
ВрятстВо С уназ на Президента на Социалисти
ческа федеративна република Югос
лавия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство 
върви венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност 
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

и единство със сре-

■> ЕЕ С ТМИК НА БЪЛГАРСКАТА и приноса за раз-
народност а Сшр югослТвГи^Т
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президентът Тито пред работниците— каза 
в Нови Сад

ПРЕЗИДЕНТЪТ на Републиката Йосип 
Броз Тито със съпругата си Йованка Броз и 
група сътрудници миналата седмица посети 
Нови Сад и Бачка паланка в САП Войводи- 
на, където бе посрещнат с въодушевление от 
десетки и стотици хиляди граждани, работ
ници младежи и пионери.

В Нови Сад — града — герой — прези
дентът Тито води разговор с представители
те на града и се срещна с родителите на за
гиналите бойци и с революционерите от тоя 
край. След това президентът Тито посети Ин
дустрията за машини и мотори „Победа”, 
където, след като се запозна с постиженията 
на трудовия колектив, произнесе реч, в ко
ято между другото каза:

ИЗ РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА 
ТИТО

пазят и да го издигат на 
висока степен. Работниците от 
тоьа .щедпр^ятие :лсгат да по
служат като пример на много 
други фабрики, па и по наши-

по-

... Твърде ми е мило 
днес дойдох тук, във

че
вашата

среда. Трябва да кажа, че съм 
изненадан от вашата голяма 
модерна фабрика. Аз и не зна
ех, че вие сте изградили така 
голяма фабрика и с такъв ви
сок технологически процес. По 

налични

роко.
Кой създава онова, което 

Югославия има днес? За тези
тридесет години, така да се 
каже, от нищо е създа
дена съвременна държава, с 
мощна промишленост, и което 
е особено важно, от много на-

желавам ви всички 
възможности на тази техноло
гически твърде модерна фаб- 

колкото
ционалности, от много народи 
е създадена сплотена общ
ност. Това е огромно нещо и 
пред света. Това е пример как 
в една страна могат да се обе
динят и договорят, повече на
ционалности понеже и интере
сите на всички са почти една- 

А тези интереси се от-

рика да използувате 
е възможно повече за добро
то на самите вас, както и за 
доброто на нашата социалис
тическа общност.

Наблюдавайки фабриката, 
вас работниците зад стругове
те и различните машини, спо
мням си за времето от пре
ди тридесет години, когато ние 
ръководенето на нашата дър
жава взехме в свои ръце, как 

имахме скромни възмо-

Сърдечно посрещане на най-снъпия гост: Тито в Нови Сад

ма за себе си всичко, разби
ра се с желание възможно по- 
бързо да върви напред. Но то
ва, с оглед на средствата и 
възможностите, беше нереал
но, днес все повече се съзна
ва — а това казах и в общи
ната — че мито една републи
ка не бива да стреми да бъде 
овтохтона, но че трябва да се 
гледа на Югославия нато ця
лост. Ако, да кажем, няма дос
татъчно средства за построя
ваме но някоя фабрика на сво
ята територия, трябва да се 
отива в друга република и чрез 
договор това 
Понеже днес чрез договори 
много неща в нашата страна

гва всички трудности, които 
още стоят пред нас.

Бих искал тук да кажа нещо 
и за ролята на Югославия на 
международната арена. Наша
та страна в международните от 
ношения има голям авторитет 
и се ползва с огромни симпа
тии. Това тя не постигна само 
през борбата, с огромните 
жертви и дълбокия стремеж 

да се освободи, без оглед ка
ква ще е цената. Това тя пос
тигна и с всичко онова, което 
направи след войната. Вече 
тридесет години всички наши 
националности са проникнати 
с единствения стремеж заед
но да живеят, да изграждат 
свой по-добър живот. Ние сле 
дователно., след войната с тру 
да си, единството и постиже
нията на нашата работническа 
класа завоювахме огромен пре 
стиж в целия свят. Аз посетих 
много страни и навсякъде ви
дях, че на Югославия се гле
да нато на пример как хората 
трябва да работят и да живе
ят, прониннати с единни стре
межи в една многонационална 
общност. Това ни дава възмо
жност да развиваме всестра
нно сътрудничество с много 
страни. Югославия днес изпра 
ща свои специалисти в много 
страни на Африна и Азия, па 
и в Европа. Ние например 
строим жилища и в някои най- 
развити страни. Строим в Гер 
майската федерална републи
ка, след това в Чехословакия, 
Съветския съюз и други.

А доволното се касае за оня 
малък брой врагове, тези гру
пички, които интригуват — то
ва не бива да се драматизира. 
Тях всеки от редовете си про
сто трябва да отстранява. Про 
тив такива трябва да се борят 
не само органите на сигурност, 
но и вие работниците, всички 
заедно.

нви.
насят до жизненото равнище, 
за изграждането 
страна,' да няма такива, които 
много изостават по отношение 
на другите краища и т.н.

Положението по отношение 
на тези разлики у нас се пре- 

Ние и според Кон- 
имаме задължение

на нашата

тогава
жности да работим и творче
ски да изграждаме нашата 
страна в сравнение с това, ко
ето имаме днес.

За тези тридесет години вие 
особено в

При нас, някъде има още 
слабости — тук изглежда, най 
малко — има отделни лица, но 
ито много не работят в инте
рес на работника, които но до 
принасят за увеличаване ма 
производителноста на труда. 
Затова длъжност на всички ви 
е такива безделници до нака
рате да работят, както вие са
мите работите. Понеже това о 

техен интерес. Не бива 
никому да се позволи да жи
вее за сметна на дуг. Аз за 
това трябва да говоря отнрито. 
Понеже при нас в сравнение с 
високоразвитите страни произ 
водителността на труда все 
още чувствително изостава и 

на нашите произведе- 
налага да бъдат по-ви-

възмогва. 
ституцията 
на всички които са изостана
ли, да даваме възможност 
развитието си да се издигат 
на по-висока степен, да догон
ват другите по-развити нраи-

I',
във Войводина, а 
Нови Сад, постигнахте огром- 
ни успехи. Сега е необходимо 
и занапред възможно повече 

увеличавате производител
ността на труда, в собствен 
интерес и в I 
общност.

Настоявайте също 
редове да бъдат възможно по
метени. Председателят на 
работническия съвет вече ка 
за че тук има шестнадесет на 
ционалности, ноито предете- 
вляват монолитна цялост, Меж 
ду вас няма различни интере
си. Вашият интерес е на наша 
та социалистическа стРана 
ладете възможно повече висо 
коиачествеии произведения.

повече да дадете за 
че произ-

да се решава.

се решават.
Да вземем например хидро- 

те трябва да се

ща.
А кой дава средства за то

ва? Дава ги нашият работник, 
дават ги нашите работници от 
развитите краища, какъвто 
да кажем случая с вашата фа
брика. Ако не е така, нима 
нашата страна би била така 
монолитна? Не би била. Това 
биха използвали много враго- 

ноито още съществуват в 
противници 

нашата

да
централите: 
стооят там, където съществу- 

потенциали. Ако някой не 
може сам да направи, ще мо- 

заедно с другиго. Не бива 
повече да има сепаратистиче- 
сни тенденции в нашата стра-

интерес на цялата и в
е пптвашите

жо

на.
Другарни и другари,
Нашето братство и единст

во въпрени че му сложихме 
твърди основи още през вре
ме на борбата, днес е много 
по-силно, отнолното преди три 
десет години. Мнозина прори- 
чаха, че това единство няма 
да се задържи и мнозина ра
ботеха на това да го разбият. 
Но ние надделяхме противни
ците на 
туй днес е възможно нашата 
социалистическа общност със 
сдружени сили, да превьзмо-

цените 
ния се

ве,
нашите редове, 
на нашето единство, 
система, особено врагопете на 
нашето самоуправление, на 

самоуправителите. 
мо това о една от най-големи- 
те придобивки, която покрай 
издигането на страната от изо
станалост, постигнахме за 
тези тридесет години. Това ни 
открива огромна перспектива 
и влява надежда, че Югосла
вия ще бъде още по-сплотеив, 
още по-мощна, и вътре, и спря 
мо чужбина.

СОНИ.
Но ние трябва да се прибли

жим до такава производител
ност на труда, за да можа да 
изнасяме и да коннурираме на 
международния пазар.

Ногато говорим за нашето 
стопанство, вое ои'0 а'“ц®от“^ 
ва стремеж час по-скоро до са 
строят фабрики.. Ние вече над 

онова време, ногато 
или автоном-

И тън-вас

възможно 
износ. Аз вярвам, 

които вие изпраща 
чужбинаводенията, 

те и продавате
висока оценка.

нашето единство. За-в

имат единството, живяхме 
всяка република

област искаше да строи са-

заВъпросът
споменах тук, е същест- 

особе-
(2 стр.)който

вен. Комунистите имат на
единство дана задача това
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сякаш идваме от полесра
жение, като победители и ос
вободители. (Аплодисменти).

Нашият народ е съзнателен, 
че вървим напред, съзнава сво 
ята перспектива. Знае и за 
трудностите, които имаме, но 
неговото настроение и готов
ност те да се надделеят са да
леч по-големи.

В цялата наша страна аз бях 
места, владее същото 

народа. А

неже не се страхуваме № на-

нне ще"надТделееВмСИГ дълбо
ко вярвам в нашата работниче
ска класа, в нашите произво
дители, чието съзнание днес 
е на високо равнище. Ние ще 
може да надделеем и всичко 
онова, което може още да се 

(Аплодисменти).
минах една 

на Сърбия. Минах запад- 
част на Сърбия, и то. по

имаме и териториална отбра
на, която наброява милион хо
ра, и то с оръжие.

Те се възпитават в социали
стически дух, на основите на 
нашата самоуправителна 
тема. Следователно, тези вра
гове, тези мъдреци, не виж
дат тази сила, която съществу 
ва в нашата страна. Аз затова 
и не придавам на тях някакво 
значение. Аз само предупреж
давам, че за такива няма мя
сто в нашите редове. (Аплоди
сменти). Нищо повече!

Ние, другари и другарки, 
имаме още неща, които тряб- 

бъдат по-добре, откол- 
кото са сега. Но ние това ще 
надделеем. Също така ние же
лаем и работим много проти
воречия в нашето развитие на
пълно да отстраним.

Касае се тук за различни 
въпроси, например: дали да 
се строи фабрика тук или дру 
гаде, в тази или онази репуб
лика, дали да се строи повече, 
отколкото ни позволяват мате-

и по-добри перспективи за 
нашите отношения с развива
щите се страни, а това са око
ло 2 милиарда население на 
земното кълбо.

Мнозина ни правят забележ
ки, че нямаме толкова, че да 
даваме. А ние трябва да дава
ме, тъкмо затова, зарад което 
казах. В нашата страна имаме 
врагове, ноито критикуват и 
нашата външна политика, тък
мо от аспект, че желаем да 
помагаме народите, които се 
борят или които вече са се 
освободили. Но останаха твър
де малко страни, ноито още 
не са се освободили от ноло- ва да 
ниалния ярем.

Следвателно, срещу такава 
Югославия мнозина атакуват.
Вие това можахте да видите 
и през последно време. Не 
зная кой е поводът, че на
дигнаха глави и националисти, 
и либерали, които доста вре
ди ни нанесоха, и догматици 
и информбюровци и т.н. Ние 
нашия Съюз на комунистите 
насочихме към борба срещу 
тези елементи. Разбира се, 
първо трябваше самият Съюз 
на комунистите да свалим на 
земята, да бъде единен, да го 
очистим от тези елементи, ко
ито бяха и в него. Понеже 
Съюзът на комунистите е не 
само идейна, но и водеща си
ла в нашето социалистическо 
строителство. Във всяко пред
приятие Съюзът на комунисти
те трябва да бъде сила, която 
ще циментира единството на 
работниците.

Югославската работническа 
нласа е не само производител 
но и самоуправител, а това е 
огромна придобивка. Срещу та 
зи придобивка връхлитат днес 
врагове от всички цветове. Ня
ма ги много и аз вече казах, 
че това не трябва да се дра
матизира. Ние победихме мно
го по-силни врагове, отколко
то са тези групички и отделни 
лица. Но аз искам те да не 
бъдат в нашите редове, да не 
могат да слагат прът в колела
та на нашето развитие. (Апло
дисменти). Вижте, имат- те ня
какви идеи, нянакви програми, 
па създават дори и централни 
комитети.

Но, погледнете какви са те
зи програми: ликвидиране на 
самоуправлението, ликвидира 
не на системата, каквато ние 
имаме, и нашия самостояте
лен път в изграждането на со
циализма, поради ноето оше 
през 48-ма ни упрекваха. Те 
искат да дойдат на власт. Те 
всичко това биха ликвидира
ли, па и физически, когато би
ха могли. Но, канто се казва 
сред народа
имаше дълга опашка, всички 
мухи ще изтряпа около себе 
си (аплодисменти).

Но, другарки и другари, кой 
днес на вас би могъл да взе
ме самоуправлението от ръце? 
Милионите маси самоуправите 
ли дълбоко съзнават своята Щ 
роля, своите възможности, сво “ 
ите сили. Ние имаме Социали- = 
етически съюз с осем милио- Ц 
на членове, които осъществя- = 
ват програмата на социалисти- Ц 
ческо строителство. Кой този 
осеммилионен Социалистиче- 3 
ски съюз би могъл да отклони = 
от пътя, по който върви? Или 5 
да кажем, кой може да побе- = 
ди нашата Армия, която ако 
това затрябва може да набро- = 
ява милиони. Понеже нашата 
Армия е дълбоко спознателна, = 
тя е съставна част на вас са- ц 
моуправителите, тя е лзрастна = 
ла от кръвта през освободи
телната война, от всички наши 
народи и народности. Всички 
наши националности дадоха = 
свой принос на титанската бор = 
ба, която водихме. Ние днес

(От 1 стр.)

