъдат отразени всички акции 
и прояви на младите и те ще 
пишат за своите желания, ра 
бота и успехи.

На първото заседание 
ръководител на групата бе из 
бран Благой Басов, ученик. В 

ще работят също Деница 
Илиева — ученичка, Цанко Ко 
стов — работнин 
Иван Георгиев — представи
тел на младежта от район Т. 
Одоровци, Цветно Иванов — 
представител за район Долна 
Невля, Тодор Пешев — град 
ската младеж и крайградски
те селища, а допълнително ще

сизма и обществено-политиче 
ското устройство на . нашата 
страна.

където ници от втори, трети и четвър 
Учениците-курсисти 
младежката органи

не на
ти клас.
предложи 
зация при гимназията, зарад 
богатата им досегашна дей-

вБлагой Басов, член на 
реданционната група 

при ОК на ССМ
на сдруже

Болшинството от тях щеност.
заТ7

ли за 
скатаДВЕ ХИЛЯДИ МЛАДЕЖИ ОТ НИШКИ РЕГИОН

нея

В политическата школа на »Борба« „Тигър”,в ската младеж и 
организации в 
селища, а Цветно Иванов м 
Иван Георгиев за дейността на 
младите в районите, за нои-млия отзивът е най-голям. 

Формирани са 22 отделения с 
220 ученика.

леми на идейно-политическо 
издигане на комунистите в Ни-

МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИЧЕС
КА ШКОЛА на „Борба” е до
бре приета от организациите 
на Съюза на социалистическа 
та младеж в Ниш и съседните 
общини. Навсякъде младежки
те организации провеждат за
седания, на които дават висо
ка оценка на тия школи като 
извънредна форма за масово 
идейно-политическо издигане 
на младите. Затова школата 
на „Борба” влезе в програма
та на Междуобщинската кон
ференция на Съюза на комуни 
стите в Ниш.

— Младежката политическа 
школа на „Борба” ще бъде 
приета навсякъде, защото про
грамата е актуална а начина на 
работа лесен и не изисква мно 
го материални средства и от
съствие от работа — каза Ра
домир Томович, член на Секре 
тариата на Междуобщинската 
конференция на СКС на съве
щанието по актуалните проб-

то са задължени.
шки регион.

По този начин от Нишка об
щина ще бъдат записани око
ло 2000 младежи и девойки в 
Младежката политическа шко
ла на „Борба". Предвижда 
също така за всяка организа
ция на ССМ да се обезпечат 
по десет екземпляра „Борба".

— Абонирането на „Борба", 
изтъкват в Общинската

А. Д.Д. Й.

ПОРТУГАЛИЯСТРАНИ, ЗА КОИТО СЕ ГОВОРИсе

дина феодално-абсолютичните сили извърш 
ват държавен преврат, а през Наполеоно- 
вите войни Португалия е окупирана от 
френски войски.

В по-новата си история Португалия уча
ствува в Първата световна война на стра
ната на Атантата, а след Октомврийската 
война в страната се разгърща масово рево 
люционно движение. През 1921 година е 
създадена нелегалната Комунистическа пар 
тия. На 28 май 1926 година властта е заета 
от ген. Гомиш да Коща, а след това от ге 
нерал А. Оскар Кармона (1928—1951), кой 
то установява фашистка диктатура и поту 
шава въстанията през 1927, 1930 и 1931 го 
дина. Салазар, министър-пр.едседателят за 
бранява всички политически партии, легал 
на остава само основаната през 1930 годи 
на държавната партия на 
съюз. В периода на гражданската война в 
Испания 1936—1939

От април т.г. Португалия е в центъра на 
световното внимание. Демократичните си- 

страната успяха да свалят фашистка-
накто
конференция на Съюза на со
циалистическата младеж в Ниш 
— е най-добрата и най-евтина
та форма за. идеологическо из 
дигане на младите.

И в останалите общини на 
региона този метод на идео
логическа работа е приет като 
най-добър. Трудовите органи
зации „Украс”, „Будучност”, 
„Весна” и други в Бела палан
ка вече взеха решение да се 
определят за тази форма на 
работа. Същото положение е 
в Алексинац, Свърлиг, Боле

ли в
та диктатура, която в страната в лицето на 
министър-председателя Уливейра Салазар 
от 1932 година в свои ръце държи цялата
политическа власт.

Португалия се намира на Пиринейския 
п-ов. Има площ от 91 531 км2, население 
9,156 млн. ж. Доскоро държеше в колониа
лно подчинение Ангола, Мозамбик, Гви
нея и водеше контрареволюционна война 
против народните движения в тези страни.

До април Португалия беше унитарна ре
публика. За държавен глава се смяташе са
мия президент. Законодателната власт, спо 
ред конституцията, принадлежеше на пре
зидента и на двукамарния парламент. Пра
вата на парламента бя*а огр^ичени и пра
вителството се назначаваше'*от председа
теля на министерския съвет Салазар, в чи- 
ито ръце фактически беше цялата власт.

Историята на Португалия започва с пле
мето лузитани и колонизирането на край
брежието от картагенци и гърци. След това 
от III до I в.пр.н.е. римляните покоряват 
лузитаните и превръщат страната в рим
ска провинция (Лузитания). Самостоятелна
та история на Португалия започва от мо
мента, когато през 1094 год. Хенрих Бур- 
гундски получава Португалия и я обявява за 
графство. Географическото положение бла
гоприятно влияние за развитие на търговия 
та. Израстват градовете Лисабон, Порту, 
Коимбра, Лагуш. Прочути са и морските 
експедиции на Б. Диас (1486-1487), Васко 
де Гама (1497—1498). Португалия се пре
връща в колониална империя. Въпреки то
ва тя си остава изостанала страна. В 1581 
година тя е завладяна от Испания и участ
вува в много войни, които води Испания. 
След освободителното въстание (1. декем
ври 1940 г.) и след това Испания признава 
независимоста й през 1668 година, възвръ
ща си част от колониите (Бразилия, Анго
ла, Мозамбик, Гоа, Диу, Азорсните острови 
и др.) През 1703 година по силата на Мету- 
енския договор португалската търговия пре 
минава в ръцете на Англия. През 1777 го-

вац. Житораджа, и др. В Куршу Националния

португалското прави
телство помага испанските фашисти и ита
лианските и германските интервенти. И 
време на Втората световна война, въпреки 
че правителството обявява пълен неутрали
тет, то съдействува на фашистките прави
телства.

