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ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В ЗАПАДНА СЪРБИЯ

ДНЕС НАШАТА РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА 

САМА РЕШАВА ЗА СЪДБАТА СН
— ЗАЯВИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО

внушителни срещи с населението от Запад
на Сърбия, със запознаване с постижения
та в социалистическото строителство, с 
възкресяване спомени от славната Народо- 
освообдителна борба и народна революция- 
С една дума, пребиваването на другаря 
Тито в тази част на нашата република при
доби необикновено делови характер.

И този път историческа и въстаничес- 
на Западна Сърбия с неописуемо въоду
шевление посрещна най-скъпия си гост с. 
възклицания „Тито — Тито“, „Тито е наш 
— ние сме Титови“ и поканата „Елате пак, 
другарю Тито!”.

Президентът на Републината Йосип 
Броз Тито миналата седмица бе на кратка 
почивна на Златибор и околните места. За
едно със съпругата си Йованка Броз и 
група сътрудници др. Тито освен Титово 
Ужице, Севойно, Чайетина посети и Валево, 
Лозница, Столице и Крупан.

Другарят Тито с придружаващите 
го лица навсякъде от хиляди работници, се
ляни, бойци от революцията, младежи и 
девойки, пионери беше приет топло, сър
дечно и радостно. Така кратните почивни 
дни на другаря Тито се превърнаха във

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В КРУПАН

създадена е материална база 
сама да решава за съдбата см 
и съдбата на нашата общност. 
Това днес представлява едно 
от най-силните насърчения за 
нашето по-нататъшно развитие, 
за по-нататъшното укрепване 
на единството, за по-нататъш- 
но творчество на нашите труде
щи се.

Аз и тези дни говорих за то
ва, че ние в Югославия пост
роихме много фабрики и раз 
лични предприятия- Но нашата 
най-голяма победа е в това, 
че създадохме нови хора, че 
днес нов дух цари в нашата 
страна. Югославия с всички 
промени, които са осъществе
ни в нея, е собственост на вси
чки наши трудещи се. на вси
чки онези, които вярно строят 
социализма, които всъщност се 
борят за такава Югославия, на- 
квато е днес и които искат та- 
нава и да остане. И никой в 
света не може да ни отнеме 
онова, което ние създадохме 
през войната и след. нея. Ра
ботническата класа и правото 
на работниците сами да упра
вляват със своите предприя
тия — това най-здраво свързва 
нашата социалистическа общ
ност.

МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ТРЯБ
ВА ДА СЕ ВДЪХНОВЯВАТ ОТ 
ЕНТУСИАЗМА, ВИСОКОТО СЪ
ЗНАНИЕ И БЕЗСТРАШИЕТО НА 
НАШИТЕ БОЙЦИ ОТ ВОЙНА-

от тези млади хора, които по
ложиха своите животи на бой
ното поле. А знаете ли, че за 
човек, който отговаря за жи
вотите на хората, това не е ле
сна работа, това човек много 
тежко ;и мъчно изживява. Но, 
чна. мястото, на .онези, ксито за
гиваха, пристигнаха все нови 
борци. Където и да минаваха 
нашите части, младежта с пе
сен се нареждаше в редове
те на нашите борци. Пролича
ваше още тогава, че онова е- 
динство, което постепенно с 
кръв се създаваше е все по- 
силно и по-силно. Да не беше 
това единство, трудно бихме 
създали общност, канвато днес 
имаме.

Нашата социалистическа об
щност е създавана през борба
та, в тежките и кървави борби. 
И тя днес укрепва все повече 
и повече. Съществува може 
би едно малко число отделни 
лица и групички, които още и- 
мат свои реанционни идеи.
Но, нова Югославия има и но
ви хора, които дишат с един
ствен дъх и решимост да си 
създават все по-добър и по- 
добър живот. На нашата работ
ническа класа е дадена въз
можност само да управлява и 
забелязвах, че ги няма някои

\ЮБИЛЕИ

ОКТОМВРИ 1917 ТА

Аз съм днес много щастлив, 
— каза др. Тито в Крупан 
че отново се намирам тун с 
мнозина мои другари, които 
заедно с мен водиха борба не 
само тук, но и по-нъсно в мно
го нраища на нашата днешна со 
циалистичесна Югославия. Осо 
бено ми е драго, когато виж
дам онези, които ми бяха най- 
близки ;някои които бяха най- 
напред в Охраняващата чета, 
а след това в Охраняващия ба
тальон, а и други, ноито по-нъ
сно срещахме на бойното по
ле. Ние заедно изминахме до
бра част от нашия боеви път, 
от Валево, па през Санджак, 
Босна и част от Хърватско.

■ Лтази година по традиция се ознаменува Ле- 
|/| ниновият октомври 1917 година, като съби- 

тие, ноето сложи начало на новата епоха, 
епохата на социализма в света. Октомври- 

йсните дни от 1917 година и в днешно време са подтин 
и зов на борба на подтиснатата работничесна класа, 
вдъхновение и пример в социалистическото строителст- 

част на борбата за опазване на мира иво, съставна 
разбирателство между народите.

Под ръководството на СЮК и другаря Тито на
шата социалистическа революция във всички свои ета
пи във всички форми развива и творчески прилага уче
нието на Маркс—Енгелс—Ленин за диктатурата на про
летариата, класовата борба, самоуправлението, интерна- 
ционализма. С огромните си постижения тя гс' обогатя
ва теоретичесни и прантичесни даваиии достоен при- 

световния социалистичесии процес.
Ленин писа: „Ние нинаи не гледаме на Марксо- 

вата теория иато на нещо завършено и неприноснове- 
но Напротив, ние сме убедени, че с нея тои е сложил 

основния намък на науката, ноято социалистите основния ка във всички иасоии аио
. Ние не претенди* 

познават пътя иа соци- 
Това е абсурд.

нос на
НАШЕТО ЕДИНСТВО Е ВСЕ 

ПО-СИЛНО

С мен вървяха много друга
ри и другарки, младежи и де
войки. И много пъти след те
жките борби, когато минавах 
край редиците борци, винаги

трябва да развиват по-нататък 
искат да не изостават зад живота.. 
раме че Марнс или марксистите
Ге3:аозиВавГмеаТиапНреав0лВеииВе?оТГтоГ път и знаем йон
юГДо^3 сил^^одет^по не^о,^а^ионирет^^^1раи■шчно^то-

аа ще покаже сам н Мар„сизмьт-леиинизмът,
те се захванат на Р • но0Одство за практическа
следователно ие е догм , Ръ А се за Пъл-
борба на Работ^ч®а ®р да “ човешката личност. Това 
но освобождение иа РУД ^ сюн и в Конституцията

Това провеждаме на де чее™сната система нато ос-

(На 2 стр.)

Ст.

ТОЗИ БРОЙ:ЧЕТЕТЕ ОТ

»В името но истори 

неското истинен
Стр. 8 и 9 борбата: другарят Тито между съратниците и Столицеизковано нЕдинство,



Д. Потричич

Днес нашата работническа класа 

решава за съдбата сисама
стигнахме. Да водим сметна за 
нашата младеж. Не смеем да 
позволим върху младите да 

онези, които не искат

Днес ние имаме Социалистите- 
съюз и милионна партия, 

пропита с единен дух да съз
даваме още по-добри условия 
за живот на нашия човек, за 
живота на работниците, за по- 
добро бъдеще 'на сегашните и 
бъдещите поколения-

Онова, което беше, ние ко
ито минахме през тези оцили 
и харбиди не забравяме. Но не 
бива това да забравят и оне
зи, които не бяха в борбата. 
Особено младите поколения 
трябва да се вдъхновяват 
онова въодушевление, самосъз- 
нание и самоотверженост, ко- 

бойци

(От 1 стр.)

НИЕ ИМАМЕ С КАКВО ДА 
БРАНИМ НАШАТА СТРАНА

ски

влияят
да имаме така система, нанва- 
то имаме.

[г**-------
Ние, когато през тежките 

дни се оттегляхме от Сърбия 
и вървяхме по-нататък, мнози
на сигурно се питаха дали ня
кога изобщо ще се върнат 
своя роден край- И наистина 
мнозина останаха по бойните 
полета. Но голяма част се за
върнаха и не забравят този кър 
вав и трънлив път, който из
минахме. И точно тези наши 
другари, от които голям брой 
днес тук виждам, трябва да 
бъдат пазители на нашите при
добивки. Това е на първо мя
сто тяхна длъжност, а след 
това и на нашата младеж, ар
мията, териториалната отбра
на. Ние имаме с какво да бра
ним нашата страна, която е си
лна и която днес не разяждат 
взаимни борби за власт, нанто 
това беше нянога.

Вие знаете, че нашата Кому
нистическа партия, която води 
тежка борба, беше малоброй
на, когато тръгнахме в борба
та. Но след първите сражения, 
нашите редове все повече и 
повече числено укрепваха.

Пмароим
ОСЮЩЩМ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НА ПРИН
ЦИПИТЕ НА НЕОБВЪРЗАНО- 

СТТА
в

Вярно е, че ние *ощо имаме 
трудности. Тези трудности са 
обективни, а. понякога имат и 

с субективен характер. Но, те 
вече не са равни на онези, на- 
нвито имахме по-рано и ние 
лесно ще ги надделеем. Наша
та страна приятелски се отна
ся към воички народи, които 
иснат да се движат в тази но
сова т.е. в посоката на създа-

1М5

нашитеето проявиха 
през водната.

Воички тези събития трябва 
още по-голяма степен да бъ

дат извор на вдъхновение за 
нашите нови поколения. И вси
чки ние борци сме длъжни то
ва да насаждаме в сърцата и 
съзнанието на нашата младеж. 
А аз мисля, че в това отноше
ние до голяма степен успях
ме. Аз и сега, като вървях от 
Златар и назад, минавайки 
през Ужице, Валево, Крупен и 
т.н. получих убеждение, че ние 
имаме наистина младеж, коя
то вече е вдъхновена с идеа
лите и целите на нашата теж
ка борба и успехите, ноитб по-

Ав
ване на по-справедливи отно
шения в света. Югославия е 
необвързана страна. Ние и в 
бъдеще последователно ще се 

принципи-

1Г 2Iпридържаме нъм 
те на необвързаност, които ве
че и днес завладяха света.

Аз виждам, другари, че то
зи край °Ще не е достатъчно 
развит. Но вашата перспекти
ва не е лоша, тя е яона- Ръ
ководството на вашата репуб
лика за това води сметка, за

А
Без думи

Делегация иа СЮК в 

Япония
да се повиши стандарта и ус
кори развитието на този край- 

На работниците и всички тру
дещи се от този край аз по
желавам много успехи в бъде
щата работа, а на вас, друга
ри ръководители, също 
винаги да имате предвид през 
какви трудности ние минахме, 
а сегашните трудности — 
това отново подчертавам 
ние лесно ще ги надделеем.

/СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

План на сдружения труд така
хомир Влашкалич, Марин Це- 
тинич и (Бошно Шилегович.

Преди това нашата парти‘на 
делегация посети НР Монголия 
и ДНР Корея.

Делегацията на СЮК, оглавя 
вана от Стане Доланц тази сед 
мица пребивава в Япония по 
понана на КП на Япония, 
делегацията се намират д-р Ти

гократно разглеждаха тези ма 
териали. Този метод на рабо 
та налагаше сложността 
проблематиката и необходимо 
стта норенно да се надделее 
практиката на планиране, внед
рена в условията, ногато пла 
нирането у нас поради обен- 
тивни и субективни причини =
предимно се обосноваваше на 
държавно
отношения и на силата на дър 
жавата.

Разискванията на съветите 
оказаха решително влияние тъй _
като насочиха обсъжданията Ц
към изнамиране решения, които з

последователно прилагат Консти =
туцията на СФРЮ. =

За идейно-политическите въ =

Във връзка с обсъждането и 
приемането на предложението 
за приемане на закона за осно 
вите на сист.емата на обществе 
ното планиране и за обществе 
ния план на Югославия, под 
председателят на Съюзния из 
пълнителен съвет д-р 
Вратуша на сесията на Скуп 
щината на СФРЮ, състояла 
се във вторник, изнесе експо

аз
Вна

«1иипшшнш1!шпшш1и!ш111ш1шшт11!1тшп11111111п111ш1111шш1шт1ии11111шшп1н11и1шя1 шшпшшшшшшпшшгаппшттншшпишщ
Антон СЕКУЛА ЙОКСИМОВИЧ И АНТУН МИЛЕТИЧ

1
собственически Освободителната борба и 

иа югославските народи
революция

(1941-1945)
зе.

Обосновавайки Предложение 
то в експозето си д-р Врату
ша подчерта че Проектозако
нът за общественото планира 

многомесе-

I

не е резултат на 
чен 'интезивен труд на съюзни 
те органи и органите на репу 
бликите и автономните обла
сти. Съюзните съвети за обще 
ствено-политичесно

БОРБИТЕ В ДРУГИ КРАИЩА

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ на германската жива политическа дейност, създават се 
партизански отряди, които изпълняват по- 
малки акции. През октомври 1942 се фор
мира Временен главен щаб на НОП отряди 
на Косово и Метохия.

И на крайния юг на Югославия, в 
Македония, българските окупационни час
ти, полицията и управлението тогава пред
приемат различни мерни, за да осуетят 
акциите на партизанските отряди. Но 
духа на решенията на Върховния щаб, 
директивите на ЦК на ЮКП и твърдата ре
шимост на македонското ръководство и 
народ да продължи въоръжената борба 
продължава работата върху формирането 
на отряди и консолидацията на организа
циите.

операция срещу партизанските отряди в 
Западна Сърбия към края на 1941 година 
дейността на по-малките партизански отря
ди през лървата половина на 1942 година 
на цялата територия на Сърбия не прекъс
ва. В Западна Сърбия, Шумадия, Източна и 
Южна Сърбия, а особено в Топлица, около 
Лесковац, на Ястребац и Копаоник НОП 
(народоосвободителните партизански) отря
ди оказват съпротива на поннадмощните 
германо-българсни и нолаборационисти — 
провеждайки диверсии, акции и жилави от
бранителни действия при чувствителни за
губи.

проси по изготвяне на новата 
система на планиране бе ра
зисквано и на

устрой
ство и за стопанско развитие 
и икономическа политика мно

Председател
ство на ЦК на СЮК през ап 
рил настоящата година. Пред _
седателството даде подкрепа Ц
на становищата на съветите за 
самоуправителната 
на система на 
планиране.

ШтетЕо Ш
концепция 

общественото в
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Партизанските отряди във 'Войводина 
успешно нападат вражесните укрепления и 
изпълняват диверсии срещу комунинациите. 
За да осуети в тези райони дейността на 
партизанските отряди, командуващ>ият ге
нерал и 'комендант в Сърбия Паул Бадер 
заповядва германската боева група „Боровс- 
ки”, в чийто състав се намират и усташно- 
домобрански части и част на Хортиевата 
речна флота, да предприемат операции 
за унищожаването на партизаните в Срем.
'Нападението на тази групировка започва 

на 23 август 1942 година 
отряди претърпяват големи загуби, но 
пак се пробиват от обкръжението. В те
чение на операцията германската групиров
ка „Боровски“ предприема редица отмъсти
телни мерки, като убива около 6000 
а приблизително 10000

I С това е пресечено всяно непосредст
вено влияние на делегата на Българската 
работническа партия — комунисти върху 
деиствуването на партийните организации 
на Македония, а процесът на по-силна 
въоръжена борба срещу българския и 
италиански окупатор и колаборационистите 
продължава.