Постигнахме толкова, че 
днес нашите хора се търсят в 
много страни. Това 
че в една някога 
страна, с твърда воля и усилия 
оспособихме толнова 
кадри, ноито не изостават по- 
назад от тези в най-развитите 
страни. Нашите кадри проявя
ват висока подготовка и твър
де добре работят. И това е го
ляма победа на нашата соци
алистическа общност.

Аз желая нашата работниче
ска класа да осъществява съ
що тана висока производител
ност, каквато е да кажем в 
Германия и другаде, 
брой работници днес работят 
в различни страни на Европа, 
а най-много в ГФР, където са 
и най-ценени. Те там и по про 
дунтивност, и по друго, са ме
жду първите, включвайки до
ри и домашните работници. 
Ако ние, следователно, имаме 
технология на същото равни
ще и качество, както навън, 
— а това е случай при вас 

тогава това значи, че 
тази технология трябва да се 
ползва, канто се ползва там. 
В тоя случай ще имаме по-ев
тини произведения, а вие по- 
големи доходи, по-добра зара
ботва. Това ще бъде от подза 
на първо място за вас самите, 
а и за цялата общност.

Вече нещо казах за нашата 
външнополитическа дейност. 
Знае се, че ние сме необвър
зана страна, един от инициато
рите на необвързаност и меж
ду тези страни, които не са 
достатъчно развити, а някои 
твърде бедни, имаме голям 
авторитет. Разбира се, ние да
ваме немалко за борбата на 
поститнатите народи и на оне 
зи, които са се освободили 
от своите колониални госпо
дари. Оказваме им материална 
помощ, въпреки че самите не 
сме достатъчно богати. Разби
ра се, това е във взаимен ин
терес и ще допринесе за раз
витие на сътрудничеството с 
тези страни. С правилна поли- 
тина в тези страни и с правил
ни икономически отношения — 
а това значи, че там не бива 
да се отива нещо да се при- 
граби, па да се напусне — ще 
допринесем за тяхното ускоре
но развитие, а и на нас ще 
бъде по-добре.

Трябва да се гледа за по- 
дълго, а не краткосрочно. С 
една дума, с това се създават

означава.
изостанала

сис-

много
яви у нас.

Аз неотдавна
в много
настроение сред 
това говори, че сме на прави
лен път, че вървим по свои 

изграждането на социа- 
че по този път пости- 

резултати. (Аплодисмен-

част
ната
пътищата, където воювахме и 
където се промъквахме. Гле
дах какъв сега е край това. 
Градовете нарастнаха. Ужице, 

на Ужи-

път в 
лизма и 
гаме 
ти).

този някога столица 
шката република град,

беше малък градец. Сега 
това е голям, красив град, с 

работническа

всъщ-
Желая накрая от това място 

да ви благорадя тук, на всич
ки работници в тази фабрика 

всички граждани от Нови

ност
Голям

класа.численна 
Видях Севойно. Прекрасна ле 
ярна за мед и алуминий. Тези 
скъпоценни материали, фабри
ка, която много дава и за на
шия износ. Видях работничес- 

същата,

и на
Сад, които така сърдечно и 

ни приветствуваха итопло
направиха величествено посре
щане. Това на нас остави дъл- 
боно впечатление. Това ни 
влява още повече сили да от
стоим по пътя, по който вър- 

и по който постигнахме

ката класа, която е
както и вие тук.

Видях народа, който сърдеч-риалните възможности и т.н. 
Това всичко трябва и може да 
решим.

Важното е занапред да пре
махнем неплатежоспособност
та, да обуздаем инфлацията, с 
една дума да решим редица 
проблеми, върху което сега се 
и работи. Това не е само обект 
на съюзните, републинанените 
и областните ръководства, но 
на всични ни, и това трябва да 
направим час по-скоро. Вече 
сега е по-добре, отколкото е 
било, вече помалко се дви^ни 
напред. Вече за половин годи
на назад личи, че производст
вото започва да расте и цени
те не лудеят, което беше по- 
рано. На тези цени, особено 
ще пазим.

Има още цяла редица 
бости, които не

вим
много. Благодаря скъпи 
другари и другарки. (Бурни 
аплодисменти и одобряване).

но ни посрещна навсякъде, къ 
бяхме. Особено във Ва- 

Беше това
мои,тук дето

лево бях изумен, 
посрещане, че имах впечатле-

Ангола независима
страната не са успели да на
мерят общ език за обедине
ние. Борбата между тях, под
държана от външните врагове 
на страната, продължава, кое
то може да има трагични по
следици за бъдещето на тази 
най-млада африканска държа-

На 11 т. м. последната пор
тугалска колония в Африка 
стана независима страна — 
Народна република Ангола.

От друга страна, от столица
та на Ангола Луанда присти
гат тревожни вести, че трите 
освободителни движения в

сла- 
отричаме, ло ва.
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Освободителната борба и революция 

на югославските народи (1941—1945)
Към края на 1942 и началото на 1943 

година германо-италианските части претър
пяват поражения в Африка. Германците 
са разгромени край Сталинград, а на юго
славското бойно поле не успяват да уни 
щожат НОВЮ. Тези моменти още повече 
открояват стратегическото значение на 
югославското бойно поле, понеже успеш 
ното нарастване на силите на НОВЮ — 
части за изпълняване на по-големи опера 
ции — пряко оказват влияние на изхода 
на борбите в Африка, Италия и Гърция, 
от една, а от друга страна приковава значи 
телни германо-италиански сили, 
могат да се използват на други фронтове 
Това бойно поле придобива 
в значението си, когато германското Върхо 
вно командуване преценява, 
съюзниците да акостират и да се открие 
нов фронт на Балканите.

За да осуети всичко това, 
пъти преди това, германеното Върховно 
командуване предприема мерки и действия 
да унищожи дотогава 
придобивки на НОБ

ва на Александър Лер комендант за Юго- 
изтон.

Операцията започва на 20 януари 1943 
година и внея се ангажират 90 000 войни
ци, окупаторски и колаборационистически. 
В началната си фрза операцията г 
етапа, но борбата не протича според 
на. Главната оперативна група на НОВЮ, 
която наброява оноло 20 000 бойци, се 
движи нъм Неретва. Наскоро, още докато 
траят операциите в Западна Босна, вър- 

командат Тито изпраща три ди
визии към Неретва, в контраофанзива. В 
този район дивизиите на НОВЮ разбиват 
италианската дивизия „Мурдже” и обез
печава проход, но тряб 
стигането г 

По това

има два 
, пла-
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още повече ва да чакат при-
на ранените.

че може време неприятелските сили 
се прегрупироват и попълват с пресни си 
ли. В борбата за ренените, силите на 
НОВЮ разбиват три германски формации 
при Горен Вакуф и Прозор, като му 
насят сериозни загуби. Германските и ита
лианските въоръжени сили г 
принуждават на оттегляне, а 
НОВЮ това

както много
на-

наи-значителните 
и революцията на 

народи: да срази нараснала
та НОВЮ с нейните корпуси 
и да спре по-нататъшното 
веждане в живота решенията на Първото 
заседание на АВНОЮ в Бихач — център 
на „Титовата държава”, та с това подобри 
своето стратегическо положение в Юго
източна Европа.

временно се 
силите на 

използват и на 6/7 март 1943 
година започват да се прехвърлят през Не
ретва. В твърде къс срок 
НОВЮ с четири 
Неретва.

В редица последователни борби 
те на НОВЮ

югославсните
и дивизии

успешно про- всички сили на 
хиляди ранени минават

сили-
след това разбиват и гру- 

пацията на четниците на Дража Михаило- 
вич (около 18 000 лица.). Така на драже- 
висткото движение се нанася решителен 
удар, от който никога повече не може 
да се съвземе. В тази борба край Нере
тва (известна като 4-та офанзива) Главната 
оперативна група на НОВЮ

БОРБАТА КРАЙ НЕРЕТВА

Вече към на 1942 година германско 
то Върховно номандуване започва подго- 
товна за нова операция срещу силите на 
НОВЮ, свободната територия и град Би
хач. Провеждането на тази операция, обо
значена с шифъра „Вайс”, Хитлер доверя-

от самото на
чало успява да отстои на по-надмощни пра- 
жески сили, да отнесе редица победи и 
така да се наже да унищожи дражевист-
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ЮГОСЛАВСКО-ИТАЛИАНСКИ ОТНОШЕНИЯ

ПОЛЕЗНИ И ОТКРИТИ РАЗГОВОРИПОДПИСАНИ
СПОРАЗУМЕНИЯТА ?1Аи« |?0ЛАНи. ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕЛЕГАЦИЯ-

ворите воденАиНвПсс?рГОЛИЯ' К0РЕя И ЗА РАЗГ0-
Говорейки за посещението 

на тези комунистически пар
тии, Стане доланц между дру 
тото каза:

— КП на Япония е една от 
от редките партии в свега, ко
ято открито призна своите гре
шки през 1948 година по от
ношение на резолюцията на 
Информбюро, която тя тогава 
подкрепи. Днес тази партия в 
своята политика и отношения
та си с другите партии, както 
и в своите погледи на разви
тието на социализма в света, 
има твърде подобни или до
ри еднакви становища, както 
и СЮН.

На връщане делегацията е 
пребивавала и в Москва, къде 
то е водила полезни, приятел 
ски и открити разговори с ръко 
водителите на НПСС.

— Тези разговори — подчер 
та Доланц — специално се 
отнасяха за нашите взаимни 
отношения и нашето сътрудни
чество. Разговаряхме за всич
ко, което трябва да се напра
ви, та това сътрудничество ус
пешно да се развива. И ние, 
и те изказахме готовност и 
интерес за развитие на сътруд 
ничеството, но същевременно 
подчертахме двустранната от
говорност за състоянието и 
по-кататъшното развитие на 
взаимните отношения. Това бя 
ха открити разговори и — как
то това съвместно оценихме 
и ние и другарите от съветска 
та партия, —- твърде полезни 
и съдържателни.

ЗА ГРАНИЧНИТЕ И ДРУГИ

В понеделник след обед 
далече от италианския град 
Анкона подпредседателят на 
Съюзния изпълнителен 
и съюзен секретар на външни 
те работи Милош Минич 
нистърът на външните работи 
на Италия Марияно Румор под 
писаха договора между СФРЮ 
и Република Италия 
ците по вода и суша, за мал
цинствата, имуществото и по- 
даничеството. Също така те 
подписаха и Споразумението 
за подобряване на стопанско
то сътрудничество.
Протокол за свободна 
шлена зона и 
акт, обединяващ предходните 
две споразумения, които съще 
временно влизат в сила в две
те страни.

— Подписаните договори са 
още едно ново доказателство 
и потвърждение, че във вза
имните отношения между дър-

ВЪПРОСИ
Делегацията на СЮН, воде

на ог секретаря на Изпълни
телния комитет на Председа
телството на ЦК на СЮК Ста
не Доланц на а т. м.

не- жавите могат успешно да
тРУДните и чувстви

телни проблеми, ако съществу 
ва готовност и воля за решава
нето им със 
равноправието и двустранните 
интереси — заяви между дру
гото др. Милош Минич 
подписването на документите.

се
решават

съвет
се завър

на в страната след многоднев 
ното си посещение на комуни
стическите партии на НР Мон
голия, ДНР Норея и 
На път за Югославия делега
цията пребиваваше и в Мос
ква, където има среща с пред 
ставителите на КПСС.

След завръщането в Белград 
Стане Доланц заяви, 
всички тези страни делегация
та е водила твърде 
открити и приятелски разгово
ри с партийните ръководите-

зачитането наи ми

след Япония.
за грани-

че във
както и 

проми- 
заключителен

полезни,

Стане Доланцли.
Според изявлението на До

ланц първата характеристика 
на посещението в Монголия. 
Корея и Япония — страни, в 
които деле1ацията бе официал 

се състои в това, че 
КП на Япония, Корея и Монго
лия считат, че е възможно

сътрудничеството между пар
тиите и в отношенията в меж
дународното работническо дви 
жение изобщо ако то се осъще 
стьяса върху принципите 
равноправие, ненамеса и пра
вото на всяка комунистическа 
партия по собствен път да из
гражда нови обществени отно 
шения в борбата за социали
зъм.

Втора обща характеристика 
на посещението на тези пар
тии е, че Югославия, СЮК и 
президентът Тито в тези стра
ни се ползуват с голям авто
ритет,
Югославия символизира тези 
принципи.

нано

Милош Минич

Разговоря Минич — Младенов
Във вторник и сряда в Бел 

град се състояха разговори 
между подпредседателя на 
Съюзния изпълнителен съвет 
и съюзен секретар на външни 
те работи Милош Минич и ми
нистъра на външните работи 
на НР България Петър Младе
нов. Минич и Младенов извър

Югославия винаги досега от 
своя страна посочваше на раз
личията с желание да се пре
мине към конструктивно реша
ване на всички открити про
блеми, каквито са правата на 
националните малцинства и по 
добно. С това практически се 
даде най-добър принос за ре
шаване на всички онези проб
леми, които в известен смисъл 
спираха процесите за едно по- 
всестранно и по-всеобхватно 
сътрудничество между двете 
съседни страни.

ществяват тази значителна 
среща в момент, който харак
теризират усилията за прове
ждане духа на политиката на 
Съвещанието на европейските 
страни в Хелзинки.

Югославско-българските от
ношения, освен очевидните ре 
зултати в областта на стопан
ското и културното сътрудни
чество, съдържат и проблеми, 
чието нерешаване представля
ва хипотека на миналото, кое
то се отразява и на политиче
ското сътрудничество в насто
ящия момент.

уважение и всъщност

ДО КРАЯ НА 1978 ГОДИНА

Нова ж.п. гара в Белградшиха широка размяна на мне 
ния по въпроси от междунаро 
дно значение, както и за вза- 

дветемоотношенията между 
съседни страни.

Югославия и България осъ-
ците от предприятие „Мосто- 
градня” вече работят на новия 
мост на река Сава, а работни 
ците от предприятието „Енер 
гопроент” пробиват дунавския 
тунел.