Сега завоеванията

ДИМИТРОВГРАД
по

Клубът на пионерски 

инструктори започна работа на революцията в 
Португалия все повече укрепват. Разгово
рите на президента на републиката Коща 
Гомиш с Милош Минич показват, че след 
политическите промени в Португалия от 
април т.г. нашите отношения стават 
по-близки. Югославия като необвързана 
страна поддържа връзни с новото прави 
телство на Португалия и ще помага демо 
кратическите преобразования в страната 
От страна на Португалия също тана се из 
тъкват възможностите за дббри връзни 
Неотдавна за пръв път в Лисабон са печа 
тани речи и статии на другаря Тито. Ново 
то правителство гледа със 
жение към нашата миролюбива ! 
зана политика, а съацо така и към 
ното самоуправително устройство 
ната.

При Общинската конферен 
ция на Съюза на социалисти 
ческата младеж миналата го 
дина бе формиран клуб на пи 
онерсни инструктори, 
преди известно време започна 
с работа. Целта на този клуб 
е да помогне в работата на 
пионерите.

Клубът има 31 членове, от 
които 17 ученици във възпита 
тел ната школа в Пирот, а 14 
от гимназията в Димитровград. 
Всеки от тях е задължен да 
работи с една паралелка или 
клас в основното училище „Мо 
ша Пияде”.

На първото си заседание 
клубът на пионерските инструк 
тори прие програма на работа 
за първото полугодие на тази 
учебна година. След като се 
запознаят с пионерите, и избе 
рат ръководства във всеки клас 
и паралелка, ще бъде обрабо 
тена и първата тема: „Как е 
създаден Съюзът на югослав 
сните пионери”. В по-нататъш
ната работа, чрез учене, рабо 
та, песни и игри, пионерите 
ще се възпитават в духа на 
нашето социалистическо обще 
ство.

все
който

симпатии и ува
и необвър

вътреш 
на стра

• А' Д- (Подготвил Б. Н.)
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ОТ 27 ОНТОМВРИ ДО 2 НОЕМ 
ВРИ В БЕЛГРАД ПАНАИР НА 
ННИГАТА

КОМЕНТАР

КУЛТУРНИ ДОМОВЕ 

ИДИ СКЛАДОВЕ
Срещи с 50 хиляди книги

От 27 октомври до г ноем
ври тази година под покрови 
1СЯОТВО на нрезидеша 1ию в 
оелград ще се проведе 
юоилеен 1У1ежду народен пана
ир на ннигата.

1ази заоележителна култур-

„Месецът на книгата" е удобен момент още вед- 
наж 1ной знае за кои път) да кажем няноя дума и за 
състоянието на нултурните домове в димшровградска 
оощина. В настомщия момент, в общината има 29 та
кива сгради, от които едва няколно са в изправно със-

^0

тояние.
на манифестация ще огнрие 
сдвард гтардел, член на пред 
оедателство на СЮК и член 
на Президиума на СФН Юго 
славил. Ь залите едно и пет 
на белградския панаир ще из 
ложат овои произведения ьь 
ннигоиздателсни 
от 35 страни в света.

От около 50 хиляди загла
вия, колното ще бъдат поназа- 
ни на изложбата — Ю хиляди 
са югославска продукция, ь 
рамните на панаира на книга 
та ще бъдат устроени и спе 
циални изложби на марнсиче 
ска литература и още три те 
мзтични изложби: „Войната и 
мирът", „Човекът и победата" 
и „Изложба за жената".

Организаторът на 
нз книгата — Сдружението на 
нцигоиздателите в Югославия 
— ще устрои редица литера
турни четения и срещи и разго 
вори с писатели и поети.

Иовечето от тях са руинирани и по външен и по 
вътрешен изглед повече приличат на безстопанствено
имущество, отколкото на „мални културни храмове-----

От 1946 до 1949, а в нянои села по-късно, в Дими
тровградска оощина чрез местно самооблагане и със 
самопожертвования — бяха построени 29 нултурни до
мове, ползваема площ от 200 до 700 квадратни метра.

Когато се строеха се сочеше, че те ще служат за 
организиране на културно-забавен живот, за дейност на 
обществено-политичесните организации и др. полезни

предприятия

начинания.
А сетне какво се получи?

С изключение на нултурния дом (сега Център за 
култура) в Димитровград — в останалите е изгаснала 
почти всяка дейност.

В някои села тези домове днес служат за магази- 
кооперацията или на нянои предприятия; за снла-ни на

дове, а от културен живот и хабер си нямат.
Не може да се отрече едно: някъде до 1958 го- 

районни центрове нато Поганово, Дол-дина — в някои 
на Невля и др. културните домове наистина отговаряха 
на преднг/.начението си: служеха за библиотеки, из- 

културно-забавни програми по повод държав- 
народни празници, за масови културни прояви. 

Положението се влоши обаче особено през последните 
години. Следствие силната миграция на населението, 

села заглъхва. Сградите на нултурните 
много

панаира

насяне на 
ни и

М.А.
животът в някои
домове, ноито не бяха довършени докрай, а и 
от довършените — започнаха да се разпадат и днес са 
в онаяно положение.

Примери не трябва да посочваме поотделно, за- 
всични домове на културата с изнлючение

На кого „Букова грамота"
Стефанович Нараджич. Лауреатите на тази 
забележителни признания за резултати в раа 
пространяването на нултура, науна и обра- 

Социалистичесна републина Сър 
бия ще бъдат известни до нрая на настоя

заявките на кандидати заСрокът за
тазгодишни „Вунови грамоти" е 1 ноември. 
До тази дата нултурно-просветните органи- 
зации, институции и сдружения, общество 
но-политичесните организации и отделни 

могат да дават обоснования за присъ

щото почти 
на този в Димитровград си приличат.