Вече в

От 3 до 5 т. м. подпредседа 
телят на Съюзния изпълнителен 
съвет и съюзен секретар на 
външните работи Милош Минич 
бе на посещение на ГФР, къде 
то с министъра на външните 
работи на ГФР Гешнер води ус 
пешни разговори за взаимоот
ношенията между двете стра-

се възобновявГо^аеН™гатНщ1аб42наГОНИОП 
отряди за Македония, който набързо след 
това променя 'Названието си в Главен щаб 
на НОП отряди в Македония- Въпреки 
■ни иЪСполи1Т°-На СИЛ'НИ б-ьлгарски оператив-
Гео1 нпитпИСКИ СИЛИ' а и репресивните мерки, които предприемат българите ново-
д?нияМенаИнТаг Н°П 0ТРя'АИ навРСД из' Маке- 
«42 голинГи51 Пре3 втората половина на 

Заг*би ’на бъдгарс-

и партизанските 
все

ни.
лица

затваря и изпраща 
в лагерите на смъртта. Подобни мерки пред
приемат и в Банат, нъдето успяват да раз
бият някои партийни организации, а .на 
партизанските отряди да нанесат 
ни загуби.

През втората половина 
на на Косово и Метохия

Подпредседателят на Съюз
ния изпълнителен съвет и съю 
зен секретар на въшните рабо 
ти Милош Минич от 5 до 7 но 
ември е на официално посеще 
ние в Норвегия по покана на 
министъра на въшните работи 
на страната Кнут Фриденлунд. г

значител-
ОФАНЗИВА НА ПРОЛЕТАРСКИТЕ БРИГАДИ

на силите на народо- 
формирането

на 1942 годи- 
също се развива Такова разрастване 

освободителното движение,
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИ-КАТИТЕ
РАЗГОВОРИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Приети два 

договора
обществени Ускорено решаване на наболелите

проблеми
условията за избиране на кад
ри, относно ръководни лица 
обществено-политическите I 
низации, общностите и органи 
зациите на сдружения труд. О 
собено внимание се 
'планирането на кадри и тяхно 
то образование.

в
Ани Председателство 

на Общинския синдикален съ
вет .в Восилеградска община 
обсъди :и прие два 
жни обществени 
гулиращи кадровата 
и приемането на нови работни 
Ци в общината. Същевременно 
бе решено на 
природните бедствия Общин
ският синдикален съвет да да 
де 3 хиляди динара и раздви
жи акция сред трудовите об
щности, основните организации 
на сдружения труд, местните 
общности и други да помогнат 
на настрадалото население.

В обществения договор за 
приемането на нови работници 
конкретно се определят задъл 
женията на основните органи
зации, планирането на необхо
димите работници, критериите 
при определеяне предимствата 
за получаване на работа и дру

орга

отдлея натвърде ва 
договора, ре- 

| политика 11 ВЕЧЕ ПРЕЗ ИДНАТА ГОДИНА ТРЯБВА ДА СЕ СТРОИ ЗДРАВЕН ДОМ
Изтъква се че ръководни по 

стове, без оглед за коя област 
на човешката дейност става ду 
ма, могат да заемат лица с ви 
соки морално-политически дос
тойнства, които идейното 
политическо определение са по 
твърдили на практика При то
ва, изцяло трябва да са е рев- 
люционния курс на СК за изгра 
ждане на самоуправелен соци 
ализъм. Кандидатите трябва да 
притежават професионална и 
трудова способност, да имат 
доверието на средата, да проя 
вязат последователност при осъ 
ществяване на социалистиче
ските принципи.

Проблемите на здравеопазва 
нето в Босилеградска община 
в средносрочния период на об 
ществено-икономическо разви 
тие (до 1980) трябва ускорено 
да се разрешават, отколкото до 
сега. При това необходима е 
много по-голяма материално-фи 
нансова помощ на републикан
ските институции. Но, следва 
по-пълно да се ангажират всич 
ки местни сили в Босилеград 
ска община.

се стигне до пълно прилагане 
на самоуправнтелното решава
не и възстановяване на самоу 
правителни отношения, 
се предвижда в Конституцията.

— Средствата повече не би 
ва да се отчуждават от осигуре 
ните лица. За изразходването 
им пълна отговорност носят ос 
новните общности на здравно 
осигуряване. Понеже танава за 
сега в Босилеградска община 
няма, в най-скоро време 
пропуок трябва да се премах 
не, като 
общнссг 
не — изтъкна Будимир Токма 
нович.
ОСНОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

на Републиканската скупщина, 
Будимир Тонмакович помощ
ник-секретар на Републикансна- 
та общност за социални осигу 
ровки, Благое Трайкович 
секретар на Регионалната 
общност по здарвеопазване 
във Враня, общинското полити 
ческо ръководство и представи 
тели на Здравния дом в Боси
леград.
НЕЗАВИДНО ПОЛОЖЕНИЕ

В момента за здравето на

изстрадалите в
нанто

си и

тоя

се създаде основна 
по здравно осигурява

В договора се конкретизира 
на кой начин и кои критерии 
се прилагат при избиране за 
функции в обществено-полити
ческите организации и общест 
вено-политическата общност, за 
ръководни постове в организа
циите на сдружения труд и дру 
ги организации. Не по-малко 
значение имат и разпоредбите 
за планирането на кадрите и 
тряхното насочване към обра
зование, относно специализира 
нето им. Посочва се още, че 
организации с 200 заети трябва 
да имат съответните специали 
сти, а това са: 'юристите, ико 
номистите, лекари по медици
на на труда, психолози, социо 
лози, социални работници, про 
мишлени педагози и др.

С една дума приемането на 
обществените договори внася 
много по-голяма яснота в две 
твърде важни - области 
дровата политика и настанява
нето на работа.

ги нормативно-правни положе 
ния във връзка с това.

Общинският синдикален съ
вет има задача да следи спа
зването на разпоредбите на то 
зи обществен договор. В него 
ва компетенция е и раздви
жването на инициативи за ус"ь 
вършенствуването му съгласно 
самоуправителната практика.

В този обществен договор 
също така се определят конкре 
но задачите на общността по 
приемане на нови работници, 
основната стопанска камара, об 
разователната общност, общин. 
ската конференция на Съюза 
на социалистическата младеж, 
организациите на
труд-

В обществения договор за 
кадровата политика се опреде
лят основните критерии за осъ
ществяване на кадровата по
литика в общината. Също така 
твърдили на практика. При това 
се конкретизират начините и

1шшшшшшшшшшншншшпшшнишшн1яшпи1илнштн1|шишшш111шшиишш1ш1шш ншшш1шт1шшшпшшп11шшшшпнт|т

По-нататън се изтъкна, че 
здравеопазването в Босилеград 
ска община се стълкновява с 
проблема на старческите дома 
кинства, които нямат пълна 
здравна защита. Такъв е слу
чаят с повечето земеделски 
производители.

Върху тези проблеми по-кон 
кретно се спря Тодор Славин 
ски:

— Когато се върши подготов 
ка за осъществяване на пълна 
здравна защита на цялото на 
селение в СР Сърбия — непо 
средствените задачи и отговор 
ността на Здравния дом и на 
останалите фактори в община 
та нараотват значително.

Тези констатации бяха изне 
сени на състоялия се през ми 
налата седмица разговор за 
развитието на здравеопаз- 
нето в комуната. В разго
вора участвуваха: д-р Слободан 
Миленкович помощник-секретар 
за здравеопазване с СРС, То 
дор Славинсни делегат в 
ществено-политическия съвет

17,5 хиляди граждани в кому 
ната се грижат петима лекари, 
така че средно на лекар се па 
дат към 3,5 хиляди души — из 
тъкна във встъпителната инфор 
мация Борис Костадинов предсе 
дател на ОК на ССРН — освен 
здравния дом в Босилеград, ра 
боти още една амбулатуория 
(в. Долно Тлъмиио) -на терито 
рията на общината. При тако
ва положение не могат да се 
оказват пълноценни здравни у 
слуги на населението. Тринаде 
сет села край самата. граница 
са предимно старчески. Възмо 
жностите да ползват здравните 
услуги са минимални... Оттук 
следва да направим извод по 
требностите на нашата общи 
на трябва много по-конкретно 
и много по-пълно да се съблю 
дават.
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВЕН 
ДОМ

След обстойни дискусии по 
проблемите на здравеопазване 
то, зае се становище, че още 
през идната година трябва да 
започне изграждането на Здра 
вен дом. Същевременно ще се 
довършат и обзаведат амбулато 
,риите в Горна Лисина, Горна 
и Долна Любата. По тоя начин 
профилактиката ще се оначе- 

а населението ще има

сдружения

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 
ЦИФРИ

Босилеградският здра
вен дом има 70 болнич 
чни легла. Има още дет 
ско, хирургическо и ро 
дилно отделение. Върши 
систематически преглед 
на учениците.

Чрез регионалната об
щност по здравно осигуря 
ване Здравният дом за 
нуждите на Босилеград
ска община стипендира 
осем лекари.

От 260 новородени сре 
дно умират 17.

В цялата община — 
17,5 хиляди души — има 
само 20 болни от тубер 
кулоза, което ще рече, 
елементарна здравна кул 
тура притежава болшин
ството население.

ка
05-

Ст. Н.

§Народоосво-славска войска се променя 
бодителна войска и партизански отряди на 
Югославия-

Нарасналите партизански сили и из
воюваните победи събуждат 
съзнанието на народа, че връщане към ста
рото повече няма, че Кралство Югославия 
и неговото буржоазно устройство е неприе- 

нашите народи. Затуй се налага .
полити-

в 1на нови бригади и други партизански час- 
съществуващите, благоприятно Бти, освен

влияе върху по-нататъшния ход на въоръ- 
жената бор.ба — особено в Западна Босна, 
Хърватсно и Словения- Тези благоприятни 
условия преценява и Върховният комен- 
дант Тито. който към края на юнк 1942 го
дина решава с Върховния щаб и пролетарс
ките бригади да направи поход към Запад
на Босна. На този път дълъг 250 км, от 

1942 година се разбиват

1
1и укрепват
§

I
Е

1мливо за
необходимостта от създаване на 
ческо тяло .което да ръководи с органите 
на народната власт и масовите организации. 
То изниква в Бихач на 26 и 27 ноември 
1942 година когато се провежда Първото 

Антифашисткото вече (съвет) 
освобождение на Югосла-

юли до септември 
много вражески укрепления, прекъсната е 
железопътната линия Сараево Дубров
ник в дължина от 70 км, освобождават се 
много места (Кониц. Прозор, Крешево, Лие- 
,но) и възстановена е връзка с тамошните 

— преди всичко в Далмация и Бос- 
е свободната

заседание на 
на народоното 
вия (АВНОЮ).

В присъствието на 54
1 югославски народи 

политически групи от всички облас 
ти на Югославия, се приема резолюция за 
създаването на АВНОЮ. Този съвет се про 
възгласява за най-висш политически ор 
ган на народоосвободителната борба, 
новните задачи са му: укрепване единство 
то между фронта и тила, 
тила, да се грижи за снабдяването на Наро 
доосвободителната войска, да ръководи 
дейността и развитието на народоосвобо 
дителните отбори и всички антифашисти! 
организации. АВНОЮ във възвапието С1 
призовава народите на Югославия с Юго 
славската комунистическа партия начело 

по-решително да продължат борбата 
и колаборационистите

Изискванията на Босилеградсна 
община в областта на здравео 
пазването са основателни. Се
гашното състояние не 
основание за удовлетвореност. 
Фантите говорят, че не са съз 
дадени условия да ползват гра 
жданите дори и основните си 
права. Затуй те търсят здрав 
ни услуги настрана, което е не 
допустимо.

Но. освен помощ на обще
ството, и община е длъжна

представители 
и антифа

сили
ненска крайна. Разширена

западната и централната част 
(Босненска крайна Лика, Нор-

Е

Iна всички 
шисткитеритория е 

на страната 
дун, Бания и Далмация), чиято повърхнина 

около 50000 кв. км и на която е 
изградена цяла система на народна власт 
при постоянен прилив на нови боиЦИ- Тези 
успехи на трупните на пролетарските бри- 

Западна Босна се постигат по вре- 
когато международната обстановка не 

благоприятна за народоосвободителното 
понеже силите на Оста са в 

мощ, а съюзниците с 
отдалечени от югославс-

дава

стви,
възможност да ползва здравни

заема
а ос

те услуги.
В средносрочния период нео 

бходимо е да се построят още 
две здравни амбулатории — в 
Дукат и Бранковци. За подобря 
ване на здравна защита ще о 
каже влияние и построяването 

^ на водопровод и канализация 
В в Босилеград.

— В стопански изостаналите 
общини, наквато е 'Босилеград 
оката, ще се създадат много 
по-добри условия за подобрява

здравеопазването. До 1980 
1 здравна защита трябва 

«напълно да стане рационална 
и ефикасна — каза д-р Слобо
дан Миленкович. 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА САМОУ 
ПРАВИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ 

Върху проблемите на здрав«на 
защита и здравеопазването «изо 
бщо непосредствено трябва да 
разискват гражданите. Те тряб 
ва да дадат конкретните пред 

С една дума, и тук в 
важна «област на

да организира
гади в
ме
е
деижен-ие, 
зенита на своята
хиляди километри __ _

полесражение. При това правителство- 
бившото Нралство Югославия, избя

гало в Лондон, съюзниците още признават 
като единствен легитимен представител -на 
народите на Югославия, а четниците на 
Дража Михаилович, макар в служба на 
окупатора, като единствените сили на съ- 
противата в Югославия.

ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ 
В началото на ноември 1942 година 

освободен Бихач, който става център 
голяма свободна територия или ка«т0 фер
маните я наричат „Титова държава“ Всич- 
игГтези военнополитически успехи 
ят е края на 1942 година да се извърши 
преустройство на нарасналите партизански 
оили Така в началото на номерви 1942 го 
лина се формират осем дивизии, от които 
пет влизаТ вР състав на два формирани иор-

^званието Народооосвободителни
отряди и Доброволческа юго-

да изпълнява задълженията си 
в тази област. Например сери 
озен проблем представлява на 
маляването броя на ваксинира 
ните лица срещу заразителни 
те болести. Това е слабост от 
субективно естество, 
другото и поради това, че Бо 
силеград няма санитарен ин 
спектор. Следователно, само с 
общи усилия въпроса може да 
се уреди — заяви накрая Т. 
Славиноки.

Тоя разговор се оназва твър 
де ползотворен, защото проли 
ча, че всички обентивни изис
квания на Босилеградска общи 
на определено място могат да 
«получат в средносрочната про
грама за развитието «на здравео 
пазването в СР Сърбия,

кото 
то на още

срещу окупатора 
«навред из страната. Така АВНОЮ действу- 

върховен орган на властта, а към 
чужбина се явява като представител 
нова Югославия-

В нрая ка 1942 година се създава и 
Народоосвободителната войска ка Югосла- 
вия, която в състава си има: даа корпуса 
с девет дивизии и 38 бригади, 43 НОП отря- 

12 самостоятелни батальони и други 
малки части — с общо около 150 000 бой
ци. Тези сили приковаавт на югославското 
бойно поле 103 500 германски, 328 000 ита
лиански, 65 000 български и 13 500 унгарски 
окупационни сили и около 250 000 различ- 

нолаборационисти, разпределени в раз- 
формации навред из Югославия- 

(СЛЕДВА)

между
ва нато не па 

година
11 с)

е
.на

ди,

л оженил, 
тази твърде 
човешката дейност, следва да

ни Ст. Н.
лични

г»уса, а 
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АНЦЕНТИ

СЕГА Е ВРЕМЕ
жигт::.БЕСЕДА С БОРИС ПОСТ АДИ НОВ изготвя не на средносрочии 
оазвоиии планове. От 272 организации на сдружения 
?руд В 15 Общини в Нишки регион — развоини йон- 
цепции са направени само в 182 «.в са
или в началото или пт,н и не се правят. •> ч . 
изнесен на неотдавна състоялата се Скупщина на Меж- 

общност в Ниш.

