
рРЯТСТВо С уназ на президенти на Социалисти 
месна федеративна република Югос
лавия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на_ информативната и гра- 
фичесна дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.^АРОПНОСТ В СШР ЮГОС.л7вТ?яУ
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ИМАТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕРАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА ЧРЕЗ 

САМОУПРАВЛЕНИЕТО ПРОНВЯВА 

ВИСОКА СТЕПЕН НА ТВОРЧЕСТВО
До нрая на тази година ще се проведат избори за 

всични самоуправителни общности на интересите, нои- 
то са формирани съгласно Конституцията. В същият 
период ще се формират и нови самоуправителни общ
ности, от ноито някои вече са определени със закона. 
Такъв е случаят със самоуправителните общности в 
областта на електростопанството и пътното стопанство, 

ще се формират на равнище на регионите. На 
общините е дадена възможност, според нуждите и 
конкретните обстоятелства, да оформят още редица 
самоуправителни общности на интересите.

които

За ролята на обществено-по 
литическите организации в пре 
дстоящата дейност за избори
те в самоуправителните общно 
сти на интересите, през мина
лата седмица в Босилеград се 
водеха обстойни разговори и 
приеха конкретни 
Върху тази тема разговаряха 
членовете на Председателство 
то на ОК на ССРН, на Общин 
ския синдинален съвет, на 
Координационния съвет за дей 
ността на общностите, предста 
вители на самоуправителните 
общности на интересите, об
ществено-политически дейци и 
др. Дейно участие в разгово
рите взеха: МИОДРАГ ВУИ- 
ЧИЧ, член на Секретариата на 
Републиканската конференция 
на ССРН, ФЕТИЯ ЯКУПИ, член 
на Комисията за международ
ни отношения на Републикан
ската конференция на ССРН и 
ГОЙКО ВУКИЧЕВИЧ, секретар 
на МОК на ССРН на Южномо- 
равския регион.

КАДРОВАТА ПОЛИТИКА В 
ПРЕДЕН ПЛАН

Във встъпителното си слово 
БОРИС КОСТАДИНОВ, предсе 
дател на ОК на ССРН изтънна 
най-важните задачи, които тря 
бва да се реализират до нрая 
на тази година, успешно да 
приключи учредяването на са
моуправителните общности на

интересите.
— В тази обществено-поли

тическа акция става дума за 
най-широко самоуправително 
организиране на интересите, 
което ще рече самоуправител
но обединяване. Това е задача 
за всички организации в кому 
ната. Най-важното е да създа- 
дем качествена делегатсна ба
за за избор на делегати за 
съществуващите и новите са
моуправителни общности на 
интересите. То^а значи, че е 
необходимо да изберем нови 
делегации в местните общнос
ти и основните организации на 
сдружения труд — изтънна Ко 
стадинов.

Докладчикът се застъпи в 
новите избори особено внима
ние да се обърне върху кадро
вите решения. Чрез съществу
ващите нритерии в делегаци
ите трябва да се изберат най- 
способните и активни лица, ме 
жду които да има и жени и 
младежи.

Съвкупната изборна акция 
ще се реализира в две фази. 
В първата, до 20 ноември ще 
се кандидатират и изберат чле 
нове на делегации. Във втора
та, до 20 декември, ще се из
берат делегати за скупщините 
на всични самоуправителни- 
общности на интересите.
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решения.

в
общ-МИРКО ПОПОВИЧ шата социалистическа 

ност толкова полезен и ва
жен обент.

Ние в Югославия тъкмо те-

Президентът на Републиката 
Йосил Броз Тито със съпруга
та си
т.г. посети леярната за мед и 
алуминий „Слободан Пенезич 
Кърцун” в Титово Ужице. Този 

който

ствуваха 
секретар в Изпълнителния ко
митет на Председателството 
на ЦК на СЮК, ДУШАН 
ЧКРЕБИЧ председател на Ре
публиканския изпълнителен съ
вет, ДЖОРДЖЕ ЛАЗИЧ сек
ретар на Изпълнителния ио- 

Председателството 
на ЦК в Сърбия, генерал-под
полковниците МОМЧИЛО ДУГА 
ЛИЧ и ПЕТЪР ГРАЧАНИН и 
ръководителите на регионал
ните и общински обществено- 
политически организации в Ти
тово Ужице.

Йованка на 27 октомври
зи суровини имаме доста, ме
жду най-богатите сме в цяла 
Европа. Но донеотдавна ние 
изнасяхме боксита в чужби
на. Ние днес вече имаме ця
ла редица фабрики за прера
ботка на алуминиума. С из
граждането на такива и подо
бни обекти, ние дадохме на 
нашата работническа класа 
възможност да твори със сво
ето самоуправление да проя
вява висока степен на твор
чество и на себе си да обез
печава по-красив живот.

Някога в Югославия ние ня
махме такива, конто пито мно 
го други фабрики. Днес при
тежаваме огромно число фаб
рики необходими за 
вътрешо изграждане и от ко
ито много и дават произведе- 

за износ. Твърде важ-

въстанически град, от
Тито през 1941 годи-

ДИМИТРОВГРАД
другарят 
на ръководи въстанието и ре
волюцията в Югославия устрои 

и незабравимо 
на най-скъпия си 

почетен гражда-

митет на Приети критериите за помощ
величествено На 27 октомври в Димитров 

град се състоя заседание на 
координационното тяло за по 
мощ на изстрадалите райони, 
село и семейства от тазгодиш 
ните природни бедствия. Коор 
динационното тяло прие кри
терии за оказване на помощ.

Всяко семейство, изстрада
ло от природните бедствия ще 
получи средство 10 на сто от 

. претърпяната щета. Освен това 
и всеки член на семейство по
лучава още по 300 динара. 
Плащенето няма да бъде па
рично, а в натура (семе, про 
дукти, храна за добитък и т. 
н.). Семейства от тази катего 
рия, ако имат ученици или сту 
денти, получават още по 100 
динара за ученик, относно 200 
дин. за студент. В тази гру
па няма да се взимат учииици 
и студенти получаващи кредит 
или стипендия. Обаче и на тях 
може да се даде заем, ано 
все още не са регулирали въ
проса с получаване на нреди- 
та.

Домакинства, чиито тазгоди
шни добиви възлизат 200 ки
лограма пшеница на член от 
семейството нямо до получат 
помощ от десет на сто за сво 
ите членове..

Онези домакинства, имащи 
някой от семейството в тру 
дово отношение също .няма 
да получават помощ. Това е 
валидно и за пенсионери и 
занаятчии.

посрещане 
гост, пъреия 
яин. Топло и сърдечно посре
щане на Президента устроиха 
и 5 хиляди работници от Се- 
войяо. „

С президента на Релублииа- 
та допътуваха и ДРАГОСЛАВ 
МАРКОВИЧ председател на 
Председателството на Сърбия 
със съпругата си Божидарка 
Дамянович — Кина, ПЕТ ЬР 
СТАМБОЛИЧ член на Предсе
дателството «а СФРЮ със 
пругата си, ЖИВАН ВАСИЛЕ- 
ВИЧ председател на Скупщина 

СР Сърбия,, ДОБРИВОЕ

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА 
ТРУДА И РЕНТАБИЛНОСТТА 
СА ТВЪРДЕ ВАЖНИ ЗА 
СЪЗДАВАНЕТО НА ПО-ДО
БЪР ЖИВОТ

Другарни и другари,
■ Преди веично благодаря от 

името на моята другарна, от 
името на моите другари, нои
то дойдоха с мен и от свое 
лично име за поианата да при- 
състауваме на този величест
вен събор, когато вие отнри- 
вате още една нова производ 
стаена зала, «оято ща бъде 
от огромно значение за наша 
та социалистичесна Югославия, 
за нейното изграждане.

Наблюдавайки бегло 
зала, мога да кажа, че тя по- 
своята грандиозност, по обо
рудването ноето има, действи
телно е внушителна. Аз ви че- 

це. стйтя «а успехите,
На тържествено У«Расо™“ постигнали в изграждането на 

перон президентът не Репуб- ^™™вл голям и За на- 
посрещнаха и привет- толновн

На заседанието бяха разгле 
дани и установените, според 
преценка на местните общно
сти, щети в осемте села от 
Висок. Щетата е преценена са 
мо за унищожените посеви и 
тя възлиза на 2168 068 дина 
ра. На текущата сметка се о- 
чакват средства от около 500 
хиляди динара, които ще 
се съберат на територията 
на общината. Очаква се по 
мощ и от Републиката, но в 
какъв размер ще бъдат сред 
ствата все още не се знае.

След като критериите бъдат 
разгледани и одобрени от ме
стните общности ще започне 
оназването на помощ. Засега, 
докато все още се съберат до 
статъчно средства на текущата 
сметка, помощ ще се дава на 
най-настрпдалите семейства.

■нашето

съ-
ния и
но е сега нашите самоуправи- 
тели, нашите работници, но- 

управляват с тези фабри
ки да дават възможно по-доб
ри и почначествени произведе
ния и много повечо да пови
шат производителността на 
труда. Понеже производител
ността на труда и рентабил
ността са твърде важни за 
създаване на по-добър и 
щастлив живот.

Аз бях в много фабрики в 
Вашата фоо*

та на
ВИДИЧ член на Изпълнител- 

комитет на СЮК и гене- 
ралът на армията НИКОЛА 
ЛЮБИЧИЧ, съюзен секретар 
за народната отбрана със съп 
ругата си.

Под звуците на лартизаисна- 
^ ~ Овчар и Каб-

из пълни народен 
40 най-добри иу- 

край, добре до-
на високия и б”*"

ПЕТЪР АНТОНИ- 
на Обшин- 

Титово Ужи

и то
ния

„Отта песен 
лар'\ която 
ориесттур от 
зиканти в тоя 
шли
пръв пожела 
ЕВИЧ председател 
ската скупщина в

тю-

тази
нашата страна.
рима принадлежи между най- 
големите. Убеден съм, че вие 
още по-бързо ще вървите нап
ред, че ще давете още пове
че това ценно производство и 
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ликата



РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА ЧРЕЗ САМОУ
ПРАВЛЕНИЕТО ПРОЯВЯВА ВИСОКА СТЕПЕН 

НА ТВОРЧЕСТВО
на нашата общност,ството

братството и единството 
нашите народи и народности, 
единството на нашите работ 
ници Не позволявайте да се 
разбива това единство, попе 
же в него е вашето бъдеще 
Вашият интерес е в това 
възможно по-добре и ло-оър 
30 да вървите напред. А ние 
нбито сме отговорни за наша 
та общност, за онова, ноето 

случва, от овоя стра 
всичио ви

нашацялатаАз обиколих

Югославш^с^живее. \Л*ма вас
това е известно. Живее се 
много по-добре, отколиото се 
живееше |Преди вои-ната. а то 

(учуд-ва. Ние проливахме 
по-добър живот

на(От 1 стр.)
потребности, и за 
-- 1на самите вас 

(наша страна, на юси-

за нашите 
износ в полза
и. цялата 
чни народи.

ва не
кръвта ои за 
и би било чудно плодовете на 
тази борба да не използваме. 
Ние бихме изневерили нашите 
жертви, паднали -в освободи
телната война, ако не правим 
онова, което тези наши дру- 

желаеха, когато тръпнаха 
живо-

Желая ви драги мои прия- 
другари работници, про

изводители да бъдете възмож- 
вашата

тели,

въвно по-оплотени 
творческа работа (аплодисмен
ти). Не позволявайте никога и 
никому да разбива вашите ре
дове. Никому не позволявай
те да рови между вас и да 
пречи на вашата плодотворна 
работа и творчество. Вие съз
давате за себе си и зе} цяла
та наша общност и 
произведения, 
твърде важни.

у нас се

На' Щв,навремГда ви помог 
за да вървите още по

наги и 
нем,

НЗЖелая ви, драги другари и 
другарки много успехи в оь- 
дещата, работа. (Аплодисмен
ти).

гари
борбата и положиха

за нашето по-щастли-
в

УСПЕШНИ РАЗГОВОРИ ТИТО-ГОМИШ тите ои 
во, голямо бъдеще.

внимание бе отделено на ан 
тивността на 
страни в осигуряването на ми 
ра и решаването на проблеми 
те, които пряно или косвено 
го застрашават.

—Перзидентът Тито изказа 
симпатии и подкрепа на Югос 
славил на демократичното въз 
раждане на Португалия, накто 
и на усилията на португалско 
то правителство да осигури 
стабилно прогресивно развитие 
на страната, което на Порту
галия дава право на пълна под 
крепа на международната об 
щественост — се казва в ком 
юникето за разговорите.

Президентът на Португалия 
е поканил президента Тито да 
посети неговата страна. Пока 
ната е приета с удоволствие.

давате 
които са ни

Президентът на Португалия 
францишку Коща Гомиш ми- 

седмица бе на офици 
посещение

Бъдете бдителни срещу вси- 
опити за разбиване един-

необвързаните
чниналата

ално приятелско 
в нашата страна, като гост на 
президента на 
Йосип Броз Тито.

Президентите Тито и Гомиш 
водиха откровени приятелсни 
разговори за отношенията меж 
ду двете приятелсни страни и 
за обстановката в света. Два

Републината

ИСПАНИЯ
БЕЗ
ФРАНКО? \мата президенти констатираха, 

че отношенията между двете 
приятелски страни се развиват 
успешно във всички области, 
особено след възобновяването 
на дипломатическите отноше
ния, през юни 1974 година.

ЧтлТези дни вниманието на све 
товната общественост е насо 

Испания. ДокаУо дик 
таторът Франко е на смъртно 
легло и живота му отброява 
последните мигове, възниква 
въпросът: какво ще стане в Ис 
пания без Франко? Разгорещя 

явна и задкулисна бор

ж Цчено към
гщ

В разглеждането на между 
народната обстановка особено

ва се
ба за власт. Ще се отприщи 
ли нарасналото съзнание 
работническата класа и народ 
ния гняв против мракобесието 
или десницата ще се 
да продължи франкизма без 
франко — това ще 
близкото бъдеще.

ИДЕЙНИТЕ ВЪПРОСИ СА НЕРАЗДЕЛНИ 

01 САИ0УПРАВИ1ЕАНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
на

опита

покаже
Изпълнителният номитет на 

Председателството на ЦК на 
СНС неотдавна разглежда нон 
цепцията за подготовка на за 
седанието на Централния коми 
тет на СК на Сърбия, на кое 
то ще се разисква по задачи 
те на СК на Сърбия в засил 
ваие на общественото съзна
ние, социалистическото самоу 
правлбнйе и идеологията на 
СЮК. Понеже тази тема об
хваща засилването на обще
ственото съзнание във всич
ки сфери на творчеството — 
науката, нултурата, образовани 
нието, средствата за масова 
информация — и проблемите 
на идейната работа в самия 
Съюз на комунистите, е из
тъкнато че отговорите на по

ставените въпроси могат да се 
намерят само в единно съблю 
даване
мическите отношения и състоя 
нията на общественото съзна 
ние.

на обществено-иконо-

пИс1«I

И АНТУН МИЛЕТИЧС други думи, идейните 
въпроси не може да се раз
глеждат отделно от развитие 
то на самоуправителните отно 
шения, понеже идейното поло 
жение в най-голяма степен о- 
пределя общестевно-икономи- 
чесииге отношения в общество 
то изобщо и самоуправителни 
те отношения в науката, кул 
турата, образованието.