Общинсната скупщина в Димитров- 
И ано се

Неотдавна и
град внесе в дневния си ред този въпрос.

......... - претворят в дела заключенията на скупщината
* „културни храмове” идат малко .по-светли

зование в
•ога-

щата година.
Членове на журито са: Вуное Булатович, 

Джура Варга, Милан Видович, д-р Алексан- 
дър Деспич, Милан Джонович, Божидар 
Манич, Томислав Н, Цветкович, Милан Ше- 
шлия, Фахрудин Гунга, Матия Седлан, Бо- 
голюб Стеванович, Джордже Пауноаич и 
Антон Лоренц.

ва за тези 
дни.

шяицд ......... ..
ждане на награди в Нултурно-просветната 
общност на Сърбия в Белград, в Нушиче- 
ва улица номер 4.

И тази година ще бъдат присъдени де
сет награди. Освен парична награда 
15 000 динара за учреждения и 10 000 ди
нара за отделни лица, наградените ще по
лучат дипломи и грамоти с образа на Вуи

Сградите ще бъдат поправени, а грижата за тях ще 
общности, ноито в момента са и глав- 
всички анции по селата.

поемат местните
ниат носител на

Само ано местните общности с успех се справят 
I — може да се очанва домове- 
използват и за предназначената

от
с тази отговорна задача 
те на културата да се 1 
цел.

М. А.
тана да стане, та да не отиде 

пот, с ноито тези сгради са

построе^огато домовете се п0правят — тогава ще има 

имущество"! М' АидОНОВ
ШТ-ШР

И крайно време е 
на вятъра толкова труд и

Но Емине Конески предадено Негошева награда
ВИСОКОТО ПРИЗНАНИЕ МУ ВРЪЧИ БУДИСЛАВ ШОШКИЧ. ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СКУПЩИНАТА НА ЧЕРНА ГОРА
торената нултура. Той преведе 
на македонски език „Горени 
венец” на Негош и по този 

допринесе много Него

Шошмич подчерта, че БлаПред множество нултурни и 
общес гоени деици от черна 
гора и останалите нраища на 
с.наната председателят на он/ 
пищната на черна гора Буди 

Шошиич връчи в Цетиня 
на 20 октомври Негошева но 

на бележития манедони 
писател и обществен деец 

Ьлаже Нонесии.

слав
же Нонесни е голям съврвме 
нен учен, писател, мислител и 
лирин.

' «Г

начин
шевото дело да стане достоя 

на македонския читател.
Нонесни е плодовит писател- 

разназвач, поет, преводач и 
критик. И нанто учен той мно 
го допринесе за създаването 
на македонския

Нонесни е голям позна

ел а в ние и

Изказвайки благодарност за 
на Негошева

града
литературенсни присъждането 

награда Блаже Нонесни изтък
на, че това е голямо призна 
ние за неговата работа, ноето 
счита и нато признание на це 
лонупната македонска литера
тура.

език.
воч на историята на македон 

езин, литература и кул
По този случай Шошиич из 

че без преналяванв мо 
каже, че Негошева

тъкна, 
же да се 
та награда успешно потвърждо 

своя ги
сния
тура.

Шошиич изтънна и големия 
Нонесни за черно

и потвърждава 
смисъл не само нато 

и нато голям 
завоюване на още 

постижения на лите

ваше 
роля и
признание, но 
подтик за 
по-висони 
ратурното

принос на

Босилеградскв община ще получи 
качествена ТВ програма

поле.

ДОЛНА ЛЮБАТА Блаже Конески е удостоен 
с Негошева награда за после 

стихосбирка „Запи-60 абонати на „Братство“ на телевизия Белград за по-голя- 
на ЬоВъпросът с приемането 

качествена и редовна телеви 
зионна програма в Босилеград 

община ще се реши към 
средата на идната година. С 
изграждането на нооии теле
визионен препродавател в се 
ло Ресен ще се решат всички 
технически въпроси във връз 

приеманото на първата 
Програма на Радио-

дната си 
6 сни".

ма част от територията 
силеградсна община.

Нанто изтънна председателят

1Т»ГЯГ“..з=Г
ство на Конесни.

I на.
отношение нато най- Именно такова споразуме

ние се постигна през миналата 
седмица в Босилеград между 
представители на Радиотелеви 

Белград и Изпълнителния 
Общинската скупщи

скаВ това
добри нласове се проявиха ос- 
ми с 16 и пети с 18 абонати. 

Също тана 60 ученици се 
купят ннигата Парти- 

разкази, издадена неот 
от Издателство „Брат-

Тези дии учениците от вис
шите класове на основното учи 

Христо Ботев” в Долна 
ииициати-лище

Любата раздвижиха 
ва за абониране 
„Братство". Аицията напълно 

Числото иа учениците чи- 
вестиииа се увеличи

зияявиха да 
зансии

иа вестиии

щината на Черна гора Буди

съвет на
на с 
и втората на.давна 

ство” Ниш.успя. 
татвли иа 
от 20 иа 60 души.

Ст.
СТМНИЦА •
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НЛСТРАДАЛОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ОБЛА.
ганияйза здравно осигурване

е:

информатор ПО-ГОЛЕМИ ПРАВА ЗА 

ОСНОВНИТЕ ОБЩНОСТИ
Обсъждайии проектостатута на Самоуправителната об 
иос щ " осигуряване — Пирот, изпълнителният

щност п0 ^арв ™Урчв съ1ДИят трлова да се дораоо,и.
кесията за изготвяне Статута трябва оостоино да разтле- 

поедложението на Скупщината на основната оо-щ.ост по 
предложенио I о л'митровград на основните .оонщости

здравно о=и7Р*ване в " “вдат по-гол еми права, между тях 
е пр3Гто°сПамостоя?олно дГрГзполагат със средствата, които 
съоират ^на ^ериториите на ^^^ни^ни, отбор