След изграждането на всич 
ки обекти, железопътните съоб 
щения главно ще стават под 
земята, с което бреговете на 
Сава и Дунав ще бъдат осво 
бодени за строителство 
други обекти.

С това решение се предви 
жда построяване на две гла 
вни железопътни гари: едната 
ще бъде в Нови Белград, а 
другата в Проноп.

До края на 1978 година ще 
бъде завършено изграждането 
на нова железопътна гара в 
Белград. С това ще приключи 
изграждането на целия желе 
зопътен възел в столицата, ко 
ето ще допринесе за модерни 
зация на железопътния транс
порт не само в Белград, но и 
в цялата страна, както и за 
по-успешното градоустройстве 
но развитие на Белград.

Финансирането на този из
ключително важен обект пое 
мат република Сърбия и ЖТП
— 50 на сто и град Белград
— 50 на сто.

Работите по изграждането 
на възела са в ход. Работни
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В борбата край Сутйеска силите на 

НОВЮ понасят изключително тежки уси-
кото движение — за само повече от един 
месец постоянни оорои, нато се измопои

лия, но умело и смело предвождани, проя
вяват голяма морална и ударна сила — за 
вражеските коменданти неразбираема. При 
огромни усилия и жертви те през втората 
половина на юни 1943 разкъсват няколко 
челични обръча.

Битката край Сутйеска е значителна 
и за международна афирмация на НОИ. 
За световната общественост вече 
дилеми ной в Югославия се бори сре 
щу окупаторите и че всички дотагавашни 
успехи принадлежат на НОВЮ, а не на че 
тниците на Дража Михаилович. В борбите 
край Сутйеска Главната оперативна група 
на Върховния щаб загубва около 8 000 
бойци и ръководен надър със Сава Ко- 
вачевич, командир 
ударна орИ1ада начело, и Други народни 
герои в Югославия.в тази оороа е район 
и самият Върховен комендант 1Ито.

на сдружените неприятелски сили но про 
вървява да осъществят поставената цол. 
напротив: 1лавна1а оперативна група, тъй 

се лрооива от оонръжеииею на ю 
юни 1»43 юдина излиза на лхорииа и на

гона минава в нонтраосранзива. 
освооождава Зворник, илово и 
създава нова голяма свооодна

от оокръжението.
илед изнииването на тази грулация на 

НОВю па лим и мерача и създаване на 
огромна свооодна територия в лерцегови- 
на. Югоизточна ьосна, черна гора и оан- 
джак, приключва тази, операция, а при 

не постигат целта, коя

I
I

натова германците 
то им възложил литлер.

докато |лавната оперативна група про 
никва към Дрина до май 1948 година, си
лите на нивю по номандуването на 1-ви 
оосненски и ьви лорватени корпус възвръ
щат загуоената свооодна територия в оа- 
падна и оредна ьосна и в лъроатско. на 
цялото Ю1 ославско полесражение в
ьосна, Хърватско и Словения — силите 
на НОВЮ успешно отстояват на вражес
ките сили. ь части на церна гора, оанд- 
жак и Херцеговина, освооодени от главна 
та оперативна група, отново се възстано- 

народоосвооодителни отбори, комай 
места. !ака се създава или

няма

I=

на 5-та пролетарска

НИШ I

РЕГИОНАЛНИЯТ ДОГОВОР 

ЩЕ НАМАЛИ РАЗЛИКИТЕ
вяват
дни раиони и 
възооновява огромна свободна територия, 

преминаване в Съроия. Ооаче не
големи* брой ранени, неблагоприятни 

снабдяване, поради неоохо- 
отпочинат изтощените боици 
се поълнят, а и поради гер-

НЬЮ
оаза за
ради
те условия за 
димостта да 
и частите да 
мано-италиансиата операция, която се п д 
готвя като отговор на новата офанзива на 
силите на НОВЮ — Върховният щаб вре 
менно се отказва от преминаването в оьр

бързо след 
до ь юли 
пладань и напред ще съгласуват интере 

сите си по отпускането 
средства за задоволяване на 
общите и лични потребности, 
като се грижат за намаляване 
на разликите, не като резул 
тат от труда, но като резул 
тат на различни условия в сто 
панисването.

Публичното обсъждане 
проектодоговора в 15-те общи 
ни на региона ще продължи 
до 20 ноември.

На 5 декември Регионалната 
скупщина ще приеме окон
чателния текст.

Делегатите на регионалната 
конференция за

териториален обществен 
договор в град Ниш, приеха 
на първото си заседание на 
4 ноември проекта на текста, 
който е пуснат на публично 
обсъждане. Сътцевренно кон
ференцията за свой председа 

избра Часлав Божич, а за 
заместник-председател Остра 
ти Котуранович и двамата де 
легати от Ниш.

В няколко от разпоредбите 
на този документ се изтъква, 
че самоупровителните общно 
сти на интересите и обществе 
но-политичесиите общности за

подписване натеритория.
по време на 

и Сутиесна и о другите територии навред 
из Югославия, силите на ниью нападат 
онупаторсиите и нолаЬорационичесни чи
сти, охрани и укрепления, нанасят им се
риозни загуби и застрашават тяхната си
гурност, съобщителните връзки и снао- 
дяване, а от друга страна разширяват сво- 
оодната територия, раздвижват нови сили 
за оорба и укрепват народоосвооодител- 
ната власт. Така НародоосвоОодителитото 
движение в Югославия става твърде си 

военнополитически фактор, които' пр 
26 юли 19^3 година да 

на системата на 
окупационното

борбите край Неретва на

бия.

БОРБАТА КРАЙ СУТЙЕСКА

Вече на 15 май 1943 година германеното 
и италианското Върховно командуване пред 
приема нова операция под шифра ..Шварц 
на по-широка територия на Сутйеска 
(у нас известна и като борбата край Оутие 
сиа или 5-та офанзива) срещу Главната о- 
перативна група на Върховния щаб. Тя в 
състава си има 16 000 бойци и оиоло 4 000
оанеии Германо-италиансио-българсиите
окупатори в тази операция ангажират око 
ло 117 000 войници и оиоло 10 000 нола- 
борациоиисти.

тел на

лен
нуждава Хитлер на 
заповяда реорганизация 
командуване, 
управление

частите, и 
на Югоизток.

М. А.(СЛЕДВА)

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО 14 НОвМВРИ 1»»
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ПЪРВИ ИЗБОРИ В 

СВОБОДНА ЮГОСЛАВИЯ
! Югославия с мавър- 

18 години, Ьез оглед на 
раса, вероизповедание, 

на образование и 
всички войни

дани на 
шени

Като израз на революцион
ния харатер на лародоосво- 
оодигелната борса и револю 
цияга, нашите народи и народ 
ности от първия ден на вьори 
жената бороа по демонра1сг- 
чеи начин избираха 
продотавители в мароодсвооо 
дителните отбори, като орга 

революционна

ВАСНО ТОДОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД
ПОЛ, 
степен
местожителство,

Югославската армия и 
бивши борци на НОВНеефикасно», поради 

недостиг на кадри
ци на 
всички
и ПОЮ, без оглед на възраст 
имат право на гласоподаване . 
От избирателно право се ли 
шават компрометираните 
нистри, всички привърженици 
и сътрудници на окупаторски 
те и квислингски военни, по 
литически и полицейски фор 
маци и лица, осъдени на за
губване националното си до 
стойнство.

Без оглед на всички възмо 
опити на вратата от чуж 

страната да осеутят

своите

ни на новата 
народна власт.

Народът своите доверени ли 
ца, отоорници и ни отоори из 
оираше на освободените, полу 
освободени и неосвооодени те 
ритории. 11ръв писан правен до 
кумент за избиране на НОО 
прие Върховния щаб на НОВ 
и ПОЮ през февруари 1942 го 
дина. В него се регулира начи 
на на избиране на народни пред 
ставители в тези органи. През 
септември 1942 година Върхо
вният щаб прие „Заповед за 
избирание на народоосвободи 
телии отбори". Със заповед се 
регулира принципа на избирател 
ното право, въз основа на 
което се провеждат изборите 
за народни отборници все до 
1945 година. Със заповед е 
предписано, че всички граж 
дани (от двата пола) с навър 
шени 18 години могат да из 
бират и да бъдат избирани в 
органите на народната власт. 
Борците на НОВ и ПОЮ имат 
право на гласоподаване и пра 
во да бъдат и избирани в НОО 
,,без оглед на възрастта и 
дали в деня на изборите се 
намират в своето място или 
на поста".

ми-

преодоляване на положението 
и какви са резултатите?

— Изпълнителният 
предприе съответни мерки за 
премахване на отрицателните 
явления и последиците от тях. 
В това отношение има пълна 

Общинската

Във връзка с бавността и 
формализма в работата и уси 
лията на Общинската скупщи 
и Изпълнителния съвет за пре 
махване на отрицателните явле 
ния, беседвахме с Васко Тодо 
ров председател на Изпъ/цги 
телния съвет при ОС в Дими 
тровград.

— Органите на управление 
то при Общинската скупщи
на в Димитровград все още 
не са преустроени според но 
вото законно решение за об 
щинските органи на управле 
ния. Основна причина за това 
са неразрешените кадрови про 
блеми. Тъкмо за това органи 
те не могат ефикасно и каче 
ствено да работят.

Все пак считам, че за орга 
ните на управлението при ОС 
в Димитровград е характерна 
бавност в работата, а по-мал 
ко формализъм. Поради това 
твърде често се идваше до 
положение някои решения от 
второстепенна управителна по 
стъпка да се анулират поне
же, не е зачитана формална 
та постъпка.

Безспорно е, че има бавност 
и неефикасност в работата. 
Случва се особено когато се 
касае за окончателни реше-

жни
съвет бина и

изборите и унищожат нашата 
четиригодишна революционна 
борба, нашите хора от всички 
трудови полета на възобновя 
ване и изграждане, с песен 

предизборните иподкрепа и от 
скупщина.

В този смисъл приехме ре 
шение лицата на отделни ра 
ботни места да възнагражда 
ваме въз основа на договор 
между общината и кандидата, 
конкурирал за съответното ра 
ботно място. По този начин 
иснахме да осигурим необхо 
димите кадри. Недостигът на 
кадри все още остава нераз 
решен проблем, понеже наши 
те усилия за разрешаване на 
на същия чрез 
не дадоха значителни

пристигат на 
изборните митинги, изразява
йки максимално доверие в си 

на нова Югославия.
На изборите за Учредителна 

скупщина излизат над 97 
сто от избирателите. С гласу 
ването за листата на Народния 
фронт, чийто носител бе дру 
гарят Тито, нашите 
гласуват за 
независимост и социалистиче 
ско бъдеще.

Когато се преброяват гласо 
вете, се установява, 
Югославия ще се върне не- 

ненародно. Уч

лата

на

народи 
своята свобода.

че в

стимулиране 
резул-

що старо 
редителната скупщина, избра
на на тези избори, се събира 

година
След успешното завършва 

не на НОБ започва подготов 
ката за избори за Учредител 
на снулщина. Още на 10 ав 
густ 1945 година се провеж 
да III заседание на АВНОЮ 
което прерасна във Времена 
народна скупщина. На това 
заседание на АВНОЮ се при 
емат повече значителни пред 
писания и закони. Според при 
етия избирателен закон, пър 
вите избори за Учредителна 
та снупщина се провеждат на 
11 онтомври 1945 година. С из 
бирателния закон се опреде
ля „всички мъже и жени граж

тати.ния, почти да се забравя, че 
същите трябва да бъдат про 
ведени в дело.

Нужно е да изтъкнем, че 
пропуските на са все пак са 
мо последища на субективни 
слабости, но и на обективни

на 29 ноември 1945 
и започва своята работа с при 
емане на Декларация за про 
възгласяване на ФЕДЕРАТИВ
НА НАРОДНОСТ РЕПУБЛИКА 
ЮГОСЛАВИЯ. С това монархи

В момента пред нас стои 
твърде важна задача.една

Трябва да избираме и преиз 
бираме директорите и начал
ници в органа на управление 
то. В рамките на това е и из

ята, като носител на реакцио 
ните сили, напълно се према 
хва, а обединените народи и 
народности нова на Югосла- 
славия, под ръководството на 
ЮКП и другаря Тито, започват 
борбата за своето социалисти 
ческо преобразование.

причини.
бирането на нови членове на 
Изпълнителния съвет. Очаква-

Какво предприемате за

ме, че тези промени ще ока 
жат положително влияние вър 
ху ефинасността и начество 
то на работа.

ИЗБОРИТЕ В САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ

Дане Бурсач

Важна задача за 

политическия актив
ПРЕД ИЗБОРИТЕ В ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ

Момент за премахване на пропуските
„Въпреки значителните ре

зултати в действуването на 
делегатската система и в ак
тивността на самоуправителни- 
те общности на интересите, 
нужно е да се разшири деле
гатската база. Това е условие 
за обезпечаване на цялостно 
влеяние на трудещите се хо
ра и граждани в скупщините 
на самоуправителните общно
сти”. Тази оценка приеха из
пълнителните органи на всички 
обществено-политически орга
низации в Димитровградска 
община, на заседанието със
тояло се на 10 ноември т. г. 

За На това заседание беше прие
то решение за провеждане из 
бори за членове на делегаци
ите и делегати в скупщините 
на самоуправителните общно
сти на интересите. 

Политическата
за избиране членове на деле
гациите в организациите на 
сдружения труд и местните об 
щности, делегати в скупщини
те и членове на самоуправи- 

на сдружения телните контроли ще направят 
Социалистическия съюз и Съю 
за на синдикатите, относно 
първичните им организаци. Те

легациите ще се проведат на
6 декември в организаците на 
сдружения труд, относно
7 декември в местните Общ
ности. Учредителните заседа-

ти. А практиката потвърди, че 
с избиране на делегати, от 

на съществуващите делегации 
не е възможно последствател 
но провеждане на конституци 
онните разпоредби. Делегаци
ите да разглеждат не само ма 
териали за сесиите на Общин 
ската скупщина, но и за всич
ки, самоуправителни .общнос
ти. Това бяха големи задълже
ния които се лошо отразяваха и 
върху качеството на работата. 
Нерядко в делегациите и скуп 
щините . на самоуправителните 
общности бяха хора, които ня
маха по-голям интерес към. оп
ределената област. Тези про
пуски, със сегашните избори, 
трябва да се премахнат.