СЕКУЛА ЙОКСИМОВИЧ

Освободителната борба и революция 

на югославските народи (1941-1945)
изпраща срещу партизанските сили в За
падна Босна силна, групировка. Под шифър 
„Западна Босна" и я съставляват части на 
четири германсни дивизии подсилени с ус- 
ташко-домобрански части и Хортиева речна 
флота, общо около 40 хиляди войници. Вси 
чки тези сили тръгват на 10 юни 1942 го
дина срещу 1-ва краишка бригада и 2-ри 
краишки НОП отряд и след жестоки борби 
превзимат Приедор, като обкържават 2-ри 
краишки отряд на Козара.

Огорчената съпротива на 3 500 бойици 
подпомогнати с епично себеотрицание на 
голоръкия народ на Козара, при големи 
жертви и борейки се за всяка стъпка земя 
на Козара, продължава все до 5 юли 1942 
година. От обкръжението се измъкват око
ло 800 борци и 10 хиляди бежанци. Немци
те. усташите, домобраните и четниците 
през следващия месец кръстосват Козара 
като палят селата и убиват ранените пар
тизани, хората, жените и децата. А онези, 
които не са убити, около 50 хиляди от Ко
зара и Подкозарие завеждат в лагерите на 
смъртта Ясеновац, Саймището край Земун 
и лагерите в Норвегия, а една част разсе- 
ляват по Славония. Така свършва една от 
дотогава най-големите борби на югослав
ското полесражение — по жестокостта си, 
двустранните загуби и страданията на голо 
ръкия народ на Козара.

Народът на Козара и цяла Босненска 
крайна — въпреки толкова големите за
губи, масовите разплати и разселването — 
ме се разколебава, но от тях излиза 
лен
на тази територия се формират осем нови 
краишки бригади и се разраства свободна
та територия, на която се развива цялостна

По решение на Върховния щаб от парти
занските отряди на Черна гора, Санджак 
и Херцеговина, които водят постоянни бор 
би по целия този фронт, се формират нови 
бригади. Така на Шчепан поле на 5 юни 
се формира 3-та Санджашна пролетарска 
ударна бригада, след това на 11 юни — 
5-та Черногорска, а на 17 юни 1942 година 
и 4-та Черногорска бригада.

В този период 2-ва и 2-ра пролетарска 
ударни бригади водят огорчени борби от 
Голия, по реца Комарница и през Дурми- 
тор все до Гацко и Автовац. От тези посто
янни сблъсъци силите на НОВ и ПОЮ с 
умело маневриране и противудари избяг
ват обкръженията и предприемат нови дей
ствия. Върховният щаб до 24 юни 1942 го
дина събира тези пет бригади върху по-го- 
ляма територия на Зеленгора и с тях, като 
с оперативна групация, тръгва в офанзив- 
ни действия към Западна Босна.

В Западна Босна краишките НОП (на- 
родоосвободителните партизански) отряди 
и части приковават повече вражески гар
низони, разрушават много комуникации, а 
през май 1942 година освобождават Прие
дор и мина Любовия и така създават голя
ма свободна територия на Козара, в Под- 
гърмеч, Дървар и други региони. След тези 
успехи на 21 май 1942 година се формира 
1-ва нраишка бригада, а на 23 май на пар
тизанското летище кацват и първите два 
партизански самолета, с които пилотират 
Франьо Клуз и Руди Чаевац. Вече на 25 
май 1-ва краишка бригада превзима Босан- 
ски Петровац.

Изпълнителният номитет прие 
на заседанието и нонцепцията 
за подготовка на заседанието 
на Председателството на ЦК 
на СНС по актуалните идей
но-политически въпроси на ра 
звитие на самоуправителните 
отношения в културните дейно 
сти, което всъщност е част 
от подготовката за предстоя
щото заседание- на ЦК. При 
това се изхожда от факта, че 
една от най-крупните задачи 
в тази област е — създаване 
на условия за по-нататъшно 
развитие на самоуправителни
те отношения и осъществява
не на обществените интереси 
в културата. Трябва да уско
рим и насърчаваме самоупра 
вителните промени и в органи 
зациите на сдружения труд в 
културата, в сдруженията и 
други форми на действуване
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и осъществяване на нултурни 
те дейности. На заседанието 
на Председателството ще се 
види сегашната степен на раз 
витие на самоуправителните 
отношения и тяхното поната
тъшното развитие в културата, 
ще се прецени степента на 
идейна и организационна оспо 
собеност на първичните орга
низации на СК в нултурните 
дейности и утвърдят предстоя 
щите задачи.

подси-
с нови борци. До края на 1942 година

За да осуети по-нататъшните успехи
на освободителните сили, комендантът на 
германските въоръжени сили на Югоизток
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СКУПЩИНАТА НА 
ЩНОСТ В НИШ

МЕЖДУОБЩИНСКАТА
РЕГИОНАЛНА ОБ

1Да се ускори изготвянето 

на развойните програми
%1I1111I1Изготвянето на развойни 

програми в организациите на 
сдружения труд в 15-те общини 
в Нишки

Iпро

I* От общо 272 организации 
на сдружения труд в региона 

първи развойни концепции 
са изготвили само 182.

Iрегион за период от 
1976 до 1980 година върви 
го бавно, дори се и закъснява. 
Според сведения, изнесени на 
заседанието на Скупщината на 
Междуобщинската 
общност от 24 октомври 
година — от 272 организации на 
сдружения труд — в 182 
готови първите развойни кон
цепции за следващите пет го 
дини, в 72 — тази работа е в 
течение, а в 18 не е предприе 
то почги нищо в това отно 
шение.

МНО

I*В 72 програмите са в 
течение на изработна, а в 18 
— не е предприето почти ни 
що.

%регионална 
тази 111*3а председател на Между 

общинска регионална общност 
бе избран ЛЮБИША ИГИЧ

са

Делегатите на Скупщината гласуват

днадесетте общини в региона, 
начело с Любиша Игич, пред 
седател на Междуобщинската 
регионална общност в Ниш.

За следващото заседание

ние до 15 ноември настояща 
та година.

л Бе избрано и Председател-
учва плановете да. съдържат 'ство на Скупщината, което съ- 

само голи цифри без да 
утвърдена една 
концепция на бъдещото разви 
тие.

на скупщината, Председател 
стьото пое задължение да из 
готви проекторешение за броя 
и състава на комисиите на съ
щата.

едно лице. Затова и често се

Поради това, както бе заклю 
чено на заседанието, е необхо 
дима критическа оценка на до 
сегашната работа в общините 
в изпълнението на тази твърде 
отговорна задача и уточнява
не на по-нататъшните задачи.

Освен че се закъснява с из 
готвянето на развойните сре- 
дносрочни програми — към та 
зи работа в някои организации 
на сдружения труд в някои об 
щини се пристъпва твърде бе 
зотговорно и затуй една част 
от изготвените планове са не
качествени.

Според уводното изложение 
на Живан Благоевич, причини 
за това положение има пове
че. Изхождайки от сложната 
икономическа обстановка в све 
та, която характеризират висо 
ки темпове на инфлация и сто 
лански кризи — до домашните 
икономически проблеми в от 
делни сектори на стопанисва 
не и оставянето тази задача 
в основните организации на 
сдружения труд да осъществи

е чиняват председателите на пет М. А.по-обстойна

ПОРАДИ ОТСЪСТВИЯ ПО БОЛЕСТ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН:

Освен това на заседание на 
скупщината бе приет и 
за работа от октомври настоя 
щата до юли идната година, 
обществен договор за изгот 
вяне на обществен план за пе 
риод от 1976 до 1980 година 
и концепциите на дългосроч 
но развитие до 1985 година 
на Междуобщинската регионал 
на общност в Ниш. Също та 
ка бе обсъдено и проенторе 
шепието за пренасянето • на 
правата и задълженията от об 
щините на Междуобщинската 
регионална общност. Заклю
чено бе съответна 
сия да уточни някои въпроси 
във връзка с това. да ги изя 
сни и съглусава със закона за 
пренасяне правата и задълже 
нията от Републиката на регио 
налните общности. По пречи
стения текст всички общини 
ще трябва да вземат отноше

ЦЯЛА ФАБРИКА НЕ РАБОТИплан

На съвместно заседание на 
Междуобщинския съвет на 
Съюза на синдинатите на Юж- 
номоравската регионална об
щност и на изпълнителните 
органи на самоуправителните 
общности на интересите се 
разгледаха проблемите, отна
сящи се до масовите отсъ
ствия по болест, на работни 
ци в стопанските организации 
в този регион.

вече от 24 хиляди души. Това 
значи, че всеки втори работ 
ник е отсъствувал до 30 дни, 
които заплащат 
организации.

В района на Враня тези бо- 
ледувания са сравнително по- 
малки. В този период тук са 
отсъствували около 6 800 ра
ботници и са загубили 75 000 
трудодни.

ла цяла една фабрика.
На заседанието бе заключе 

но този проблем да се реша 
ва с подобряване на здравни 
те служби в региона, които 
по- ефикасно да 
своите задачи. Обаче, трябва 
да сс изнамерят решения, за 
да се премахнат и неосновател 
ните отсъствия. Това ще бъде 
важна задача за организации 
те на Съюза на синдикатите 
в стопанските организации.

стопанските

изпълняват

коми-
Когато загубеното поради бо 

лодуване се събере излиза, 
че в този период не е работи

Общините от Южноморав- 
сния регион в това отношение 
държат неславен рекорд. За 
период от девет месеци 
годината в региона на Леско 
вац от общо 48 300 работници 
са боледували до 30 дни по

В. В.
на

Предстоящите избори имат 

особено значение!■■■■II

джак през втората половина на 1942 годи
на, а според директивите на ЮКП, в Черна 
гора се оставя само част от кадрите и гру
па партизани за политическо действуване 
и по-малки военни акции.

мрежа на народоосвободителни отбори. По
добно е и в Източна Босна, където през 
август 1942 година се формира 6-та изто* 
чнобосненска бригада; в Херцеговина 
това време е създадена 10-та херцеговска 
бригада.

(От 1 стр.) те организации на сдружения 
труд. От тях ще се излъчат де
легати за скупщините на само- 
управителните общности на ин 
тересите.

За да се внедри до края то
ва ще се формират отделни 
делегации за самоуправителни 
те общности на интересите в 
обществената дейност, 
делни за общностите в стопан
ската дейност. Фактически 
всяна местна организация и 
основна организация на сдру
жения труд ще имат по две 
делегации за общностите на 
интересите. Ще бъде допусна 
то само някои от тях да избе
рат съвместни делегации.

Предстоящите задачи в тази 
област — както изтъкна друга
ря Вуичич — имат съществена 
самоуправителна цел в систем 
ната реализация на Конститу
цията. По-точно става дума за 

организиране 
на сдружения труд и за него
вото пълно афирмиране, ноето 
е база на. нашата самоуправи
телна система.

по ОСПОСОБЯВАНЕТО НА
ДЕЛЕГАЦИИТЕ — ПЪРВА 

ЗАДАЧА

— Един от основните мотиви 
за провеждане на новите избо
ри е самоуправителните общ
ности на интересите да се ос- 
пособят до края успешно да 
изпълняват конституционните 
задачи. Това ще рече, че чрез 
този вид организиране труде
щите се и гражданите най-не- 
посредствено и ефинасно да 
разрешават своите жизнени 
проблеми. Същевременно това 
означава оспособяване и на 
местните общности и основни
те организации на сдружения 
труд да изпълняват своите за
дачи — изтъкна Миодраг Вуи
чич.

Ог формирането на самоуп
равителните общности до днес, 
практиката е показала, че 
съществуващите делегации, от 
които са излъчени делегати за 
Общинската скупщина и за 
самоуправителните общности, 
са обременени и не изпълня
ват успешно задачите си. Ана
лизите посочват, че досега ни- 
ю веднаж тези делегации не 
са обсъждали въпроси, които 
са в номпетенция на самоупра 
виталните общности. За потре
бите на Общинската скупщина 
те са действували много по- 
активно и по-съдържателно.

Това е главната причина, че 
в сегашните избори за потре
бите на самоуправителните об 
щности на интересите ще се 
формират нови делегации в 
местните общности и основни-

БОРБИТЕ В ДРУГИ КРАИЩА
Първата словенска ударна бригада „То- 

не Томшич” се формира на 16 юли 1942 го
дина. На освободената територия работят 
много народоосвободителни отбори, а към 
края на юни 1942 се създава „Народен съ
вет” като временно правителство на Сло
вения. И в предстоящия период до края на 
1942 година частите на НОБ на територията 
на Словения се борят срещу италианския и 
германския окупатор, а срещу колабораци- 
онистите, отстоявайки на много операции, 
особено в областта на Кочевйе, където се 
намират ЦК на КП на Словения и Главният 
щаб на НОП отряди в Словения.

В Хърватско по решение на Върховния 
щаб, Главният щаб на Хърватско на 21 март 
1942 разделя територията на Хърватско на 
пет оперативни зони и назначава техни ща 
бове, а след това на 7 май формира и 1-ви 
пролетарски батальрн в Хърватско. Щабът 
на групировката отряди за Лина — със сво
ите отряди, батальони и чети — освобож
дава много места в Лина и създава голяма 
свободна територия, която след това упо
рито защитава. Също така и Групата нор* 
дунашки отряди, Банийският отряд, При- 
морсно-горанският отряд, а в Калник и 
Жумберак — Налнишка, и Жумберашна и 
Загорска чети проявяват голяма дейност в 
краищата, където действуват. Главният щаб 
на Хърватско след това преустроява парти- 

части в Лина, Кордун и Бания и 
на 8 юли 1943 година формира 1-ва лична 
бригада, а след това до края на годината 
още петнадесет бригади навред из Хърват
ско. Тези сили са ангажирани върху раз
ширяването на свободната територия, ру
шенето на комуникациите и в нападенията 
срещу неприятелските укрепления и охра- 

Такова развитие на НОП бива свързано 
с развитието на същото в Словения.

а от-

I
I
■
■

Голяма активност в Любляна проявява 
и Разузнавателната служба на освободител 
ното движение (ВОС) срещу окупатора и 
колаборационистите. Освен чувствителните 
загуби, които партизанските сили и ВОС 
нанасят на окупатора и колаборационисти
те, от тези постоянни борби те численно 
укрепват, така че към края на 1942 година 
се формират още три бригади.

занските
последователно:

о
■
■
■
■ Ето защо за успешно прове

ждане на задачите пълна отго
ворност имат всички общество 
но-политически организации и 
Общинската скупщина — 
статира се на съвместното за
седание в Босилеград по въ
проса за организиране на из
борната дейност за

:В Черна гора и Санджан при твърде 
силен натиск на италианските окупационни 
сили и след откритото нападение на четни
ците на Дража Михаилович в Острота на 
8 февруари 1942 година се провежда скуп
щина на черногорските и бокелските пат
риоти, на която се избира Народоосвобо- 
дителен отбор за Черна гора и Бона и осъж 
да четническата дейност в служба на оку- 

Главният щаб за Черна гора и Бока 
1942 година реорганизира пар- 

отряди и формира 24 ударни ба- 
младежни батальон, След

ни. ■
; кон-В началото на 1942 година в Словения ;
■се съживява дейността на партизанските 

отряди. Главният щаб на НОП отряди на 
Словения формира пет партизански групи
ровки отряди и 1-ви словенски пролетарски 
батальон. Дейността на тези сили е голя- 

съдействие с НОП отряди на 
1 май освобождават Бродна

\ самоупра- 
вителнито общности на интере
сите. Също така е заключено 
допълнително да се определи 
в кои области ще се форми
рат нови общности. За този 

се подготвя необходима

патора. 
през април 
тизанските

уа, така че в 
Хърватско на 
Кула.

цолтальона и един 
формирането на 3-та санджашка и 4-та и 
5-та черногорска бригади и оттегляното на 

части от Черна гора и Сан-

прогрома.