- здЕл Са=ГТКлГГ^^
статута Н™ бъда? ясно определени правата на основните

°6ЩН°Йзпълнителният отбор разисква и върху информацията 
зя изготвяне на средносрочния план по развитие на здрав 
пата служба Ье отчетено, че вълрени обемната работа, сред- 
носрочиУият план ще бъде готов до нрая на този месец, пу
бличното разискване ще се проведе през ноември и декем- 

той ше бъде приет до нрая на годината.
Единодушно бешб прието предложението на Общинска

та скупщината Димитровград селскостопанските производи
тели от настрадалите от наводненията и градушката райони 
в Димитровградска община да се освободят от облагания 
за здравното си осигуряване. Цялостно ще бъдат освобо 
дени жителите от селата Брайковци, Каменица. Изатовци.и 
Болевдол и с 50 на сто населението от Вълновия, Сенокос, 
Горни и Долни Криводол. Тези средства възлизат на 35 хи
ляди динара и Изпълнителния отбор предлага Скупщината на 
общността да приеме положително решение.

На заседанието бяха разгледани и 
ложено е да се отделят 10 хиляди динара на Общинския от
бор за Съюза за борба против ьЧкохолизма в Димитровград, 

15 хиляди динара на Съюза в Пирот.
Също трябва да се разгледа и предложението да се 

дадат 15 хиляди динара на Общинския отбор на Червения 
кръст в Димитровград. Тези средства са предназначени за 
здравно просвещаване на населението в общината.

Беше разгледана и деветмесечната работа на Обхцно- 
Изпълнителният отбор предлага деветмесечният баланс 

да разгледа и Снупщината, • понеже досегашната работа не 
върви според финансовия план.

V
НА ИНТЕРЕСИТЕДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ Да

СЪЩНОСТТА ОСТАВА ПО СТРАНИ ^ 110

ниКонституция на СФРЮ, 
нея много неща ясно са

та, които безплатно са лету 
вали на море.

Освен това са получени и 
550 хиляди динара от Републи 
канската общност по пряка 
детска защита. Те са използва 
ни за ограда и парно отопле 
ние на детската градина, как 
то и за поправка на училище 
то в „Строшена чешма”.

Това е личния паспорт на 
общност

новата

казани. Ясно е казано и това, 
че за разпределението на до 
хода трябва да решава _ 
който го създава. Засега в об 
щността по пряма детска защи 
та не е тана. Трудещите се 
хора, делегатите в Скупщина 
та на тази общност, все ня
мат пряко влияние. Ано го има 
ха ние щяхме да имаме отго 
вор на отправените въпроси. 
И те щяха да знаят къде оти 
ва техният динар и кан се из

Скупщината на самоупра
вителната общност по пряка 
детска защита в Димитровград 
беше учредена, въз основа на 
новите конституционни постано 
вления, през март т. г. В нея 
има 25 делегата'от делегации 

'. \ те на организациите на4 сдру 
жения труд и местните общно 
сти. Тя има, и Изпълнителен 
отбор от седем членове, и той 
провежда в дело решения на 
Скупщината.

Както бяхме осведомени от 
председателя на Изпълнител- 
ния отбор Борислав Пешев, 
главната, дейност на общно
стта е -била да се комплекту 
ва; службата, за да може да 
изпълнява задачите, намиращи 
се , пред нея." В момента в об 
щносТта има трима служащи: 
завеждащ детските добавъчни, 
финансов счетоводител и ка
сиер-ликвидатор, канто и чиста 

-чка с непълно работно време.
Освен изпълняване на тази 

задача водена е: грижа и за 
основните дейности, а те са би 
ли заплащане на детените до 
бавъчни и разпределение на 
средствата.

Общността по пряка детска 
защита тази година е имала 
доход от 980 хиляди динара 
и всички средства са разпреде 
лени. Почти половината от тях 
е получила Детсната градина. 
Останалите пари' са разпреде 
лени за ученическите столове, 
а 40 -хиляди динара са получи 
ли бедни ученици от община

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ —

в

оня,

ври, а

Самоуправителната 
по пряка детена защита в Ди 
митровград. Това са всъщност 
отговори на, някои от въпроси 
те, които отправихме. За съжа 
ление съществените въпроси 
останаха без отговор.

Канво е влиянието на труде 
щИя. се човек и на прогресив
ните обществено-политически 
сили начело със Съюза йа ко 
мунистйте в тази общност бе 
ше въпрос, на нойто не полу
чихме отговор. Не получихме 
отговор и на въпроса дали в 
детска градина персоналът от 
13 души не е голям за по-мал 
ко от седемдесет деца (а тряб 
ва да бъде приет още и упра 
вител), колкото в момента и- 
ма в Детска градина. Дали 
при танова положение персо 
налът е използван и има ли 
някакви нормативи на работа? 
Каква е социалната структура 
на децата, които се намират в 
градината?

Отговори на тези (и други) 
въпроси трябва да се дадат. 
Понеже Скупщината на общно 
стта е учредена въз основа на

ползва...
И още нещо. Въпреки че сро 

нът за изготвяне на средносро 
чните планове беше до нрая 
на септември и тази общност 
на интересите, както и остана 
лите, все още няма изготвен 
план. Не може да бъде оправ 
дание, че до преди известно 
време не е имала устроена 
служба. Службата е да изпъл 
нява решенията на Скупщина 
та. Дали това значи; че соед 
носрочния план • ще 
службата?

някои искове. Пред-

относно

стта.изготвя

А. Д.

кохолиците са били основани 
в Съединените американски 
щати още през 1935 година и 
в тях почти не съществували 
условия за лекуване. Това е 
могло да~ се разбере тогаваТ 
когато алкохолиците не са би 
ли третирани като болни, а 
като хулигани.

Днес алкохолизмът се ечи 
та за болест, както и всяка 
друга болест, и няма основа 
ние клубовете да бъдат в ано
нимност. С явната си работа 
клубовете на алкохилиците ще 
постигат по-добри резултати, 
тъй като в такъв случай ще 
бъде включена по-широката 
общественост.