ИЗТИЧА сронт,т за

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА 

ИНТЕРЕСИТЕ № СТАНАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН дуобщинсната регионална
На същото заседание Оеше изнесен и фантът, че 

организации на сдружени,, тр^-с «»« от-

непосредствените 
са оставени по страни.

в много
говорна задача се занимават 
ра, най-често ръководните, докато 
производители, трудещите се — -ФАКТОР — в такива случаи ползата отНяма съмнение 
изготвените програми на средносрочно развитие няма 
да б-ьде голяма. На първо място „отминати са оии-г, 
ноито ще трябва да се борят за изпълнението на раз
войните програми и второ; без тяхното участие е труд
но да се направят най-адевватни програми на развитие. 
Защото те са основният камък, върху който ще почива 
бъдещото развитие на организацията на сдружения

— Посочете кои още обидно- 
интересите иде се фор- 

Босилеградсна об
ети на 
мират в 
иди на.

Самоуправителните общности на интересите, съз
дадени върху нонституционни начала в нрая на мина
лата година, вече трупат опит в дейността си. Качест
вено нов самоуправителен облик и рожба на нашата 
самоуправителна система — те нямат възможност да 
се проверяват, сравняват, съпоставят, освен в собстве
ната си прантика и действуване.

За дейността, опита и задачите на самоуправител
ните общности на интересите беседвахме с Борис Ко
стадинов председател на ОК на ССРН в Босилеград.

— Договор на всични обще
ствено-политически, стопански 
и други заинтересовани фак
тори все още нямаме. Засега 
се провеждат разговори в об
ществено-политическите 
низации, Общинската скупщи- 
1на, Координационното тяло за 
дейността на общностите на 
интересите.

Най-вероятно в стопанството 
ще бъдат създадени онези об
щности на интересите, ноито 
се .предвиждат със закона. И- 
ма изгледи да се създадат ре
гионални общности за елентро- 
й пътно стопанство (за пътно 
йата дейност може да се фор- 
бтопанство, накто и за комунал
ни рат и общински самоупра- 
-аителни общности на интере
сите).

Но в нрайна сметка — ще 
бъдат създадени онези общно
сти, които изисква живота, от- 
-ЙЬсно стопанството, инфраст
руктурата общетевените дейно
сти ...

— Какво се очаква от деле
гатите, делегациите и изобщо 
от самоуправителните общнос
ти на интересите в предстоя
щата им дейност?

— Преди всичко самоуправи 
Челните общности на интере-

труд.
По този въпрос в последно време бяха изнесени 

и мнения на сиидинатите, Съюза на иомуоистите и др. 
обществеио-полйтичесии организации.орга-

Изводът е един: там, нт»дето е сторена грешна, 
нъдето в изготвянето на развойните програми не 
участвували и трудещите се — тези програми естест
вено, ще трябва да бъдат подложени на основно пре
разглеждане.

са

Вярно е, че в изготвянето на тези програми има 
много трудности. На първо място — липсата на надри 
е голяма спънна, но при танива случаи трябва да 
потърси помощ от кадрово по-добре стоящите органи
зации, от стопанската регионална 
случай обаче не бива да се забравят трудещите се. 
що развитие. А те са в състояние отговорно и пълно- 
ще развитие. А те са в състояние отговорно и пълно
ценно да мислят за него.

— Съчетаващ и същевре
менно насочващ дейността на 
всички организирани социали
стически сили кан оценя
вате дейността на Социа
листическия съюз по отноше
ние на самоуправителните об
щности на интересите?

— В Босилеградска община 
засега действуват шест само- 
управителни общности на ин
тересите: за култура, детска 
защита, образование и възпи
тание, социална защита, жилищ 
но дело <и физнултура. Ведна
га иснам да изтъкна, че ако из
ключим годишните почивки, те 
действуват почти непълна го
дина. А това е сравнително 
нратьк период за да дадем пъ
лна оценка на тяхната дейност, 
на положителния или отрицате
лен опит.

И още една уговорка: ние 
досега не сме направили офи
циална оценка за дейността и 
резултатите от дейността на 
СИО (самоуправителните общ
ности на интересите).

— Съумяват ли делегатите 
да изпълняват задълженията 
си в общностите на интереси
те и базата която ги е избра- 
ла?

се

иамара. В никакъв

М. А.

сите да станат действен фак
тор в живота на хората. При 
тях се формират значителни 
средства. Това са средства на 
трудещите се и гражданите. 
Ето защо те трябва да се из
ползват за истинсното им пред
назначение. Тогава тези общ
ности ще могат свободно да 
кажат, че изпълняват функция

та си според конституционни
те начала.

А висчко това да стане дей- 
е необходимо 

организираните социалистичес
ки сили да действуват един
но и сплотено.

ствителност

{ Разговора води: Ст. Н.

ОБЩЕСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ твят и осъществяват в отно 
тенията на сътрудничество и 
взаимна зависимост, произти
чащи от сдружаването на тру 
да и средствата в тези органи 
зации, съгласно самоуправител 
ното споразумение, като при 
това трябва да се осигурят 
правата на работниците, та в 
основните организации на сдру 
жения труд да решават в при 
емането на тези планове.

Обществените планове на об 
ществено-политическите общно 
сти утвърждават общата раз 
война политика, накто и насо 
ките и рамките за изготвяне 
на мерила за инономическата 
политика на управителните и 
организационни мероприятия в 
осигуряването на условия за 
осъществяване на тези плано

Конституционно е правото на 
работниците в основните и дру 
ги организации на сдружения 
труд самостоятелно да изгот
вят планове и програми за ра 
бота и развитие на своите ор 
ганизации. Самостоятелно из- 
готвяа свои планове и програ 
ми за работа и развитие на 
своите организации. Самостоя 
телно изготвят свои планове и 
програми за работа и развитие 
на интересите, местните общ
ности и други самоуправител 
ни организации и общности, в 
които управляват с работите 
и средства на общественото 
възпроизводство.

Тази самостоятелност

— Самоуправителките общ
ности на -интересите имат свои 
скупщини и свои изпълнител
ки тела. В шестте общности 
на интересите работят над 
100 делегати. За съжаление, 
делегатите избирахме от същи 
те делегации за съветите на 
Общинсната скупщина. Може 
би затуй делегатите през из
теклия период не съвсем -из
пълниха задачата си — програ
мите за работа да определят 
онези, които ги финансират. -По 
материалите за сесиите на 
енупщините се е разисквало, 
но често формално. В самите 
скупщини са застъпени опреде
лени структури (например е- 
дин делегат застъпва поняко
га 3 до 4 местни общности).

— Какво ще се предприеме 
в тази насока за да се превъз
могне сегашното положение?

— В ход е подготовка за 
създаване -на още самоуправи- 
телни общност-и на интереси
те: за стопанството, инфраст
руктурата, комуналните дейно
сти, обществено - политически
те дейности. Предстоят -нови 
избори за делегации и деле
гати за вече създадените об
щности на интересите. Избо
рите -няма да бъдат формал
ност, така че делегатите за
напред ще трябва да -влезат в 
същността на своята с консти
туцията определена функция.

и други организации на сдру 
жения труд, самоуправителни
те и други общности.

Изхождайки от принципа на 
„солидарност и взаимност на 
всеки към всички и всички 
всекиго”, обосноващи се вър
ху, съзнанието на трудещите 
се, че своите трайни интереси 
могат да осъществяват само 
върху тези начала (Основни 
начала на Конституцията на 
СФРЮ IX (3), Конституцията 
на СФРЮ в чл. утвърждава 
правото и длъжността на ра
ботниците в основните и други 
организации на сдружения 
труд и трудещите се в самоу 
правителните общности на ин
тересите, месните общности и 
други самоуправителни органи 
зации и общности, в които у- 
правляват с труда и средствата 
на общественото възпроизвод
ство:

но това в съгласие с общите 
върху самоуправителни осно
ви утвърдени интереси и це
ли.

Следвателно, освен правата 
самостоятелно да се изготвят 
планове и програми за рабо 
та и развитие, налице е и длъ 
жността, задължението 
планове и програми да се съ
гласуват. Съгласуването на пла 
новете и програми за разви- 

се върши с цел да се 
осигурят отношения изцяло в 
общественото 
ство. Това задължение 
гласуване не стеснява, но всъ 
Щност афирмира самоуправи
телните права на работниците 
в планирането, нато при 
съгласуването на отношенията 
изцяло на общественото 
производство и 
на целонуПното материално и 
обществено развитие 
съгласие

тези

тие

възпроизвод- 
- на съ-

ве.
в из

готвянето на планове не е аб
солютна. Обществено-икономи 
чесната система, изразена 
Конституцията на СФРЮ, 
резултат на съвместните инте 
реси на работниците организи 
рани в основните организации 
на сдружения труд и други ор 
ганизации на сдружения труд, 
накто и трудещите се в само 
управителните общности на ин 
тересите, местните общности 
и други самоуправителни орга 
низации и общности. Поради 
това отделните интереси 
работниците в основните орга 
низации на сдружения 
се осъществяват съгласно инте 
ресите на други работници в 
същата основна

Според разпоредбите на чл. 
71 на Конституцията на СФРЮ, 
основите за изготвяне на об 
ществени планове на
ствено-политическите
сти са:

това
в въз- обще- 

общно-
договор за съвместни 

те интереси и цели на стопан 
ското и обществено развитие 
в общината, градската и реги 
онална общност, автономната 
област, републиката и федера 
цията, след това планове 
програми за работа и развитие 
на организацията на 
ния труд, 
общности на

е
насърчаване

върши
с общите интереси 

и цели, които се утвърждават 
върху самоуправителни основи.

Конституцията на СФРЮ 
чл. 70 определено 
слено, утвърждава

— самостоятелно да изго
твят планове и програми за 
работа и развитие на своите 
организации и общности,

— тези планове и програми 
взаимно да съгласуват с обще 
ствените планове и обществе 
но-политически общности и

— върху тази основа да оси 
гурят съгласуване на отноше

труд нията изцяло в общественото 
възпроизводство и насочване 
на целокупното материално и 

организация обществено развитие, а всич

в
и недвусми 

самоупра
вителните права на работници 
те в изготвянето на развойните 
планове и програми на основни 
те организации на сдружения 
труд и организациите на сдру 
жен труд, в чийто състав вли 
зат. Плановете и програмите 
на работа и развитие се изго

и

сдруже- 
самоуправителнитена
интересите и дру 

ги самоуправителни организа
ции и общности и накрая об 
ща оценка на възможностите 
и условията за развитие.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ съюз ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС — ДИМИТРОВГРАД!

ИЗБОРИТЕ—КРИТИЧЕСКА 

ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА
КОМУНАЛНО - БИТОВИТЕ 

АКЦИИ НА ПРЕПЕН ПЛАН !
Местните конференции на Со 
циалистичесния съюз в Дими 
тровградска община понастоя 
щем дейно работят върху раз 
решаването на редица комуна 
лно-битови и благоустройстве 
ни акции. Хубавото време до 
пусна на много от тях ежед 
невно да провеждат трудови 
акции — без оглед дали са 
самооблагане или доброволен 
труд
актуалните проблеми на свои
те селища.

В кои акции са ангажирани 
хората в отделните местни 
конференции ни запозна Цве
тан Еленков председател на 
Общинската конференция 
Социалистическия съюз в Ди
митровград.

— В момента нямаме точни 
сведения за материалния и па
ричен ефект от акциите, кои
то се провеждат, ,но знаем къ
де какво се прави и докъде 
се е стигнало. Пън трябва да 
се изтъкне и това, че данни
те бързо остаряват, понеже е- 
жедневно се работи, в зависи
мост дали хората могат да на
мерят свободно време или не. 
А тъй кат0 полските работи 
отдавна поприключиха наисти
на по всички райони в общи
ната се работи усилено.

Селата Бански дол и Пасна- 
шия са ангажирани в акцията 
по електрификация. Проектите 
и за двете села са готови, а 
в ход са останалите меропри
ятия за довеждането на тока. 
Преди всичко се разчита на 
самооблагането, както и на 
доброволния труд на населе
нието.

За отбелязване е. че в Пас- 
кашия цялото село е ангажи
рано в акцията, докато в Бан
ски дол, поради разпръснатост 
на селото са изоставени две 
махали.

строи път. Действително, зна- I 
чителна материална помощ о- 
казва Водостопанската общ
ност в Белград (500 хиляди ди 
нара), но следва да се изтък
не и себеотрицанието на кусо- 
вранчани. Съобщенията са въз
становени по съвсем ново тра
се, на което трябва да се по
строят още канали и подпор
ни стени. И тъкмо тук — нусо- 
вранчани са дейни.

Когато става въпрос за из
граждане, относно за поправка 
на пътища да посочим и По- 
ганово, което вече години на
ред строи пътя до Погановсни 
манатир. Несполуката с част

на ника окончателно изглежда ще 
им открие правия изход: да 
намерят решение със строител 
ното предприятие „Градня“.

Предприятието за пътища в 
Ниш е отделило към един ми-

реално оценяване на осъществе 
ните резултати м пропуски в 
работата и утвърждаване на не 
посредствените задачи за по
нататъшното претворяване 
живота на конгресните докумен 
ти и конституционни принципи.

Конференцията също заклю
чи, че в работата на първични 
те организации има значителни 
промени по отношението на за. 
дачите, набелязани в Писмото, 
Десетия конгрес на СЮК и Се 

конгрес на СКС. Особено 
е засилена активността за изди 
гане и укрепване на Съюза на 
комунистите в общината за по- 
успешно влияние в по-нататъш 

развитие на обществено- 
икономическата и политическа 
система, както и в борбата сре 
щу всички видове антисоцйали 

антиуправителни тен

X До края на годината ще се проведат избори във 
всички първични организации на Съюза на комунисти
те в общината

X Изборите се провеждат в период на засилена 
активност на Съюза на комунистите

X Двегодишната дейност трябва критически да се 
разгледа във всяка организация на СК.

в

за разрешаване на
Общинската конференция на 

Съюза на комунистите в Дими 
тровград прие решение за про 
веждане на избори в първични 
те организации на Съюза на 
комунистите в общината. Спо 
ред решението, в първичните 
организации на СК в местните 
общности, от 1 до 10 ноември 
ще се направи подготовка за 
провеждане на изборите. До 
20 ноември ще приключат пре

ции и евидентират кандидати 
за секретари и членове и се
кретариатите на организациите. 
Членовете на СК ще се запоз 
наят и с критериите на Съюза 
на комунистите на Сърбия за 
избиране на ръководства в пър 
вичните организации.

На изборните събрания ще 
се изберат секретари и чле
нове на секретариатите и ще

дмия

ното

етически и 
денции.