(Следва) В. В.
партизанските
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НА ССРНбеседа с ц. еленнов председател на ок
В ДИМИТРОВГРАД

СПОЛУКИТЕ И НЕСП0ШИ1Е НА 

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМАЩЕ СЕ ИЗБИРАТ НОВИ ДЕЛЕГАЦИИ
НИШКИ РЕГИОН НАСНОРОВ ОБЩИНИТЕ В

чесни;= » Зйгкггс
от6орници,П^ГведеВдвлегатсна "система Гд^е“ де"
^ и"

обществеио-политичесиия,

УТВЪРЖДАВА СЕ 

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА класа
животрептящите въпроси на 
стопансни, иултурен и др. живот. „„„„„„„„„те и

За натрупания опит. сполуките^ несполуките в

Социалистическия съюз
действуоането на делегатската 
Цветан Еленнов председател на
в Димитровградсиа_община.

и да се отстранят всивъпрос 
чни неясни неща.

__ Много от съществуващи
от председа-

теля на Междуобщинсната кон ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДА- 
Ференция на Социалистическия тЕЛСТВО НА МЕЖДУОБЩИН 

Ниш на 22 онтомври СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СО 
на конфе- циАЛИСТИЧЕСКИя СЪЮЗ В 

НИШ

Ръководено

бъ-ще — След година и половина 
действуване на 
система считам, че може да 
преценим положителните стра 
ни и начините за нейното усъ 
вършенствуване занапред.

— Посочете нянои данни за 
широното участие на трудещи 
те се и гражданите в обще
ствено-политическия живот 
номуната.

— Цифирте за масовост в 
делегатсната система действи 
телно са внушителни. В трите 
съвета на Общинска скупщина 
има 70 делегати. Толнова е и 
броят на делегациите, 
застъпват. В осемте общности 
на интересите има 252, а в де 
легациите са избрани 1 150 ра 
ботници и граждани, постоянно 
разиснващи по антуалните въ
проси в комуната.

Общинсната скупщина досе 
га проведе 14 общи и 23 се
сии на отделните съвети. На 
тях е разисквано по 392 въпро 
си от обществения живот и 
стопанството. На всяка сесия 
в разиснванията си делегати 
те пренасяха мненията на сво 
ите делегации. Това означава, 
че и делегациите постоянно за 
седават.

— Кои въпроси предизвикват 
интерес при делегатите, отно 
сно делегациите?

— На сесиите делегатите 
поставяха въпроси и извън уто 
чнения дневен ред. А те за
сягат много области: селското 
стопанство 
изкупуването, цените, услуги
те на кооперацията, ползване 
на механизацията, семената, 
торовете и други материали: 
след това в областта на снабдя 
ването, транспортните услуги, 
поправката на пътищата и дру 
ги. На някои от тях веднага се 
отговаряше, а други влизаха 
в дневния ред на следващите 
сесии.

— Кои са положителните, а 
кои отрицателните страни в 
досегашния опит?

— Самоуправителните общно 
ности на интересите, конститу 
ирани в края на миналата го 
дина постигнаха забележител
ни резултати. Обаче предстои 
ни да засилим интереса на ба 
зата по отношение на отделни 
дейности. Грешка е, че едни 
и същи делегати са избирани 
и за Общинсната скупщина и 
за скупщините на общностите 
на интересите.

В областта на образованието 
също са постигнати завидни 
успехи. Всични подлежащи де 
ца на училище се учат. Оси
гурени са безплатни учебници, 
превоз, нвартируване и прехра 
на в ученичесните столове. В 
здравеопазвеното сега се

те недоразумения 
дат надделени ано се схване 

смисъл на избира 
делега- 

тана
основа за дей

делегатснатасъюз в
Председателството
ренцията обсъди някои актуал 
ни въпроси във връзка с изби 
рането на нови делегации 
местните общности и органи
зациите на сдружения труд в 
петнадесет общини на регио 
на. Това ведно представлява 
по-нататъшно утвърждаване на 

и още

същинския 
нето на новите

ако се създадеции,
ва делегатска 
ствуване на делегатска систе 
ма. ноято ще дава възмож- 

за нормална работа в

В

На заседанието бе обсъде
на и информация за хода на 

основаване на Ро 
съюз

акцията по
гионален нооперативен 
и Съд па сдружения труд. Из 
брани бяха и членове и секре 
тар на координационния номи 
тет на Междуобщинсната нон 
ференция на Социалистичеснил 
съюз в Ниш. а информацията 
за провеждането на изборите 

Социалистическия съюз бе- 
отложена за следващото засе 
дание на Председателството.

пост
предстоящите избори е — де 
легатската система да се вне 

във всични пори на живо

в

делегатската система 
една крачка напред в конститу 
ционното преустройство с цел 
трудещият се човек да ста
не основен двигател на всич 
ки обществени процеси.

дри
та — изтъкна между другото 
Неманя Станкович, председа- 

Общинската конферен 
ция на Социалистическия съюз 
в Ниш.

— Единствено трудещите се 
и гражданите могат да изразят 
своите интереси чрез по-пъл
но претворяване в живота на 
делегатсната система, в прове 
ждането на 
А наш дълг е докрай да изпъл 

задачата в учредяването 
на самоуправителните общно
сти на интересите — подчерта 
Миодраг Вуйчич, член на Се 
кретариата на Републиканската 
конференция на Социалистиче

тел на

моито
вДо края на ноември в реги 

она ще се развие 
литическа дейност в делегат- 

база. На заседанието на

оживена по

ска
председателството на Между- 
общинската конференция се из 
несоха и някои недоразумения 
възнинвали във връзка с изби 

новите делегации.

Дилемите да се отстраняват

Във всички общини — както 
бе изтъкнато в разискванията 
— възниква недоразумение по 
въпроса на избирането на но 
ви самоуправителни общности 
на интересите. Основен въпрос 
е: дали и как да се избират 
те? Оценено бе да се прове 
де ново съвещание по този

Конституцията

ним

рането на 
Касае се за това как наи-успе 
шно да се проведе предстоя 
щата задача в дело, тъй като 

по-изостанали общив нянои
съществуват и твърде ма 

общности.
ския съюз.

ни 1) д Цветан Еленнов

е полезно. Защото в нашата 
самоуправителна практика ра 
ботниците и гражданите са ре 
шаващият фактор, който зае 
ма становища, а останалите 
са длъжни да ги претворяват 
в дела.

При местните общности в 
това отношение резултатите 
са налице. В организациите на 
сдружения труд обаче, поради 
сменна работа, все още не 
сме достигнали тази степен. 
Проблем е и липсата на поме 
щения за работа на делегации 
те, както и служба, която ще 
им помага. Считаме, че орга
нът на управлението трябва 
да се преустрои, за да бъде 
в служба на делегатска систе 
ма. Досегашен недостатък на 
ОС е че няма скупщински отбо 
ри, а има само номисии. Но 
вече на следващата сесия ще 
бъдат създадени съответните 
отбори.

— По кой начин Социалисти 
ческият съюз ще съдействува 
за задъбочаване на делегатсна 
та система?

— Искам да уточня един 
факт: и обществено-политиче 
сните организации, а особено 
Социалистическия съюз, също 
са организирани на делегатсна 
основа. И тук са постигнати 
добри резултати, защото нито 
един въпрос не се решава без 
допитване на делегатите със 
своите делегации т. е. органи 
зации, които са ги избрали.

По почин на Социалистиче
ския съюз досега са проведе 
дени две съвещания с делега 
тите и делегациите за метода 
и работата в ООСТ (основни 
те организации на сдружения 
ФУД1 и угрудовите организации 
Подобно съвещание с делега 
тите и делегациите на местни 
те общности ще се устрои 
през зимните месеци.

Разговора води: Ст. Н.

М. А.местни
на новите само

лочислени 
Учредяването 
управителни общности на ин 
тересите ще стане без да се 
нарушава състава на вече съ
ществуващите. В 
и нестопанските дейности ще 
се избират нови делегации. По 
такъв начин в по-малките сел 
ски местни общности ще бъ
дат избрани единни делегации 
за стопанските и обществени 
те дейности, а бе решено да

стопанските

кооперирането,

се даде възможност там, къ- 
дето има условия за това — 
да се избират и отделни деле 
гации. Във всички общински 
центрове и в градските сели
ща — ще се избират одтел- 
ни делегации.

Заседание на Председателството на Междуобщинсната кон
ференция

БЕЛЕЖКА

3 що мълчи »Ангрокомбинат« в Ниш?
фонд предложи необхо
дими финансово-материал 
1ни оредства за изгражда
ме на хлебопекарница в 
Босилеград. За изгражда 
нето и поддържането на 
гози обент се обади „Аг 
рономбинат” в Ниш. За 
тази цел постигнахме кон 
кретен и ясен договор. 
След това още няколно 
пъти бе разговаряно и до 
края уточнени всички 
въпроси, тана че остана 
„Агрокомбинат“ да реа
лизира договора

— Сега, когато измина 
ха две години — изтъкна 
Дукич — просто ме учуд 
ва как тази стопанска ор
ганизация и по-нататън 
пренебрегва 
който официално е приет

Кога Босилеград ще 
получи хлебопекарница, 
която да произвежда дос 
татъчно хляб за потреби
те на жителите в града?

Вече няколко години 
този въпрос постоянно 
се изтънва на различни 
събрания. Малко са на
деждите, че наскоро ще 
се разреши. Защо?

Цялосто пояснение да
де Петър Дукич, дирек
тор на Републиканския 
фонд за развитие на не
достатъчно 
краища в СР Сърбия, 
която неотдавна посети 
Босилеград.

— Още преди две го
дини — каза той — ан
гажирахме се този проб
лем да бъде снет от дне 
вен ред Републиканският

и от самоуправителните 
му органи.

На всичко това може 
да се добави че неосно
вателното отсрочване из
граждането на хлебопе
карница в Босилеград го
вори за конкретна безот
говорност. Става дума за 
решаване на един от 
най-жизнените проблеми 
в Босилеград. В краен 
случай „Агрономбинат“ 
е бил дължен да даде оп 
ределен отговор дали и 
кога ще реализира пос
тигнатият още преди 
две години договор. Пре
мълчавайки до днес то
ва нещо, Бооилеград се 
довежда в пълна неиз

развитите на
мираме на онази степен, пред 
видяна в средносрочни план 
на СР Сърбия. И в общонарод 
ната отбрана и самозащита 
се постигат високи резултати?

— С кои проблеми се среща 
делегатсната прантика?

вестност кога ще се раз 
реши посоченият проб
лем.

договора,
В. В. — Делегатската система ан 

гажира много хора и никой не 
може да отрече, че това не
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ОЧЕРК

Пазар в Босилеград
Всеки петък г 

в Босилеград. Така 
Този ден

да да изкара пазар и свърши 
някои други работи. Да купи 
нещо в града, ноето не може 
да намери в селския магазин, 
да се срещне с приятели.

Пазарището нрай улица „Мар 
цал Тито”, в самия център на 
града, е препълно с хора и 
стоки. Не само тезгяхите, но 
и тротоарите оноло са покри 
ти с купчини зеле, лук, пипер, 
ябълки, орехи и други зелен 
чуци и овощия, млечни произ 
ведения. А цените като на все 
ни пазар се създават според 
закона на предлагането и тър 
сенето. Сочните чушки от Ну 
маново или Струмица — 5 ди 
нара килограм, райчиловсните 
и радичевски не отдстъпват, 
килограм орехи 
динара и пр.

На „сточния пазар" нрай Нра 
ин дол вършат изнупуване 
„Слога" и Земеделската ноопе 
рация. Но тук някак е по-мир 
но. Има добитък, но търговия 
та не върви. Търговците се оп 
равдават, че няма износ на 
добитък в чужбина. Поняной 
матрапаз заглежда охранените 
добичета, размени дума две 
със стопанина и все се прави 
на „бай Тошо” докато не го 
сгаши инспектора по пазара.

И така, петък на всякого до 
несе по нещо. Доволни са от 
него келнерите, търговците, 
сладкаринът, занаятчиите, шо- 
сЪьорите. Падне по някоя пара. 
Служителите в учрежденията 
се преморят от работа. Лекари 
те също.

Но най-голяма мъка ще и- 
мат чистачите на улиците, до 
като очистят боклука и дове
дат градчето в ред.

е пазарен ден 
е с години, 

е като празник за 
гражданите и селяните.

Още от ранните 
сове от близките и

утринни ча-
по-далеч- 

/ ните босилеградски села върво 
, лици от хора се упътват 

градчето. Едни пеша
към 

Други с 
коне, мотоцинлети, колела. Ут 
риннито автобуси от Ниш, Бел 
град. Скопие, Враня Тлъмино 
пристигат препълнени с хора. 
Не рядно в автобусите няма 
места за всички. Мнозина ос 
тават недоволни на 
станции. Някои се упътват пе 
ша за Босилеград, с надежда
та че щи ги настигне 
кола и подобно, а други се 
връщат у дома.

А малкото градче под Рисо 
вица, така да се каже, живее 
за този пазарен ден. В други 
те дни по улиците тук 
може да се види човек. Но 
петък не е така. Всички улици 
и сокаци са препълнени с хора, 
така че няма място за моторни 
те возила ноито тоя ден също 
не са малко на брой.

За пазарния ден особени 
подготовки правят бюфетът, 
край автобусната гара, ресто 
рантът „Кин стан", двете

попътните

камион,
Изглед от Строшена чешма

20 25
СИГНАЛИ

Кой в компетентен за Строшена чешма? таме
в

АКО НЯКОЙ желае да види 
старата част на Димитровград 
— трябва да посети „Строше
на чешма". Названието 
внашно. През последните 
месеца отново стана актуално. 
Точно толнова

сме включени в местното само 
облагане. Имаме най-стари 
ци, но лоши. Никой не 
ща да обърне внимание 
От кал

каш е сметище. Чешмите неу
редени, мостът срутен, а ули
ците кални.

Време е хората да поведат 
грижа за околната среда и 
заради здравето си, а местната 
общност в града и останалите 
компетентни фактори да пове
дат повече грижи за тази част 
на града.

ули
се се-е отда- на тях.

не може да се мине. 
А по другите части 
пробият улица и 
асфалтират.

два час
тни кръчми (съдържателите им 
са груинчани) и слакарницата 
„Пчела" на Ебип. И не 
те. Търговските магазини в 

правят по-голям оборот 
отколкото през останалите дни 
на седмицата.

Подобна е картината и в 
канцелариите на общинската 
скупщина, в съда, кооперация 
та, здравния дом. Всеки гле-

на града 
веднага явреме

откак е полуразвален 
край чешмата. И изглежда 
още се водят договори кой е 
компетентен да 
Временно мостът е подпрян с 
дърва. Но това не е решение. 
Не са решение и онези някол
ко дърва, сложени върху мо
ста да закрият дупката.

Крайно време е този проб
лем да се реши. За щастие до 
сега произшествие няма. А мо-

измина 
моста 

все самоМомент е да се поведе гри- •
жа и за тази 
Каналът е пълен с болкук, ся-

го поправи. част на града. петън
А. Д.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

Да се подобри хигиената Владимир ВАСИЛОВ
жеше всеки момент то да ста
не. Можеше онези дни, кога- 
то хората прибираха есенната 
реколта, запасваха се с дърва 
за през зимата и пр. Ако се 
протака и занапред бедствие 
то няма да изостане. Ано нищо 
друго да се има предвид, че 
тук ежедневно минават деца 
и дъските не са никаква сигур 
ност.