Твърде важно е да се зачи
тат и основните начала на ка
дровата политика. Кандидати
те за членове на делегаците 
трябва ясно идейно-политичес
ки и акционно да бъдат опре- 

и малките лени за революционния курс 
на СЮК. Те трябва да са бор- 

делагациите е ци за решително участие на 
работническата класа в разви
тието на обществено-икономи
ческата и политическа систе
ма. Хора, които на дело са 
показали,
борят за укрепване

Членовете на Общинския по 
литически актив в Босилеград 
ска община имат твърде отго 
ворни задачи в предстоящите 
избори в самоуправителните 
общности на интересите. Все 
ки член на Акитва ще поеме 
конкретни задължения за про 
веждане на изборите в местни 
те общности и основните ор 
ганизации на сдружения труд 
за избор на делегации за са 
моуправителните общности на 
интересите бе
на проведеното през минала 
та седмица заседание на Об 
щинсния политически актив в 
Босилеград.

За непосредствените задачи 
' в изборната дейност пред чле 

новете на Актива говори Иван 
Андонов председател на Об
щинския съд в Босилеград.
Между другото той изтъкна, 
че в новите делегациии на 
самоуправителните общности 
на интересите, които ще на
брояват от 11 до 15 души, 
трябва да се изберат най-актив 
ните и най-способни членове 
в местните общности и осно 
вните организации на сдру
жения труд. С една дума, тряб щинсната скупщина.

ва докрай да се приложат вси 
чки критерии на кадровата по 
литика. По две делегации за 
избор на делегати за самоупра 
вителните общности на инте 
ресите в областта на обществе 
ната и стопансна дейност ще 
имат само най-големите местни 
общности: Горна Любата, Ду 
кат и Горна Лисина.

След това Андонов говори 
и за процедуралните въпроси, 
които трябва да се спазват 
по време на изборите. Бяха ут 
върдени и сроковете, в ноито 
изборите да приключат, 
съществуващите и за ново- 
формираните самоуправителни 
общности на интересите, из 
борите за делегации ще за 
вършат до 15 декември.

На предизборните и изборни 
събрания ще се водят- разго 
вори и върху задачите на ме 
стните общности и основните 
организации
труд в областта на обществе 
ното планиране. За най-важни 
те въпроси в тази област 
пред члановете на Политиче
ския актив говори инж. Дра- да проведат 
ган Мицов, председател на Об заседания.

Изборите за членове на де-

ния на делегациите ще се със 
тоят на 10 декември.

Изпълнителните органи на 
обществено-политическите ор
ганизации предложиха ООСТ 
„Тигър" и местната общност 
Димитровград да изберат по 
три делегации: делегация за 
общностите по образование, 
култура й физическа култура; 
делегация за самоуправител
ните общности по социална, 
здравна и и детска защита и 
делегация за стопанство и ин- 
фраструктурни дейности. Ос
таналите трудови организации 
и местни общности трябва да 
изберат делегации за общест
вени, относно стопански дей
ности. По една делегация из
бират местните общности с 
малък брой жители 
трудови организации. Броят на 
членовете в 
от 10 до 30 души.

Както е известно,

изтъннато

подготовка

делегати
те в досегашните скугтщини на 
самоуправителните общности 
бяха избирани от съществува
щите делегации. Това се от
разяваше зле върху работата 
на самоуправителните общнос-

че постоянно се 
и разви

тие на социалистическото ни 
самоуправително общество.

се задължават до 17 ноември 
подготвителни

А. Д.
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беседа с гоне
ГРИГОРОВ СЕКРЕТАР НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАДкшптъттт

НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗШЧИ М
шит В СТОПАНСТВОТО.

СПЛОТЕНИ И 

ЕДИННИ
В НАСТОЯЩИя МОМЕНТ 

общественост
така, че да отговаря на ново 
създадената организация, ьдин 
ствено така Ч_юиГ Юсновна1а 
рганизация на сдружения труд^ 

аа селско стопанство да раз 
вива

Босил^радКпрезКсМИТеТ Н3 ^ЪЮЗа на к°мУнис™те

ване заключенията на 
СЮК за

пп е насочено „ъм еднИкТуа^на"3
мислнТетоШиН°гУКРеПВаНе На «инОДМЮгЖ 
мислието в Съюза на комунистите, като
за още по-бързо изграждане на страната.

Огромен е престижът на Съюза на 
днес. 1ой се е превърнал във водеща 
фактор на нашето самоуправително

втема — 
и едино- 

предпоставка във връзка с осъществя 
Председателството на ЦК на 

актуалните идейно-политичесни проблеми по 
укрепване на законността. Обсъди осъществяването 

"Гит по икономичесна стабилация. Разгледа
слп^ии ЧИ"Та 38 °6единяване на организациите на сдружения труд в общината.

селското стопанство, 
СД-ДЛ за търговия ще развива 
търговията, Оичл за комунал 
ни услуги ще разширява кому 
налмо-оитовите услу1И и пр.

комунистите |ряова зана
пред да се грижат и за пра 
вилното използване на кадрите 
и материалното унрепване на 
организацияга.

комунистите 
сила, в главен

социалистическо 
развитие, но тук-таме, у нас и в чужбина, има хора на 
ноито не им харесват нашите успехи.

,. ^ои са тези хора и откъде получават „вдъхнове
ние за своите вражески денствия 
на?

га °чеви«"0' проблемите на стопанството изцяло 
“ "°™а* вниманието на Общинския комитет. Със

на стопанската дейност

срещу нашата стра-

Касае се преди всичко за попълзновения на шепа 
бедни отречени от времето останки на бюрократическо- 
догматически и националистичесно-либералистичесни 
елементи и за преди четвърт столетие разгромените 
информбюровци.

И макар да действуват от различни позиции всич
ките имат една и съща цел: да навредят на пооедоно- 
сния поход на самоуправителна неоовързана Югосла
вия, да навредят на огромния престиж на Югославия, 
които тя начело с др. што си завоюва в

Борбата против информбюровищата, както преди 
25 години, тана и днес си остава класова борба; оороа 
за равноправни отношения между народи, партии и 
страни в света, а против хегемонията на едни страни 
над други. И ако още тогава не бяхме отнесли и оле- 
стяща победа над информбюровщината ние нямаше да 
имаме онова, което имаме днес — свободна, самоуи- 
равителна социалистическа страна.

Прицелна точка и на противниците, на всички вра
гове е самоуправлението са Съюза на комунистите. 1е 
насочват мръсните си пипала срещу единството на на
шите народи и народности, срещу единството в Съюза 
на комунистите. Не преценявайки, но и не подценявай
ки опасността от тях, свободно можем да кажем, че 
ежедневното развитие на самоуправлението и укрепва
не на всенародната отбрана и обществена самозащита 
у нас е най-яркият отговор срещу танива заблудени 
глави.

— кои мероприятия ще се 
приложат, за да се подобри 
положението в тази насонаг 

— I )реди всично тряова кри 
тически да се преразгледа соо 
стаеното състояние. Занапред 
далеч повече ще се 
сметка за заключенията на *цп 
на исп по засилване на за- 
нонността.

понеже се констатираха мно 
гоброини нарушения на зано 
на и останалите ооществени 
норми — има явления на при

в общината.

— Данните показват, че Об 
щинският комитет напоследък 
провява особен 
стопанските проблеми, 
ли да ни кажете причините 
за тоя нараснал интерес?

— Искам да изтъкна, че ог 
състоянието 
до голяма степен зависят и 
останалите дейности. Стабил
но стопанство означава и ста 
билно
ско положение, без оглед за 
коя среда става дума.

Намираме се в период на 
изготвяне на развойни програ 
ми— едногодишни и средно- 
срочни. Преди да направим 
това, трябва да уточним докъ 
де сме стигнали. А понеже бо 
силеградското стопанство е в 
процес на преустройство, ние 
комунистите нямаме право рав 
нодушно да се отнасяме към 
всични прояви, относно край 
ната цел на обединяването.

— Какво очаквате от обеди 
няването и кои са непосред
ствените задачи на комунисти 
те в тази насона?

— Непосредствени задачи 
на комунистите и първичните

\интерес за 
Може

държи

Гсвета.

<на стопанството

й свияване и разпиляване на оо 
ществено имущество, оезотго 
ворно отношение спрямо раоо 
тата

обществено-политиче-
комунистите 

конкретно да посочат носите 
лите на тези отрицателни явле 
ния. за съжаление, има и чле 
ноье на ик в стопанството,

тряова

Д,
които не се достатъчно анга 
жират, не са мооилни да из 
пълняьат поставените задачи, 
да се счепкат с проолемите и 
конкретно да ги решават.

— Знаят ли номунистите, от 
носно първичните организации 

Ц-<г’ на СК върху какво конкретно 
трябва да работят и за накво 
да се борят в момента?

— Знаят, и то не само в 
момента, но това е тяхна дъл 

труд госрочна задача. Става въпрос 
за стабилизация на стопанство 
то в най-общия смисъл на 
думата. Казано с други думи 
това означава: . конкретно да 
се отговаря за всяна направе 
на грешка (от ръководителите 
да се търси по-голяма отговор 
ност), да се засили вътрешния 
контрол, да се намалят отсъ 
ствията, закъсненията на ра
ботата, дисциплинарните коми 
сии да прояват по-голяма стро 
юст към нарушителите, да се 
подкрепят акциите за иконо
мия, да се увеличи производи 
телността на труда, да се на 
малят разходите на жив труд 
и материали. Комунистите от 
криТо трябва да се конфрон 
тират с лентяйството, недисцй 
плината и инертността. Прак- 
тиката потвърди, че там, къ- 
дето първичните организации 
на СК и комунистите навреме 
реагират и резултатите са по- 
висони.

— Търси ли се изход и в 
друга насока, освен в посоча 
ното?

— Естествено. Освен взаим 
но свързване, организациите 
на сдружения труд трябва да 
се свързват с по-големите и 
по-мощни организации във вът 
решността. Специализацията в 
производството ще даде възмо 
жност да се разкрият и дру 
ги вътрешни резерви. А без- 
кадрово решение на стопан
ството — трудно ще се ре
шават и проблемите му. Ето 
защо, и занапред стопанство 
то и неговите проблеми ще 
бъдат всестранна грижа не са 
мо на комунистите, но и на 
останалите обществено-полити 
чесни сили <в община. Акти
вът на работниците-номунисти 
също дейно се включва в ра 
зрешдването на стопанските 
проблеми в комуната.

Разговора «оди: 6т, Н.

т
И затова с още по-големи усилия развиваме и

укрепваме равноправието и братството и единството 
между народи и народности у нас. Това е отговорът на 
похитителите върху нашето свободно развитие.

Гоне Григоров

организации на СК в органи 
зациите на сдружения 
са: да се изготвят навреме и 
качествено нормативните анто 
ве; да се насочи планирането

При обинолката на др. Тито в Западна Сърбия и . 
Войводина, тези дни между другото изтъкна:... „че 
някои, които вече не са в нашите редици, които са в 
опозиция, говореха, че е дошло времето номунистите 
да захвърлят копия, че сега не са ни необходими и че 
трябва да допуснем по-либерални отношения, като че 
ли досега сме били против демокрацията в нашето об
щество. Ние няма да позволим никому да ни пречи по 
пътя на нашето развитие, да действува във вреда на 
нашите трудещи се, производителите, нашия народ. Та- 

хора няма да търпим в редовете си. Ни извън ре
довете ни няма да им позволим да правят нещо, което 

може би някому извън границите на страна-

ДИМИТРОВГРАД I

Подготовка за изборите в СК
нива

Секретариатите на ната работа на организациите 
и доклади за 
задачи с програми на работа. 
Бяха определени и срокове за 
провеждане на предизборни
те заседания в първичните ор
ганизации на Съюза на кому
нистите, които со устройват от 
10 до 20 ноември.

всички
първични организации на Съю
за на комунистите в Димитров 
градена община, относно орга 
низациите с малън брой члено

предстоящитехаресва

Явно е, че пред Съюза на комунистите днес стои 
твърде отговорна задача: да действува още по-единно 
и сплотено, та по-успешно да изграждаме нашето само- 
управително общество.

ве, проведоха 
заседания за 
избори. На заседанията бяха 
избрани работни групи за изго 
твяне на отчети за двугодиш-

подготвителни
предстоящите

Матея Андонов

>
I

СУРДУЛИЦА
ДИМИТРОВГРАД

Интензивна изборна 

дейност Сказно за членовете на политическия актив
е трудовите оргвниза- 

местните общности ща
рания 
ции и
бъдат проведени до 23 ноем-

Създаването на новите са- 
общности на ския архив на Сърбия и пред

седател ма Комисията за меж
ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ на полити- 

чесния антив при ОН на СКС 
в Димитровград БОЖИДАР 
МАНИЧ, директор на историче

моуправителни 
интересите, учредяването и 

на техните ску-
дунационални отношения при 
Републиканската конференция 
на ССРН, изнесе сказка на 

„Осъществяването на 
конституционните начала в са- 
моуправителните общности на 
интересите". По този начин 
членовете на политичесния ак
тив се подготвят за провежда 
не на подобни оказни от тази 
област в първичните организа
ции на Съюза на номунистите 

община, с

ери тази година.действуването 
пщиии в 
най-важните 
задачи пред Социалистическия

Ст.
момента е една от

тома:непосредствени

съюз и Съюза на синдикатите 
Сурдулишка община. Поправкав

Провеждат се предиандида- 
ционни събрания в трудовите 
и останалите организации, 
йто срок е 14 ноември, в

общности до 16 но-

от не„Слога" няма половината 
збходимите правилници трябва 
да гласи; „Търговското

„Слога" все още не 
някои свои пра 

Конституцията".