КЛУБОВЕТЕ НА АЛКОХОЛИЦИТЕ ДА 

БЪДАТ ЯВНИ
предзначението си. Преоблада
ва мнение, Че трябва да бъдат 
явни, да се излезе от аноним 
ността и по този начин да се 
съдействува още повече в бор 
бата срещу алкохолизма — та 
зи голяма обществена и социа 
ална злина.

Ето какво по този въпрос 
каза тези дни професор д-р 
Владимир Ходман от загреб 
ската клиника ,,Д-р Младен 
Стоянович”.

— Анонимни клубове на ал

Напоследък у нас се рази 
сива дали клубовете на алко 
холиците да бъдат явни, или 
от затворен тип, с оглед на

ЗНАЕМ ЛИ ДА ДЪВЧЕМ?
„До очи младост, до зъби — сладост!" 

— Алоси мъдрата народна поговорка. и на
истина, даже най-малкото чувство на неу
добство или болна веднага ни кара да про
меняме начина на дъвкането. А танова неу 
дооство или болка може да се породят от 
неправилно поставена пломба или норонка, 
от дразнене на венеца или нараняване на 
устната лигавица от наяден или начупен 
зъб.

всичко да знаем какво да сдъвнваме или 
върху какво да опитваме силата на челю
стите и зъбите си. Нашите челюсти и зъ
бите съвсем не са много ейлни. ьдин по- 
костелив орех или твърд лешник е в съ
стояние да счупи всеки зъб! Последиците 
неминуемо ще бъдат сноро налице — не
правилно дъвкане, лошо стриване на хра
ната, обремняване на стомаха и червата. 
Може и да не се стигне до счупване на 
зъб но върху емайла на зъбите се появя
ват много фини пуннатини, невидими с 
просто оно. Тези пукнатини стават изхо
дно място за образуване на наяждания и 
боледуване на зъбите.

Много е важно при дъвкането двете 
половини на зъбните редици да бъдат рав
номерно натоварвани. Наблюдавайте се! 
Ано забележите, че дъвчете предимно на 
едната страна, значи има причина! Тази 
причина може да е нанто в зъбите, тана 
във венците или езика. Някоя малка ра- 
ничка на венеца ни причинява болна и в 
резултат — дъвчем на едната страна и 
натоварваме зъбите от тази страна повече. 
Ано забележите, че дъвчете напразилно, 
необходимо е веднага да отидете при 
матолог, за да се изясни нъде е причината. 
Може да е в някое мално наяждано 
зъб. То трябва да се излекува, докато не 
е станало късно. Раничните по венеца или 
небцето са лесни за ленуване.

М.

звонци

Помощ на пострадалите от 
природни бедствияНан всъщност дъвчем?

У човека подвижна е долната челюст. 
Точно тя, когато дъвчем, извършва урав
новесено, хармонично плъзгане на долните 
по горните зъби. Съществуват оноло 1500 
положения на захапвано — контакти между 
зъбните редици от двете челюсти. При 
това правилноато захапване на храната 
трлова да съвпадне с максималното съчлен 
яаане на двете зъбни редици. По време 
на дъвнането и гълтането се движи и ця
лата лицево-челюстна мускулатура, вклю
чително и муснулатурата на езика. Правил
ното дъвкане зависи нанто от целостта и 
състоянието на отделния зъб, така и от 
целостта и здравината на зъбните редици. 
Особено важна в случай е дебелината на 
емайловата понривна на зъба, канто и до
брото състояние на норените му.

Човек има различни зъби според тях
ното предназначение. Резците и нучешни- 
те зъби отнъсват и срязват храната, мал
ките нътници служат за нейното смачква
не — сдъвкване и големите нътници довър 
шват стриването до хапна или каша за гъ
лтане.

Съюзът на инвалидите по 
труда, в Звонци тези дни взе 
решение на Съюза на 
дите по труда в ^агуевац да 
се отпусне помощ от 1000 
динара.

С това той ср

към всенародната акция 
солидарност с 
от природните бедствия в Кра 
гуевац, Книч и някои други 
общини в Социалистическа 
публика Сърбия.

на
настрадалите

инвали

ре

приключва Ил. М.

ВГРАДЕН УРЕД ЗА ПОДСИЛВАНЕ 
РАБОТАТА НА СЪРЦЕТО

В Кардиоложкото 
в Ниш е извършено 
вграждане на апарат за 
силване работата на 

Танъв апарат е

отделение та участвували и 
нари д-р Витомир Чирич 
Павле Антович, 
пред ще извършват такива 
жни операции.

нишките ле- 
и д-р 

които и зана-

сто- успешно
под-

на сърцето, 
вграден в 

организма на Александър Ни- 
нолич. След извършената 
рация Николич 
добре.

Първото вграждане на уред 
за подсилване работата на 
сърцето в Нишката

сло

опе- 
се чувствува Вграждането г 

силване работата 
Ниш е 
Още повече 
вид, че танава 
га се

на уред за за- 
- на сърцето в 

от чголямо значение, 
ако се има пред- 
-ч операция досе- 

извършваше а Белград 
и на Самоуправителната общ
ност по здравно осигуряване в 
Ниш. костваше 
ства.

Вярно е, че човек се ражда „научен 
да дъвче", но също тана е вярно, че тря
бва и да доразвива и наблюдава добре 
тази своя способност. интерна

клиника е извършил д-р Нино- 
олав Радованович, асистент на 
известния швейцарски нардио 
хирург д-р Ернест Хан. В съща-

За да дъвчем правилно, трябва преди Д-Р С. Д.

немално сред-
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Извънреден гол на А. Милев
„Синджелич“ (Ниш) 3:1 (2:0)

ФУТБОЛ
ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИНА

Конкурси 

със снимкаНА. Балкански“
сиТИТВпрГГтДп 19 онтомвРи- иФ«Ще на „Асен Балнан- 
лен. 3рнТели онолоТо0о/с\дТаА7жиГнГв„:есРА^синацТ

лггг.г ^валете. ”
танович в 73 минута. 4
„Асен Балкански": Г. Ставров 7, Г. Цветнов 6 Д 
нов 7, А Пейчев 8, А. Петров 7, П. Димитров 8, (Б. 
тровим), И. Тошев 6 (Н. Аленсов), Д. Каменов 
гелов 7 ,А. Милев 9, М. Петров 9.