Предстоящите избори, освен 
организационното и 
значение, имат твърде 
идейно-политическо и обществе 

. но значение. Поради това на 
предизборните събрания трябва 
да се направи реално и крити 
ческо оценяване на двегодишна 
та активност на комунистите 
в първичните организаци, и то 
във всички области на обще
ствено-икономическото ни раз-

лион динара за поправката 
на най-критичните места на 

Власи — Трънски Одо-
*

ПЪ^Я
ровци. Хората от цялото това 
корито години наред изтъкват 
иск пътят не само да се до
веде в състояние на употреба, 
но и да се асфалтира. Засега 

. единствено ще се санира по-

:,ч- кадрово
важно

ложението.
Във Висок всички села орга

низират доброволни трудови 
акции за премахване на после
диците от незапомненото досе
га природно бедствие — гра
душка и проливен дъжд — у- 
нищожило съобщенията, заси- 
пало ливади, ниви, градини.

Район Забърдие и Димитров
град с околните села подгот
вят по-широка акция за пос
трояване на регионален водо
провод. Преди всичко трябва 
да се реши размера на само
облагането — в парични сред
ства и работна сила. Естестве
но. че за отделните селища

витие.

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКО ИЗДИ 
ГАНЕ

На заседанието на Общинска 
та конференция бе приета и 
информацията за идейно-поли 
тическото издигане на комуни 
стите и набелязани по-нататъш 
ните мерки и акции в това от 
ношение.

Бе заключено, че работа за 
издига-

Димитровград
се конкретизират предстоящи
те задачи.

дизборните, а от 1 до 10 декем 
, ери изборните събрания. Избо 

самооблагането ще зависи от | рите в първичните организации 
отдалечеността, разпръснатост- ' На СК в основните организа- 
та на къщите и пр. Счита се, ции на сдружения труд и само 
че до есента идната година се- | управителните трудови общно- 
лищата е този регион ще и- сти ,ще приключат до 25 декем

ври. От 1 до 10 ноември е пе 
риод на подготовка, предизбор 
ните ще се проведат от 10 до 
25 ноември, а изборните събра 
ния от 15 до 25 декември.

идейно-политическото 
не на комунистите е значител 
но засилена, но има и пропу
ски, които в предстоящия пери 
од трябва да се преодолеят.^ 

На територията на общината 
успешно са работили школата 

„Милен-

ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСИЛЕНА ДЕЙ 
НОСТВ Драговита местното само

облагане е ангажирано за по
строяване на мост и изграж
дане на пътя Драговита — По- 
ганово. Разбира се, че постро- 

важни

Общинската конференция на 
Съюза на комунистите в Дими 
тровград констатира, че избори 
те в първичните организации на 
СК се провеждат в период на 
засилена активност на комуни 
стите, решенията и конституцио 
онните начала. Изборите са мо 
мент за критическа оценка и 
обективен анализ на досегаш
ната активност. Съществено е

мат вода.
— С една дума, и самообла

гането, и доброволният труд. 
канто и даренията на преелни- 
сците, са насочени към реша
ване на най-належащите кому
нално-битови и благоустройстве 
ни акции — заяви накрая др. 
Цветан Еленков.

на самоуправителите 
тие Попович“, младежката поли 
тическа школа и са проведени 

И идейно-

дваяването на тези 
обекта не може да се завър
ши в къс срок и ще трябват 
още сили, труд, и средства?

Куса врана, която тази годи
на претърпя голямо природно 
бедствие и загуби току-що по- 

наново

редица семинари, 
политическото издигане на ко 
мунистите в първичните органи 
зации е било добро.

Беше приета програмата за 
ло-нататъшните акции за идей 
ночпалитичесното издигане на 
комунистите в общината.

Според програмата трябва да 
продължи идейно-политическо 
то издигане на комунистите в 
първичните организации. Те тря 
бва да разгледат предвидените 

от които досега са реа

На предизборните ще се раз 
гледат и приемат отчетите за 
работа на първичните организаСт. Н.

строения път в него,

СРЕЩИ

ПРИЗНАНИЕ И ЗА СЪРАБОТНИЦИТЕ сказки,
лизпрани приблизително полови

Темите са от областта на 
и нашата обществе

ката.
марксизма 
ко-политическа система, а по
нататъшната им обработка да' 
се подобри метода на работа.

политическатаобработвано, а сетне в мага
зина за суровини и като отго
ворник за готови модели. На 

работно място е кече де
сет години.

Бранно Димитров о един от 
обикновените работници в „Сво 
бода". Той о обаче и от пионе 
рито, които са слагали основи
те на днешната модерна кон
фекции. Същевременно е бил 

всички обществе-

— Бановичи. Другата година, на 
то „стар’> Дригадир Бранно о 
между първите в изграждане- 

фабриката „И. Л. Рибар" 
Железнин, а през 1948 годи- 

можду бригадирите на 
томобилиия път Белград За
греб („Братство и единство ). 
За три години шест мосоца 
провожда в трудови акции.

След отбиване на военната 
си повинност се заврилча 
шивашката кооперация, и 

конфекции „Свобода .

Младежката
ЕДИН от носителите на таз-—аР^гс:

?оИИеВИ0бБРАННОНапТОПДИМИ.

ТРОВ, работник В конфекция 
Свобода". Роден преди 46 

години в Димитровград, още 
като дете почувствувал много 
трудности в живота...

__ Имах само тринадесет го
дини, когато започнах да изу
чавам шивашкия занаят. Рабо
тих като чирак — по цял ден, 
а вечерта отивах на училище. 
Това продължи все до 1946 го
дина/ Тогава формирахме 
вашна коперация и аз 
стъпих на работа в нея. Въпре 
ни трудностите имаше и доб
ри работи. А това е, че рабе- 
тих При добри майстори и до
бре изучих занаята. После ра
ботих като нвалифициран ра- 
ботнин, произвеждахме панта
лони и други артикули.

политическата школашкола и 
на „Борба“ вече работят и в 

включени общо 60 девои 
младежи. И тази година ще

товато на тях са
в ки и

работи школата на самоуправи 
телите по метода на школата 
„Милентие Попович в Белград.

ще бъдат включени 50 мла 
ди работници.

ав-на

нея
от общинаДесет комунисти

бъдат изпратени в поли 
школа игри Работни- 

унивеситет в Пирот, коя 
то започва работа тези дни. 
Политичеоният курс в ниш 

посещават 18 комунисти 
■по 6 от стопанството, извънсто 
ланските дейности и от селата.

В програмата са предвидени 
и други форми на мдеЛно-политм

издигане на-комунисти

активен във 
ни работи.
_ Имам 22 години трудов 

Личният ми доход о 1850 
висок, но имайки

в та ще 
тичеснатасега
чеокиявочо

Различни недоразумения 
предприятието „са го принуди 
ли" да потърси работа на дру
го -място. Работил о една -годи 
на при частен майстор, а слод 
това три години в новоформи- 
раната кооперация „Прогрес . с. 
ободиняването на тези две ор 
гамизации и Димитров отново 
ее завърта" в „Свобода , 
иъдето е до Дноо. Известно 
време работи а отдел за до

стаж.
динара. Не е
предвид днешните условия

все пак о доста- 
Имам и собствена къща.

в
в

щестопанството,
ши- тъчно.

Онова, моето най-много мо 
тазгодишното обещет- 

Смятам, че

Бранно Димитровпо-
обича радва о

вочо признание, 
това е награда за дългогодиш- 
нага ми робота и признание и 

моите другари - работници.
А. Д.

Но Бранно Димитров 
най-много да разназва за дни
те на обновата на страната ни. 
Имал е само седемнадесет го
дини, ногато заминал на трудо 
на акция. Два месеца строил 

линия Бръчно

месното
те.

А. Д.30
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ПЛАН И АНАЛИЗ В „ГРАДНЯ"ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ, ЗАВЕЖДАЩ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД ;За по-добри производствени 

резултати упорита борбаЗа реален
средносрочен
план ХОД, е .възможно по-малки раз

ходи. Но това не 
трябва да пренебрегнем каче
ството. Напротив.

— Чувствуват ли се резулта- 
стабилизационните ме- 

предприятието?

значи, че
Стабилизационните мероприятия и резултатите

организацията при днешните усло- 
план по

тях, положението в
вия на стопанисване, нанто и средносрочният

върху ноито беседвахме със Тите на
нето на суровини метали и не 
метали също мално е назано. 
И този раздел трябва по-обсто 
йно да се обработи. |

Това бяха само някои от за 
бележките отправени на засе 
данието на Изплнителния съ
вет. Безспорно е, след като се 
чуе мнението и на останалите 
трудови организации, обицно 
стите на интересите, местни
те общности, банките и т. н.), 
ще може да се изготви план 
— реален и осъществим.

съвет приИзпълнителният 
Общинската скупщина в Ди
митровград обсъди концепции 
те на проектоплана по средно 
срочно развитие на общината. 
Материалите ще се разгледат 

обществено-политическия
организациите на сдру 

жения труд, останалите трудо 
местни и общностите на 

които трябва да

развитие бя*а въпроси,
Михайлов завеждащ отдел план и анализ в роприятия В

__ След деветте месеца на
можем да бъдем до- 

от осъществените досе- 
Общият доход

ЛИЧ.НИ-

Вапентин
строителното предприятие „Градня“. годината 

волни -
,на работа и доверие на хора- га резулати.
та, за които „произвеждаме“ значително е увеличен
трябва да държим сметка за те доходи също тана, а лечал-
много работи. Преди всичко за бата .възлиза на над 1 милион
качеството на .работа, спазване 

инвестиционните срокове, 
и избиране на такива

— По отношение на стабили
зационните мероприятия „Гра- 
дня“ има конкретни задачи. 
Трябва да изтъкнем че специ
фичните условия, при 
работим, изискват специфични 
мероприятия-

Днес в стопанството, а осо
бено при строителните пред
приятия се води остра конку
ренция. Да получим олределе-

от
актив,

ви, коитоинтересите, 
се изкажат по материалите от 
правят определени забележки 
и изнесат своите мнения. Въз 
•основа на това ще се изготви

на
нанто
„купувачи“ които са в състоя
ние да платят нашата работа. 
С една дума, целта е по-голя- 
мо увеличение на общия до-

проектоплана на общината, ко 
йто отново ще обсъди Изпъл 
нителния съвет, а след това 
ще ,се проведе публично ра
зискване.

Беше констатирано, че мате 
представляват добра 

по-нататъшна рабо 
бяха отправени и сери

А. Д.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ССМ В БОСИЛЕГРАД

Разнообразяване на младежката 

дейност
риалите 
основа за 
та, но 
озно забележки.

Е концепциите на проекто
плана е предвидено от 1917— 
1980 год. общественото произ 
водство да се увеличава 
14,9 на сто, а настаяването на 
нови работници с 4,4 на сто 
Общо мнение е че това е твър 
де амбициозен план. Тази о- 
ценка се бази ра на сегашното 

стопанство

НАЛЕЖАЩИТЕ ЗАДАЧИ

В разискванията конкретно 
бе посочено в нои насоки 
трябва да се развива младе 
жката дейност занапред. Пре 
ди всичко трябва да се заси 
ли марксистката дейност — 
чрез съответните кръжоци, ко 
мисии и политическата школа, 
подобри осведомяването на 

•младите за собствената дейност

с Валентин Михайлов
динара. Ако прибавим и това, 
че значителни средства са от
делени във фондовете и обе
ктите за наши нужди може 
свободно да кажем, че изпъл
нението на плана върви, добре. 
При това през четвъртото три
месечие очакваме още по-доб
ри резултати.

работи и печалбарството пред 
стои създаване на 
организации в селата.

Младите дейно са внлюче 
ни в работата на съветите, де 
легациите, снупщините на об 
щностите на интересите и дру 
ги организации. В Съюза на 
комунистите членуват 165 мла 
дежи и девойни. За идейното 
издигане на младите се ус
тройват семинари, изнасят ска. Ниш и пр., разнообрази-  ̂мла-^ ност-става дума?- 
зки, организират обществено- Лежна лейност “ Ние преместваме с ъще
политически акции. Миналата .. ‘ _ ствуващите цехове (дърводел-
година Общинският комитет Младите трябва да бъдат пър ски, шлосерски, автотранспор- 
на СКС организира политиче ви в редовете на стопанското тен, електроцех и т.н.). За це-
ска школа, която посещаваха преустройство в общината, дей 
45 младежи и девойки, а по н0 да работят върху стопансна

та стабилизация. Същевременно 
младите повече ще се ангажи 
рат в обществената самозащи 
та и всенародната отбрана ко
мунално-битовите и залесите 
лни анции. Особено ударение 
ще бъде сложено на организа 
ционното укрепване на първич 
ните организации на село, как 
нто и обхващането с организи 
рана дейност на воични млади 
хора в общината.

Младите в Босилеградска 
община се намират в процес 
на организационно укрепване 
на своите редове 
статира на неотдавнашното 
разширено заседание на Пред 
седателството на Общинска
та конференция на ССМ в 
Босилеград. — Периодът от 
изборите до днес се характе 
ризира с преустройство на 
първичните организации на 
младежта.

На заседанието бяха пока
нени, освен членовете на Пре
дседателството и представи
тели на Републиканската кон
ференция на ССМ, председа
телите на комисиите на ОК 
на ССМ, председателите на 
първичните организации на 
младежта, делегатите на мла 
дежта в младежката между 
общинска конференция, ръко
водителите на обществено-по
литическите организации, де
легатите на младите в обще
ствено-политическите органи
зации, членовете на комиси
ите за работа с младите при 
ОК на СКС. За съжаление, 
мнозина от обществено-поли
тическите ръководители не 
дойдоха.

На територията на община
та действуват 33 първични 
организации в местните общ
ности по селата и една в гра 
да, 12 в гимназията и 6 пър
вични организаци в Школата 
за квалифицирани работници. 
Въпреки че младите наброя
ват към 2500 души, засега са
мо около 900 членуват в ор
ганизацията, имат младежки 
книжни и плащат членски 
внос.

На разширеното заседание 
главнсг бе направен опит да 
се прецени сегашното състо
яние и ..степен на организира
ност, както и дееспособност
та на младите. Твърде обстой 
но, но конкретно бяха посоче 
«и проблемите и пропуските в 
досегашната дейност, изтък
наха се положителните опити 
и набелязаните задачи за пре 
дстоящата дейност.

първични

се нон-вположение на 
общината.

Не бива да се забрави, че в 
момента на димитровградско 
то стопанство недостигат 70 ми 
лиона динара за постоянни обо 
ротни средства. Това ще рече, 
следващият средносрочен план 
започва в особено сложни ус
ловия за производство, които 
не гарантират напълно осъще 
ствяването на една такава про

и обществено-политическия жи- — Вие споменахте обекти за 
ваши нужди. За какво всъщ-вот чрез в. „Братство”, Радио

4~

грама.
Ако се знае, че основа за 

изготвяне на плана по разви 
тие на общината — основа са 
плановете на трудовите орга 
низации може свободно да се 
каже, че стопанските органи
зации са работили програми 
на желания. Ако не беше та 
ка, то в плановете им щяха 
да бъдат посочени възможно 
стите за изнамиране на сред 
ства. Следователно не е възмо 
но е да се правят планове без 
да се знае има ли средства 
за осъществяването им.

Не е отделено нужното вни
мание и на възможностите за

лта са нужни и определени ка
питаловложения.. Поради това 
е в ход акция за провеждане 
на доброволна работа. Това 
значи, че започнахме да рабо
тим и през свободните събо
ти. За преместването им са 
необходими 7,5 милиона дина
ра. Средствата от 20.% което 
предтавлява заснонен мини
мум, обезпечихме сами. Очак
ваме банкови кредити, както 
и кредити от набавчиците, по
неже е запланувано да купим 
някои нови машини и камиони. 
С провеждане в дело на тази 
акция ще създадем условия за 
много по-качествена работа, а 
с това и възможност за уве
личение на дохода и личните

настоящем с 
шнола на вестник „Борба" са 
обванати още 40 души.