„Без статути”, 
вестнин „Брат

В статията 
обнародвана във 
ство" от 24 октомври, по вина 
на на автора на статията 
допусната грешна. Изречение
то: „Търговското предприятие

в Димитровградска 
цел идейно-политическото из
дигане на номунистите.

пред-чи-
пирятие 
е съгласувало

ов
А.

местните 
ември. Кандидационните съб-

вилници о

СТРАНИЦА $
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ИНИЦИАТИВИ НА СИНДИНАТИТЕ

СЛМОУПРАВИТЕЛНИ ОБЩНОСТИ ЗА 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧИВКИ
сти за организиране на огди/ 
и почивна за работници? о- 
иончатолен отювор все още 

може да се даде. На съ 
тези дни съвета 

Враня сс нонстатира,

се съз 
в та

изиснването даДо края на тази година в об 
щините и в регионите ще со 
формират самоуправителни об
щности за организиране на по 

отдих за работници. По 
инициатива на Съвета на Съю 
за на синдикатите на Сърбия 
за тези цел се вече продприе 

редица конкретни мерки. 
На проведените досега съвета 
ния са определени задачите на 
общинските синдикални органи 

' зации за формирането на тези 
общности. Същевременно тази 
анция задължава и всяка основ 
на организация на сдружения
труд-

В акционната програма от 
Петия конгрес на Съюза на 
дикатите на Сърбия и в 
люцията от Седмия конгрес на 
Съюза на синдикатите на Юго 
славия се казва, че грижите за 
организираното отиване на рабо

_ ниците на отдих и почивка е
трайна задача на Синдиката. О-

ттук
дават оптимални условия 
зи област, които имат за цел 
опазване трудоспособността и 
увеличаване производително 
стта на труда на работниците 

особено обществено зна 
пение. Особени грижи 
насока ще е полагат за онези 
работници, които при труднй 
условия и се ползват с нама 
лен трудов стаж.

Подкрепвайки тези усилия 
Скупщината на СР Сърбия е 
отделила 00 милиона динара 
да се стимулира изграждането 

обществени обикти за от- 
почивка на работници.

общности

не
стоялото се
ние въз
че възможностите засега 
ограничени. Причините са, че 
собствените средства за фи 
иамсираио са малки. Също та 
ка мито една стопанска орга 

Босилег

чивии и са
е от в тази

мат

, например в 
община, няма обекти, 

отдих и

низания
радска 
предна 
почивна на работниците.

Изхождайки от тези обстоя 
за такива общини, ка

значени за

ОБЩЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
телства
нзато е Босилеградска, ще се 
формират регионални самоупра 
вителни общности, които въз 
основа на общата солидарност 
ще поемат задачата да създа 

условия за отдих и почив 
на работниците и в иконо 

мически изостаналите общини.

на

Електрификацията 

най-важна задача
дих и
Самоуправителните 
в тази област занапред 
бъдат редовно финансово и 
материално подпомагани г 
Републиканските институции.

Босиле-

щеI син 
Резо от

ват
наИма ли условия в 

градснате община и останали 
те такива общини да се фор 
мират самоуправителни общно В. В.;*Г*Г 'Освен основните организации на сдружения труд, 

сегашната фаза на общественото средносрочно пла-
местните оо-

в
ниране твърде отговорни задачи имат и 
щности. _____]_ ДИМИТРОВГРАД

ще финансира с 70 на сто, 
а останалото ще се реализи 
ра чрез местни го самооолага 
не на гражданите.

В този период при същи ус 
ловия се предвижда доизграж 
дане и модернизиране на пъ 
тищата: долна гъжана — I ор 
на лисина и ьуцалево — Ьре- 
стница,

изграждането на по-незначи 
телни селсни и махалски пъти 
ща ще оъде финансирано с 
Зо на сто от страна на иощин 
ския фонд за пътища.

Интензивното пътно строи
телство в ьосилеградска оо- 
щина до 1УЬЦ година тряова 
да създаде условия за откри 
ване на нови оощински рей 
сови линии, с което ще по- 
доорят съобщителните връз
ки в комуната.

Местните общности в Боси 
още Без икономическо - няма и политическо

равноправие
леградска община все 
не са изготвили програмите си 
за средносрочно развитие до 
1980 година. В 
разговори са набелязани най- 
важните въпроси, които в то 
зи период те трябва да реа 
лизират. Става преди всичко 
въпрос за решаване на належа 
щите комунално-битови пробле

досегашните

ято изнесе Венко ДИМИТРОВ, 
секретар на ОК на СКС в Ди
митровград.

В разискванията и по отно
шение на материалите, изгот
вени от комисията при Предсе 
дателството на ЦК на СКС и 
по отношение на информация
та бяха отправени сериозни 
забележки. Преди всичко нито 
в единия, нито в другия мате
риал, няма политическа оцен
ка, нито пък се дават начини 
за разрешаване на изтъкнати
те проблеми. А тези проблеми 
са икономически, понеже тря
бва да се обезпечи такава ма
териална база, която ще бъде 
солидна основа за надстройка 
та. Затова е нужно да се имат 
предвид специфичностите на 

Димитровградска община, ка
то погранична и изостанала, 
и от тази гледна точка да се

наблюдава и осъществяване
то на политиката на равнопра
вие.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО поли
тиката на ревнонравие на нари 
дите и народностите в ьр с,ор 
оня и в димитровградска оощи 
на ое тома на разискване на 
разширеното заседание на ко 
мисията за международни

отношения

Употребата на родния език 
беше също въпрос, върху 
който обстойно се разисква. 
Беше констатирано, че трябва 
да се обезпечат всички усло
вия за употребата и поддържа 
нето на езика. Накрая беше 
решено въпросът „осъществя
ване политиката на равнопра
вие на народите и народности 
те” да разгледа Общинската 
конференция на СНС в Дими
тровград. На това заседание 
на Конференцията ще се да
де политическа оценка и пре
дложат мерки за цялостно осъ 
ществяване на приетата поли
тика от Съюза на югославски 
те комунисти.

би.
Най-голяма и най-важна ак 

ция в средносрочния период 
ще бъде електрификацията на 
девет села от района на Люба 
та и Лисина. Планира се и 
изграждане на електропрово
ди за електрификация на окол 
ните на Босилеград села. То 
ва ще бъде и най-скъпа ко
мунално-битова акция, за чи 
ето осъществяване местните 
общности ще въведат дълго 
срочно местно самооблагане 
в работна ръка и парични 
средства.

Местните общности от ра
йона на Тълмино предлагат до 
1980 година да се построи 
електропровод от Босилеград 
до Караманица, както е сто 
рено за селата от района на 
Лисина и Любата. Това значи 
че е нужна помощта на Об 
щинската скупщина и републи 
канските институции. Изграж
дането на този електропро
вод (от който ток ще получават 
10 села от района) ще се ус 
кори ако започне подготовка 
та за откриване на оловно-цин
ковата мина в Караманица.

В този период ще се възоб 
нови електропроводът в дъл. 
жина от 12 километра от Боси 
леград до Рибарци и ще се 
оспособи за електрификация 
на селата от района на Бран. 
ковци.

Според думите на инж. Дра 
ган Мицов председател на Об 
щинската скупщина в Босиле 
град, електрификацията на се 
лата в комуната ще изисква 
особени усилия и големи фи 
нансово-метериални средства. 
Затова ще се потърси помощ 
от институциите на СР Сър
бия, а Обфинската скупщина 
ще оказва максимална помощ 
тази благородна акция да не 
спре.

ОБЩИ ГРИЖИ ЗА ПЪТНОИТО 
СТРОИТЕЛСТВО

Местните общности в Го- 
леш, Караманица, Доганица и 
Дукат планират изграждане на 
селски пътища, които да ги 
свържат с Босилеград — цен
търа на комуната. Общинският 
фонд за пътища тази акция

и
междунационални 
при оощинската конференция 
на Съюза на комунисти! е в /ци
митровград. в раоотата на за
седанието взе участие и дру
гарят ьожидар мамин, пред
седател на комисията за меж
дунационални отношения при 
Репуоликанската конференция 
на ССРН.

Целта на заседанието беше 
години да се даде оценка по отноше

ние осъществяване политиката 
на национално равноправие на 
територията на Димитровград 
ска община.

В материалите на комисията 
при ЦК на СКС в първата част 
е обработена материалната ос 
нова за осъществяване полити 

построили ната на национално равнопра
вие в Сърбия. В тази част са 
изтъкнати и специфичностите 
на изостаналите общини в 
републиката, между които е 
и Димитровградска. Във вто
рата част е обработено учас
тието на народите и народнос
тите в обществено-политичес
кия живот в републиката, упо
треба на родния език и пис
мото, както и проблемите в об 
ластта на образованието, изда 
ване на учебници, информира
нето и пр.

На заседанието бе обсъде
на и информацията за осъще- 

ствуващите осем кооперативни ствяване на равноправието 
домове в селата.

В средносрочния период ще 
се построят училищни сгради 
за потребите на подведомстве 
ните училища в Долно Тлъми 
но, Караманица и в горнолю- 
батските махали: Количина га

ВЪВ ВСЯКА МАХАЛА — ВО 
'дипновиД

През идущите пет 
ще се продължи изграждането 
на водопроводи в оосилеград 
ските села. иоаче, водоснао- 
дяването ще се организира по 
много по-успешен и рациона 
лен начин, отколкото досега. 
Има села в комуната, в които 
дори и 80 на сто от населе
нието вече са си 
водопроводи. Обаче, някои то 
ва са сторили без техническа 
подготовка и бактереологиче- 
ска проверка на водата. 11ре- 
махването на тези опущения 
ще бъда само едно от меро 
приятията за подобряване на 
хигиената в селската среда в 
предстоящия период.

Особени грижи ще се отде
лят да се създадат по-доори 
и благопроятни условия за ра 
звитието на културната дей
ност в селата. За целта, в то 
зи период ще се 
и оспособят салоните в съще

А. Д.

поправят

в
Димитровградска община, ко- Димитровград

НИШ

ОБСЪДЕНИ ОСНОВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

В ИДНАТА ГОДИНА
НА СР СЪРБИЯрина и Явор.

Най-отдалечените села в ко 
муната ще получат телефони, 
които ще могат да ползват 
по всяко време.

Тези и други важни инициа 
тиви ще намерат място не са 
мо в програмите на местните 
общности но и в програмата 
на Общинската скупщина за 
обществено-инономическо раз 
витие на комуната до 1980 го 
дина.

Представители на 15-те об
щини в Нишки регион обсъди
ха на 11 ноември на разшире
но заседание на Председател 
ството на Междуобщинската 
регионална общност в Ниш ос
новите на баланса и поректо- 
бюджета на Републиката за 
1976 година и проекторезолю
цията за основите на икономи

ческата политика и обществе
но развитие на републиката в 
1976 година.

В работата на скупщината 
взеха участие Рефки Даути 
подпредседател на

и Тодор Славински, председа
тели на съвети в Обществено- 
политическия съвет 
щината.

Бяха разгледани и основите 
на стопанското развитие 
Нишки регион в идната годи

на скуп-

Републи- 
канската скупщина, членовете 
на изпълнителния съвет на СР 
Сърбия Олга Николич и Сла- 
волюб Рашнович, Бора Динич

на

на.
В. В.

М. А.
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СЕИТБАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
ДОЛНА ЛГОБАТА

Общественият сектор 

в срок-а частният 

закъснява

Подготовки за електрификация
Населението - ------- * " ■

Долна Любата
в центъра на 
предприема се 

риозни мерни за електрифи
кация на домовете си. По ини 
циатива на местната общност 
неотдавна бе формиран

центъра на селото заплатиха 
по 2 хиляди динара за изгра 
ждане на нискоразпределител 
на електрическа мрежа. Това 
е първата им парична вноска, 
а според договора, 
ще заплатят още по 3 хиляди 
динара.

Очаква се, че електрифика 
Цията на домовете в центъра 
на Долна Любата материално 
ще помогне строителното пред 
приятие „Хидротехнииа”, кое 
то тук строи тунел за отвеж 
дане на Любатска река в аку 
мулационното езеро в Горна 
Лисина.

коми

наскоро

СЕИТБАТА
ска община
сектор, приключи в оптимал
ния срок — от 10 октомври до 
10 ноември. В този период зе
меделската кооперация „Сто- 
чар" с есенници — зася'само 
пшеница на .2700 декара, 
то е било и запланувано.

в
Този проблем г'

1АъпгИНаРвД ТРЯбВа Да се "О 
то ^ рЗЧИН За Разрешаване- то му. Ролята на мСто ..

Н„ °ТНОШеме е най-голяма. 
го аР°пеРацклта сама няма да 
ГО разреши, понеже и тя гр
можеаел °Т П°М0Щ' пР°блемът може да се резреши,
целта трябва да се
всички компетентни

продължава го

в

как-

а за
Сеитбата ангажират

фактори.
се проведе най-на

пред в район Висок, където 
са засети 690 дка с пшеница. 
След приключване 
та в този район цялата меха- В 
низация на „Сточар” се „пре
сели” в Забърдието. Тук са 
засети 630 дка. В район Дими
тровград сеитбата

Трябва да се отбележи, че 
електропроводът с високо на 
прежение, който финансира 
Общинската скупщина в Боси 
леград, неотдавна бе прокаран 
и през Долна Любата.

А. Д. Кооперативниятна сеитба-

ОБЩИНДАН0СР0ЧН0Т° РАЗВИТИЕ тет по електрификация, 
то работи твърде дейно, 
ход е събирането на 
средства. Само 
дни всички

НА босилеградска в
парични 

за няколко 
домакинства в

силеградска община до 1980 гим и извънстопан-
година е готов Изхожда пт организации и като
сегашното положение и от та3 “останалите ЗДРа™а 3аЩИ' 
нарастващите потреби на насе 
лението в тази област.