ч
А. Милев и М. Метров. След 
няколко неизползвани 
ве видяхме и най-хубавия 
мент на мача. М. Петров 
лявото

ошансо-
мо- бщественият договор по настаняване безспорно 

е донумент, най-мално спазван в Димитровградсна об
щина. Почти няма конкурс, който да не се изиграе и 
да няма намеса на инспектора по труда и Общинския 
синдикален съвет. Остава обаче въпрос докога отделни 
лица ще се осмеляват да не зачитат политиката, ясно 
определена в Писмото, конгресните документи и Кон
ституцията?

Най-новите прояви на незачитане на обществения 
договор имаме в трудовата организация на ж.п. гара 
и в „Югошпед”.

Трудовата единица на ж.п. гара в Димитровград е 
публикувала конкурс за административен технин. В 
службата по настаняване има такива лица и те са кон
курирали. Обаче същият отменен. По този начин, по
неже не е направен изборът, Закона за правата и за
дълженията на работниците в сдружения труд е прене
брегнат. Намесата на председателя на Общинския син- 
динален съвет и инспектора по труда е останала без
резултатна.

След известно време конкурсът за администрати
вен технин отново е разписан. Обаче като специално 
условие било търсено завършена гимназия? Само сним- 
ната на желаното лице, сякаш е била забравена.

Изборът не е извършен в определения срон от 60 
дни. Това е „забравено". Прието е лице дори след 130 
дена и то не първото от рангираните...

„Югошпед" също е търсил двама работника. Оба 
че не и нандидати регистрирани при службата за нас
таняване на работна ръка, които са били длъжни. И 
приели лица без канвито и да е нритери. Инспекторът 
по труда се намесил и тук. Изпратил писмо до работни
ческия съвет на организацията на сдружения 
„Югошпед" в Белград. Отговор все още няма.

Това не са само отделни случаи, а постоянни про
яви. Рядно обаче намесите дават резултат. Отговорно
то лице заплати наказанието (то или друг?), трудовата 
организация също и всично си върви по „трасираната 
пътека".

от
прехвърли топната на 

дясното крило, Д. Каменов и 
я върна към наказателното по 
ле на гостите. Там се намира 
ше А. Милев и въпреки неу 
добната позиция с извънреден 
удар през глава стреля в са
мия ъгъл на вратата. За този 
удар Милев получи бурни 
дисменти, а честитка от съдия

Вел-
Пе-

7, Г. Ран-

С извърнредна игра 
нрая на първото и в начало на 
второто полувреме „Асен Бал 
нански" нанесе заслужено по
ражение на „Синджелич”, пър 
вонласираният отбор след че 
твъртия кръг на състезанията. 
Резултатът 3:1 е реален и той 
използвал само една част от 
създадените шансове.

Още в първзда минута до
машният отбор можеше да 
вкара гол. М. Петров прехвър 
ли топката в дясно. Щом я по
лучи Й. Гошев, стреля от бли
зо, но вратата на „Синджелич” 
спаси централният нападател

апло
на „А. Балкански”, Г. Ранге- 
лов, когото топката удари. До 
39 минута играта беше г 
стойна, а особено хубави 
можности за гол не бяха съз 
дадени за нито един от отбори 
те. Тогава П. Димитров 
зва една грешна на госите и 
вкара гол. Само четири минути 
по-нъсно резултатът беше по
качен. М. Петров би ъглов у- 
дар, топката „срещна” А. Ми 
лев и с прекрасен удар на гла 
ва стреля в мрежата.

Второто полувреме започна 
с нападения на „А. Балнансни”, 
в които се особено изтънваха.

пред
та.

Гостите успяха да 
резултата в 73 минута. Въпре 
ки че домашните футболсти 
имаха повече възможности, те 
като чели бяха доволни от по 
стигнатото.

Съдията А. Живнович пока 
за три жълти нартончета на 
гостите, които не се държаха 
спортсменски. За това е ви
новен и съдията който без да 
онаже влияние с това върху 
резултата изпусна играта в 
ръцете си.

равно намалятвъз

изпол-

А. Д.

Първо поражение на „Младост“ труд

„Железничар“ (Вранска баня) — „Младост“ 6:3 (1:3)
Вранска баня, 19 октомври. 

Игрище „Минералац”. Време 
то слънчево и приятно за иг 
ра. Теренът тревист, но непо 
дходящ за игра. Зрители око
ло 1 000.~Ондиятаг на-хрещата 
Андрея Йованович (Враня) ела 
бо водеше мача. Голмайстори 
за „Младост”: Г. Георгиев в 
20 и Д. Станкович в 23 и 30 
минута.

„Младост”: М. Чипев 5, Ж. 
Евтимов 5, М. Станкович 6, С. 
Стоев 5, Г. Георгиев 7, И. Ки 
рилов 5, В. Тасев 5, А. Арсов 
5, X. Арсов 5 (С. Васич 5), Д. 
Станкович 6, Т. Григоров 5 (М. 
Митов 5).

зичесна подготовна, което бе 
ше очебиещо през последните 
20 минути от играта. Също та 
ка имаше и прояви на недисци 
плина при някои футболисти.

След тази -загуба управата 
на „Младост" трябва да ана 
лизира пропусните и да пре 
вземе мерни всички футболи

сти дисциплинирано да се отна 
сят към тренировките. 
Следващата среща на футболи 
стите на „Младост" ще се съ 
стои на 26 октомври в Боси 
леград срещу футболистите на 
„Радник" от Сурдулица.

Остава надеждата, че с влизането в сила на но
ви обществен договор по настаняване на работна ръка 
ще престанат тези нередности. Тана вече не върви и. 
на нянои хора това трябва да бъде ясно или „някой" 
да им обясни.

А. Д........

А. Б. — В. В.