Младите от Босилеград по 
стигат хубави резултати в ме 
стните трудови и залесителни 
акции. В тях са взели участие 
около 1 500 младежи и девой 
ки, засадена е паметник-гора 
на историческото партизанско 
място в „Кин-стан”, залесени 
са огромни площи голини, уре 
дени училищни дворове, дове 
дена вода в училищата.

Въпреки липсата на подхо
дящи условия за организира 
не на културно-забавен 1 живот, 
(в града няма помещения) за 
държавните празници и дру 
ги празненства се изпълняват 
подбрани 
програми, 
програми. Тази есен по почин 
на ОК на ССМ бе създаден 
футболен отбор, коЧо обеди
нява работата на 35 младежи.

политичесната

свързване и делово сътрудни 
чество на местните организа 
ции с подобни 
във вътрешността. А това е 
един от изходите за някои сто 
пансни организации в община

Председателството на ОК на 
ССМ реши да засили дейността 
на комисиите при Общинската А°ходи в предприятието.

— Как средносрочният план 
предвижда увеличението на 
дохода и личните доходи в ор
ганизацията?

— Общият доход в предпри
ятието за период 1976—80 го
дина трябва да се увеличава 

Ст. Н. с 15 на сто всяка година, об
щественото

организации

младежка конференция, като 
по тоя начин разнообрази икултурно-забавни 

пиеси, фоклорнита.
Има мнения, че някои раз 

дели в концепциите на проек 
топлана трябва да се обрабо
тят по-обстойно. Това особено 
важи, за настаняването на но 
ва работна ръка. В средносро 
чния план трябва ясно да се 
наже за кои професии реги
стрирани в Завода за настаня 
ване в предстоящия период 
ще се открият работни места.

По отношение на изследва

конкретизира младежната дей
ност.

норизводство с 
14,3, а броят на нови работни
ци с 4,9 на “Предвиде
но е личните доходи да се у- 
величават всяка година с 15,7 
•на сто. Ние в момента изгот
вяме обществен договор за раз 
пределение на дохода .и лични 
те доходи в предприятието. О- 
свен това в ход е изготвяне на 
оиетематизация, с

сто.

аналитично 
оценяване на работните мест- 
та. Тази задача провежда 
нас „Заводът за производител
ност на труда“ от Белград. То
ва ще бъде основа за реално 
разпределение на личните до
ходи, което е важно условие 
за по-успешна работа.

за
Организационното укрепване 

— основа за по-голяма 
дейност

Занапред младите организа 
ционно още повече ще укреп 
ват своите редове, 
измина периода на

Понеже
полските

А. Д.
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ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА

Добри сортове
по-високи добиви

Семето е носител Тези дни, когато всеки дона жиз
нена сила >и наследствени осо
бености на родителите. Чрез

макин излиза на нивата Да
сее пшеница — трябва да си

него не само се размножава припомним за посочените фан 
ти. Още повече като имамеи разпространява даден вид ра

стение или сорт, но се създа предвид с колно и какви сор
ват възможности за прехрана тове пшеница разполагаме.
на човека и полезните домаш Специалистите назват, че те
ни животни. зи дни Съюзната номисия за

признаване на сортове е издаМинало е времето, когато ла списък на редица високо-производителят е имал жела добивни сортове пшеница. Петние да се снабди с ново се от новоприетите сортове наме на някое растение, защо вред из Югославия чрез трито днес имаме над 274 призна годишно наблюдение са дава-ти 1Нови домашни сортове расте ли и по 55 центнера от единния, от които 119 сортове хи- хектар. Две от тях — „крагуе 
вчанката" и „фрушногорката" 
са дали отлични резултати, въ 
преки че са отглеждани при 
обикновени, стандартни усло
вия. Тези сортове би могъл 
да отглежда всеки селскосто 
лански производител у нас.

бридна царевица, 39 сортове 
пшеница, 13 сортове картофи 
м т. н.

трович, мнозина се разочаро 
ваха и загубиха вяра в бъде 
щето на този път през кана 
рите при Погановски мана
стир.

Поспря и антивността на об 
ществено-политическите орга 
низации и акцията затихна.

Сега е време обаче да се 
раздвижат всични сили. На 
първо място ще трябва да се 
събере несъбраното местно са 
мооблагане за изтеклите две 
години, да се сключи нов до 
говор с „Градня" и да се за 
почне със сериозна работа. А 
щом местната общност се на 
еме сериозно с изграждането 
на пътя
ва и помощ от 
скупщина.

С изчакване пътят да по
строи някой отстрани, без ак 
тивно участие на населението 
в Поганово, нищо няма да 
стане.

АХ, ТОЗИ ПЪТ!Изобилието на качествени 
семена и посадъчен материал 
се чувствува в нашето произ
водство, което през изтекли
те десетина години бележи по 
стоянен възход и достига све 
товно равнище. Но дали мо 
жем напълно да бъдем довол 
ни от постигнатото? Естестве
ното, не можем. И 
изобилието от доходни сорто 
ве, например хибридна царе
вица — едва всени втори хен 
тар у нас се засява с хибри 
дна царевица, а в производ
ството на пшеница и понрай 
съществуването на високодо- 
бивни сортове пшеница — ед 
ва всяка втора _година, .обновя 
ваме семето.

да отиде при близки и позна 
ти, при синове и дърщери, ра 
ботещи във вътрешността на 
страната — пак пътят е преч 
ка. Измъчват се хората, но
сят багажа с километри от се 
лото до спирката при манасти 
ра. А и там когато стигнат — 
изморени и потни — много пъ 
ти нямат подслон (ако не е 
отворен бюфет на „Балнан”).

А с този вече „Исторически 
път" положението още не е 
ясно.

Лятото измина, посвърши 
най-голямата работа в полето 
и погановчани пак обвзема 
миналогодишната актуална те 
ма: какво ще стане с пътя 
до Погановски' манастир? Та 
зи тема е погълнала буквално 
всички погановчани, защото 
липсата на добър път, на до 
бри съобщения, най-много чув 
ствуват те на своите плещи.

Ако някой се разболи — труд 
но стига линейката на Здрав
ния дом, а не винаги помощта 
на местната амбулатория е до 
статъчна.
Ако няной погановчанин йена

Тези сортове обаче в настоя 
щата сеитба няма да се нап 
рави проверка кой от 39 сор 
тове пшеница най-добре 
вирее в дадена почва. А за 
това е необходимо съдействи 
ето на специалистите.

Без съдействието на наука 
ката не могат да се очакват 
по-забележителни 
А няма защо да не се потръ 
си нейната помощ, ано вече 
сме решили да се борим за 
повече и ло-начествено произ 
водство и в селсното стопан 
ство.

ще

покрай

резултати.

може да се очак 
Общинсната

Ясно е само едно: частният 
Митро-майстор Аленсандър 

вич който даваше големи обе 
щаний, че ще го построи — 
изобщо не иска ни да чуе 
за пътя. Йона само да си ДРУ 
реди сметките с погановчани 
— и толкоз!

— Не зная и аз какво ще

НАШИ СЕЛА

ПЕТТЕ ИСПАНИЯ НА „8ЕЛЕШ“ М. А.
стане по-нататък с пътя — ни 
каза председателят на местна 
та общност в село Поганово 
Еленко Зарков. — Изработено 
то количество на пътя от май 
сюр Аленсандър Митрович ве 
че три-четири пъти мерим и 

не може да се „сло 
изкара

Е\(*лс*жка
ИМА НУЖДА 

ОТ ВЕТЕРИНАР
А налага се да бъде опреде
лено място и за гробища...

Решението на посоченото ще 
даде главно градоустройства 
ната служба при Общинсната 
скупщина. Прието е заключе
ние да се санира сегашното 
положение, като се 
събарянето
стро;ни. След прокарване на 
улиците ще се пристъпи към 
разрешаването и на останали 
те проблеми.

* Понеже хората от селище 
то главно са работници в ди 

промишлени 
сутрин

Става дума за нрайградско 
селище в близостта на Дими
тровград, изникнало вследст
вие промишленото развитие 
на града.

Това всъщност е най-младо
то селище в Димитровградска 
община

ма — имат дори изготвен про 
ект.

В отговор на въпроса бе из 
тъкнато, че наскоро ще започ 
не изграждането на регионален 
(водопровод за Забъдието, Ди 
митровград и крайградските се 

С него е обхванат и „Бе

мерните
жат". Нашият геодет 
850 кубически метра, неговият 
— 3 000! Мери го и трет спе 

Той го изкара 
1 200

В последно време в 
Поганово има три случая 
на загиване на добичета 
чрез задавяне с плодо
ве. Големи щети са „тръг 
напи" стопаните, за
щото се касае за нрави, 
които струват по нянолно 
хиляди динара. Добичета 
та се задавят с ябълни 
или нруши, хората са бе 
зпомощни да им помог
нат, а донато стигне по 
мощ от Димитровград — 
обикновено вече е късно 
и добичетата са на път 
за касапницата.

— Считам, че има осно 
вание в Поганово или 
Тр. Одоровци да има ве 
теринарен техник.

Той ще е в състояние 
да обслужва Поганово, 
Тр. Одоровци, Барйе, 
Драговита и йанени дол. 
По-големите села в този 
район имат телефонна 
връзна и би могло да се 
действува. В танъв слу
чай ще се избегнат щети 
те, ноито сега хората по 
насят.

И наистина този проб
лем отдавна търси реше 
ние. В тези села, ноито 
нямат добри съобщител
ни връзни с Димитровград 
— щтите по добитьна 
са големи.

избегне циалист. 
някъде
чески метра! Досега сме пла 
тили на Митрович мъм 70 хиля 
ди динара. Готови сме три ед
на реална сметка да му из- 

,и останалата дължима 
сума и да прекъснем разправи 
ите с 

— Тези дни 
нов, бях при председателя на 
Общинсната енупщина в Дими 
тровгрод инж. Борис Борисов 
и той ми обеща че специалис 

пътя

лища.
леш", па затуй е желателно и 
белешани на направят необхо 
димата подготовка, като се вил 
ючат в общата акция.

настана само за 
няколко години. Днес „Бе- 
леш”, или още „Лукавица 2", 
както го наричат, има около 
150 семейства и 600 жители. 
От тях приблизателно 140 са 
ученици, главно в основните 
училища.

В началото номунално-бито- 
вите проблеми на селото не 
се открояваха така остро. Но 
откак селището нарастиа, а и 
все още расте, необходимост
та от тяхното решаване не тър 
пи нинаиво отлагане. Ето за
що неотдавна група от 30 гра 
ждани разговаря с предсе
дателя на Общинската скупщи 
на инж. Борис Борсиов и с пред 
седателя ма ССРН в Димитров 
град Цветан Елениов.

,/Болешани” 
изтъкнаха в пет точки:

* Водоснабдяването пред- 
ооновният жизнен про

нуби-на сегашните по- «ъм

* Липсата на обществени 
помещения за организиране 
на събрания до голяма степен 
спъва договарянето по основ 
ните проблеми. Ано хората 

къде да се съберат, да 
мисли

платим

него.митровградсиите 
предприятия и всяка 
отиват на работа, а на обед 
се върщат — житолито на се 
лищото търоят „Ниш-онспрес 
да подобри транопотнито ус- 
слуги. Техния иск со състои: 
да се поддържа ройсовата ли 

на обед.
има още

— изтъкна Зар
ня

мат
споделят желанията и 
те си, да се договорят —

може да се де'ствува.
мак

ти, които ще размерват 
Сунооо — Звонци ще измер 
ят и направеното на пътя пога 
ново-Погановски манастир.

Накви други трудности 
във връзна с изграждането на 

има?

тогава
* В пряма връзна с това е 

необходимостта 
Сто и четиридесет 
ежедневно изминават и по ня 
колко километра, за да сти
гнат в училищата на Димитров 
град, Лунавица или Желюша. 
Следователно, училищна сгро 
да на селото е твърде необ 
дима...

* Градоустрояването 
лището също тревожи хората 
от това селище. Тук къщите 
са строени без градоустрои 
ствен план. Преди всично ули 
ците не са прокарани, според 
изиенванията на съвР®м®нни 
те селища. Липсват Р0Ш0НИЯ 
и за останалите комунално-би
тови обекти: електро и кана 
лизационна мрежа, магазини 
за снабдяване със стоикI от

необходимост и друго.

от училище, 
учиници

ния сутрин и 
Разбира се, че 

проблеми, ноито търсят реше 
ние. Тапа например на 0 Р0 
шано преминаването праз же 
лозопътната линия, накто и 
праз автомобилното шосе. 
строяаането на подлези и над 
лази също трябва спешно да 
се рошава, понеже С0Г001НО™ 
им преминаване е твърде ри 
сновано. Дори вече има и зло

пътя
_ Трудности има и повече

— каза Зарков. В закъснение 
сме със събирането на местно 
то самооблагане за пътя. Сега 

когато няма много ра

своите искания

бот03°и 'що трябва сериозно 
Да се заемем с този въпрос. 
В тази акция ще трябва да се 

по-дейно и останали 
сили

на са
ставява
блем: без здрава питейна вода 
да _ няма добър живот. Вода 
та от бунари, помпи, кладенци, 
и г?р. не само, че изисква осо 
бени усилия да се дойда до 
„вяноне се анае качеството 
й а и употребата й е ограни 

, Обикновено се задоволя 
най-ооновните нужди. А хо

рагта са ои построили беи ц ис 
и*т ля имат чешми по домове 
тГои ■ Зв да р0шат ПробЛв-

полуки.
Съвсем

не всичко ще П/,и..
и наскоро да се реши. Основ 

обаче гражданите да 
сами да запре 

тогава няма до 
отстрани, 

общината, а 
Ст. Н.

разбираемо е, че 
може наведнож включат

общество-политичесни
селото, за да може да тръ 

гно напред.
В душите на председатели 

на местната общност Зарков 
много реализиъм. Вярно 

несполуката с Ми

те
в

ното е
се организират, 
тнат ръкави, а 
изостане и помощ 

всично на
и от други.

М. А.чена. имават преди 
след това

е, че след

първа
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№СРЕЩИВ ДИМИТРОВГРАДСНАТА ГИМНАЗИЯ

ДВАМАТА ОТ «ПОДЦЕНЕНОТО» УЧИЛИЩЕРАБОТЯТ СЕКЦИИТЕ
география, химия, математика, 
френски и руски език, Накто 
и литературната секция и три 
буната на младите поети и пи 
сатели.

Нужно е да изтъкнем, че ос 
вен секциите (по всички пред 
мети, изучаващи се в гимна 
зията (ще работи и маркси
сткият клуб. Всеки ученик има 
право да бъде член най-мно
го на две секции. В извън 
класовата дейност ще бъдат 
включени всички учиници на 
гимназията.

Тази учебна година започна 
ха с работа болшинство ю сек 
ции при димитровградската 
гимназия „Й. Б. Тито”. На пър 
вите срещи бяха избрани ръ 
ководители на секциите. Ръко 
водители са ученици, които 
ще организират дейноста, а 
всестранна помощ ще им ока 
зват преподавателите по от 
делни предмети. Вече са при 
ети планове за тазгодишната 
работа.