Според данните от минала
та година на 1 000 
Босилеградска община се раж 
дат 15 деца, а в също време 
умират 10 души. Това показва, 

увеличение 
на населението почти е мини
мално така, че все повече пре 
обладава категорията на по- 
възрастните жители. Този еле
мент е от голяма важност за 
оценяване на здравословното 
състояние на населението и за 
планиране на потребите в об
ластта на здравеопазването.

Интересно е да се отбеле
жи, че селата: Рибарци, Ради- 
чевци, Млекоминци, Жерави- 
но, Голеш, Буцалево, Белут и 
Барйе имат по-малко от 200 
жители. В тези села има вед
но и най-много старчески до
макинства, които нямат пълна 
здравна защита.

Друг важен момент при пла
ниране на средносрочното ра
звитие на
в комуната е, че много села 
са отдалечени и по 30 киломе
тра от Босилеград. Същевре
менно тези села са без добри 
пътища и недостъпни за пре
возни средства.

В цялата комуна от 17 500 
жители само 1300 души се

приключи 
тези дни, а са засети 750 дка. В. В.

Безспорно е, че тазгодиш- 
план по отношение на 

цялостно изпъл
нен. Освен временните усло
вия, които благоприятствуваха 
за сеитба, положително 
ние за изпълнение 
оказа и обстойната подготов
ка. В „Сточар” беше формира 
на делова група, в ноято бяха 
отговорници за провеждане на 
плана в кооперацията и отго 
ворници за изпълнението му 
във всяка трудова единица.

И докато на обществения 
сектор сеитбата се проведе в 
срок,
къснява. В Димитровградска 

община частните селскостопан 
ски производители трябва та
зи година да засеят около 
25 000 дка с пшеница. До края 
на миналата седмица във Ви
сок и Забърдие площите бяха 
засети около 70%, а в район 
Димитровград дори и полови
ната от площите не беше за- 
сета.

звитие на службите по обща 
медицина, за защита на май
ки и деца, за антитуберкулоз 
на защита и др.

Реализирането 
нирани задачи изисква и 
кадри. Вместо 
седем, необходими са 11 ле

ният 
сеитбата е

нари, три зъболекари 
значително число средномеди- 
цински кадри. Трудности 

обезпечаване на кадри не ще 
има, защото за потребите 
Здравния дом в Босилеград се 
га се стипендират петима ле- 
кара.

и още
таки- за

жители полз
ват минималните права, които 
им предлага 
здравно осигуряване.

на тези пла
нови

навлия- 
на плана земеделското досегашните

жители в В. В.
При такива обстоятелства 

организирането на качествено
здравеопазване |------
особено големи усилия 
демане на редица конкретни 
мерки. Тази необходимост ли
чи и от 
ната
здравно ведомство — Здрав
ният дом в Босилеград.

В средносрочният период за 
развитието на здравните слу
жби и здравната защита ще 
се наблегне върху няколко не
ща. Най-важното е изгражда
не на нов здравен дом в Бо
силеград и на здравни стан
ции и амбулатории в селата, в 
които постоянно да работят 
лекари обща медицина и дру
ги кадри. Става въпрос за из
граждане на амбулатории в 
селата: Дукат, Назърица и 
Бранковци и формиране на 
здравна станция в Горна Люба

ПОГАНОВО
предпочита 

и по- Помощ за Високче естественото

факта, че сега в кому- 
действува само едно

И жителите на село Поганово се включиха в акци
ята по събиране на помощ за пострадалото от лято- 
шното природно бедствие население във Висок.

Канто ни запозна председателят на местната общ- 
Поганово Еленно Зарков, направен 

че се събира помощ

частният сектор за-

ност в е план и ве- 
пари и селскостопански произ

ведения за Висок. Свободното време след свършване 
на селскостопанската работа ще се използва за 
веждане на тази акция на солидарност с височани.

про-

М. А.

КРИТИКА

Кок да прододем добитъка?
В Босилеградска община не 

е трудно да се отглежда до
битък. Проблемите възнинват, 
ногато добитъкът трябва да се 
продаде.

Пасищата са притежание на 
земеделската кооперация „Бо 
силеград” — в бъдеще на обе 
диненото предприятие. За съ
жаление, досега много малко 
внимание се обръщаше на те 
зи обществени имоти. Преди

„Сточар” оказа помощ на 
частните производители и за 
тях навреме обезпечи семена 
и изкуствена тор. С оглед на 
недостига на механизация при 
земеделската кооперация по
мощ и включване механизаци
ята на частния сектор „Сто
чар" не беше в състояние да 
направи. Това е и основната 
причина, че сеитбата на част 
ния сектор в общината не е 
проведена навреме.

няколко години бяха проведе 
ни символични мероприятия за 
наторяване, изграждане на во 
допои и с това се спря. Но 
не спря и събирането на данъ 
на „попаша” от частните сел 
скостопански производители. 
Мнозина земеделски произво
дители се принудиха добитъ
ка да отглеждат на собствени 
те си имоти, за да осигурят 
известни доходи за препита
ние на семействата си.

Напоследък селскостопански 
те производители са изправе 
ни пред една сериозна труд 
ност: няма на кого да продат 
добитъка си. В Църнощица 
през лятото мина един тър
говец от „Слога”, животновъ 
дите докараха добитъна на 
определеното място, но тоя 
ден изнупуване не се върши 
Това се повтори и тези дни. 
Мнозина селяни от Дукат и 
Църнощица докараха добитън 
на изкупвателния пункт в Цър 
нощица, чакаха цял ден и 
накрая — търговците пак не 
дойдоха, добитънът бе върнат 
обратно.

Грижата на селяните да им 
не остане добитъка непродадо 
на е разбираема. Също така 
и възмущението от небреж 
костта на търговските органи 
зации „Слога” и „Босилеград”, 
чиято изглежда главна грижа 
е да докарат повече промиш 
лени и хранителни стоки в ма 
газините, а на последното 
място е изкупуването на до
битъна.

здравеопазването
та.

Сериозни грижи ще се от
делят да се формират онези 
здравни служби, които Здрав
ният дом в Босилеград няма, 
а се налагат според закона за 
здравеопазването, 
внимание ще се отдели за ра-
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Особено

1ТАЗИ ЕСЕН

1,4 милиона хектара 

с пшеница
Според сведения на Стопан

ската камара в Югославия в 
тазгодишната есенна сеитба с 
пшеница са засети 1 400 000 
хектара, или 80 на сто от пре
двидените площи.

ността на все повече селско
стопански машини. Освен това 
обезпечено е и достатъчно 
количество високодобивни сор 
тове пшеница и необходимите 
количества минерални торове.

Ако времето бъде хубаво 
още няколко дни 
се да бъдат засети общо 
1 813 000 хектара — с 12 про
цента повечо от миналата го
дина.

Най-големи площи с пшени
ца ще бъдат засети но обще
ствените и частните стопанст
ва в СР Сърбия — над 1 ми
лион хектара. В СР Хърватско 
ще бъдат засети 400, в Босна 
и Херцеговина 190, в СР Ма
кедония 133 и в СР Словения 
54 хиляди хентара.

очаква

Александър Христов, 
земеделски производи
тел от Църнощица

Подготовката но земята за 
есенна сеитба този година вър 
оеше по-бързо, поради налич-Есенна сеитба
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ТШХежКА СТРАНИЦА
В ДИМИТРОВГРАДСКА ГИМНАЗИЯ

Трибуна на младите поети и писатели
ноито съществува особен инте 
рее.БЕЗЦЕННА МЛАДЕЖ Беше приет и план на рабо

та. В него се предвижда лите
ратурно анализиране на твор
би на известни произведения 
на наши и български поети и 
писатели, манто и запознаване 
с творбите на начеващи поети 
и писатели от гимназията.

С работа започна и литера
турната секция. На тези 
во гимназиалните преподавате 

по език и литература ана
лизират по-обстойно някои про 
изведения, които се обработ
ват на редовните часове и за

При гимназията „Й. Б. Тито 
Димитровград започна с ра

бота Младежната трибуна, в 
която са включени млади пое- 

писатели. Младите имат

в
на гимнаПод ръководството

учителка Вера Любе- 
започна с работа и сек-

В дните когато се намираме пред годишнината 
от Деветия конгрес на Съюза на югославската младеж 
и когато сумираме резултатите от едногодишната деи-, 
ност на младежта в Димитровградска община —

трябва да изтъннем и отрицателните 
работи. Можем да нонстатираме, че младежта в об- 
щината организационно е унрепнала, засилени са кул
турните прояви и участието й в различни анции. По
стоянно сме свидетели на оживена антивност на мла
дите от Желюша, Снървеница, Барйе и т. н., органи
зации имащи понякога твърде малън брои членове.

За първичната организация на градската младеж 
не могат да се нажат особено похвални думи по брои

__ между първите в общината. По силите, с ноито
така. Обаче активноста на тази 
желаното равнище. А безспорно

зиалната 
нова
цията на младите рецитатори. 
На първата среща

на работа, в нойто 
предвидени часове за слушане 
на грамофонни плочи с изпъл
нения на наши познати реци-

ти и
възможност чрез тази секция 
да изявят талантите и възмож 
ностите си.

Първият час бе посветен на 
„Месеца на книгата". За ро
лята на книгата говори Власти 
мир Вацев, под чието ръко
водство и работи тази секция 
След това младата поетеса 
ученичка от III класа Невенка 
Петрович чете свои стихове.

освен се прие
сапланположителните

часо-

татори и часове за запознава
не с художественото рецити-

ли

ране.
Деница Илиева,

ност
разполага
организация не е на 
младите в тази организация трябва да бъдат в центъра 

обществено-политически събития в общината,

също

ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
на всички
а особено в града.

Не може да се каже, че младежта в тази ор-
обаче Допълнителни средства за средните и 

висши училища
ганизация напълно бездействува. Активни 
само някои отделни нейни членове, но не и организа-

са

цията като цялост.
За слабата работа на организацията има и обек 

тивни причини. Димитровградската младеж няма ни
какви помещения, нито за провеждане на заседания, 
нито за активност, нито пък за прекарване на свобо-

чин броят на студентите е по- 
голям с 8 000 от заплануваното 
относно броят на учениците в 
средните училища с 5 000.

За нормална дейност не мо 
жеше изобщо да се говори, 
ако Общността не беше при 
ела решение за обезпечаване 
на допълнителни средства, с 
което се съгласи и Скупщина 
та на СР Сърбия.

член на Републиканската енуп 
|щина за образование, по-обсто 
йно да ни запознае с въпро

На последното заседание на 
Скупщината на самоуправител 
ната общност за образование 
в Сърбия е решено да се оси 
гурят средства за погасване 
на разходите на Общността до 
нрая на тенущата година. За 
целта е прието да се обезпечи 
допълнително облагане в раз 
мер 1,99 на сто от личните до 
ходи на работниците в трудово 
отношение. Допълнителното об 
лагане важи само за ноември 
и декември.

За обяснение дали Общно 
стта е работила със загуба, 
относно защо е прието тако 
ва решение, се обърнахме с 
молба към Борислав Пешев,

дното време.
Когато се очаква пълна дейност от тях, млади

те прекарват времето по ресторантите. Жално, но ис
тина. А вината не е само до тях.

С години вече нак се говори за младежки дом, 
но разговорите остават безплодни. Общинската нон- 
ференция на Съюза на младежта трябва да разгледа 
този въпрос, а нужно е да се ангажират и всички ос
танали обществено-политически фактори. Нужно е по
ради обтоятелството, че в документите от Деветия 
конгрес на ССМ на Югославия от младежта се търси 
много. Градската младеж има сили, но нищо не е 
дала и сторила.

са.
— Общността в течение на 

текущата година работеше 
при твърде неблагоприятни ус 
ловия. Тя финансира всички 
средни училища в република 
Сърбия, а в проектобаланса 
не са обезпечени достатъчно 
средства за покритие на раз 
ходите. Освен това бяха от 
крити и няколко полувисши 
училища, предимно за работни 
ци, продължаващи школуване 
то си, които не бяха предви 
дени в началото на учебната 
1975/76 година. По този на-

Накрая бих чеизтъкнал, 
през декември т. г. ще се фор 
мират отраслови 
телни общности за образова

самоуправи-

Тодор Пешев, председател на първи
чната орг. на градската младеж. ние, с което ще се измени 

и начина на финансирането.

А.Д.В Д. НЕВЛЯ

ЗАСАДЕНИ ДВЕ 

ХЛЯДИ БОРЧЕТА
ЛАЗО БОГЕСКИ

В името на историчесната истина
борови дръвчета.

Най-голям отзив в 
беше на учениците от основ
ното училище в Д. Невля. ко
ито почти всички членуват 
горанския отряд „М. Миленти- 
евич".

Движението на гораните,„Ми 
лентие Милентиевич” от Дол
на Невля миналата седмица 
организира акция по залесява 
не на голините в селската ме
ра. Петдесет членове на бри
гадата залесиха 5 дка площ, 
на която засадиха две хиляди

2.акцията

Според този план силите на 
Новю 14&-та, 2-ра пролетар
ска, 24-та, 20-та, 4 Ама и 22-ра 
дивизия! и 223-та дивизия на 
червената армия настъпват ог 
север, запад и юг, а рългарска 
та 2-ра армия 1У-та, 6-та, 4-та 
и 12-та пехотни дивизии, Кон
ната дивизия и 1анкова брига
да! настъпват от изток и юго
изток, с общата задача — да 
прекъснат и унищожат немски 
те сили на територията Враня 
— Лесковац — Ниш.