ЗВОНСНА БАНЯ

1Младите и обществената 

самозащита I
1ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ IЧетвъртият кръг на състеза 

нията във Вранската футболна 
дивизия бе неприятен за фут 
болния отбор „Младост" в Бо 
силеград. Във Вранска баня те 
загубиха мача срещу „Желе 
зничар” с 6:3. Домашните фут 
болисти се наложиха с по-доб 
ра игра през второто полувре 
и тяхната победа е напълно 
заслужена.

През първото полувреме фут 
болистите на „Младост" успя 
ха напълно да надиграят 
машните футболисти. Те игра 
еха твърде организирано, с 
бързи контраатаки и с добра 
защита пред собствената вра 
та. Тази игра се оказа плодо 
творна, защото за 45 минути 
футболистите на „Младост” по 
стигнаха 5, от които съдията 
неоснователно не призна 
гола. По такъв начин първото 
полувреме завърши с 3:1 
полза на „Младост”.

гЗаминават от Пирог ■ часа 
Белград 
Ниш

Тръгват аа Пирот в часа IВ Звонсиа баня на 18 и 19 
ноември се състоя съвещание 
с председателите на първични 
те организации на Съюза 
младежта и младежките акти
висти по въпроси на обществе 
ната самозащита, обществено- 
икономическите отношения 
света и предстоящите задачи 
на младежта.

В разговорите участвуваха 
обществено-политически дей
ци от Бабушнишиа община и 
председателят на Междуоб- 
щинската конференция на Съю 
за на младежта в Ниш Брани- 
слав Тодорович.

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

14,40, 16,30 и 18,30

10,00 и 14,15 
6,30, 10,50, 13,00, 13,30,1 

14,00, 17,20, 18,20 и 21,00| 
14.10 
11,30

7.00, 14,30, 15,25
4.30

4.00, 5,40 и 12,00 
4,30 и 10.45

на

I .Нрагуевац5,00Нрагуевац
Скопие
Лесиоаац
Зайчар
Кнажевац
Звонсиа баня

Снопио7,00
6,45, 7,00 и 12,00 Лесновац 

Зайчар
4,30, 13ДО и 15,45 Кнажевац 

4,30 и 15,30 Звон. баня

в
13.30

М.

5.45 Велико Бонинце
13,00. 15,30 и 15,50

Велика Бонинце
7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00

4,30, 5,00 5,45 Бабушница 
7ДО, 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

7 ДО, 11,00,

ДО 5.00. 5,45, 8.00 
9,15, 10,00, 12,10. 14,10. 15.00 

16,00, 17,00, 17,25, 18,45 
Д. Криводол 
Дойкинци

Бабушница

4.30Д. Криводол 
Дойкинци 
Т. Одоровци 
Велика Лумання

4.30 
12,0016,00 и 

6,00 и 16,30
Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18.10 Нишор 6,30, 12.45. 17,00 18.45 
Б. паланка на всеки час 

от 5,00 до 22.00 
Димитровград на всеки час 

от 5,00 до 22,00
4ДО, 8,05, 8,00 12,00 Темска 

14,10, 16,00, 20,10, 22,10
Вее. оело 4,30. 6,05, 7.15 Вел. село 5.10, 6.40. 7.50. 9.40

•ДО. 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. 6Д0, 13.00

Б. паланка на всеки час =
от 5,00 до 22,00 

Димитровград на есени час 
от 5,00 до 22.00

5,10, 7,00, 9.00, 13.00 
13,55, 15,00. 17.00 , 21.00, 22.50

2

в
Гамен.

Още от първите минути на 
второто полувреме домашните 
футболисти имаха пълна ини 
циатива в играта. В този пери 
од те постигнаха 5 гола, а го 
стите нито един.

Съдията водеше срещата 
доста слабо и необективно. О- 
баче, за поражението на фут 
болистите на „Младост" при 
чините са и в липсата на фи

Дарини
14,35, 19,00 22.3514,10, 15,30, 22,10

7,00. 11.00 
1,10, 7,00. 13,15, 15.00 

5.15. 15,00 
5,10. МО.,

ЙМ05ИЦ5 5,00, <2.00 Леловица 
Суиоио 4Д0, 006, 12,30, 14,40, Суио." 

4,30, 14,10Питроиц 
М. И мм.

Петроаац
4ДО, 6,05 М. Йоааноаац

13,10, 14ДО 20ДО12ДВ. 14.10. 10ДО
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В часове на отдих и почивка..... ....... ..

АНЕКДОТИ ОТ НОБ

Пъртина в географиятаНе о един, а 

трима __ Каиво е това? попитал го

вторият.
1944 година пад- 

завеял всични пъти- 
пъртини. Навсякъде се 
само равна повърхнина

Една нощ 
нал сняг и 
ща, и — Скица, план.

— Какво тун има?

— Погледни, тун са назначе 
пътища, всички се-

италиансни офи 
в концлагер 

на 1942 година.

Група висши 
цери пристигнала 
през лятото 
Един от тях запита шестдесет
годишния Йован Вуничевич:

вижда
с бяла снежна понривна. От 
Осиечната бригада двама пар- 
тизансни куриера Милутин Мал 

Петър Мазалица пътува-КИНО СЕ ОМ ни всични 
ла, долини и хълмове ...чич и

ло по слабо познати краища. 
Един бил по учен, а вторият 
неграмотен селянин. По-учени-ВАГА? __ А има ли туй пъртини?

тук пъртини
е__ На теб, стари, синът

при „бандитите", Не другарю,
— отговорил по-ученият— Не е един, а трима — пре 

Йопан с
и започнал няма 

с умуване.
ят извадил плана 
да разглежда.

од Назърицу. Пише ми нъснал го старият 
гордост.

Ючера доби йедно писмо 
непознато лице. Каже, Манчо, че черпим ано може да 
ни спасиш од йедно зло. Четим писмото па си мислим, 
нашият вестнин нейе кгьига за жалбе та нво нене до
бро, айде да га туримо у веснинат и работете че се 
опрайе. Ама гцом човенат си йе арчил паре за марну 
айде да кажем и я ненолко думе за туя работу.

У писмото пише дена човеци не може нищо да 
си купе у задругуту оти вагата испратена на оправку 
и не може съга магационеринът да им мери.