До средата на идната годи 
на Общинският отбор на чер 
вения кръст в Босилеградска 
община ще организира една 
много значителна акция, която 
има за цел да се подобри хи 
гиената на селата в комуната. 
Тези акция раздвижи Републи 
канската организация на Чер 
вения кръст и от нея се очак 
ват значителни, резултати.

Мероприятията ще имат пре 
ди всичко за цел изграждане на 
хигиенични клозети от страна 
ка всяко селско доманинство. 
Досегашното състояние по то 
зи въпрос не задоволява, но

ето е било честа причина за 
предизвинване на заразителни 
болести.

— За провеждане на хиги
еничните акции ще се грижат 
енипи формирани във 
местна общност. Отговорност 
ще поемат и първичните орга 
низации на Червения 
които ще бъдат формирани в 
общностите 
мир Стоянов, председател на 
Червения кръст.

За потребите на тези акция 
на Босилеградска община са 
заделени 200 хиляди динара.

всяка

кръст,Може би донякъде е и до
бре, че мостът се срути. Това 

някой заяви Влади-е единственият 
да забележи, че отдавна е тря- 
бвзло да се поправи. И не са
мо той, но и чешмите, от нои-

начин

десетилетия 
1” взимат

то вече няколно 
..строшеномахленци 
вода.

Вместо да бъде най-хубава-
в. В.

нПРИМЕРЪТн Ш СИМО ДИМИТРОВта част в града местността 
край чешмата не прилича на 
нищо: полусрушени чешми, ду 
вари, мост. Вината е до хора
та, които живеят тук. Но не 
само до тях. Те казват и ние

БОСИЛЕГРАД

ПОМОЩ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЕЖЕДНЕВНО ВЪВ вестник 
„Братство" четем за големия 
отзив на жителите от Дими
тровградска община, които 
оказват всестранна помощ на 
мастрадалите семейства от таз 
годишните природни бедстаия. 
Всички организации на сдруже
ния труд са решили да отде
лят печалбата си от един тру
дов ден за помощ на постра
далите райони. По селата се 
събира фасул, пшеница и т.н. 

за пострадалите от наводнения Парите се изпращат на теку
щата сметна за помощ на по
страдалите. Обаче има и отри
цателни примери, нанъвто е 
случаят в Драговита.

Продавачът в това село (Си- 
ма Димитров) е отназал да 
приема стоните, ноито жители
те от това село са носели като 
помощ за настрадалите. Той не 
е имал предвид нито мъката 
на тези хора, нито пън това, чо 
неговите съселяни са носели и 
по няколко километра на гръб 
фасула, картофите и т.н.

В начало на акцията за по
мощ бе изтъкнато, че онези 
хора, особено по селата, мои- 

В. В. то но са в състояние да ока

жат парична помощ, могат то
ва да го сторят и по друг на
чин. „Търгокооп" е 
насреща и за целта събира ра
злични продукти от тазгодиш
ната ренолта. Магазинерите са 
получили писмо с напътствия. 
И всички са постъпили според 
тях, освен Сима Димитров.

Директорът на „Търгонооп" 
е бил осведомен за случая и 
до С. Димитров е изпратил две 
телеграми. Нищо обаче не 
помогнало.

Разбираем е гневът на жите- 
от Драговита. Те търсят 

магазинера да бъде 
За случая са известили ОН на 
ССРН и трудовата общност на 
„Търгонооп". Между другото 
са казали, че това не е пър
вият случай Димитров да от
казва съдействие в различни 
акции от обществено значе
ние. А и държанието му към 
потребителите е лошо.

Те са мазали

излезналОбщинсният синдикален съ
вет и Председателството на 
Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград взеха ре
шение да организират акция 
за събиране на материално-фи

нансови средства нато помощ

ПРЕЗ НОЕМВРИ В БОСИЛЕГРАД

СЪБРАНИЕ НА 

ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ е

краища в СР Сърбия.Срещата на просветните ра 
ботмици се организира въз ос 
нова на заключението прието 
на проведеното в началото на 
тази година с-ьбрание на кому 
пистите в просветата, и про
грамите за работа на общество 
но-политичесните организации. 
Върху изготвянето на матери 
алите за конференцията рабо 
ти комисията за идейни въпро 
си, образование и нултура при 
Общинския комитет на СНС.

Ст. Ст.

През ноември в Босилеград 
ще се състои събрание на вси 
чки просветни работници 
общината. Ще бъдат разгле
дани най-актуалните проблеми 
на учебно-възпитателното дело 
в общината, както и меропри- 
ята за успешното решаване на 
належащите задачи в предсто 
ящия период. Просветните ра
ботници също така ще обсъ
дят програмата за средносроч 
ното
то в периода 
година.

лите
Заключено е всични заети в 

общината да отделят по една 
дневна заработва, ноято ще 
бъде на тенущата сметна за 
пострадалите от природната 
стихия.

сменен.в

За това решение са осведо
мени всични трудови и стопан
ски организации а комуната.

своето и чанат 
отговор. Думата имат трудо
вият колектив и общестоено-по 
литичесните организации.развитие на образование 

от 1975 до 1980
А. Д.
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I
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"ВСЛЕД ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

БОСИЛЕГРАДСНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСЛУГА"
В ПОЛОЖИТЕЛНА РАВНОСМЕТКАПълен успех на 

основните организации Именно, благодарение на 
въвеждането на дневник за 

закъсненията и
с общо 280 работници (мина 
логодишният Доход за същия отсъотвиятв|
период е осъществен неоснователните разходки —
души) красноречиво говс>ри дисцИПЛИната на труда е ряз
по-голямата ефективност в ра Д^ цповише1|а
ботата. Миналата година се—««да

СТОвПсаиНЧГНмеаксиТл- чассше, поради липса пантери
ефективно изпънем али, ^лрекь ^

В та Такива „непроизводствени
насока се провеждат реди оосе^мина^ащ^година^ са^ ^

динара. Тази година са нама 
лени двойно и

63 х. динара.

пр.
След 9-те месеци от текуща 

година нонфен-та стопансна
„Свобода" в Димитров- 

постигна положителна рав 
носметна. Общият доход

възлиза на 28,2

циямеждуИзцяло разрешени доходните отношения 
основните организации на сдружения труд на принци
па „чиста сметна". Стимулира се личния труд и много
кратно увеличават деловите резултати.

ЛОШИТЕ ОТНОШЕНИЯ СА МИ 
НАЛО

град на
заплапредприятието 

срещу 26,7 милиона същия пе 
риод на миналата година. Но 
гаго се има предвид, че на 
първото тримесечие деловите 
резултати сочеха загуба, че на 
полугодието нямаше загуба, но 

и печалба — девет-

ВАНЕ НАНа проведеното през мина 
лата седмица заседание 
централния работнически

занаятчийското
приятие „Услуга" в Босилеград 
се констатира, че с успешно 
то действуване на основните 

сдружения

на
съ-

В‘ резултат на всичко това 
работническият съвет констати 
ра, че предприятието осъще
ствява все по-значителни де
лови резултати. Например през 
изтеклите девет месеци във 
фондовете са внесени 1,2 
милиона динара, което е два 

повече отколкото

пред- брали, че 
вия на

вет в
нямаше
месечните показатели 
надежда, че краят на деловата 
година ще бъде още по-успе
шен. В „Свобода" изтъкват, че 
именно и досега най-добри ре

кват предивляват
но и
работното време, 
на труда и живия труд.

организации . на 
труд, предприятието като цяло 
има все по-малко проблеми.

В тази стопанска организа 
ция е установена практиката 
всички въпроси благовременно 
да се обсъдят, да се анализи 
ра провеждането на договоре 
ните. задачи и всеки работник 
да бъде обстойно информи
ран по всички въпроси.

Този метод в работата бе 
потвърден и на последното за 
седание на работническия съ
вет, на което доминираше тема 
та: как да се осъществят още 
по-добри делови резултати до 
края на тази година.

за-
зи

презпъти
същия период миналата годи- са заплатени
на. само

— По-рано, когато още не 
бяхме формирали основни ор 
ганизации на сдружен 
всичко се заплащаше от една 
текуща сметна. Личният труд 
оставаше нестимулиран, 
това и производителността на 
труда бе твърде ниска. Сега, 
когато са доходните отноше 
ния между основните органи- 
цации изцяло разрешени и ре 
зултатите многократно се узе 
личават. Същевременно према 
хнати са и всички лоши вза 
имни отношения, които съще-

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАЛЕ
ЖАЛИТЕ СТОКИТРУД.

Залежаването на стоките по 
магазините на-складовете и 

нася двойна вреда на предпри 
ятието: замразяване 
лен процент оборотни средства 

възпроизводството. За

а с
значите-

и спъва
да се освободи от залежалите 
стоки предприятието намали це 
ните на определени видове из 
делия. Продажбата на

е добра и са очакват 
материални ефек

ти. Досега са- освободени по 
около 30 процента

ВЪЗНАГРАЖДАВАТ СЕ САМО 
РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТРУДА

тези
стоки 
значителниЗанаятчийското предприятие 

„Услуга" има три основни ор 
ганизации на сдружен труд.
Едната работи в СР Словения, 
изпълнявайки строителна дей- хода — каза на заседанието 
ност, втората е в Босилеград Божа Стоянов, ръководител на

основната организация на сдру 
жения труд по строитество, 
която работи в СР Словения. 

Така трудовият
— Отношенията между ос- „Услуга", който наброява 130 

новните организации в наше работника твърде успешно про 
то предприятие са решени на 
принципа „чиста смета". Вся
ка организация самостоятелно 
утвърждава програма за рабо 
та и осъществява доход, кой 
то се изразява в отделна сче

ствуваха като последица на не 
решения принцип: работникът 
да управлява с производство 
то и с разпределянето на до-

тоя начин 
от замразените средства.

По-целесъбразно да се пол 
зват средствата на труда — 
наскоро се организира трета 
смяна. Въвеждането на трисмен 
на работа показва, че по-ефек 
тивно ще се оползотвори 
работното време, а ще се съ
крати и срокът за подменяне 
на машните с нови.

В „Свобода" кипи трескава работа
и се занимава със занаятии- 
ско услужна дейност, а трета 
та е общата им администра 
тивно-сЬинансова служба.

ца мероприятия, целещи 
пресекат пътя на 
те, да подобрят уплътяването 
на работното време и оптими 
зират производството.

От годишните почивки (20 
август), па насам се води по
стоянен дневник за всеки от- 
съствуващ по болест или дру 
ги причини, напускащ работно 
то място за лични работи и

зултати се постигат през че
твъртото тримесечие.

Друг показател, който окура 
жава е, че доходът на пред
приятието за деветте месеци 
възлиза на 6,7 милиона срещу 
6,5 милиона в сравнение със 
същия период на миналата го 
дина. Волното и скромно да е 
това увеличение, самият факт, 
че тоя доход е осъществен

нередности
колектив на и

вежда Конституционните и пар 
тийни решения работникът да 
бъде този, който ще управля
ва с възпроизводството и ще 
има главна реч в самоуправи

Разбира се, че това е само 
една част от мероприятията. 
В „Свобода” открито говорят, 
че има известна несъгласува 
чост между ръста на произ
водството и заплащането на 
личните доходи, както и сред 
ствата, които се отделят за 
фондовете. Все още личните до 
доходи растат 
тка на акумулацията, но вяр 
ват, че това е временно явле 
ние и че занапред съотношени 
ето ще се мени в положител 
на насока.

Какви делови резултати оба 
че ще постигне „Свобода” ще

телните органи.
В. В.Вевиденция.товодствена 

рамките на основните органи 
зации съществуват и икономи 
чески единици, които могат да

СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ
смеза

се считат за възпроизводстве 
ни цялости. Тук за всяко ра
ботно място е определена 
норма, а възнаграждава се из 
ключително резултата на труда 
— казва икономистът Васил 
Танев, директор на предпри
ятието.

Разбира се, инвестиционната 
политика както и всички други 
крупни въпроси от интерес за 
цялото предприятие се реша 
ват съвместно от централния 
работнически съвет и от цяла 
та трудова общност.

Добре учредените взаимни 
отношения между основните 
организации на сдружения 
труд създават пълна сигурност 
при работника и гаранция, че 
никой не може да му отчуж 
ди дохода, който е осъще
ствил. При това всяка органи 
зация е дължна благовременно 
да осведомява останалите за 
проблемите си и за мерките, 
които предприема. В определе 
ни ситуации те се взаимно по 
магат с материално-финансира 
пето на общата административ 
но-финансова служба е свър
зано с деловите постижения 
нао сновните организации на 
сдружения труд. Конкретно от 
резултатите на тази служба 
определят и средствата, които 
ще й бъдат заделени.

Помощ - но и собствени усилия
мането на различни споразу
мения и т. н. Това ще създа 
де възможност трудещите се

все пан не е реално отражение 
на стопанските резултати.

Болшинството организации на 
сдружения труд се срещат с 
редица проблеми. Недостигът 
на оборотни средства се чув 
ствува във всяка организация. 
Личните доходи са увеличени, 
между другото, за сметка на 
фондовете. Почти всички ор
ганизации имат залежали сто 
ни, които все още не могат 
да намерят място на пазара. 
Някои организации работят с 
почти изразходвани средства 
за производство. Това е само 
част от проблемите. А органи 
зациите не могат сами да ги 
преодолеят.

Беше изтъкнато и това, че в 
стопанството са приложени и- 
ли се прилагат редица меро 
приятия за стабилизирането 
му. Значително място между 
тях заемат усилията да спре 
увеличението на цените, обе
мът на капиталовложенията да 
бъде в рамките на разполагае 
мите средства и да се увели 
чи износът. Особено ударение 
беше сложено и на проблема 
за залежалите стоки, а изход 
е в продажбата им.

Освен тези мероприятия, важ 
ни са и пестенето във всички 
стопански организации, изгот 
вянето на документи в обла 
ста на самоуправлението, при

Въпреки всички усилия, вла 
гани в течение на годината, ди 
митровградското 
все още не е стъпило на здра 
ви крака и на същото е нужна 
спешна помощ. Това бе кон
статирано на заседание на ко 
ординационното тяло за осъ 
ществяване 
те задачи в трудовите органи 
зации на общината. Освен чле 
новете на 
тяло (директори на стопански 
те организации и представите 
ли на обществено-политически 
те организации) на заседание 
то присъствуваха и представи 
тели на Нишката кредитна бан 
ка, Белградска банка — основ 
на банка в Пирот и на Завода 
за настаняване на работна ръ 
ка от Ниш.

Изходна основа за разисква 
бяха резултатите осъще

ствени в организациите 
сдружения труд, след първото 
полугодие на текущата година. 
Въпреки че от същите можем 
да бъдем частично 
понеже условията за стопани 
сване са били неблагоприятни, 
резултатите след първите шест 
месеца на годината са такива, 
че е нужно ангажиране на вси 
чни фактори. Увеличението на 
общия доход с 18%. личните 
доходи с повече от 40% и т. н.

се знае след края на година 
та. Тогава ще се знаят и ефек 

сами Дс. разполагат със съв- тите от мероприятията, които
засега целят само да събудят 
съзнанието, че съдбата на 
предприятието е в собствени 
ръце.

стопанство

купния доход и да решават за 
разпределение на дохода и 
личните доходи.

Тези мероприятия са оказа 
ли положително влияние. Оба
че те са един субективен фак 
тор. А обективното положение 
е такова, че димитровградското 
стопанство не може да се ста 
билизира без помощ отстрани. 
Единственият изход е в обеди 
ияването им — влагане насоб

стабилизационни-
Ст. Н.