Действията започват на 8 ок 
томври 1У44 година. Надделя
вайки жилавата съпротива на 
немските сили, частите на 
НОВЮ от 8 до 11 . октомври 
1944 година постигат следните 
успехи: 22-ра дивизия в съдей 
ствие с частите на българска
та Танкова бригада на 10 ок
томври освобождава Власотин 
це, 47-ма дивизия на 11 октом 
ври Лесковац, 24-та дивизия 
същия ден излиза на линията 
Долевац — Мекиш — Потон, 
а 2-ра пролетарска дивизия, 
след като прекъсва комуника
цията Ниш — Белград, се озо
вава на 11 октомври на лини
ята Кррман — Гюнис —- Бра- 
лина. Цастите на НОВЮ на 
11 октомври 1944 година се 
намират отдалечени от Ниш 
от юг, запад и север на 9—15 
нилометра, относно на линия: 
та: Бербешка река Пуковац

— Мекиш
— Поток.

През цялото това време (8
— 11 октомври) частите на 
българската 2-ра армия се 
задоволяват с отхвърляне на 
охраняващите немски части, и 
достигат линията: Кална — 
Бела паланка — Равна Дубра- 
ва, относно на 32-35 км. от 
Ниш. Изключение по отноше
ние ангажираност прави бъл
гарската 6-та дивизия към Бе
ла паланка.

С танова бездействие бъл
гарските части затрудняват на 
стъпването и на 22-ра дивизия 
на НОВЮ, която действува в 
тази посока:

„Българите не позволяват да 
минем пред тях. Заканват се, 
че ще стрелят по нас ако ми
нем. Командирът на 31 полк 
открито работи в полза на 
намците.

... Ако се мисли българите 
да се накарат в борба, тогава 
в техните щабове трябва да 
дойдат повече съветски или 
наши офицери. Инак, един 
немски батальон е в състоя
ние да задържа цялата диви
зия, колното си иска".

„Моралът на войниците, оба
че не е на нужното равнище. 
За 5 години назад на нашите 
войници погрешно се вливаше 
в главите, че немската войска 
е непобедима. През самите 
операции се обясняват целите,

Александрово — които се осъществяват с нова 
борба и се изгражда новия 
дух на армията".

С бавното действие на час
тите на българската 2-ра ар
мия е недоволен и Щабът на 
III украински фронт. По него
ва намеса на 11 октомври бъл 
гарската 4-та дивизия превзема 
Равна Дубрава, а 6-та дивизия 
Бела паланка.

Развитието на положението 
на останалите сектори, особе
но неуспехът на немците в 
Източна Сърбия, както и усно- 
реното изтегляне на групите 
армии „Е" по долината на 
Ибър, принуди командира на 
7 СС дивизия да заповяда на 
своите сили да се изтеглят от 
района на Равна Дубрава и 
Бела паланка към Ниш, и по- 
нататък към Прокупие, което 
започна през нощта на 11—12 
октомври 1944 година.

Частите на българската 2-ра 
армия (с изключение на 6-та 
дивизия) не използват това бла 
гоприятно положение за пре
минаване в общо нападение, с 
което много ще помогне на 
частите на НОВЮ, които вод
ят огорчени борби, за да осу
етят немското пробиване към 
Прокупие.

„Немците се оттеглиха към 
линията Клисура — Селичеви- 
ца — Драшкова Кутина. Бъл-

в

А.

МЛАДИ ПОЕТИ

НЕБЕ
Небе ...
Пространно, дълбоко, лазурно 
всекидневно над нас се синее.

Небе ...
Под неговия свод 
човенът за труда си пее.

Небе...

Всестранно с обятията си 
обхваща планини, градове езера.

Небе...

Под неговия купол 
ЖИВОТЪТ МОЙ И ТВОЙ 
се слива с безкрайността ...

Деница ИЛИЕВА
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ГГИЗ
В БОСИЛЕГРАДСКАТА

ГИМНАЗИЯ „ИВАН КАРАИВАНОВ"

НОВА СГРАДА В СРЕДНО- 

СРОЧНИЯ ПЕРИОД
Миналата седмица на засе- нията, те ще участвуват 

моуправителните органи на учи 
лището. Особено много щесе 
засили антивността на класови
те общности, като непосред
ствена самоуправителна фор-

данието на Съвета 
та общност в 
Караиванов"

на трудова 
гимназията „Иван 

Босилеград
центъра на вниманието бе из
готвянето на

в в

програма за рабо- 
та през тази учебна година. С 
реализирането й

по-добри образователно- 
възпитателни успехи 
щето.

Засега нашето 
не изпълнява дори 60 
от предвидените условия, 
бъде верефицирано 
тентните просветни органи на 
СР Сърбия — заяви в доклада 
си ЗАХАРИ СТОЯНОВ, 
тор на гимназията.

Най-голям проблем

ма.
ще се пости- Сериозни мерки ще се пре

вземат да се подобрят 
вията за живота

гнат . •; Шусло-в учили- на учениците. 
Ст училищния фонд „Иван Ка 
раиванов" ще се дава редовна
финансово-материална

да на добрите, а бедни 
Също така, не

училище 
на сто помощ 

ученици, 
само за слаби- 

отличниците ще 
се организира допълнително 
кабинетно обучение. През 
учебна година ще се 
дейността на ученическите се
кции и кръжоци.

Доста

от номпе-
те, но и за

дирек- тази Богдан Николов Ниш (анварел)

ВмлЪ»яВ|?«Тп, Г°ДИНА от ОСНОВАВАНЕТО НА НА МЛАДИ РАБОТНИЦИ

(От изложбата Димитровград)

ТИТОВИЯ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАНЕ

засили в
е липса

та на необходими помещения.
Сградата, в която са поместе
ни учебните стаи, лаборатори
ите и останалите помещения 
вече е дотраляла. Поради тази 
причина 325 ученика в 12 пара оформи 
лелки учат в две смени. йто

Съветът предложи 
срочното развитие на община
та да се изнамерят 
ности за построяване на нова 
училищна сграда. Но за да се 
осъществи това, необходимо е 
Гимназията и Отделението на 
училището за квалифицирани 
работници да се обединят, ка
то се създате

сериозно внимание 
ще се обърне на сътрудниче
ството на учителския колектив 
с родителите на учениците. Ще 

родителски съвет, ко- 
най-непосредствено ще 

сътрудничи със самоуправител 
ните органи на гимназията.

Големи усилия ще 
жат

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ НАЙ-ДОБРИ
Към 1000 млади стипенди- 

на Титовия фонд през из 
теклата година, от които 104 
са работници, 453 студенти и 
443 ученици, са постигнали за 
доволителни резултати. Според 
сведения, изнесени в инфор
мацията на Скупщината на 
Фонда — в Социалистическа 
Република Сърбия — най-доб
ри са били средношколците.

Нито един средношколец —

Вв средно- юнската изпитна сесия
студентите са постигнали срав 

I резултати: 
са дали всич 

ки изпити, половината от оста 
налите са дали половината от 
изпитите

тическите организации, 
не са запознали добре труде 
щите се с класово-солидарната 
роля на фонд.

А именно 
фонда дава 
школуване на млади работници 
и деца на работници от по- 
изостаналите общини, нъдето 
има най-голяма нужда от 
ди специалисти.

анти които
нително по-слаби 
20 на сто от тях

възмож- се поло-
чрез обществено-самоупра 

вителната дейност на ученици 
те да се стигне до пълното им 
социалистическо 
Това е основна

този характер на 
възможност за

а останалите са 
издържали от 3 до 5 изпита.
В септемврийската 
сия мнозина стипендианти на 
Титовия фонд са I 
изпитите.

От стипендиантите млади ра 
ботници — само шестима са 
средношколци. В информация 
та, изнесена на Изпълнител
ния съвет на Титовия фонд се 
изтъква, че младите работни
ци-стипендианти е трябвало 
да положат огромни 
за да овладеят материала на по 
лувисшите учебни заведения 
и факултетите. Защо? Защото 
с години наред те не са вър
вели под крак с учебния про 
цес, защото те са предимно 
ученици, завършили училища 
за квалифицирани работници, 
в ноито някои предмети се и- 
зучават по съкратена програ донската лингвистична мисъл,

които се намират в Скопие (Ин 
ститута за македонски 
„Кръсте Мисирнов”, Македон
ската анадемия на науките и 
Катедрата по
езици на Филологическия фа
култет към университета „Ки
рил и Методий"), в страната и 
в чужбина работят още множе 
ство научни центрове, занима
ващи се с изучаване на този 
славянски език.

възпитание, 
задача и цел 

на образователно-възпитател- изпитна се
средношколски ния процес.

С реализирането на тази 
програма ще могат успешно 
да се надделеят редица слабо
сти, съществуващи досега в 
това, средно училище.

мла
училищен център.

Инак през тази учебна годи 
на учителският 
положи грижи да _ се активизи 
рат силите във всички фази 
на образователно-възпитател
ния процес. Съгласно изисква-

издържали

стипендиант на Титовия фонд 
не е повтарял, нито един не 
е бил на поправителен 

Над 70 на сто

колектив ще
КУЛТУРНИ НОВИНИ

30 ГОДИНИ МАКЕДО
НСКА ГРАМАТИКА

изпит, 
от тях са от

личници, или много добри.В. В.

усилия. Наскоро македонският народ
ще чествува голям юбилей — 
30-годишнина от създаването 
на граматина на македонския 
език.

гарите твърде споро напред
ва г от гавна дуо^сеа. паши I е 
са на линията нукоьац — I. 
ьароеш — ) ъркиня".

„ьългарснага ч-та дивизия 
която настъпва към ниш в дя
сно от нашата 22-ра дивиаия 
в посока на Равна дуорава —
I аджин хан, изостава в настъп 
лението, заоавя нашето настъ
пление и изоОщо не е от пол
за в своята посока. Българска
та 6-та дивизия, която навли
за от източната страна през 
Нишка баня по посока Ниш 
доста добре се бори и нейно
то съдействие се оказва доста 
тъчно немците да се оттеглят 
от позициите на външна защи 
та на град Ниш".

Немските сили, с изключе
ние на по-слабите части се 
оттеглят на 14 октомври 1944 
година западно от Южна Мо
рава, като отстъпват към Про- 
купие. Това използва българ
ската 2-ра армия и малко ло- 
оживено тръгва към Ниш. Тъй 
като разбива съпротивата на 
немците на бърдо Марково Ка 
ле, 22-ра дивизия на 
към 13 часа навлиза в южната 
и югоизточна част на Ниш. 
Малко по-късно в града влизат 
26, 8 и Царибродската бригада 
на НОВЮ, а след това части 
на 45 дивизия на НОВЮ, та
нковете на съветската 
дивизия от север и българска 
та 6-та дивизия от изток.

Главната част на 7 СС диви
зия, преследвана от 24-та и 
47-ма дивизия на НОВЮ на 14 
октомври 1944 попадна в об
кръжение на територията ме
жду Мрамор и Югбогдановац. 
Подпомогнати от съветската 
авиация
ряд на българената

бригада на посочената 
зия успяват голяма 
тези немски сили да унищо
жат и пленят.

Резултатите от тези борби 
сигурно щяха да бъдат по- 
големи, Ниш освободен по-ра- 
но, а изтеглянето на групите Въз основа на споменатото 
армии „Е" по долината на споразумение в Кракова но-'
Ибър доведено под въпрос мендантът и политическият
(понеже по-мощните сили, комисар на Главния щаб на
много ло-рано щяха да се със- Македония в София, за да ут-
редоточат в тази посока) ако пърдят плана за съвместни
българските части повече се действия. Според този план
ангажираха (изключение пра- българската Първа армия (1-ва,
вят 6-та дивизия и Танковата 2_Ра и 11-та дивизия) получава 
бригада от 11 октомври 1944 задача да напредва по посока- 
година). За действията на бъл та Крива паланка — Куманово 
тагарската 2-ра армия, българ и час по-скоро да пронинне в 
ските историци в книгата „Крат района на Скопие и съвмест
на история на Отечествената но с частите на НОВЮ да про 
война”, София 1958 година. сечо отстъпването на групати 
стр. 196, казват: „Резултатите армии „Е” по долината на 
на действията на 2-ра армия Вардар; Четвъртата армия 
в първия период на Отечество (5-та, а по-късно и 7-ма диви
лата война щяха да бъдат по- зия) да настъпва в направле- 
леми, ако в нейния щаб не се нията Царево село — Кочане 
бяха загнездили замаскирани 4 — Щип и Ново село — Стру- 
фашизирани офицери начело с мица със задача съвместно с 
коменданта на армията, генерал частите на НОВЮ час по-сно- 
К. Станчев, който по-късно би
ва осъден, поради противнаро 
дна неприятелска дейност. Те 
преднамерено забавят дейст
вията на армията, не организи 
рат навреме преследването 
на врага и спъват боевия елан 
на частите”.

Действията на българската 
2-ра армия на Косово, нъдето 
е изпратена заедно с частите 
на НОВЮ, по нищо не се раз
личават от онези, в околността 
на Ниш. Понеже тези дейст- 

подробно са обработени 
книгата „Югославсната осво

бодителна война от 1941 
1945”, кн. 2, считам, 
особена нужда отново 
разработвам.

диви- 
част на че няма 

да ги

В изтеклите три десетилетия 
манедонският 
пълен разцвет. Освен 
средища на развитие на маке-

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 
ИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ език доживя

трите

ма, а предзнанията им не са 
на много високо равнище.

Затуй занапред ще е необ 
ходимо да се изострят крите 
риите при отпуснането на сти 
пендии от Титовия фонд. Ми 
нимална бележка за следва
щи във полувисшите учебни 
заведения, надидати за стипен 
дия ще трябва да бъде 3,60 
и за висшите — 7,60. По този 
начин и подборът ще бъде 
по-успешен ще се премахнат 
опитите тун-таме на този фонд 
да се при даде социален ха
рактер.

В Социалистическа републи 
ка Сърбия в Титовия фонд 
постъпват средства и над пред 
видената сума. Затова може 
би още през настоящата учеб 
на година вместо 400 — ще 
се раздадат 700 стипендии.