Бре, голема работа! Па затова и ние у наше село 
нинига се не бунимо од вагуту. Знамо дена и със н»у 
може да буде големо зло. Ама тури продавачът нами- 
че од йедну страну малко по изравнимо и готово. Дена 
може па све да буде точно под меру. Треба да Кимне 
на йедну страну. Я на идем у задругуту све гледам да 
Кимне на жеговуту страну. Ние смо млого и само по 

завлечемо човен че иде у затвор. У друго, 
вагата йе точна. Там магационеринат 
заплатицуту. Нищо не му се познава

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ. • •т човека без! Организъмът на 
вода може да изгуби от тегло 
то си шест процента. След та 
зи граница започват да се 

болест. Които

Старите гърци и римляни зна 
ли за хигиеничното поддържане 

зъбите и тяхното лекуване. 
Първият прах за запазване на 
зъбите е от I век н. е. 
такива средства се употр 
вани

о

1 Първият параход, който оби 
нолил
раход ,,Виктория" под

— на Магелан. Пътуване 
то продължило от 20 септем 

1519 до 6 септември 1522

па
света е испанският па 

коман явяват знаци нано
ебля 70 кг, може да из-е тежък 

губи само 4 кг от своето тег 
Това състояние настъпва 

без вода

дването
и по-рано.

гло.ври човен остане 
до три дни. След това ко 

започва да съхне,

акогодина. о
два 
жата
кът става твърд, а очите по 

очните вдълбнини. То 
тежка смърт. На

ези-:-;1 Една порода маймуни наре 
” има дълга бяла

ограм ако га 
йедно село знам 
живейе само на 
дена йе на задружну работу. А у наше село продавачат 
си йе добре. У град прайи ижу, у село си подържа 
имотат. И нийе по това познавамо дена вагата неие

чена „диана 
брада и когато пие вода тя 

придържа с ръка, за да не 
се намокри.

Вярва се, че насекомите са 
живеели нд Земята 300 мили 
она години преди появата 
първия човек.

тъват в 
гава започва
нормален човек _е нужно 
един ден около 2 литра вода.

япа
за

ооточна, иде на жегову страну.
Та и вие братче от Назърицу? Што да прачате ва- 

боли главата. Еве я
:г_

гуту на проверну, па после да ви 
ви испрачам лек кино да си мерите на добиие вагуту. | 
Да ви повторим: Ако продавачат материално напредуйе, « 
за нратно време загаздейе вагата нлони нъмто жега. | 
Ано продавачат е сирома — вагата клони нъмто вас — 
нупувачете. Ано продавачат си йе на йедно дередже 
тегая вагата йе точно. Водете сметну само вагата да | 
не клони нъмто вас та човека да упропастите!

Еве, това йе положението, другари од Назърицу ; 
и Ярешнин. Проучете това правило и нема нинига да .] 
погрешите. А да испрачате вагу на контролу — 
не ви ич требе.

Има площ от 138 599 км2. Наи- 
голямата дължина му е 783 
км. Общата дължина на брего 
вата линия на Адриатическото 
море е 7867 км. 
заливи са Венецианският и Три 

Максимална дълбочи
на на Адриатическо море е 

а средната широчина - 248,3 
1590 м. Главни пристанища Ве 
неция Триест, Вари в Италия 
и Риека, Сплит в Югославия 
и Дуръс и Вльора в Албания.

ПРОВЕРЕТЕ ЗНАНИЯТА СИ
— Къде се намира планина Велебит?

— Кога е основана Венецианската 
живописна школа?

— Колко е голямо Адриатичското 
море?

— Какво предс-тавява геноцид?
— Кога започва да излиза в „Борба"?

Карпачо, Палма Векио, Дяорд- 
жоне, Тициан, Веронезе, Тин- 
торето) изобразяват празнич
ната страна на венецианският 
бит, като отбягват социалните 
конфликти. Творчеството им е 
реалистично и жизнерадостно. 
Те имат изключителни пости 
жения в нолорита. След упа 
дъна на Венецианската живо 
писна школа в 17 в. идва нов. 
подем в 18 в. (Пиацета, Тие 
поло, Каналето).

Най-големи

есткият.

км,това

МАНЧА
о

I
Велебит — 

бет, част от 
планини. Простира се югоиз 
сточно от залива Риека и о. 
Крък на оноло 160 км. Изгра 
ден главно от варовици, разви 
ти карстови явления- Открити 
са зележи от боксит. Най-висо 
ки са Вагански връх (1758 м) 
и Бабин връх (1746 м) Запад 
ните склонове са голи, по из 
точните до височина 1300 м 
има широколисни и иглолисни 
гори.

планински хре- 
Далматинските

о

ГЕНОЦИД — международно 
престъпление, състоящо се 
пълно или частично физическо

Афоризми В

унищожение на националната, 
етническа, расова или религио 
зна група. Геноцид е най-теж 
кото престъпление против чо 
веството. През втората светов 
на война хитлеровафашистите 
извършват масов геноцид осо
бено срещу славяни и евреи. 
Поради това главните престъп 
ници са наказани в края 
войната от

КОЛКОТО И ДА Е ВИСОКА ПЛАНИНАТА, ВИНАГИ ЩЕ 
СЕ НАМЕРИ ПРОХОД.

*
НЕ ХВЪРЛЯЙ СТАРИТЕ ОБУЩА ДОКТАТО НЕ КУПИШ 
НОВИ. о

Адриатическо море — полу 
затворено периферно море на

*
о

НЯМА ДА БЪДЕ ХУБАВО, АКО ВИНАГИ Е ХУБАВО.
л-------------КйМРНкаигиа шивлпилио на* международните 

военни съдилища. На 9 декем 
ври 1948 Общото събрание на

ПОНЯКОГА СЪЛЗИТЕ СА ТЕЖКИ КАКТО И ДУМИТЕ

*
ООН приема Конвенция за пре

НЕ ВЯРВАЙ НА ВСЯКА ДУМА. дотврятяване и наказание и 
престъплението геноцид.

ОМЪРСИ./

I

п
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