Миналата седмица започна 
ха с работа сенциите по исто 
рия, физика, биология и спор 
тната секция. Тази седмица 
започват работа секциите по

останалите обществено-
разбере, че и тук има добри 
ученици, примерни младежи и 
извънредни другари. Наистина, 
болшинството от тях са от по
бедни семейства и там е беда
та, че са ценени не по спосо
бностите си но по облеклото 
им и под.

В премахването на танива от 
живели схващания в ново ру- 
хо трябва много повече отиол- 
иото досега да се 
просветните работници, 
зът на социалистическата^ мла

деж и
политически организации в учи 

По всичко личи, че ги
Откровено да кажа възмуща 

ва ме фактът, че като ученик 
в Босилеград се срещах с 
много хора, ноито с подценя
ване гледаха на учениците от 
училището за квалифицирани 
работници. Следователно те 
така гледаха и на това учили
ще, което според всички зако
ни има статут на средно учи
лище. За голямо съжаление 
едно такова отношение към ко 
легите си проявяват и някои 
гимназисти. Не може ли да се

лищата.
мпазията и училището за нва- 
лифицирани работници трябва 
да се обединят в единствен 
училищен център. А обремене- 

някои хора с таии-ността на
схващания може зле да се 

отрази на бъдещата им успе
шна работа.

Да посочим и това, че въпре 
ни множеството трудности от 
обективно и субективно естес 
тво училището постига завид- 

випусиа

ва

ангажират 
Съ годеница Илиева, член 

на редакционната гру
па при ОК на ССМ

ни успехи. Няколио 
вече се включиха в стопанст
вото. Мнозина от учениците 
продължават образованието си 
на полувисши и висши училища 
в Ниш, Скопие и други градове. 
И едните и другите постигат до 
бри резултати в работата и шко 
луването си. Срещахме се с 
двама от тях...

ВАСИЛ СТОЙНЕВ. — Мина-

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Димитровградски младежи в Годеч
Делегация на Общинската рията и работата на Димитро 

конференция на Съюза на со вския комунистически младе 
циалистическата младеж от Ди жки стлоз. 
митровград бе на еднодневно
посещение в Годеч. Димитров След проведените разговори 
градските младежи бяха гости делегацията на ОК на ССМ от 
на Димитровския комунистиче Димитровград посети фабри- 
ски младежки съюз в Годеч ката за електроуреди „Маг- 
Гостите бяха запознати с исто нит”.

лата година завърших училище 
то за квалифицирани работни
ци с отличен успех. Сега след
вам техника в Ниш. Мога да 
се похваля, че в новата среда 
бях приет много хубаво. Нямам 
особени трудности в следва

нето. С повече трудности и 
упоритост може да се пости
гне успех. Доволен съм от 
досегашните си резултати.

БОРИС КРУМОВ е също та
ка един от завършилите „под
цененото“ босилеградско учи
лище. Следва втора година ма 
шиннен факултет в Ниш.

— Искам да подчертая, че 
освен нас,’ които сме на техни 
ческите науки, мнозина наши 
другари следват и обществени 
те науки 
чески факултет. И то наравно 
със завършилите гимназия или, 
средно икономическо училище. 
Тук никой никого вече не пита 
кое средно училище е завър
шил, но кан е с изпитите. По
следните изискват много труд, 
безсънни нощи, лишения от 
много непотребни „удоволст
вия".

Сътрудничество на младите 
от „Вискоза“ и „Тигър“

Борис КрумовВасил Стойнов

КОНФЕРЕНЦИЯТА НА МЛАДЕЖТА В ДИМИТРОВГРАД
СКАТА ГИМНАЗИЯ

за се интересуваха и бяха 
запознати с процеса на про 
изводството в „Тигър”. Състо 
яха се и разговори, както и 
спортни срещи.

Гостите поканиха доманини 
те да ги посетят, което бе 
пирето
на младежката организация в 
„Тигър” ще направи посеще 
ние на „Вискоза” на 8 и 9 
ноември.

Ползотворното делово сътру 
дничество между заводите 
„Вискоза” (Лозница) и „Тигър" 
(Пирот) прерастна в богато съ 
трудничество между работни
ците от двете организации, а 
особено между младежта. По 
почин организациите на Съю 
за на социалистическата мла 
деж в тези трудови колекти 
ви миналата седмица младите 
работници от Лозница бяха на 
двудневно посещание па мла
дежта от „Тигър”.

По време на посещението 
младите работници от „Виско

Приета програма за работа
Миналата седмица се състоя 

първото заседание на Конфе 
ренцията на учащата се мла 
деж при гимназията „Й. Б. Ти 
то" в Димитровград. Конфе
ренцията прие план на работа 
за тази 'учебна година.

Като първостепенни задачи 
в програмата са набелязани 
провеждането на акцията „Най 
добър ученик, паралелка и у 
чйлище”, работата върху иде 
йно-политическото 
ние 1на 'учениците {чрез тюли- 
тичесните школи и секции),

провеждането на трудови ак 
ции и други дейности.

Конференцията избра и ко 
мисии за младежките трудови 
акции, за осведомяване на мла 
дежта, културно-забавен живот 
и спорт. Всяка от комисиите 
трябва да изготви план за ра 
бота. С формирането на тези 
комисии ще се подобри рабо 
тата на Конференцията на 
младежта в гимназията.

Благой Васов, член на 
редакционната група при 
ОК на ССМ

радушно. Делегация
правен, инономи-

Цанко Костов, член на 
редакционната грфпа при 

Ок на ССМ

Добразова-

Асен Антимов, студент

ЛАЗО БОГЕСКИ

В името на историческата истина
В НАЧАЛОТО собствените части 

световна война, 
истинското участие на НОВ 
Югославия. Всъщност, 
за бойните действия

на октомври та
зи година навършиха 13 години от 
започването на заключителните о- 
перации за пълно освобождение на 
Македония, Сърбия, Косово, Черна 
гора и Далмация. Тази година тър
жествено бе чествувана и 30-годи- 
шнина от поебдата над фашизма 
във всички страни, които се боре
ха на страната на антихитлерист- 
ката коалиция.

При възкресяването на споме
ните за тези славни дни пълно пра
во се очакваше да се отдаде зас
лужено признание и опрдели в ис
торията правото място на всички 
онези, които допринесоха да се из
воюва тази победа, извличайки от 
това необходимите поуки.

При ознаменуването на общия 
юбилей за победата над фашизма 
имаше опити в отделни чуждестра
нни вестници и публикации да се 
преувеличи ролята и приноса

през Втората 
а да се подцени

на
става дума 

в заключител
ните операции на НОВЮ за пълно 
освобождаване на страните, в кои
то участвуваше и българската Оте
чественофронтовска армия.

И в последния брой 
ние „Известия“ на Института за 
военна история при генералщаба 
на Българската народна армия, ко
ето тези дни е пуснато в продаж
ба се посочва

на списа-

че частите на БНА 
са освообдили Куманово, Скопие, 
Кочани, Щип, Ниш и други места,' 
а частите на НОВ на Югославия 
не се споменават, сякаш не са съ
ществували. По повод на това под
ценяване, а в името 
ска истина пиша

на историче- 
тази статия и 

моля редакцията на „Борба“ 
публикува.Перица Илиев да яЦВЕТЯ на
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ПО ПОВОД „МЕСЕЦ НА КНИГАТА”

В Димитровград:

Популяризиране на книгата ни читатели. Общата ползвае
ма повръхност ще достигне 
към 120 срещу сегашните 49Културната манифестация кв. метра.

За изграждането на библио
щения и „необработеност” не 
се даваха на прочит.,,Месец на книгата”, както се

очаква, в Димитровградска об теката средства ~ на стойност
щина ще 'бъде ознаменувана 
с конкретни акции върху попу 
ляризирането на книгата 
читателите. Освен 
роко раздаване на 
прочит трябва да се 
пет

от 300 х. динара отпусна ре 
публиканскатаПОСТРОЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕ културна -общ 
ност, а известна сума (30 х. 
динара) 4 даде и

сред КАТАчрез по-ши Културният 
център. Очаква се, помощ да 
окаже и общината.

книги за Окончателно и въпросът ссъстоят доизграждането библи-на Едвам след построяването 
на библиотеката

разговора върху книгата отеката в града е решен. Понас читателите. Прави впечатле ще може дастоящем е сключен договорние, че а от тях се очакват по-високиса работни 
ците от „Тигър” и „Свобода”. 
Два разговора ще се устроят

резултасъс строителното предприятие ти, въпреки че през I 
да направи пристро . щия „Месец на книгата” 

ина, така че оиблиотеката
настоя.Градня сещес читатели-ученици от ползват всички възможни обоснов получи четири помещения —ното училище и от гимназия лици книгата да стане достъ 

пна на по-широк кръг читатекнигохранилище, читалня, детта, докато петият разговор ще 
се проведе в Културния 
тър.

ски отдел и отдел за възраст лицен

В Босилеград:Приближаването на книгата
до работниците, относно раз
говорите с тях за мястото на

Опресняване на книжния 

фонд
книгата в живота на трудещи 
те се, значението й и пр. — 
съвсем не 
Броят на работниците-читатели 
в димитровградската библиоте 
ка е напълно символичен. От 
общо 3 200 души — читатели, 
само са СЕДЕМ работника, не 
посредствени производители.

$ Драгослав Стоянович—Сипа: Майна и дете—лагеристи
в Ясеновац

♦
е без основание.

татели. В библиотеката члену 
ват 15-16 души, но читателите 
войници са много повече, по
неже един взима повече кни 
ги и докато не ги прочетат поч 
ти всички не ги връщат.

Членуването в босилеградска 
та библиотека е безплатно.

В библиотеката считат 
културните акции щяха да бъ 
дат много повече и далеч по- 
разнообразни ако бе 
културния дом и в него се ор 
ганйзираха културните акции.

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД
Въпреки неблагоприятните въз 

можности за 
не на
ска община, особено 
да. където библиотеката е 
поместена в тесни и за цел 
та неподходящи помещения 
— „Месецът на книгата” и тук 
ще бъде ознаменуван. Култур 
ният център предвижда орга
низиране на литературна ве
чер. В програмата, освен за 
значението на книгата, учени 
ците-творци ще четат свои 
произведения.

„Месецът на книгата” бе по 
вод библиотеката да опресни 
книжния си фонд с още 500 
нови томове югославска беле 
тристика. Всъщност, тези кни 
ги изпрати Културната репуб 
линанска общност. Предвижда 
се набавка и на литература 
на роден език.

За разлика от предишните 
години, в библиотеката по-ма 
сово се зачленяват ученици
те в стопанството, а войници 
те-граничари са постоянни чи-

Културен прегледпопуляризира 
книгата в Босилеград- 

в гра-От друга страна, дадени са 
известни обещания за органи 
зиране на литературна вечер, 
на която би участвувала юго 
слазската поетеса Мира Алеч 
кович. Устройването на тези 
литературни вечери обаче ще 
зависи дали поетесата ще на 
прави посещение на съ-едни 
те по-големи градове. Защото 
организирането им _само за
Димитровград и димиторвград
ските читатели изисква много 
средства. А известно е. че дими 
тровградската библиотека в мо 
мента не разполага с финансо 
зи средства за целта.

В димиторвградската библи
отека, изтъкват, че понастоя
щем се полагат доста грижи 
целият книжен фонд да стане 
достъпен на читателя. Име
нно, за последните две-три го 
дини са набавени много книги, 
които поради липса на ломе-

* Скупщината на културната общност в 
Димитровград разгледа и прие проектоплана за 
средносрочно развитие на културата в община
та. Скупщината реши преди окончателното прие
мане планът публично да се обсъди.

XXX
* Представители на ОК на ССРН, ОК на СС 

и културни дейци от Димитровград приеха кон
цепциите за изготвяне програма по случай 29 
ноември — Денят на републината. Бе решено по 
повод празника в Дома на нултурата да се със
тои тържествено събрание, на което да се изне
се донлад за значението на този ден и изпълни 
подходяща програма. За реализирането на прог
рамата бяха приети и конкретни задължения.

XXX

* Самодейният театър при Културния център 
Димитровград подготвя пиесата „Николитина

Бурсач“ от Бранно Чопич. Премиерата ше 
състои на 21 декември в чест на 22 декември — 
Деня на Югославсната народна армия. Постанов
чик е Слободан Аленсич.

че

.готов

Открит 
ученически стол

"ГТ \т

В Трънсни Оодоровци започ 
на работа ученическият стол. 
Столът работи в ремонтирани 
помещения. Ежедневно в него 
получават топло ядене 120 уче 
ника от основното училище в 
това село. Цената за един ме 
сец е 20 динара. Тридесет бед 
ни ученици са освободени от 
плащане.

в
се

А. XXX
* В неделя 2 ноември в Димитровград госту

ва Народният театър от Ниш. За димитровград
ските любители на театъра артистите от Ниш из
пълниха пиесата „Женски разговори“ от Душан 
Радович. Представлението бе добре прието от 
публиката.

Министерството на войната на 
България, от друга страна.

ИЗВЕСТНО е защо и в как
ви исторически обстоятелства 
се дойде до внлючване на 
българската войска в заклю
чителните акции. — С този 
жест народите на Югославия 
и тяхното ръководство проя
виха пълна широчина и разби
рателство за тогавашното по
ложение на нова България-

До сътрудничество между 
нова Югославия и Отечестве
нофронтовска България, както 
и до участието на нейните ча
сти в заключителните опера
ции на територията на Югоиз
точна Сърбия и Източна Ма
кедония, се додйе по молба 
на българското правителство 
и настояването на правителст
вото на СССР. Споразумението 
за това подписа другарят Ти- 
то в Крайова с представителя 
на Отечественофронтовското 
българско правителство на 5 
октомври 1944 макар че съюз
ниците (СССР, Великобрита
ния и САЩ) подписаха прими
рие с българското правител
ство едва на 28 октомври 1944 
година.

С този акт нова Югославия, 
освен СССР, най-много допри
несе Отечественофронтовска 
България час по-скоро да се 
афирмира, признае и включи 
през последната година на Вто
рата световна война на стра

ната на антихитлеристката ко
алиция, което бе твърдо важ
но и за нейното вътрешно по
ложение.

Отдавайки признание на та
кава конструктивна и приятел
ска политика на нова Югос
лавия, Добри Търпешев (един 
от подписалите споразумение
то в Ирайова) на заседанието 
на Антифашистката скупщина 
на народното освобождение 
на Сърбия (? — 42 ноември 
1944 година), от името на бъл
гарското правителство особено 
благодари на маршал Тито, че 
позволи на българската вой
ска заедно с югославската во
йска да участвува в борбата 
срещу немските войскови ча
сти и по този начин даде въз
можност на българския народ 
„да заличи оня кървав печат, 
който му сложиха на челото 
българските фашисти“.