координационното ДИМИТРОВГРАД

Работа за 

стажантите
Общинският синдикален 

съвет з Димитровград реши, 
че трябва да започне изготвя
не на обществен договор за 
настаняване на стажанти. Това 
се налага като необходимост, 
понеже основните организации 
на сдружения труд изобщо не 
зачитат някои задължения и 
не приемат на работа стажан
ти. В Общинския синдикален 
съвет считат, че с регулиране
то на въпроса чрез обществе
но споразумение ще спрат не 
редностите по отношение на
станяването на стажантите на 
работа.

ни усилия и помощ отстрани.

Координационното 
осъществяване

тяло за 
стабилизацио

нните задачи в стопанските ор 
анизации на общината подчер

та че прилагането на отбили- 
^ационните мероприятия е за
дача за трудовите организации 
като и за всяко отделно лице. 
Също
че банковите средства,' събра 
ни в общината, трябва тук' и 
да се пласират.

не
на

доволни,

така бе решено,

А. Д. А.
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ПЪТ—КОЙТО ЗНАЧИ ВСИЧКО
Петнадесети | 

дина кусовранчани
ДЪЛГО. Този 
небето се 
един и половина 

проливни

В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

ПЕСТЕНЕТО - ГРИЖА НА ВСИЧКИ
май 1975 годи 

ще помнят През тази 
та общност

седмица трудова 
на земеделската 

кооперация в Босилеград ще 
приеме стабилизационна про
грама и програма за пестене. 
Според съществуващите 
стоятелства и двете програми 
ще бъдат конкретно определе 
ни и ще задължават всеки ра 
оотник дисциплинирано да ги

изтъква За-ните разходи 
хариев.

Значителни възможности за
Ден, нато 

продъни и за
че ли

само 
час сприята с 

дъждове унищожи две 
и половина годишния им труд. 
Беше напълно унищожен път
ят Трънски Одоровци — Куса 
врана. у а

пестене съществуват в намаля 
ване на транспортните. разхо 
ди. Кооперацията притежава 9 
моторни возила, които не се 
еднакво използват. Пестенето 
на нефт и по-бързите поправ 
ки на дефектите — предлагат 
добри възможности 
мия на средства.

Щ Ц
об-

Този 
граждат впът започнаха да из 

началото на 1973 провежда.
Възможностите за 

досега са обсъждани 
новете на

за иноно
пестене 
от чле

година. Строеха го от лявата 
страна на Кусовранската 
Вложиха Кооперацията месечно запла 

ща около 8 хиляди динара те 
лефонни разходи. Тя ползва 
8 телефона, от които половина 
та са ненужни.

— С евидентирането на все 
ки телефонен разговор, на 
което ще бъдат дължни вси
чки работници в кооперацията 
тези разходи ще могат да се 
намалят най-малко два пъти 
казва Захариев.

Пътните и дневни в тази сто 
панска организация са сведени 
в рамките на най-необходими 
те. Органите на кооперацията 
предприемат мерни да се сти 
гне до намаляване на боледу 
ванията и неоправдаемите от 
съствия от работа.

Големи възможности за пе
стене и повишаване производи 
телността на труда номпетен 
тните в кооперацията 
в подобряване на трудовата 
дисциплина на всеки работник.

Върху тези и други възмо 
жности за пестене, които ще 
съдържа съответната програма 
ще се ангажира всеки работ 
ник в кооперацията. За неди- 
сциплинарното изпълняване на 
договорените задачи, ще се 
търси конкретна отговорност. 
_____ В В.

река. ь. '1 първичната партий 
на организация, кооперативния 
съвет и трудовата общност на 
кооперацията.

— Досегашните 
показват, че чрез пестене 
само няколко области

о - Гв него 240„ ,, хиляди
динара. Над хиляда трудодни. 
Всяко от 145 домакинства даде 
голям принос в изграждането 
му. Всеки от 620-те жители бе 
ше вградил в пътя 
бе си. След дълги

„ар
ШИ I

изчисления

I
в

за крат
ко време могат да се намалят 
промишлено-услужните разходи 
за няколко стотици хиляди ди 
нара — изтъкна инж. 
Захариев,
рацията. — Тези средства 
гат да се използват за

част от се 
години Ку-

са врана бе свързана със 
та. През лятото 1974 
за първи път в селото 
на автобус. Това 
ник. Над 20 ученика 
ното училище в Трънски Одо 
ровци не отиваха 
— по 14 километра на ден. Но 
това беше за малко време.

На 15 май т. г. автобусите 
престанаха да идват. Един бе 
ше „пленен” в Куса врана. Де 
цата започнаха отново да оти 
ват пеш на училище, по неу 
добните планински пътеки. Хо 
рата не бяха в състояние да 
се снабдяват с основни про
дукти. Носеха по седем кило 
метра на гръб брашно, захар, 
олио....

све
година 

пристиг 
беше праз 

в основ

Васил
директор на коопеНуса врана

МО
увели

чаване личните доходи на ра
ботниците и за 
добави Захариев.

Годишно кооперацията 
ща значителни средства за то 
варене и разтоварване на сто 
ки в 1ърговсните магазини. За 
прибиране на сенедобивът от 
кооперативните ливади съЩо 
се дават големи средства. Зна 
чителии са и разходите в 
перативната кланица, в ноято 
временно работят лица, които 
не са на постоянна работа в 
кооперацията.

вече пеш други цели —

запла

Г

виждаткоо

— Данните посочват, че ако 
примем на постоянне работа 
още няколно работника в кла 
ницата, търговията и в селско 
стопанската дейност, ще успе 
ем двойно да намалим сегаш

Пътят беше унищожен. Но 
те не се предадоха. През ав
густ т. г. край Кусовранската 
река отново се чу познатият 
звук на булдозера. Отново о- 
текваха от планинските букаци 
гласовете на кусовранчани, ко 
ито с лопати и търнокопи за 
почнаха да го изграждат. За
почна пробиването на ново 
трасе. Но сега вече отдалече 
но от рената. Така че нито 
сприя с проливни дъждове не 
може вече да го отнесе.

ДОЛНО тлъмино

ВЪЛЦИ УНИЩОЖАВАТ ДОБИТЪКААвтобусите отново

ни. И младите от Трънски Одо 
ровци участвуват в акцията. Те 
заедно изграждат път, но и се 
бе си...

Общото желание и решение 
е до края на годината пътят 
да бъде оспособен така, че 
нищо да не може да му на
вреди през зимния 
Решено е — 15 май вече да 
не се повтори. А и средства

идват в селото

През тази есен в селата ог 
райна на Тлъмино вълщи на
несоха големи щети на живо
тновъдите. Те унищожават до 
бигька, който е още на паша 
в планинските пасища.

В сепо Горно Тлъмино въл 
ци разкъсали 18 овце на Ар 
сенко Илиев, 11 на Серафим 
Зарев и 6 на Андон Митов. 
Също голям брой овце са уни
щожени в Караманица и Го-

ще се намерят Водостопансна 
та организация „Морава" е от 
детила значителни

леш. В Караманица от вълци 
нас-щадал и един кон.

В ловджийското дружество 
в Босилеград ни осведомиха 
че вълчите глутници минавали 
от съседните гористи предели 
в НР България и нощем уни 
щожавали добитъка на хората 
в района на Тлъмино. Тун се 
готвят да организират хайка 
за избиване на вълците.

средства 
за изграждането на този път. 
С тях, местното самооблагане, 
помощта на преселниците и 
най-много

Пари нямаха. Но започнаха 
да събират. Сто и тридесет хи 
ляди получиха от Общинсната 

Петдесет

с ентусиазма 
младите и всички хора в Ку 
са врана казват, че отново ще 
се свържат със света. Но се

на

хилядискупщина, 
събраха чрез местно самоо
благане и от преселниците в 
Желюша и Пирот. Пътят отно 
во беше оспособен за движе

период.
га завинаги.

А. Д. В. В.
БАРЙЕ КЛИСУРАние. Автобусите започнаха да 

идват. Но пътят все още не 
е изграден. Останаха още 2 
километра, които трябва 
се пробият. На пет места тряб 
ва да се изградят подпорни 
стени. Трябва три моста да се 
направят. Пътят да 
пе с чакъл. И още много рабо

1яаяяяяяяяялаяввшяпяяяяяяяаяяяшяяяя

Изкупуване на шипков И „Клисура“ в обединениетода

се наси-
сура в една организация на 
сдружения труд.

Преди известно време се 
обединиха „Звезда” и „Масу 
рица". Но в Клисура дойде до 
разногласия и разцепление на 
трудовия колектив: едни бяха 
ЗА, а други ПРОТИВ — клису 
ското предприятие остана из
вън обединението.

Неотдавна Клисура посетиха 
Милорад Тасич, секретар на 
ОН на СКС в Сурдулица и 
Джока Стояиович, член на по 
литическия актив на СКС и 
директор на новообединеиото 
предприятие на „Звезда” и 
„Масурица” и водиха, разгово 
ри с комунистите от местната 
организация в Клисура във връ 
зна с присъединяването на

Преди няколко месеца замо 
делената кооперация „Клисура 
се преустрои в земедолско-тър 
гонено предприятие, понеже спо 
ред Закона за сдружаване па 
селскостопански производители 
— не изпълняваше условията 
да запази свойството си на зе 
меделска кооперация.

клисурското предприятие към 
обединението. Постигнато 
споразумение по въпроса и на 
24 октомври трудовият 
тив на земеделско-търговсното 
предприятие в Клисура се е 
определил за присъединяване 
към споменатото обединение 
в Сурдулица, което ще носи 
название „Власина-продукт”.

По този начин търговията в 
Сурдулншка община се обеди 
нява в една организация на 
сдружония труд. Същата орга 
низация ще поеме грижата и 
за развитието на селското 
стопанство. В рамките й ще 
влезе и обществения селско
стопански комплекс „Тараия” 
край Влаоинско езеро и др. 
обществени имоти в общината.

плодти.. . е
Ако днес тръгнете по пътя 

за Куса врана няма да бъдете 
сами. Все няной ще има 

село.

нолек
Трудовата организация на 

търговеното предприятие „Тър- 
гокооп" изкупи тази есен в 
Барйе и околните села 13000 
килограма шипков плод. По
ловината от тях са събрали жи 
телите от Барйе и Врабча, а 
останалите са набрани в съсе
дните села. Цената за един 
лограм беше 4 динара.

В акцията по събиране на 
шипнов плод голямо 
взеха и младежите от тези се- 

Най-много е набрал Ценно 
Мирков от Врабча — 
лограма.

Количеството на 
плод щеше да бъде значител-

та младеж в селото. но по-голямо, ано „Търгокооп
В акцията се включват през Не закъсня с изкупуването, 
свободните дни и младежите-у- , 
ченици. А помощ идва и отстра

на
Нитопътя за това 

лошото време, нито дъжд ги 
Четиристотин способниспира.

жители ще работят по четири 
Това е обезателдни на пътя.

им принос, а доброволни
ят е много по-голям.
ния Като такава тя потърси 

по-силен търговски партньор 
за обединяване. И докато пред 
ставители на „Клисура" още 
преговаряха с някои търговски 
организации от Лесковац — в 
Сурдулица се роди инициати
ва за обединяване на търгов 
ското предприятие на едро и 
дребно „Звезда” в Сурдулица, 
земеделско-търговския 
нат в Сурдулица и земеделско- 
търговското предприятие

ки

В момента ежедневно на 
песен. Там рабопътя се чува 

ти младежката трудова брига 
да. Оформираха я 20 младе 

селото. Ще работят де- 
Това

участие

ла.
1200 нижи от

сет дни непрекъснато, 
реши първичната организация 
на Съюза на социалистическа

шипковия

комби

в Кли М. А.

0
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ШШт«ЩЯт ЩщЛш
члцежкл страница

ССМ на СърбияЕдна година от Осмия конгрес на

I ДОНЕ В ССМ
ни, делегациите, енупщините.

Несполуките, манто и успехи
те, не са мални. Критиката и 
самокритиката не са достатъч- 

развити. Има среди без на- 
квато и да било акция. Малко 

селяни има в

ангажирането и масовостта на 
акцията, нарасна 
на младежта". Изградени са 
много километри пътища, водо 
проводи, спортни терени, нул- 
турни домове с доброволна ра 
бота на младежите,
,,селищните акции" 
около 8 хиляди, а в местните 
над 212 хиляди. Няма младеж
ка организация, която да не се 
занимава с някоя от формите 
на идейна работа. По това мъ
же да се каже, че осъществе
ната съгласуваност е изразена 
в символите на младежкия 
герб — между чука и книгата.

Също така членуването на 
младите в Партията превишава 
вазрастовата граница — пред
ставлява 30 на сто членове в 
СК. Поколението, родено в 
социализма, все повече участ
вува в самоуправителните орга

За половината. от сегашното 
младо поколение в Сърбия и 
политически важи името — 
младежи, понеже в Съюза на 
социалистическата младеж има 

1 200 000 младежи и девон

„авторитета

но

над
ки в 12 117 организации и ак
тиви. Повечето от младото по
коление — три четвърти —ак 
тивно са включени в обществе 
ния, младежкия живот, докато 
всеки четвърти бездействува.

Тези показатели неотдавна 
изнесе Светозар Мияилович 
председател на ССМ в Сърбия 
на конференцията по печата, 
по повод годишнината от про
веждането на Осмия конгрес 
на тази организация. От думи
те му личи, че общата оценка 
е добра — направена е зна
чителна крачка напред в цело
купното преобразование на ор 
ганизацията, увеличаването на

струденти и 
младежката организация. „ССМ 
не е станал единен фронт на 
всички генерации"
Мияилович.

Макар че и досегашните ре-

които в 
работеха

заключи

ДИМИТРОВГРАД

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ НА ПОЛИ
ТИЧЕСКАТА ШКОЛА 

НА „БОРБА“

зултати не могат да се прене
брегнат, все пак в разрешава
нето на жизнените проблеми 
на младите — получаване на 
работа, образованието и сти- 

е направенопендирането 
по-малко, отколкото е могло да

организации на Съюза на соци 
алистическата младеж от Трън 
ски Одоровци и Нуса врана. 

Работата на политическата

В Димитровградска община 
са създадени три отделения 
на младежката 
школа на вестник 
Всяка от тези паралелни 
по десет участници и в тях са 
включени девойки и младежи 
от редовете на работническа
та, учаща се и селена младеж

Една от групите е към основ 
ната организация на сдруже 
ния труд „Тигър" — Димитров 
град. От десетте членове, вклю 
чени в шнолг^=з, седем са не 
посредствени 
Всичките са и млади членове 
на Съюза на югославсните ко 
мунисти и те очакват, че шко 
лата ще допълни техните зна 
ния и окаже положително вли 
яние върху идеологическо-по 
литическото им издигане.

Втората паралелка е форми 
рана при гимназията „Й. Б. Ти- 
то”, а третата образуват по пе
тима членове на първичните

се постигне. политическа 
„Борба”, 

имаМ. П. школа продължава три месе
ца. Главната тема, която ще се 
изучава е „Делегатсната 
тема у нас”. Темите с* 
област ще се изнасят три пъти 

вестник „Бор-

сис- 
от тази

ДЕЙНА ЖЕЛЮШНА МЛАДЕЖ седмично във 
ба”.

След като приключи работа
та на школата, участниците ще 
бъдат тестирани. 
добър успех получават специа 
лни дипломи от организатора 
и Факултета за 
науки в Белград.

Финансирането на отделени
ето в „Тигър” поема трудова-

Показалите
и хора и хумор. В ход са и 
подготовките на пиесата „Ни- 
колетина Бурсач" от Бранко 
Чопич. С нея ще гостуват и в 
други села на общината.

Освен това, младежта е уча
стник и във всички местни ко
мунални акции.

Тодор Пешев 
член на реданционната 
група при ОК на ССМ 

СТРАНИ, ЗА КОИТО СЕ ГОВОРИ

Този клуб ще получава вестни
ци и списания, в него ще бъде 
поместен телевизор, ще се 
играе шахмат, провеждат засе 
дания, и той ще служи и за 
организиране на сказки по 
идеологическо-политическото 
издигане на младежта.

В клуба ще бъде поместена 
и библиотека. В това отноше
ние са проведени разговори с 
представители на Центъра за 
култура и културната общност 
в Димитровград, които са обе
щали помощ. Договорено е 
по-често да гостува и подвиж
ното кино.

Младежта от Желюша вече 
започна и с подготовки за 29 
ноември — Денят на републи
ката. Този ден ще бъде изпъл
нен концерт от народни песни

Една от най-численните орга 
низации на Съюза на социали
стическата младеж в Димит
ровградска община е в село 

организация 
работят над 70 девойки и мла
дежи, от който 50°/о са учащи 
се, а останалата половина ра 
ботническа и селска младеж.

производители
политически

Желюша. В тази

та организация, а тези в гим
назията и Т. Одоровци и Куса 
врана Общинският комитет на 
Съюза на комунистите.

Първичната организация .на 
ССМ в това село обаче не е 
позната обаче по многочислен- 
ния си състав, а по-голямата 

уо активност, която особено про
личава тези дни. Младите от 
Желюша са единствени в об
щината, които всяка вечер ус- 
трояват танцови забави. Съще 
временно те адаптират поме
щенията, получени от местна
та общност, за младежки клуб.

Редакционната група 
при ОК на ССМ<т

САХАРА
Когато тези дни се говори за Сахара, 

мисли се само на една част от тази тери
тория в пустинята на Африка, която се на
мира под испанско владение т. н. „Испанска 
Сахара”. Става дума за повърхнина от око
ло 270 000 км , за територия с най-богати 
залежи на фосфат в света, на която жи
веят само 62 000 жители, повечето от ноито 
номади.

За тази територия неотдавна избухнаха 
разногласия, които заплашват мира в тази 
част на света. Спорят се четири държави: 
Испания, Мароко, Мавритания и Алжир, а 
непосредствено Обединените нации и Меж 
дународния съд на правдата в Хаг.

Испания е тази територия заела и анке
тирала преди сто години. Мароко и Маври
тания считат, че имат право на „Испанска 
сахара.” Алжир, който има малка гранична 
част със Западна Сахара, няма към нея 
териториални претенции, но той, както 
се казва, принципиално застъпва за само
определение на нейните жители, по право 
за независимост на тази територия като от
делна държава.

Според нянои показания Мароко и Ма
вритания вече са се договорили: въпросна
та територия да остане под мароканени су- 
веринитет, а заедно да използват фосфа
тът, докато според други предположения 
Западна Сахара трябва да бъде разделена 
между тях.

Испания твърди, че територията, която 
както казва, преди колонизацията била „ни
чия земя”, ще я задържи още малко вре
ме, най-късно до нрая на годината „докато 
се не създадат условия за пренасяне на 
властта”. Но, не се назва на кого. От това 
Мароко идва до заключение, че Испания 
отлага решението, за да разедини заинтере
сованите страни и създаде една слаба не
зависима страна, ноято ще бъде под силно 
влияние на Испания. Референдум, по твър
дението на Мароно ще бъде същински фарс

защото в присътвие на 70 000 испански вой
ници от 62 000 жители на Западна Сахара, 
когато се отнеме числото на жените и де
цата, които нямат право на глас, ще гла
суват само 20 000 жители.

Разногласието стигна и пред Генерална- 
то събрание на Обединените нации, която 
образува своя анкетна комисия от предста
вители на Бряга на слоновата кост, Куба 
и Иран, които трябва да направят посеще
ние на заинтересованите страните и на
правят нужните консултации включително 
и сахарска, една част от промароканските 
бегълци и лидерите на освободителното 
движение на спорната територия „Полиза- 
рио”.

БОСИЛЕГРАД

Предложени стипендианти на 
Титовия фонд

Ягода Ангелова от с. Мусул, 
ученичка в Средномедицинско 
училище.

И двамата кандидати произ 
хождат от работнически семей 
ства.

Трябва да се отбележи, че 
през миналата учебна година 
стипендиант на Титовия фонд 
от Босилеградска община бе 
само една студентка.

Членовете на Общинския съ 
вет на Титовия фонд в Босиле 
градска община разговаря 
ха за конкуриралите кан
дидати за получаване стилен 
дии от Титовия фонд. Имайки 
предвид определените крите
рии, Съветът прие молбите са 
мо на двама кандидати. Това 
са Павле Кирилов от село Бе 
лут, студент на Електротехни
ческия факултет в Ниш и

На Международния съд в Хага е даде- 
но най-целесъобразно 
определение на жителите от Западна Са
хара.

решение само-

Марокансният нрал Хасан Втори при то
ва дал до знание, че ще организира голям 
народен марш на Западна Сахара 
участници няма да бъдат въоръжени, но 
присъствие на мароканската армия, „която 
няма да направи интервенция ако извършат 
нападение испанските сили”. „Но ако се 
срещнем с въоръжени сили, на която и да 
е страна, които не са испански, 
стъпим в самоотбрана” — казал краля.

След вестта за подготовка на този т. н. 
„зелен марш” на мароканските добоволци 
Испания поиска заседание на Съвета 
безопасността на ООН, По този 
товната общественост 
ирония: една колониална страна, 
ни двадесет години системно

В. В.
чиито

в
МЛАДИ ПОЕТИ

НОВИ ДНИ
ние щеНови дни ще ражда времето, 

но нашият ден отново няма да се роди. 
Пак ще изпъстрят цветя полето 
и пролетта ще шумоли обич 
и ще напомня за нашите грижи. на

начин све- 
се среща с една 

ноято пъл-
Нови дни ще ражда времето, 
но нашият ден отново няма да се роди. 
Само овехтялите спомени отхвърля раз

говорите с Мароко и пренебрегва резолю
циите на световната организация за деноло 
низация иска намеса

ще пристигат като кози,
тръгнали на паша ...
Ще подгряват радостите на любовта ни, 
останали нейде в миналото.

тъкмо от тази орга
низация!

При всичко това 
пълно с неизвестност

Стефан МАНАСИЕВ
създадено е положение 

и опасности.
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РЕШЕНИЕ НА ШВЕДСНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ЛИТЕРАТУРА БЛАЖЕ КОНЕСКИ 
ПОЛУЧИ И И1АЛИАН- 
СКО ОТЛИЧИЕ

Евгений Монтале ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА ТИТОВИ РЕЧИ В ПОРТУГАЛИЯ-лауреат 

на Нобелова награда ЮГОСЛАВСКАТА
НЕОБВЪРЗАНОСТБлаже Нонески 

на Македонската 
науките и изскуства, който не
отдавна бе удостоен с Негоше 
ва награда за литература — 
получи още едно високо 
нание.

Този път е

председател 
академия наСедемдесет 

ят италиански 
Монтале е
ва награда за литература за 
1975 година. Членовете Шевд 
ската академия за литература

девет годишни- 
Евгений 

лауреат на Нобело

в Стокхолм 
лова присъдиха Нобе- 

награда на Монтале за 
„делата му с 
чувствителност и 
но тълкуване на човешките ка 
чества".

поет
Тези дни в столицата на 

Португалия Лисабон излезе от 
печат книга с речи на прези
дента на Югославия Йосип 
Броз Тито под заглавие „Юго 
славската необвързаност". То
ва е първа книга на президен
та Тито, излязла в тази 

В нея са

1963 година, извадки от докла 
да му пред Деветия нонгрес 
на СЮК през 1969 година, 
речта му на Третата конферен 
ция на необвързаните страни 
в Лусака през 1970 година и 
откъс от енспозе^о в Съюзна 
та скупщина през същата го
дина. В книгата е поместен и 
труда на Едвард Кардел „Со
циализмът и политиката на не- 
обвързването”.

изключителна
хуманистич приз

в
Удостоен с Орден 

от президента на Италианска 
та република заБЕЛГРАД големи успе 
хи в изучаването на италиан 
ски език на Университета „Ки 
рил и Методий” в Скопие и за 
укрепване на културните връз 
ки между Югославия и Италия.

страна, 
внлючени речта на 

президента Тито пред 18-то 
заседание на Генералното съ
брание на ООН през октомвриОткрит XX международен 

панаир на книгата М. А. звонци
ДИМИТРОВГРАД ПОЛУЧИ

Тодорка Сотирова-дирек- 

торнаучилището
ВТОРА ПРОГРАМА 
НА ТЕЛЕВИЗИЯ 
БЕЛГРАД

*
ЗИДЕНТА ТИТО0- ПАПН0АКИР°АВИ0ТТКРЯИ 'еДВАРд'КАРДЕЛ 
ЧЛЕН НА ПРЕЗИДИУМА НА СФРЮ Д ’

В присъствието на много пи 
сатели, културни и обществе 
но-политически дейци, книгои 
здатели и художници от цяла 
та страна, както и на 
брой представители от чужби 
на на 27 октомври в халите на 
Белградския панаир бе открит 
двадесетия юбилеен 
на книгата.

Тази най-голяма изложба на 
книгата у нас тази година се 
провежда под покровителство 
на президента на Републиката 
Иосип Броз Тито, а откри я Ед 
вард Кардел, член на Прези 
диума на СФРЮ.

До 2 ноември посетителите 
ще имат възможност да раз 
гледат над 50 хиляди заглавия, 
които излагат 130 югославски 
и 2 500 книгоирдателски пред 
приятия от 35 страни в света. 
Много страни нато Алжир, Гър 
ция, Тунис, Аржентина и др. 
излагат за първ път на Бел
градския панаир на книгата. 
При това от някои страни, ко 
ито и досега участвуваха на 
панаира на книгата в Белград 
(Великобритания, САЩ, Ита
лия, ДР Корея и Холандия) се 
га представят нови книгоизда
телства с нови издания, които 
по-рано нямахме възможност 
да видим.

Тодорка Сотирова е директор на 
основното училище „Братство" в Звон

От преди десетина дена гра 
жданите от Димитровградска 
община гледат и Втората про 
грама на Телевизия Белград. За 
работите по изграждане 
препредавателя за Втора про 
грама и за подобрение прие 
ма на Първа програма, както 
и за набавката на необходи 
мата апаратура са изразход
вани около 600 хиляди динара.

Освен Телевизя Белград 
инвестициите взе участие 
Димитровградска община, коя 
то чрез трудова акция на граж 
даните поправи пътя до теле 
визионния препредавател 
„Козарица”. Също така бе по 
правена старата, а и направена 
нова сграда за телевизионния 
препредавател за Втора про
грама.

Нанрая да напомним, че ра 
ботите приключиха един ме
сец предсрочно.

ци.
След неуспешни три нонкурса — 

Сотирова получи доверието на нолен- 
тива. Тя е завършила Учителска шно
ла и педагогически институт. Сотиро
ва е дългогодишен просветен и об
ществено-политически деец в Звонци.

голям
на

панаир

Й. Милановв
БЕЛЕЖКА и

ЗАЩО НЕГОДУВАТ ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ В БОСИЛЕ 
ГРАДСКА ОБЩИНА?Вместо 

облекче
ния — нови 

задълже-

на

Малки лични доходи
Просветните работници в Бо 

силеградска община имат ос 
нование да негодуват. Лични 
те доходи на учителите в нача 
лните нласове се движат от 
2 200 до 2 700, а на преподава 
телите в горните нласове — 
от 2 400 до 2 893 динара. Ня
мат топла закуска, мнозина 
преподаватели пътуват с рей 
сове до училището, понеже 
нямат квартири в училищата, 
нъдето работят, а превоза си 
заплащат сами.

В сравнение с просветните 
работници от съседните общи 
ни: Сурдулица, Враня Търгови
ще и др. босилеградските про 
светни работници имат средно 
по-малки лични доходи от 800 
1 000 динара на месеца. Ано 
со вземе, че сами си плащат 
и превоза и закуските — раз 
ликата излиза още по-голяма.

Наведнаж просветните работ 
цици от Босилеградсна общи 
на са отправяли искове до Об 
тинсната образователна общ

ност. но или получат отговор, 
че няма средства, или изобщо 
не им се дава отговор.

Действително, Босилеград
сна община е една от най-изо 
станалите в СР Сърбия. Но има 
и по изостанали общини, на
пример Търговище, което се 
намира в същата Междуобщин 
ска регионална общност. А 
там просветните работници 
имат много по-високи лични 
доходи, безплатен превоз, за
куска, а някои и обществени 
жилища.

В Републиканския секрета
риат за образование в Белград 
изтъкват, че отпускат достатъ
чно средства за организиране 
на учебното дело в изостана 
лите общини. Поставя се въ
прос: докога ще продължат

А.

ния 200 ХИЛЯДИ дин. 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ

КУСА ВРАНА

Малко невероятно, но Ще работи 

ученически 

стол

фант.
Днес ногато във всич 

правятни училища се
облекчения за уче

Неотдавна босилеградската ги 
мназия „Иван Караиванов" по 
лучи 200 хиляди динара за 
комплектно подменяне на твър 
де дотраялия покрив на учи 
лищната сграда.

Средствата отпусна Републи 
канската общност за насоче 
но образование в Белград. Ос 
вен за поправка на покрива, 
част от средствата ще се из 
разходват за поставяне на гър 
моотводи и за склад. В гимна 
зията вече са предприети мор 
ки за набавна на необходимия 
строителен материал и ако 
времето бъде хубаво работата 
ще отпочне веднага или ще 
се чакат хубави пролетни дии.

Ст. Ст.

разни
ниците, ногато вече 
дело се прилага новия 
Закон за основното об
разование, според ной 
то обучението трябва да 

безплатно, в Раи-
(подведомстве

на

От 1 ноември в основното 
училище в Куса врана ще за 
почне да работи ученически 
стол. В момента строителното 
предприятие „Градня” адапти 
ра помещенията за 
трапезария.

Учениците ще получават все 
ум ден по едно топло ядене. 
Цената е 20 динара, но най- 
бедните ще бъдат освободени 
от плащане. В стола ще се 
хранят 33 учиници, от първи 
до четвърти клас.

стане 
чиловци 
но училище на училище 

Босилеград) още не 
може да се премахне ед 
на отживяла времето си

то в
нухня и

практика.
Именно, става дума за 

отоплението. Още от дав 
ни времена, там съще
ствува написано правило, 
според ноето родителите 
на учениците дават топ 
ливо. Така е и днес. До 
ри преди няколко години 
родителите сами постро 
иха барака за дърва.

още повече 
аио се вземе 

Райчиловци

да съществуват тези разлики
и кое спъва разрешаването на 
този жизнени въпроси в учеб 
ното дело в Босилеградсна об 
щина?

Р. К.

Примерът на Клисура не ионат да пращат деца 
та ои ,на енснурзии.

Примерът на Клисура 
е поучителен. За да се 
проведе успешно една 
екскурзия е необходимо 
да се води сметна и за 
здравето на децата.

Именно и затова кли- 
оурсните преподаватели 
винаги ще имат доверие
то на родителите, Защо- 
то 'наистина полагат необ 
ходимата грижа за деца
та, защото се отнасят 
към тях нато истиноки 
преподаватели и възпита
тели.

Една хубава новина 
пристигна от Клисура. 
Учениците от основното 
училище 'направили трид
невна екскурзия до Ох
рид. На пръв поглед чо
век ще си помисли: ни
що необикновено: екснур 
зия нато всяка еионурзия, 
преподавателите 
правили една „разходка" 
с децата ...