Въз основа на споразумени
ето в Крайова се проведоха

Частите на НОВЮ, частите
на III украинсни фронт и бъл
гарската армия, с оглед наме
ренията на немските сили: по
степенно изтегляне на групата 
армии „Е“ от Гърция на север 
по Вардарско-моравската доли
на и съединявано на групата 
армии „Ф“ в Сърбия, а съг
ласно стратегическия план на 
Върховния щаб на НОВЮ, въ
зможно в най-къс срок да се 
освободят Македония, Сърбия, 
Носово, Чорна гора и Далма-

XXX

* Танцовият състав при Културния център в 
Димитровград подготвя концерт под название 
„Самодейците на своя град, за Деня на репуб
ликата“. Концертът ще бъде изпълнен на 
ноември.
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БОСИЛЕГРАД

Гостуване на Щ „К. Абрашевмч“
Културно-художественотоПо почин на Местния гарни

зои в Босилеград Културно-ху дружество „К. Абрашевич" те 
дожествоното дружество „бо- зи дни ще чествува 70-годиш 
ста Абрашевич" тези дни го- на плодотворна дейност, па за 

Босилеград с подбра туй гостуването >му в Боси- 
на програма от народни пес леград целеше не толкова към 

струмишки и части от 16-и кор- ни и хора. ' материален ефент, а към раз
пус «на НОВЮ, заедно с бъл- Пред няколко стотин войни движване и насърчаване на
гаоските части (1, 2 и 4 армии) ци и граждани самодейците самодейците в самия Босиле

1 V I от Лосмовац _ преди всичко град.
да освободят територията ле- таНц0ВИЯТ състав — твърде ус

— Ниш и Източна Ма- пеШно се представиха с из
пълнението на народни хора 
и танци — сръбски, румънски, 
шопски, вранянски и албански 
Между изпълнителите на на

ция и по този начин осуети 
«немския плам, получават след
ните задачи:

стува в— 13-и корпус; Брегал«нишко-

Ако се има предвид, че то 
ва гостуване е първото след 
почти двегодишна пауза, тога 
па съвсем е основателен ин 
тересът и че не всички жела 
нощи можеха да си обезпечат 
билет.

сковац
кедония и час по-скоро до на- 
влезнат в долината «на Южнаповече срещи между плавните 

щабове «на С'/>рбия и Манедо- 
относно техните предста- 

от една, и представи- 
III украински фронт,

Морава и Вардар, като по този 
начин «пресекат отстъплението родни песни заслужава особе 
на групата армии „Е“: но до се изтъкне Гордано Не

делнович, и то за старината 
песен „Стано моме”.

ния,
вители 
телите на 
българското номандуване и Ст. Н.(Следва)
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„СЕДМИЦА ПА СОЛИДАРНОСТТА”

4V* л' Прием за пенсионериИНФОРМАТОР
Стоян Митич устрои малък при 

за пенсионерите Милисав 
Михайлович от Богдановац 
Владимир Джурич от Долно 
Иърнино и Милое Станкович 
от Горчинац.

По този повод Митич ги за 
позна с деловите резултати на 
„Таламбас" в настоящата го 
дина.

<т (д>ч.)у«хршште:шата общТйос»; на интересите ио 
здравно осигуряване — Пирот

работници
предприятие

Пенсионираните 
на търговското 
„Таламбас" в Бабушница и 

" годи

ем

след три „пенсионерски 
— не са забравени.ни

нарамните 
солидарност"

Неотдавна в 
„Седмицата на 
с остарели лица, дирентоърг 
на основната организация г~ 

„Таламбас
ОТ ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА РЕГИОНАЛНАТА САМОУПРАВИ- 
ТЕЛНА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ПИРОТ

па
сдружения труд

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРЕД 

ЗАТРУДНЕНИЯ
й '

води макар че много от 'нап
равените от тях услуги е мо
гло да се извършат й рамните 
на региона. Той също 'набле
гна, че е необходимо и здрав
ните заведения да водят по
вече сметна за изразходване
то на всеки динар.

Томислав Костич изтъкна, че 
нато делегат иска да знае то
чно най са направени посоче
ните загуби и потърси от про
фесионалната служба в оноро 
време да изнесе такъв анализ 
пред скупщината на обсъжда-

X Делегатите на трите съвета на Самоуп- 
равителната общност на интересите бя
ха запознати със състоянието на фон
довете по здравно осигуряване на ра
ботници и селскостопански производи
тели за изтеклите девет месеца. 

X Здравните организации Димитровград
ска, Пиротска и Бабушнишка общини по
лучиха удостоверения, за да могат да 
направят деветмесечните си баланси.

В ПИРОТ тези дни се със
тоя заседание на Самоуправи
телната общност на интереси
те по здравна защита, ма кое
то по спешност бяха внесени 
два въпроса: запознаване на 
делегатите с приходите и раз
ходите на фондовете по здра
вно осигуряване за работници 
и селскостопансни производи
тели през изтеклите девет ме
сеца и приемането ма реше
ние за издаване на удостове
рения ма здравните организа
ции в състава на тази общ
ност за да могат да изготвят 
деветмесечните баланси.

вал 23 милиона и 960 хиляди 
динара, Диспансерът на труда 
1 милион и 365 хиляди дина
ра, Здравният дом в Димитро
вград 4 милиона и 710 хиля
ди динара, Здравният дом 8 
Бабушница 2 милиона и 440 
хиляди динара и т.н. От друга 
страна Фондът на селскосто
панските производители дължи 
на Медицинския център :в Пи
рот за същия период 5 мили
она и 270 хиляди динара, ма 
Здравния дом в Димитровград 
445 хиляди динара и на този 
в Бабушница — 1 милион и 
242 хиляди динара.

Кои са причините за това 
състояние? Преди всично (по
вишените жизнени разносни, 
повишеният брой на осигуре
ни лица над 65-годишна въз
раст. Голяма спънка са и пла
щанията на услугите ма други 
заводи, където се лекуват и 
лица от този регион; дълга на 
Републиканската общност по 
осигуряване и др.

ЗА УСПЕШНА БОРБА СРЕЩУ АЛКОХОЛИЗМА
ме.

ЕДИН ЗАКОН ЗА ЦЯЛ СВЯТ!Томислав Баннович, секретар 
на Самоуправителната общност 
на интересите по здравна за
щита даде обещание, че 
професионалната служба в най

неотдавна проведения Девети 
международен конгрес за бор
ба срещу алкохолизма в По- 
реч, Югославия.

Ако и занапред, както досе
га, се допуска различно тълку
ване на едно и също наруше
ние в различни страни на Евро 
па — се изтъква между друго 
то в заключенията — дава се 
възможност за разцвет на кон 
трабандата с наркотици и се 
намалява ефикасността на бор 
бата срещу тази голяма и опа
сна обществена и социална 
злина.

Всички страни би трябвало 
да се внлючат в борбата за 
премахване на токсикоманията 
— било да се касае за алко
хол, наркотици или пушене. За 
това и националните законода
телства ще трябва да съгласу
ват своите кодекси с междуна 
родната конвенция, според ко
ято контрабандата с нарнотици 
се счита за угловно дело.' 
Също така всички страни ще 
трябва да сътрудничат в раз: 
криването на тайните канали 
на пренасяне на тези опасни 
и вредни средства.

Това са само някои от заклю 
ченията, които бяха приети на

-скоро време ще направи ана
лиз, в нойто ще се даде от
чет за всеки изразходван ди
нар.

Делегатите на трите съвета 
на Скупщината на общността 
одобриха да се повишат це
ните на здравните услуги с 20 
ма сто, за да се наплатят ус
лугите ма здравни институции 
извън региона, направени в 
настоящата година.

ИМА ЛИ ЗАГУБИ?

Сигнал за свийване на това 
заседание бе даден още 
заседанието на Изпълнителния 
съвет на общността от 13 ок
томври, на което присъствува- 
ха представители на здравни
те организации и изпълнител- 
нителните съвети от Димитро
вградска, Пиротска и Бабушни
шка общини. Обсъдено бе съ
стоянието по сключване

на

М. А.М. А.

нпшшЧувства, мирно!КЪДЕ -Е РЕШЕНИЕТО?
на

В разискванията, които ста
наха, се изтъкна, че на това 
важно заседание е трябвало 
да присъствуват и председате
лите на общинските скупщини 
в трите общини, секретарите 
ма общинските комитети 
други обществено-политичеоки 
дейци с оглед ма проблемите, 
които са внесени в дневния 
ред.

договори за здравна защита 
между Самоуправителната об
щност на интересите и здрав
ните организации от трите об
щини за оказване на здравни 
услуги ма осигурените лица. 
Тъй като договорите за първи
те девет месеца още не са 
сключени бе решено на здра
вните организации в трите об
щини да бъдат издадени удо
стоверения. за да могат да се 
направят деветмесечните бала
нси. В противен случай — би 
се наложило работата за из
теклите девет месеца да се 
представи със загуби и ще ое 
наложи да се предприемат са- 
национни и други мероприя
тия-

ВСЕКИ КАЗВА че чувствата трябва да 
бъдат послушни на разума. Дори най- 
слабоволните хора правят усилия да потис
кат гнева, раздразнителността, потисна
тостта. Чудеоно би било сутрин човек да 
изкомандува: „Чувства, равнис!“ И после: 
„Чувства мирно! Радост, уважение и дру
гарство, елате с мен! Останалите за днес 
са овободни!“

не винаги може да ни спаси от неприятни 
усещания и отрицателни емоции. Не вина
ги може да се предотврати нещастното 
съчетание . на обстоятелствата, да се из
бегне скарване с приятел или несполука в 
работата и в личния живот. Човек не мо
же да се имунизира срещу чувствата 

-страх, скръб, неприязън.

и

на
Директорът на Медицинония 

център в Пирот д-р Радован 
Джунич например изнесе, че 
е необходимо 
размера на облагането на 
здравно осигуряване, което 
през последните няколко годи
ни е само 7,5 на сто. Той из
тъкна, че през това .време са 
поскъпнали значително меди
цинските услуги и това меро
приятие ще е необходимо ако 
от здравните заведения се тъ
рси по-качествена и по-добра 
услуга. Джунич също изтъкна, 
че и здравните заведения са 
много лошо оборудени и това 
е сериозна спънна в работата 
им.

срамежливост, 
скука. Но трябва да умее да ги преодоля

ва. Как да се 
цателните емоции 
от главните задачи

Но! подтискат отри- 
това е еднаПсихолозите твърдят, че подобно не

що е невъзможно. Разбира е, и след сто 
войнишки команди нито едно от нашите 
чувства няма да нозирува и да премине с 
маршова стъпка. Защото всичко това става 
не с команди, а с постоянство, 
трол, с вярна преценка на нашите дейст
вия-

да се повиши
на възпитанието, 

което човек получава от малък. Добрите 
правила за държане в обществото ни учат 
на сдържаност, на уменито „да броим до 
101“. И с тях, вярно,
•ните неприятни усещания, но нашите спи
рачки лесно могат да излязат еън от 
строя. Трябва да се отстраняват фактори
те, които предизвикват отрицателните емо
ции, и да се внуши на отделната 
че в нейна власт са .необходимите 
случая антибиотици — разум и воля. Чо
век, .който умее да лекува своя 
страх, напрегнатост освобождава 
поихическа енергия за мирни 

Нежеланието да

спестяваме на окол-самокон-
какво е положението във фо

ндовете на осигурените работ
ници и селокостопаноки произ
водители?

На този въпрос отговориха 
представители на професио
налната служба на общността. 
Те изнесоха, че през изтенли- 
те девет месеца на годината 
е направена загуба от 20 ми
лиона динара. Във фонда на 
работниците в момента недо- 
стигат 4 милиона и 220 хиляди 
динара, а във фонда на сел
скостопанските производители 
„недостигат“ 9 милиона и 75 
хиляди динара.

Събуждайте се с усмивка, и денят ще 
започва по-леко и по-весело. Сутрин наша 
та психика има нужда от тренировка, коя
то да ни внуши че сме здрави, спокойни, 
уверени в себе си, че ни е приятно да 
излезем от къщи и да се видим с приятели 
и колеги. Важно е да бъдем убедени, че 
можем да се контролираме. Една лоша ду
ма, една неуместна шега или .поддаване на 
чувство на малоценност — и вече за добро 
настроение не може да се говори.

Сметките с успехите и неуспехите тряб
ва да се разчистват вечер. И човек да 

■ заопи с ясна постройка за работата 
през следващия ден.

В противен случай денят започва 
шо, дезорганизирано. Особено големи 
щетите от отлагането на някои неприятни 
задължения- Те засягат някъде из мозъч
ните гънки, пречат и подтискат.

Но и най-добрата организация на деня

личност,
за

гняв,
опромна

цели.

цателните емоции може да^^обясни0^" 
липсата на голяма цел в живота, иоято «е 
би могла да ни остави безпристрастни 
подобно пропиляване 
ка енергия-

Никола Петрович, председа
тел на Изпълнителния съвет 
на Самоуправителната общност 
по здравна защита в Пирот по
сочи, че финансовото положе
ние по деветмесечието не тря
бва да се схване много траги
чно. Той изрази надежда до 
края ка годината то да се по
прави. Петрович също отпра
ви критика във връзка с изра
зходването на твърде 
лекарства, помагала и плаща
нето на сметни на други за-

пред
на полезна психиче.с-

жемНляЯптлтВСеКИ ще се съгласи, че мо 
жем да отстояваме своето мнение по от 
делни въпроси да се борим срещу непра
та иИ6рзЖ|?И П03ИЦИ' да преобразуваме све та и без всекидневно
те и чужди нерви

си

КОЛКО ПОИСКВАТ? ло
са

В първите девет месеца на 
годината Медицинският цен
тър в Пирот за нуждите 
осигурените лица е изразход-

да подостряме свои 
в ненужни дребни схватонъпи

ни.на

Д-рх С. М.
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НИЕТО НА В0ЛЕЙБ0ЛИСТИТЕ ПРИ ОРГАНА НА УПРАВЛЕ

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ВОЛЕЙБОЛИСТИ ПЕТИ 

В СЪРБИЯ

ФУТБОЛ
СЛЕД ЕСЕННИЯ ДЯЛ НА ФУТБОЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

УСПЕШЕН СТАРТ
ФУТБ°ЛНИЯТ ОТБОР 

ВЪВ ВИСШ РАНГ НА На първите работническо — 
спортни игри на органите на 
управленията в Сърбия, състо 

на — няколко яли се във Върнячка баня от-
ентусиасти: тренерите: Радо- боиът 
мир Иович (Стоян Станчев), Р 
лекаря Иван Портарски, техни
ческото ръководство: Борис Управлението в Димитровград
вреРСшсновДе Ст°ЙКОВ и Ста‘ Се класиРа на 5-то място. Ди

„МЛАДОСТ“ ДА МИНЕ На състезанията
стие 12 | 
регионалните

СЪСТЕЗАНИЯ взеха уча 
най-добри отбори отСлучи се онова, г 

най-големите оптимисти 
чакваха: новосъздаденият фут
болен отбор „Младост“ в Бо
силеград през ееснния дял на 
футболните състезания 
Вранския Футболен съюз се 
прояви като отбор с големи 
възможности. Но преди 
ментираме есенното

ноето и 
не о- Следователно, «яма оонова- 

ние за неудовлетвореност Но 
дали е Та„а с футболистите, 
могат ли те да бъдат довол
ни от условията за работа, от
ношението

състезания. Ди
митровградският отбор 
'Рите във В. 'баня

на иг-на първичната синдика 
лна организация при органа на застъпва Ни- 

ШКИ регион, като най-добър на 
регионалнотовъв състезание в Пи 
рот. В този град волейболисти 
те при органа на управление 
то победиха отборите на пър

на компетентните 
към тях, материалните 
ги видове помощ?

Условията, при които рабо
тят футболистите са твърде 
лоши. Дори може да се отче-

и дру-
митровградският отбор игра са 
мо две срещи. Едната победи, 
а във втората загуби

Най-обижда, както изтъкват 
тези млади хора, че не .нами
рат разбирателство 
отговорните. Вместо 

най-добрия случай за 
те проблеми се проявява рав
нодушие. Нерядко има прене- 
брежие, дори подценяване на 
тяхната дейност.