Но -има нещо ново в 
илиоурската емсиурзия.

Първо, за обезпечаване 
на средства за екскурзия
та — организирали съби; 
ране на шипков плод. Об 
явили състезание: учеии- 

няберат над

Въпросът
се изостря 
предвид, че 
днес е село предимно от 
преселници, хора надош 
ли от по-далечиите села 
в общината. Те 
свои гори и 
ии на купуват дърва

т. е. за

тръпнал със 140 ученика 
на енсну.рзия.

И тъкмо това прави ху 
баво впечатление.

Станало е система — 
на еионурзия да се тръг
ва без много подготовки, 
а грижата за здравето, 
почти изостава, или се 

екскурзоводите 
със себе

„предвиденото“ 'количест
во шипков плод — ще 
пътуват 
Охрид и назад. По такъв 
начин набрали тройно тю 
вече от обиковено.

И второ — не тръгна
ли на екскурзия сами, а 
ои взели и лекар.

Лекарят Стаменио Хрис 
тов .добре известия в 
този край — не отказал 
на поканата на училище
то, а както винаги, и то
зи път бил отзивчив и

безплатно до
нямат 

са принуда паси

и за училището, 
учениците.

Родителите, 
теетвеио, негодуват сро 
ту тази праитиие.

трябва да иа 
най да

Закон

съвсем ес
свежда

понесат 
си таблетки аспирин.

И не трябва много мъд 
рост да се открие защо 
тогава мнозина родители

да

Дали те
компетентните
провеждат новия 
или да стане обратно»

р Иараифияов

М. Андонов
ци, ноито
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ДИМИТРОВГРАДI

стоп за излишните 

отпуски по болестИ Н Ф 0 РЧМ А Т 0 Р
йв сямоуправигедната общйосх на интересите по 

.дрюно «ситимваи. - Пирот

г,

■ .,'ж
лест които често се взимат и 
за завършване на частни ра
боти.

Това обече не значи, че е 
взето правото на осигурените 
лица да избират „свой" лекар. 
Те, както и досега, имат пра
во да се лекуват и 
всички права. Обаче 
по болест може да даде са
мо лекар от работническата ам 
булатория. Същият е случай 
когато се касае и за специа 
листите. Те дават само мнение 
и предложение, обаче- за отпу 
ските и тук е решаващ само 
подписа на лекаря от работни 
ческата амбулатория.

Има обече и случаи, които 
се изнлючават. Детският лекар 
дава отпуск за гледане на бол 
ните деца, обаче ако се касае 
за активен осигураник трябва 
да се осведоми работническа 
та амбулатория да евидентира 
случая. Също и в противтубер 
кулозния диспансер се дават 
отпуски по болест, но само под 
шифър 0(11) когато се касае за 
отпуски, които продължават 
по-дълго време). Изключение 
е и диспансера за жени, къде 
то отпуски дава лекарят-спе 
циалист по гинекология.

ДимитровградНай-сетне в
започна с раоота ,>ио01ми*юоии 
та амоулатория, в която раоо 

Възможността(X
ти един лекар, 
за откриване на раоотничесна 

разглеждана

■г. '

X еамбулатория 
много пъти, обаче тя се про 

началото на 
Съветът на ЗдраНАСКОРО—ПЪЛНА ЗДРАВНА ЗАЩИТА 

И ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ?

ползват
веде в дело в 
октомври т. г. С

дом прие такова реше

отпуск

вния
ние още през юни, но поради 
годишните почивни на работ
ниците в Здравния дом, те не 
бяха в състояние и да прове 
дат в дело това решение.

В работническата амбулато
рия ще работи д-р Драгица 
Радованович. Отсега 
тя единно може да дава от
пусни по-болест.

Димитровградска община и- 
ма 3500 души активни осигу. 
рени лица. Много от тях са 
получили отпуски по болест и 
когато не са били болни. По

нататък

ни селскостопнсни производи- не да внесат и въпроса за
тели в Социалистичесна репуб пълна здравна защита на сел-

Сърбия насноро трябва скостопанските производители.

В настоящия момент от два 
милиона производители в Цен 
трал на Сърбия само 700 хиля 
ди души имат пълна здравна 
защита. Това са предимно хо 
ра над 65-годишна възраст, 
бойци, младежи и бременни 
жени.

За пълна здравна защита 
ще бъдат необходими допълни 
телни средства.

Има ли изгледи и кога — 
и селскостопанските произво
дители да получат безплатна 
здравна защита? На този въ
прос неотдавна даде отговор 
Раденко Станич, председател 
на секцията на село и селско 
стопанство към Републиканска 
та конференция на Социали
стическия. съюз на Сърбия.

В отговора си Станич меж 
ду другото изтъква, че всич

лика
да получат пълна здравна за- 

Обществено-политиче- този начин щетите, които са 
нанесени на димитровградско 
то стопанство са големи. В мо

щита.
сните общности — общините 
и републиката — и самоупра 
вителните общности на интере 
сите по здравно осигуряване 
ще трябва в своите планове 

обществено-икономическо 
развитие и здравно осигурява

го-мента, когато се полагат 
леми усилия за стабилизиране 
на стопанството един 
троя” на отпуските по болест 
безспорно ще даде положител 
ни резултати. Създадена е въз 
можност да спрят излишните

,,нон-

по

А. Д.и преномерни отпуски по бо

Инфарктът наследствен В момента още не може 
точно да се изчисли колко 
средства ще са необходими, 
но сигурно е, че една част 
от тях ще трябва да обезпе
чат селскостопанските произво 
дители от своите доходи, кои 
то могат да се повишат само 
чрез сдружаване със земелед 
ските кооперации. Другата 
част ще трябва да се обезпе 
чи от републикански източни 
ци специално за ония земедел 
ци, имащи кадастрален доход 
изпод 600 динара за един член 
на семейството.

До това заключение стигна 
ли група учени от Швеция, Да 
ния, Норвегия и Финландия 
след дългогодишни проучва
ния. Тази новина е съобщена 
на една научна среща, състоя 
ла се неотдавна в Столкхолм.

Шведските учени изтъкнали 
в своето научно съобщение на 
пример, че те в продължение 
на 40 години следили развитие

то на организмите на хора, 
претърпели инфаркт и устано 
вили, че в много случаи се 
касае за наследственост.

На срещата били набелязани 
и мероприятия за предотвра 
тяване на инфаркт при млади 
те хора и децата. Едно от тях 
е — деца на родители, пребо 
ледували инфаркт да се подла 
гат на редовен лекарски кон
трол.

ДимитровградМ.А.

Новина в лекуването на 

левкемията
..НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Само полезни ли со лекарството?В Копенгахен, където тези 
дни приключи с работата си 
Седмия международен симпо
зиум, посветен на изследвани 
ята на левкемията и някои по 
добни болести, 300 учени при 
ветствуваха като истински „но 
во пронинване” резултатите, 
постигнати от американ-запад 
ногермански екип учени.

Две групи изследователи, 
предвождани от д-р Вернер 
Шефер от западногерманския 
Институт за изучаване.на виру 
си „Макс-планн” в Тибинген и 
д-р Болонези от Университета 
в Северна Каролина в САЩ 
успели чрез пречистен виру 
сен антиген и антисерум да 
извършат първото успешно ле

куване и превенция при един 
бозайник.

Изледователите от амери
канския Институт за борба про 
тив рака и Корнелиевия уни
верситет също работят върху 
по-нататъшното усъвършенству 
ване на метода, който вече се 
оназа ефективен при мишките, 
а от части и при котките.

Този метод сега за пръв път 
ще се приложи при маймуните.

Резултатите, с които двата 
екипа учени запознаха конфе 
ренцията в Копенхаген може 
би сочат пътя за лекуване на 
левкемията. Може би наскоро 
ще се открие ваксина против 
тази опасна и коварна болест 
на нашия век.

ПРЕЗ последните няколко танива препарати са само морфинът и ме
дикаментите от неговата група. Броят им 
обаче е много голям. Всичко това предпо
лага особено внимание и контрол при из
ползването на такива медикаменти. Някои 
лекарства имат свойството да преминават 
през плацентата и да увреждат развитието 
на плода. Ето защо приемането на таблет
ки от бременни следва да става само под 
лекарски контрол. Характерна особеност на 
почти всички противоревматични препара
ти е, че те дразнят стомашната лигавица, 
могат да изострят протичането на язвена 
болест или гастрит или пък да станат при
чина за възникване на 
ния. Някои от тях

десетилетия 
броят на лекарствата, с ноито разполагаме, 
се увеличи много, появиха се немалко ме
дикаменти със силно и ефикасно действие 
срещу ризлични заболявания. Трудно оихме 
могли да си представим съвременното ле
чение на много инфекциозни и детсни за
болявания например без антибиотиците. Те 
зи силно действуващи средства всекидне 
вно спасяват живота и възвръщат здравето 
на хиляди болни. Добрият им ефект 
пъти съблазнява хората да посягат към тях 
още преди идването на лекаря. Колкото и 
да изглеждат убедителни доводите за „ра
нното пресичане" на болестта, тази пранти- 
ка е погрешна, тъй като това не са напълно 
безвредни лекарства. Неправилното 
лагане, особено за по-продължителен г~ 
од, понякога води до тежни и непоправими 
последици, които могат да струват и 
та на болния.

често

такива заболява-
предизвикват задръжка 

на соли и течности в организма, намаление 
на белите кръвни клетки, възпаления 
ния дроб или бъбреците

им при
пери на чер

и друго.
живо-

Голям е броят на ленарства, спрямо ко- 
ито част от пациентите имат вродена или 
придобита невъзприемчивост. Повторното 
прилагане на танива медикаменти 
стане причина за възникване

Ттвърде често с лекаНА ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В 
ПИРОТ

ръна се приемат 
лекарствата, за да се постигне отслабване 
на организма. Обинновено за — 
използват препарати, които потискат 
тита. Тези лекарства обаче, 
слаба степен, стимулират

С АМ ОУ П РАВ ИТЕЛ Н АТА
може да 

на различни 
по тежест реанции от страна на организма. 
Това налага да се правят специални изслед
вания при назначаването

тази цел се 
... апе- 

макар и в по-Избрани делегати централната нер
вна система и влияят на нръвното 
не. Ето защо при тяхното 
се наблюдава безсъние и 
сърдечната дейност. Те не бива

им.наляга 
приемане често Страничните нежелани ефекти на лекар

ствата не са правило, а изключение от об
щото правило за полезното въздействие на 
даден мединамент. Тяхното

На неотдавна състоялото се 
заседание на Самоуправитлна 
та общност по здравно осигуря 
ване в Пирот — делегатите на 
трите съвета за членове на 
Комисията по изготвяне на 
програма на развитие на здра 
веопазването в този регион бя 
ха избрани Петрович, д-р До- 
брила Пешич и Радован Ма- 
дич.

Също така делегатите на 
Скупщината на общността из 
браха и членове на координа 
ционния комитет за създаване 
на Регионална общност 
здравно осигуряване в Ниш. 
Избрани са следните делегати: 
Ракич Раничевич от Бабушни- 
ца, Димитър Славов от Дими 
тровград и Томислав Банкович 
от Пирот.

учестяване на
да се при

лагат при атеросклероза, болки в сърдечна
та област и повишено съществуване

кръвно налягане. в нинакъв случай не бива да създава чув-по Ленарствата, нъм които ството на страх у пациента 
вите препарати. Лекарствените 
обаче трябва да се

се развива при
викване и пристрастяване, са особено 
сни понеже след дълготрайното г 
зване се стига до деградация на личността 
към различни заболявания и изразени 
хични нарушения. Обинновено

спрямо него-
опа 

им изпол средства
разумно,

препоръка
използват 

наи-добре след компетентната 
на лекаря.пси

се смята, че
Д-р. С. X.
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ФУТБОЛ

ВТОРА ПОРЕДНА ПОБЕДА
„ЕДИНСТВО" (ПИРОТ) — „АСЕН БАЛКАНСНИ" 1:3 (0:1) 1

Той измина с нея около 40
Пирот, 26 октомври. Игрище на „Раднични" (по-

ЯйГъет-лгйаг
г“ “:лйг;. тедммрм »*• д

Гошев 6, Д. Каменов 8, Г. Рангелов 7, А. Милев 7, М 
Петров 7. ’

метра и я прехвърли в празно 
пространство. А. Милев умело 
използва случая на край врата 
ра стреля в мрежата. Това бе 
ше 2:0. „Единство” намали ре 
зултата в 63 минута по вина на 
защитата на „Асен Балнансни”. 
Но само след десет минути 
бе сложен и краен резултат 
на мача. Хубава комбинация 
на П. Димитров, А. Милев и 
М. Петров. Последният, от ля
вата страна, прехвърли топката 
в наказателното поле, където 
е Г. Рангелов и това е 3:1.

За победата заслуга имат 
всички, а най-добри бяха Д. 
Каменов, А. Пейчев и П. Ди 
митров.

В шестия кръг на футболни 
те състезания „Асен Балкан- 
сни” спечели две незапланува 
ни точки. С победата срещу 
„Единство” димитровградските 
футболисти имат общо 8 точ 
ки. Това е безспорно добър ус 
пех, ако се има предвид, че 
четири мача играха нато гости.

Първото полувреме спечели

ха гостите, въпреки че „Един 
ство” имаше превес в играта. 
Голът си вкараха сами 
минута, след груба грешака на 
централния защитник.

След няколно неуспешни на 
падения на домашния отбор 
мачът беше решен в 51 мину 
та. Топката, след грешка на 
„Единство”, получи А. Петров.
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Конкурсната номисия при ОСТ на КУП „Услуга” в
Димитровград на 21. X. 1975 година обявява

КОНКУРС 
за попълване на работното място 
РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНАТА ЕДИНИЦА — 

един изпълнител за неопределено време 
Общи условия:

а) Средна училищна подготовна — строителен 
технин с 5 години трудов опит в специалността,

б) Средно геодетсно училище с две години трудов

А. Д.

ИЗВЪНРЕДНА ИГРА НА „ (С

„МЛАДОСТ" — „НАПРЕДЪК" (СУРДУЛИЦА) 4:1 края на полувремето гостите 
имаха още няколко чисти по
зиции да повишат резултата. 
За неуспеха им заслужен бе 
вратарят М. Чипев, нойто по 
такъв начин се „изкупи” за 
първия гол.

През второто полувреме фут 
болистите на „Младост” успя
ха напълно да надиграят фут
болистите от Сурдулица. Това 
бе извънредна игра с организи 
рани нападения, в нойто се из
тъкнаха почти всички напада
тели на „Младост”. В този пе
риод те постигнаха три гола и 
по такъв начин осъществиха 
заслужена и убедителна побе-

Босилеград, 26 октомври. Игрище на „Младост”. 
Времето слънчево и приятно за игра. Теренът лош. Зри 
тели около 600. Съдията на срещата С. Стошич (Бран
ена баня). Голмайстори за „Младост”: X. Арсов в 3, 
Г. Георгиев в 55, Б. Тасев в 80 и X. Арсов в 85 минута.

„МЛАДОСТ": М. Чипев 6, Ж. Евтимов 7, М. Стан- 
кович 8, Г. Георгиев 9, Д. Андонов 6, Б. Тасев 8, А. Ар
сов 7, Тасев 7, X. Арсов 6, М. Митов 6 (Д. Станнович 7).

опит.
Специални условия:
— Да притежава морално-политичесни начества,
— Да не е осъждан за наказателни дела, които 

го правят неподходящ и да не се намира под слесдвие.
Срокът на валидност на конкурса е 15 дена от деня 

на публинуването му в седмичния вестнин „Братство”.
Донолкото в определения срон не се явят кандида

ти със съответната подготовна, ноннурсът остава отнрит 
до попълването му.