да ко- 
първенст- 

во, да погледнем табелката: при най- от син 
на ор

гана на управлението в Пара 
чин.

подкрепа, 
I техни-

вичните синдинални организа-в диналната организация1. Железничар (Бранена баня)
2. МЛАДОСТ (БОСИЛЕГРАД)
3. Напредък (Сурдулица)
4. Раовац (Прешево)
5. Моравац (Предеяне)
6. БСК — П (Буяновац)

Равносметната на „Младост“ 
през есенния Дял е следният: 
от пет срещи три победи, е- 
дин равен резултат и само 
на загуба. И което 
бена похвала — 
жълто, нито едно червено кар
тонче. Затуй е провъзгласен 
за най-спортменския отбор 
групата.

5 3 2 0 16:7 8
1 21:13 7
1 10:8 7
2 9:11 5
3 13:18 3
5 2:14 0

ции от Ниш, Пирот, Долевац 
и Бабушница.5 3 1

5 А Д.3 1
5 2 1

Самият факт, че със занон 
бе възложено създаването на 
Самоуправителна общност по 
физическа култура, красноре
чиво говори, че общността от
деля особено внимание на фи- 

култура и спорта и- 
зобщо. Затуй назоваването на 
един спорт с „топкаджийство“, 
а футболистите с „топкаджии“ 
е несъвместимо със съвремен
ното схващане на спорта.

Ето защо, през зимния пе
риод трябва да се разгърне 
широка акция и да се пристъ
пи към разрешаване на оонов- 
ните нужди на тоя опорт — 
уреждане на терена, подготов
ка за изграждане на съблека
лня и пр. Това е първостепен
на задача на Общността за 
физическа култура. Инак, за 
какво Тя всъщност съществу-

МОСТ КРАЙ с. РЕСЕН5 1 1
5 0 0

те, че почти няма никакви ус
ловия. Преди всичко липсва 
подходящ терен. Сегашното 
игрище е в окаяно положе
ние. Липсват

зическата
ед-

и останалите рек
визити — фланелки, достатъч
но топки ... Няма съблекалня, 
а за душове може само да се 
мечтае.

Цялото бреме по подготовка 
и провеждане на

е за осо- 
нито едно

в
състезания

та е легнало върху плещите

ва?
Накрая да отговорим на въ

проса е подзаглавието — мо
же ли футболният отбор „Мла
дост“ да мине във висш ранг 
на състезания: 
на футболистите, с 
майсторство и възможности
— МОЖЕ, но с теренните и 
други условия НЕ МОЖЕ.

Строителите от „Услуга“ в Босилеград понастоящем 
работят твърде усилено, за да завършат моста на р. 
Драговищица край с. Ресен. С това ще се реши един 
важен въпрос за хората от това село.

Снимна Ст. Н.
с начеството 

тяхното

дишпшппш1шишшппшцшашшлш1Ж|[|

Футболният отбор „Младост“ Ст. Н. и^ансис^ шн&ШСI

ПОБЕДА ПРИ СЛАБА ИГРА
„Асен Балкански“ — „Пролетер“ (Д. Врежина) 3:1 (2:1) 

Димитровград, 2 ноември. Игрище на „Асен Бал
кански“. Времето студено. Зрители оноло 300. Теренът 
неравен. Съдия 3. Стоянович (Ниш). Голмайстори Г. 
Рангелов в 7 и 9 и А. Петров в 65 минута за „Асен 
Балкански“, а И. Младенович в 18 минута за „Пролетер".

„Асен Балкански": Г. Ставров 7, Г. Сотиров 6, 
Д. Велков 6, А. Пейчев 6, М. Петров 7, П. Димитров 6, 
С. Мирнович 5, Д. Каменов 5 (Г. Цветков), Г. Рангелов 
7, А. Милев 5, М. Петров 6.

В твърде и безинтересна иг- 
гра „Асен Балкански“ извою
ва трета поредна победа. От 
два слаби отбора „Пролетер” 
все пан беше по-слабият и за 
служено загуби срещата с ре 
зултат 3:1.

Домашните футболисти пости 
гнаха първият гол в 7 минута.
Голът вкара Г. Рангелов, а ви 
новен бе вратарят на гостите.
Само две минути по-късно Ран 
гелов поначи резултат. Топката 
от лявата страна на терена пре 
хвърли в наказателното 
на „Пролетер” М. Петров, Ран 

гелов беше на 
стреля с глава и това 
2:0. В 18 минута гостите нама 
лиха резултата на 2:1, след бе 
золасно нападение. В този мо 
мент защитата на „Асен Бал
кански” не реагира изобщо. До 

на първото полувреме до 
футболисти не изпол 

две изгодни въеможнос-

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕте футболисти играеха без ка 
квато и да било воля, а гости 
те нямаха оили да изравнят ре 
зултата. Краен резултат от 3:1 
постави А. 'Петров 1в 65 минута.

От домашните футболисти 
по-добър от останалите беше 
Г. Рангелов.

Заминават от Пирог в часа 
Белград 
Ниш

Тръгват за Пирот в чаоа
6,45 и 14,40 Белград 

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

10,00 и 14,11 
6,30, 10,50, 13.00. 13,30, 

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

7.00, 14,30, 15.21

Крагуевац
Снопие
Лесмовац
Зайчар
Княжевац
Звонсиа баня

5,00 Крагуевац
Снопие7,00

А. Д. 6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
13,30

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

Зайчар 4,30
4.00, 5.40 и 12,00 

4,30 и 10,45Тъжен помен

ПАВЛИНА Велика Бонинцо
7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00

4,30, 5,00 5,45 Бабушница 
7,00, 9,00, 10,45, 12,00 13,00

15,30, 16,00, 18,00 20,00
14.00
15.00

100,00 14,30 Т. Одоровци 
5,00 15,15 В. Лукная 

Нишор 5.00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор
Б. паланка на всеки час

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

от 5,00 до 22,00

5,45 Велико Бонинце
13,00. 15,30 и 15.50

7,30. 11.00.
На 14 ноември 1975 навършва 

една година от енърбната раз
дяла от нашата майна, съпру
га, сестра, баба, тетиа и све
кърва

Бабушница 5,00, 5,45, 6,00 
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,00 
16,00, 17,00, 17,25, 18.45 

Д. Криводол 
ДойнинциМАНОВ Д. Криводол 

Дойнинци 
Т. Одоровци 
Велина Луиання

4,30
4,30

6.00 и 12,00 
6.00 и 16,30 

6,30, 12,45, 17,00 16,45 
Б. паланна на всени час 

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

от 5,00 до 22.00
4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темсна 5,10, 7,00, 9,00, 13,00 

14,10, 16,00, 20,10, 22,10 13,55, 15,00, 17,00, 21,00, 22.Ю
Вея. оело 4,30, 6,05, 7,15 Вел. село 5,10, 6,40, 7Д0, 9,40

9,00, 11,00, 12,10. 14,10 11,40, 13,06. 14,45, 16,00, 17,40,
15,00, 17,00, 19,00, 21,10, 22,10 19,40 21,00, 22,50

4,40, 6,05, 12,20 Държина

Поканваме роднини, прияте
ли и комшии да присъствуват 
на годишния й помен, който 
ще се състои на 9 ноември 
1975 г. в 11 часа на гробищата 
в Димитровград.

поле

право място, 
беше

Темсиа

Дълбоко опочалеиио: Държина 5,10, 6,30, 13.00
14,10. 16,30, 22,10 14,35, 19,00 22,35

Йеловица 5,00, 12,00 Йоловица 7,00, МДО
Суково 4ДО, 605. 12Д0, 14,40, Суновп 5.10, 7,00, 13,15, 15Д0 

4 ДО, 14,10
Славко, синове 

и Васил,
края 
машните

съпруг 
Александър 
сестра Вена, брат Петър, 

внуци, снахи, племенни 
ци и останали роднини.

Пот^овацЛатровац 
М. Иоеаг

5.15. 15,00 
5.10. 0Д0,4ДО, 6Д5 М. овановац

13.10, 14Д0 3000
зв аха

12 ДО. 14.10, 10Д0ти.

Второто полувреме беше още 
по-слабо от първото. Домашни
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В часове на отдих и почивка

Проверете знанията си ■ ■ ■

имала
две

Тя ета Михайлович. 
дължина от 800 метра и 
телефонни станции. А тдюа те 
леграфичесна станция в Сърбия 
построена през 1855 година и 
свтурзвала Белград с Крагуевац 
и Алексинац. Първата радиоте- 

в нашите 
1915

X Кой е Илия Станоевич?
X Кога е поставена първата 
X За нои нниги Пабло Неруда получи 

награда за литература?

телефонна линия?
Нобелова

ЛЕАЕВИЗОР У СШУ
<\ Я0/\ ^/СсА~у0-у<-Л—^
\ Шч ЧУДО големо! Да ви назуйем ли, да ви не назу-

йем ли незанм кво да прайим, може да ме не ве- 
Ш руйете.,. Ока ме Гота од Горн,у Малу на по чашу и 

науво ми шъпну: „Манчо, и да видиш нъв сам телевизор 
Щ купил, чудо йедно!

Идем тена и си мислим тия Гога чудан 
купил телевизор, ама се не вали но дру1)и човеци, 
ижуту нема антену, глас му се не чуйе, а видим и де- 
войбете му се не вале, а вечером гледаш телевизор у 
задругуту. Бре, нво може да бъде? !

Надиго се та при жега. Беше надвечер. Затвори 
закантачи нокошйете да не на- 

мирно да си седим при Гогу.

леграфичесна станция
инсталирана през 

Бар, Черна Гора.
земи е 
година вСърбия. Наричали я ,,Ру 

И з-тон" и „Сръбска А/н-
ство 1 
жа от
на“. На тринадесет години 
е обнародвала преводи на раз 
мази, 'Преведени от немски език 
Известна е нейната сбирка раз 
мази „Наровоучителне повести .

ПЪРВА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ В 
БЕЛГРАД е направена през март 
1883 година от майстора Пан

ПАБЛО НЕРУДА в своето бога 
то творчество е написал ..Два 
десетте му песни за любовта 
(1924), „Всеобщата __ песен 
(1950), „Стоте сонета (.1 
„Паметна ннига за.Исла ‘Негра 
(1964) и т. и. За тази поезия по 
етът получи — Нобелова награ 
да за литература.

тя

човек,
На

говеда, подмири свише, 
лети некоя лисица и рено 
Улазим и първо койе гледам, а нищо не видим 
куде йе телевизорат. Нигде у собу да видим телевизор.

— Бре, Гого — нуде йе телевизорат?
— Чене нейе дошъл ред на жега. За телевизию

В. И. ЛЕНИН

Мисаи и афоризми-
Iси има програма.

„ И верно, Гога прво тури чайнинат, па бабата из-
Ш1 несе шушпе, наже од йеАнУ леЮ остале, мално смлате- 
§ не од градат ама млого убава туришия излезла. Па 
§Щ наломимо погачку. Я гледам на долапат спущено пер- 
Вгв де и нажем сигурно Гога йе затворил телевизорат да 
рр не пада прашуляк и на дойде време само че дигне 
Ще пердето и че видимо тия убав телевизор.

Седимо тена и пийемо. Надвор се хубаво стъвни. 
■Щ Чуйем и задругата се затвори.

Л — Айде — рено на Гогу — да
ШЦ чудо, телевизорат де, па да си идем ...
Л. А све се плашим да телевизорат не йе по-добар
Ш од нашият, че цркну децатаот яд.
Л — Е, са може — каза Гога — айде йела да ми

ИЛИЯ СТАНОЕВИЧ (1859 —
1932) 'комик и певец в народни 
те пиеоки, член на 1народния те 
атър в Белград е режисьор на 
нашия пръв художествен филм 
„Караджордже” през 1910 годи

(Същевременно във фил- В борбата няма нищо 
ма е играл главната роля). За 
педесет години Чича Илия е чиви хора. 
играл 500 роли — по десет в 
една година. Той е известен и 
като автор на комедията „Дор , 
кьолска работа”, хумористиче- Абстрантна 
ски фейлетони и тн. За него 
има много анекдоти сързани с 
дружбата му много наши писа 
тели, художници, и други хора 
на изкуството.

Либерализмът се бои от демо 
крацията повече, отнолното от 
реакцията.

.. .ругатните са доводи за о- 
ния, които нямат аргументи.: * *

по-опа
сно от доверието нъм измен

Не е марксист, не е даже де 
мократ оня, нойто не призна 
ва и не отстоява равноправи 
ето на нациите и на езиците, 
не се бори против всякакво 
национално потисничество или 
неравноправие.

на.
видимо това

*
помогнеш. истина няма, исти 

ната винаги е конкретна.Стану я па по жега. Излезомо у другу собу, па |Ц| 
на мала врата, та у дворат. Без венер идем я по жега Ц§ 
та у плевжуту. ЦЦ

— Бре, Гого, ти се подиграваш с мене — нажем §Щ

Гога се наведе, раз.бугат сламуту у йеДно йуше Щ!

*
* .. .случва се на орлите да се 

спуснат и по-нисно от петлите, 
но петлите никога не ще се 
издигнат нато орлите!

му я- Няма нищо по-противно на ду 
ха на марксизма от фразата.и рече:

— Я дръж, помогни ми . .. *Я се наведо и суну у сламуту и напипа телеви
зор. Улови я за йедъ" нрай, за друг край Гога и право 
у собуту. Пустинята тешка, йеДва га превлекомо. Пос- 
ледан модел. Остайимо га на шкават, куде беше спуше-

На масите горчивата 
трябва да се назва просто, 
ясно, направо...

истина
Революцията не признава неу
трални.

но пердето. Гога му суну телат у струщту, налегну
дугмето и лик се показа. Темън Каменно назуйеше
кво че буде ютре времето.

— Не могу да разберем — кажем но Гогу —
кинво й® това, що държиш телевизорат у сламуту.

Насмейте се и вие— Кино не може да разбереш — каже он —
нечу да плачам 8000 динара на месец, додена се не
пущи другата програма. И тегая че плачам ама да се
знае за нво плачам.) Са видо дека Гога си йе паметан човек...

МАНЧА
В Ню Йорк млада и хубава 

жена влиза в магазин и пита 
продавача:

— Моля ви се мога ли да 
видя как ми стои този бански?

— Как да не може — зарад 
вал се продавачът 
ще ни привлече мющерии .

— Нищо, ние щяхме за две- 
три години да бъдем по-стари.

*
Един англичанин, който оби

ча месец юли да прекарва на 
Азурния бряг, дава обяснения 
на своя приятел от Франция:

*
това

ЧОВЕК НЕ ПАДА ПОД РОБСТВО ОТ ЧУЖДА СИЛА,
НО ОТ СОБСТВЕНА ПОКОРНОСТ.

* В Париж две приятелки раз 
товарят:

— Какво мислиш как щеше 
да бъде, ако нашите майки 
знаеха за мини жуповете.

*— И ние в Англия имаме 
благоприятен климат, но за съ 
жаление това лошо време вси 
чко разваля...

АНА КОНСТАНТИНОВИЧ-ОБ 
РЕНОВИЧ (1821 — 1868), дъщея 
на княз Йеврем Обренович, 
е първа жена писател в Княже

НЕ ВЯРВАЙ НА ОНЯ,КОЙТО НАДАЛЕЧ ОТИВА, НО 
НА ОНЯ, КОЙТО ОТТАМ СЕ ВРЪЩА.