Личният доход според Самоуправителното спора
зумение за ООСТ КУП „Услуга”, а квартира не е обез
печена.

С извънредна игра през ця
лото второ полувреме футболи 
стите на „Младост” заслужено 
и убедително победиха футбо
листите от Сурдулица. По та
къв начин'футболистите от Бо 
силеград на най-хубав начин 
приключиха есенните състеза
ния във Бранената футболна 
дивизия и се класираха на вто
ро място.

В първото полувреме доми
нираха футболистите на „На

предък” с по-организирана и 
динамична игра. Но частично 
успяха, защото се наложиха 
с по-груба игра и физически 
бяха подготвени.

Още в третата минута на 
първото полувреме добре пода 
дена топка пред врата на гос
тите X. Арсов пласира добре и 
постигна първият гол. Но вед
нага след това и гостите пости 
гнаха гол, поради слабата за
щита на вратаря М. Чипев. До

Заявките с донументация за доказателствата, че се 
изпълняват условията на нонкурса, обгербвани с 1 динар 
таксени марки да се изпращат на адрес: ОСТ 
„Услуга” — Димитровград за ноннурсната комисия ул. 
Маршал Тито 44.

да. КУП
Трябва да се отбележи, че 

съдията досъди две дузпи (по 
една за „Младост" и „Напре- 
дън". Те обаче останаха нео-

Коннурсната комисия

ползотворени.
Съдията С. Стошич пример

но води тази среща.
В. в.

ОБЗОР

По-добри условия - по-добър успех ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Заминават от Пирог в часа Тръгват аа Пирот в чаоа 
Белград 
Ниш

винаги излизали на среща, ко 
гато е трябвало. Примерът на 
останалите: Иван Симов (капи 
тен на отбора), Никола Минев, 
Марян Петров, Емил Сонолов, 
Предраг Димитров, Георги Йо
сифов, Слободан Митов Свето 
зар Рангелов и Драган Шеку 
ларац, които са се напълно 
ангажирали за по-добър успех 
на отбора ясно говори, че си 
ли все пан има.

лят и подпредседателят на от 
бора Аленса Радев и Васко Бел 
чев са превозвали играчите 
със собствени коли, на почти 
всички гостувания. Средствата 
са спестявани максимално, та

В изминалия сезон на състе
занията в Източна сръбска ди 
визия баскетболистите на „Сво 
бода”, от десет състезаващи 
се отбора, се класираха на пе 
то място. Това е относително 
добър успех на димитровград
ските баскетболисти, 
при по-добри условия за рабо 
та, по-добра организираност и 
сериозно отношение на поот- 
делни играчи нъм задълже
нията, можеха да постигнат и 
много по-добър успех.

Факт е, че пред „Свобода” 
са класирани отборите от Вра 
ня, Куршумлия, Алексинац и 
Б. Паланка. В тези градове 
баскетболът се явява 
по-късно, отнолното в Димит
ровград. Значи ли това упа
дък на този спорт в Димитров 
град или сегашното положение 
реално отразява възможности 
те на отбора?

Безспорно най-голям проб
лем е финансирането, 
предизвиква и редица 
трудности. За един сезон на 
състезания (девет мача като 

девет като домакини) 
са нужни около 80 хиляди ^ди
нара. Отборът на „Свобода” е 
изразходвал по-малко от поло 
вината. Това е спестено по то 
зи начин, че за превоз на иг 

са похарчени най-мини 
средства. Председате-

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

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

7.00, 14,30, 15,25

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

14,40, 16,30 и 18,30
Крагуваац
Скопие

Нрагуеаац
Скопие
Лосновац
Зайчар
Княжввац
Звонска баня

5,00
7,00ка че са успели от тях да ну 

пят и фланелки за състезани 
ята.

6,45, 7,00 и 12,00 Лосновац 
Зайчар

които
4.3013,30

4,30, 13,30 и 15.45 Княжевац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

5,45 Велино Бонинце
13,00. 15.30 и 15.50

4.00, 5.40 и 12,00 
4,30 и 10,45

Не трябва да се забрави и 
помощта на някои трудови ор 
ганизации. ООСТ „Тигър” е о- 
казала помощ с две гарниту За следващия сезон основ 
ри спортни обукви и 20 топ ното е отборът да се комплек
ни. „Компас” е помогнал с тува. Предприети са мерки
три хиляди динара и две гар и за подмладяване на същия,
нитури фланелки и вестник . Отзивът на най-младите баскет 
„Другарче” с една гарнитура болисти е добър. Обаче трябва 
фланелни. и помощ от специалисти, как

Трябва да изтъкнем, че Са т0 и от бившите играчи. Те
моуправителната общност на трябва да помогнат във внлю 
интересите по физическа иул чването на младите баскетоо 

А само 40 хиляди листи в състезанията и овла- 
баскетболния отбор, дяване с основите на баскет

тактика. А

7.30. 11,00,)алина Бонинце
7.00 9,00. 12.00. 13.00 и 16,00

I 4,30, 5,00 5.45 Бабушница 5.00. 5,45, 6,00 
7 00 9,00, 10.45, 12,00 13,00 9,15. 10.00. 12,10, 14,10, 15,00

15,30, 16.00. 18.00 20.00 16,00. 17,00, 17.25, 18,45
Д. Криводол 14,00 Д. Криводол
Дойнинци 15,00 Доининци
Т. Одоровци 100,00 14.30 Т. Одоровци
Велина Луиання 5.00 15.15 В. Лукная
Иишор 5.00. 12.00. 15.15, 18.10 Нишор
Б. пвлвнна на есени час 

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

ХзО, 0.05. В,00 12,00 Темсна 
14 10 16,00 , 20,10 , 22,10 13,55, 15,00, 17,00, 21,00,

Ям село <.30, В,05, 7,15 Вал. сало 5,10. 6,40, 740, 9,40
ВкГи 00 12,10 14,10 11.40, 13.05, 14,45, 19,00, 17,40

15 00Г‘17.00. 19.00, 21,10, 22,10 19,40 21,00, 22,50
Дмжине 440. в.®5’ 12^0 Държина

14,10, 16,30, 22.10 
Йвлоеица 
Суиоео 
Петроеец 
М. Ис

Бабушница

4,30
4,90

5.00 и 12,00
6.00 и 1940

6,30, 12,45, 17,00 19,4* 
Б. паланна на всеки час 

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

от 5,00 до 22,00
5,10 , 7,00, 9.00, 13.00 

22.30

много

тура отделя 
динара за 
Това ще рече, 
източници на
не може да се състезава.

Успехът щеше да бъде и 
нянои от играчи

те, в течение на сезона, не с ПрвдпрИомане 
отказаха да пътуват на стра- тази мврНИ СЪЗДаване на по- 

Управлението веднага реа- добри условия за работа и из 
тира, обаче отборът вече не пълняванв на плановете, оча- 
можеше да се иомплектува. нват се и много по-добри ре-

Нужно е да изтъннем и по ати. д ТОВа е важно не
ложителните примери. Преди само 30 01,ствзотелите и упра 
всичко Васил Милев и Алеи- иивт0, Но и за самия град.

Петров, нойто въпрени А. д.
вече антивно, са

от 5,00че без други болната техника и 
средства отборът също трябва да окажат по

мощ и дават съвети на треньо 
ра на отбора, Светослав Голо- 
меев.

Тамсиа

което
други по-добър ано

5,10, 940, 13,00на всични
1445, 19.00 22.35

7 ДО, 19 ДО 
5,10, 7,00, 13,11. 19.00 

5,15. 19,00 
9.10. 940,

5,00, 12.00 Йеловицл 
440, 605, 1240, 14,40, Суновп 

440, 14,10 Потровац
440, 6Д5 М. иолановац

<3,10, 14Д0 30Д0

ни.гости и

1240, 14.10, 19Д0

сандър 
че не играятрачите
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почивкаВ часове на отдих и

„ПШИХА“АНЕКДОТ ОТ НОБ

Дръжте ги“! ЛЮБЛЯНА

11
командирът Вунша сграбчил- 

своето ножно палто и изви* 
пред четниците:

— Дръжте ги!- Виждате ли 
аз заробих. Кожно пал-

След една тежна борба ко
мандирът на един батальон на 
десета бригада другарят Вун
ша легнал малко да почине.

Ненадейно, донато още спал, 
група четници нападнали 
гръб партизанска част.

кал

какво
от то!

като винаги, а ечи 
е техен човек,

Грабливи 
тайки че това 
който пръв влязал в къщата, 
четниците нахлули в къщата, 

се затичали към оста 
палите къщи и те нещо да 
плачкосат. По това време ко- 

спокойно напуснал 
своя

не поддържам връзОт първите изстрели коман- 
било 

нещо.

И казват 
иа с производството...дирът се събудил, но 

нъсно да предприеме 
Четниците вече влизали в къ 

Те били много на брой
а други

щата.
и всяка съпротива изглеждала

мандирът
къщата и тръгнал към 
батальон, доволен че така ле
сно надхитрил четниците.

напразна.
В нъщата било тъмно, така 

някой никого не можал да по 
знае.

Ш знамУониШп|»йеАн№иЧе.' Кма^на даскалатога да ми сра- 
Ш чи писмо. Чена дън, чека два, бре мину Н®А®ЯЯ'Н 
== нн>ига Питам даскалатога нво е това. — Е немои да с 
ШИ чудиш, наже даскалат — требе бар три пути да )и 
Щ подсетиш па да ти испрате нн>игу. Почена иоще малко

И па ^Айде^еко да узнем йедну нн>игу од нашето чи- 
текова нещо. Отидо у задругуту да 

читалището е у шнолюту. Проверете знанията си!талище, знам имамо
питам, там ми рекоше дена „
Отидо у шнолюту, питам йеднога учителя дена ие чита- 

наже да не знайе. 
бай Манчо — наже дасналчето _ 

питай постарити даскалие.
ВЪПРОСИ:лището, он ми 

— Незнам,
сам тува от пет-шест године „ ......

Най-после намери шнават с нни!)ете турен у йедну 
собу на училището. Питам директоратога може ли да ^ 

ннигу. Он онну служителятога да пита дена су ^

— я
1. Кой е Джуро Джанович?
2. Кои вестници излизат в НР Китай?

личи. Тиражите на вестниците 
нарастват пет пъти, а на спи 
санията
данни на „Женмин 
през 1961 в Китай има над 
2 000 вестника (83 от които са 
ежедневници) с общ еднокра 
тен тираж 14 милиона екзем 
пляра. ТЗ най-голям тираж е 
органът на ККП ,.Женмин жи- 
бао" с тираж от 1,5 млн. екз. 
Други ежедневници излизат в 
други провинции и др. Вътре 
Бюрата на ККП също имат 
свои органи. Някои вестници в 
провинциалните главни градо
ве) частни издания преди 1949 
продължават да излизат с фи 
нансова помощ на държавата. 
В редица големи градове ве
стниците се издават от пощен 
скити служби. Освен централ 
ните и обласните вестници, в 
Китай има издания за войни
ци, селяни и профсъюзни дей 
ци, заводски многотиражки, 
стенвестници и пр. За нацио 
налните групи се издават спе 
циални вестници. От 1956 в 
Ласа (Тибет) излиза ежеднев 
.нин на тибетски език. Излизат 
над 400 списания с общ ти
раж повече от 21,5 млн. екз.
Теоретичен орган ККП е полу 
месечно списание „Ху ци” с 
тираж над 1,1 млн. екз.

(18861. Джуро Джанович
— 1929), политичесни работ
ник, един от най-звестните ра 
ботнически дейци. Бил е ра 
ботник-металостругар в Сара
ево и вече през 1905 и 1906 
година участвува в работниче 
ските стачки като изтъкнат со

узнем 
нлючевете.

— Незнам, другарю директоре — наза служителят 
тува оди 7-8 години. Требе да питам Васна Ме- 

тлуту, он йе бил по-рано служител требе да
Дйректорат се върте-мая и най-после ми наза:
— Бай Манчо, я нолко знайем у нашуту опщину 

има само йедна библиотена у Цариброд и две селсйе 
библиотейе у Сенонос и Одоровци. Що има да се му
чиш да идеш по Сенокос, иди право у Цариброд там че

== шест пъти. Според 
жибао”— я сам

знае...
Без думи

щ
циалистически младежки ръко
водител. През първата светов 
на война му е съдено за ,,пре 
дателство", 1919 той е органи 
затор на голямата стачка на 
строителните работници. Бил 
е член на Централното упра 
вление на железарите, един 
от основателите на Сръбската 
работническа партия — комуни 
сти в Босна и Херцеговина.
През 1920 година е избран в 
Центарлния партиен съвет на 
ЮКП, народен представител на 
ЮКП в Конституционната скуп 
щина (1920) и изтъкнат ръко 
водител на синдикалното дви
жение в Югославия. Като деле 
гат на ЮКП участвува на III 
конгрес на Коминтерната в Мое 
ква през 1921 година. Много 
пъти е арестуван и измъчван.
През 1927-28 година се учил 
на Лениновия универститет в 
Москва и в страната се завър 
нал с пълномощно на Комин 
терната да провежда „Открито 
то писмо” до членовете на 
ЮКП. На четвъртия конгрес на 
ЮКП (Дрезден 
е избран за организационен
секретар на ЦК на ЮКП. Той ДА СИ ПРИПОМНИМ 
е голям борец против дикта
турата. През април 1929 годи Общата повърхнина на вод 
на е арестуван в Загреб, мъ- ните площи на земното къбло 
чен, отведен на югославско- възлиза на около 361,1 милио 
австрийската граница и убит на километра, докато сушата 
на 25 април 1929 година. заема оноло 148,1 милиона ква

2. Печатът на НР Китай от дратни километра или 2,4 пъти 
1949 до 1956 значително се уве

ти даду нн»игу. ===
И сам видим дека празнинат на нгьигуту требе щ 

да буде йоште по дълъг. Не йедън месец, а два или три, 
оти човек за йедън месец не може да се опрайи да __ 
намери ньигу. Я се готвим да идем за Цариброд има цц 
додека идем и се върнем може и да мине празнинат щ 
на нн>игуту. Та затова немой, деца, да ми замерите ано , щ 
не прочетим целуту кн.игу до 15 новембар.
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МАНЧА Ш

то. Сигурен съм, че с твоя ме
тод ще предизвикам револю
ция в циментовата индустрия!?\*//цтр Това е нашият най-добър сче

товодител!
винаги намери дупка в закона.

НАВОДНЕНИЕУСПЕХ
Една жена казва на своята 

приятелка:
— И догодина ще ходим с 

мъжа ми във Венеция?
— Защо ногато бяхте тая 

година?
— Да, но тая година там бе

ше наводнение и всични улици 
бяха пълни с вода — отгово
ри тя.

— Ще ми бъде ли ръната 
излекувана? — пита болният 
лекаря.

— Напълно — казва лекарят.
— А ще може ли да свирим 

на пиано. ?
— Да, ще може.
— Вие сте фантастичен, до

кторе. Аз никога преди не съм 
свирил на пиано! — назва па
циентът.

1928) той

ЩЕ СПРЯТ ВАЛЕЖИТЕРЕВОЛЮЦИЯ

Журналист пита метеоролог: 
— Ще спрят ли валежите? 
— Ще спрят, поне досега ви 

наги са спирали.

Строителен инженер казва 
на съпругата си:

— Миличка, може ли да ми 
дадеш твоя рецепт за сладно- Пред (селскостопанската 

форма.по малко.

Месец на 

книгата
/гммрмтар- вмЧИТАЛИЩЕ 
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