Според най-нови сведения 
във Фонда са се зачеленили 
към 6000 основни и други 
организации на сдружения 
труд. Най-много членове на Ти 
товия фонд има от региона Ти 
тово Ужице, а широк е отзивът 
у. в Крушевашка, Борсна, Пожа 
реванша, Чачанска, Лознишна и 
Валевска общини. Най-много

език

южнославянски

От година на година расте 
броят на студентите, изучава
щи македонски език в Съвет
ския съюз, Полша, Чехослова
кия, Румъния, Унгария, Герман 
ската федерална републина, 
Великобритания, САЩ, Канада 
и др. страни.

ро да завземе комуникацията 
Струмица — Щип и по този 
начин да осуети немското из
тегляне. По посоката на дей- 
ствуването на Първа българ
ска армия в тила на врага са 
предвидени да действуват 
17-та и 18-та бригада на Кума- 
новена дивизия на НОВЮ, а 
по посока на действията на 
българската 4-та армия е пред
виден да действува Брегални- 
шко-струмишкия' корпус на 

НОВЮ отначало с 50 дивизия, 
от 19 октомври и с 51 диви- 

Съвместните действия

НОВЮ РЕВЮ НА ПИОНЕРСКИЯ
ФИЛМ

В Белград на 12, 13 и 14 де
кември ще се състои четири
надесето ревю на пионерсния 
филм у нас. Ще бъдат про
жектирани 87 най-добри 
филми, ноито са определени 
през лятото на републикански
те и понрайнински прегледи 
на филма.

Специално жури ще присъди 
награди на най-успешните иг
рални, документални и аними- 
рани филми.

223-та

индивидуално —членове 
има от Крагуевашка община.

В някои общини обаче нямо 
голям брой членове на Тито 
вия фонд. Това преди всичко 
е резултат на 
дейност на обществено-поли-

а
зия.
трябва да отпочнат на 7—8 ок 
томври 1944 год.

(Следва)
недостатъчна

вияи моторизирания от- 
Танкова в
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трудасер по медицина на 
заводите „Тигър”.

Във втория етап: — 
доизградят здравните станции 
и амбулаториите, а в третия 

станцаоофните обви

п) В диспансера за деца: 12 
лекари и 19 медицински сес- към

ще сетри;ИНФОРМАТОР г) В Антитубвриулозния ди- 
спансар: 4 лекари и 8 медиции 
ски тохкици;

д) В зъбио-локарскота служ 
ба: 26 стоматолога, 22 зъбни 
техници и 26 зъбни асистенти;

е) В лабораторната служба: 
с виеше обра

техници-лаборан

етап —
ти.

НАНВО ЩЕ СТАНЕ С БОЛНИ
ЦАТА В ПИРОТ?«и сактоуправителната ойщиосх на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот 8 специалисти 
зование, 37 В проекта на средносрочно 

развитие на здравеопазването 
никъде не се споменава из 
граждаието на нова болница 
в Пирот. А този обект от ог 
давма е необходим. Нак се 
е случило тя да б'ьде излу 
сната

ти; _
ж) В гштРонажната слУжба: 

26 патронажни сестри;
з) В статистическата служ 

ба: 6 статистици,
и) В службата по медицина 

12 лекари и 18 рабо

Пред публично обсъждане на проектопрограмата на 
средносрочно развитие на здравеопазването в 

СР Сърбия
на труда: 
тници със Средно професио
нално образование.

4. Да се увеличи броят на 
леглата в Медицинския център 
в Пирот от 334 на 403.

от превдид не е изве- 
Решено е обаче да сестно.

потърси отговорност за тази
грешка.

В разискванията д-о Кръ- 
стич, директор на Здравния 
дом в Бабушница поиска от 
делегатите 
програма на развитие на здрав 
ната служба в този край да

КАКВО СЕ ПЛАНИРА 

ДО 1968 ГОДИНА?
5. За нуждите на болнична 

та служба трябва да се обез 
печат: 40 лекари, 1 фарма
цевт, 129 здравни работници 
със средно и виеше професи 
онално образование, от кои 
то на постоянна работа в спе 
циализираните амбулатории: 
8 лекари и 8 меденцински со

в средносрочната

построе
ната здравна станция в Любе 
раджа, да се построят нови 

започнатите

се внесе, че освен

или доизградят 
амбулатории в Звонции, Вели 
ко Бонинци, Стрелъц

Стол, Ресник, Горно Кър

стри.1. Да се открият 9 здравни 
станции (в Бабушница 3, в 
Димитровград 1 и в Пирот 5).

2. Да се организират от За 
кона предписаните служби с 
постоянни кадри, които в мо 
мента недостигат в здравните 
домаве и Медицинския център.

3. Да се обезпечи необходи 
мия профил специалисти

6. Да се обезпечи съответна 
обуруденост: Да се построят 
5 здравни станции 10 амбула 
тории

— Диспансер за медицина 
по труда към заводите „Тигър”, 
1 здравна станция отделение 
за физикална медицина и въз 
становяване с 60 легла в Пи
рот.

ОБЕКТИ С ПРЕДИМСТВО И 
ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВ 
НИ ОБЕКТИ

РаковДелегатите на трите съвета Републи
канската общност по здравеопазване обсъди
ха неотдавна проекта на развитие на здрав
ната мрежа в републиката до 1980 година 
и проекта на развитие на здравеопазването в 
изостаналите общини в Сърбия без автоном
ните области.

По този повод бе обсъдено и положени 
ето в здравеопазването в Димитровградска, 
Пиротска и Бабушнишка общини.

дол,
нино и Богдановац.

В Димитровградска община 
— както изтъкна директорът 
на Здравния дом д р Нино 
ла Цветков — трябва да се 
построят или доизградя- здрав 
ни обекти. В кои селища и 
какви — ще бъде допълкител 
но представено в Самоуправи 
телната общност на интереси 
те в Пирот.

и
то:

а) за Службата по обща ме 
дицина: 37 лекари, 50 медицин 
ски сестри, 9 акушерки (в те 
ренните здравни станции);

б) В диспансерите за жени: 
5 лекари и 5 акушерки;

5. Пнеумафтизиологическият 
диспансер в Пирот сам или 
заедно с антитуберкулозните 
диспансери в региона ще обез 
печава пълна антитубернулоз- 
на защита.

6. В стоматоложката служба 
на 1 стоматолог ще се падат 
средно по 4 300 жители. Зато 
ва ще е необходимо самоу- 
правителната общност на инте 
ресите да обезпечи 26 стома 
толози, 22 зъботехници и 26 
зъбни асистенти.

7. Във всички общини ще 
се организира хигиенно-епиде 
миоложка служба, с най-мал 
ко един техник, а в Пиротска 
община и с лекарски кадри.

8. Във всички здравни за
ведения лабораторната служ
ба ще водят специалисти с 
виеше образование (фармацев 
ти или лекари). За тази служ 
ба ще трябва да се обезпе
чат 8 специалисти с виеше 
образование и 37 лабораторни 
техници.

9. В патронажната служба 
ще трябва да дойдат средно 
по 4 330 жители на една ме-

. дицинска сестра.
10. В рентген-службата ще 

трябват двама лекари и 8 
рентген-техници.
11. В службата за обработка 
на здравно-статистически да 
нни ще работят общо 6 души.
12. В медицинската служба 
трябва да работят 12 лекари 
и 18 здравни работници със 
средно образование.
13. Общият брой на леглата 
в региона трябва да бъдат 443, 
от които:

— 403 в Медицинския цен 
тър в Пирот,

— 30 в Общия стационар в 
Димитровград и

— 10 в Общия стационар 
в Бабушница.

По този начин на територия 
та на самоуправителната об
щност на интересите по здра 
веопазване в Пирот на 1 000 
жители ще се падат 3,9 легла.

Накво трябва да се направи?

За да се осъществи проек 
та за развитие на здравната 
мрежа е необходимо:

КАКВО СЕ ПЛАНИРА?
В първия етап: 

строят здравни обекти диспан
сеще

М. АндоновВ предстоящите пет години 
в трите общини на Горно По 
нишавие се предвижда чувстви 
телно подобрение на здравео 
пазването. Ето какво конкрет 
но е набелязано в плана. В то 
зи район, в който живеят 112 
хиляди жители, от които 23 
хиляди са осигурени лица, 
днес на 1 лекар се падат по 
2 625 осигурени лица. В регио 
на не съществуват достатъч 
но амбулатории и здравни ста 
нции и затова в плана се 
предлага следното:

ХРАНА И АТЕРОСКЛЕРОЗА
11НШШ

1. Да се разшири 
та от теренни здравни стан 
ции и амбулатории — в Бабу 
шница да се построят 4 здра 
вни станции и 3 амбулатории, 
в Димитровградска община 2 
здравни станции и 3 амбула 
тории, и в Пиротска — 6 здра 
вни станции и 7 амбулатории.

мрежа
АТЕРОСКЛЕРОЗАТА с нейните тежки 

усложнения — инфаркта на миокарда и 
мозъчните кръвоизливи, с право бяха на
речени от някои „болести на вена”. Стати
стическите данни на Световната здравна 
организация ясно говорят, че броят на за- 
боляванията от атеросклероза всяка годи
на прогресивно нараства. Установено 
че правилно организираното хранене е ед
на от най-главните предпоставки за избя
гване на тази "съвременна болест. Засега 
се приема, че основният болестен про
цес при атеросклерозата се 
главно от едно разстройство на мастанта 
обмяна, изразено чрез увеличение на ня
кои от мастните съставки (липади) в кръ
вта и по-специално на холестерина, белтъч
но-мастните комплекси и др. Важно зна
чение за появата и развитието на атеро
склерозата имат на първо място видът 
и количеството на. мазнините и 
дратите в храната, която 
ема.

Друга съставна част на храната, коя
то има също важно значение за появата 
и развитието на атеросклерозата, са въг
лехидратите. Установено е, че простите 
лесноусвоими въглехидрати, каквато е фа
бричната захар, имат до известна степен 
атерогенен ефект. Тези въглехидрати под 
влиянието на специални ензими бързо се 
превъщат в организма на мазнини и уве 
личават количеството на мастите в нървта. 
Поради тази

е,
2. В службата по обща ме 

дицина да бъдат настанени 37 
лекари, 50 медицински сестри 
и 9 акушерки, които да рабо 
тят в теренните амбулатории 
и здравни станции. По такъв 
начин ще се постигне на 1 ле 
кар да се падат средно по 
3 043 жители. С правилното 
разпределение на лекарите — 
нито в една община това отно 
шение не може да бъде над 
3500 души. От общо 37 лека 
ра — 13 трябва да работят в 
теренните здравни станции.

3. Във всяка община тряб 
ва да се открие диспансер за 
жени. В трите общини значи 
ще трябва да работят 5 лека 
ри и 5 акушерки, които ще се 
грижат средно за по 5 945 же 
ни на генеративна възраст.

4. Във всички общини да 
създадат диспансери за

деца от предучилищна възраст 
и ученици. В тази служба би 
трябвало да работят 12 лека 
ри и 19 медицински сестри. 
Тогава средно на един лекар 
ще се падат по 1975 деца до 
14-годишна възраст. С правил 
но разпределение на лекари 
те по общини — на един от 
тях се падат по-малко от 3000 
пациенти.

причина ограничаването на 
въглехидратите в храната трябва да се 
води именно за сметка на рафинираната 
захар. По отношение на белтъчна храна 
е необходимо да се съблюдават физиоло
гичните норми с малко разширение 1,5 до 
2 г на килограм г 
бягват тлъстите меса

причинява

от теглото, като се из- 
и тлъстите риби. При 

това количеството на приетите калории- 
е нужно да бъде съобразено с разхода 
на енергия.

Съществено значение има и витами
нният дефицит, който обикновено се раз
вива при хора в напреднала възраст. О- 
собено важна роля в случая играе недо
статъчното приемане на витамин Ц. Изве
стно е; че този витамин способствува за 
поддържане на холестерина на нормално 
равнище в кръвта и предотвратява 
гането на мастно-белтъчните комплекси 
(.оеталипопротеините) в артериалната сте
на. Витамин Ц влияе благотворно 
състоянието на обменните

въглехи- 
човекът при-

Обратно, мазнините от растителен про 
изход: слънчогледово царевично, 
памучно, маслинено масло съдържат висо- 
но ненаситени мастни, линолева, линоле- 
нова и други киселини, които обладават 
активни биологични свойства 
антисклеротичен фактор. Тези 
оказват положително влияние 
ната на

соево,

отла-и са важен 
киселини 

върху обмя- 
холина (витамин Б-4), който пред- 

ставява едно от веществата,- улесняващи 
обмяната на мазнините в кръвта. Метио- 

съдържа в изварата и има анти- 
склеротично действие.

Антисклеротичната диета 
също и храните, които съдържат 
стерин, като жълтъци от яйца, вътрешни 
органи, кожата и подкожната мазнина на 
животни и птици. Общото количество 
мазнини дневно не трябва да надвишава 
повече от 80 — 85 г. като не по-малко от

и върху 
процеси в са

мата съдова стена. Други витамини, 
то имат отношение към 
са Б-6 и Б12. Те

се
кои-

нинът се атеросклерозата, 
са помощни регулатори 

на местната обмяна и притежават изра
зен липотропен ефект.

Рационалното
отвените източници на витамини

ограничава 
холе-

изплолзване на есте-
в храни

телните става извънредно важно. Ввлю- 
чванетонаV в храната на различни зеленчу
ци и пресни плодове — домати, чушки до
матен сок, шипкова отвара, ягоди, малини 
и др. е наложително.една трета от тях да бъдат от растителен 

произход.
Д-р с. к.
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ЗА УЧЕБНО ДЕЛО. КУЛТУРАТА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУ РА

Малко средства за капиталовложения
През тази учебна 

потребите на учебното 
в Босилеградска община 
се реализират 
средства предназначени 
питаловложения.

За изграждане 
опление основното

година за 
дело 

ще
незначителни 

за ка

искванията за изграждане на 
училищни сгради за подведом 
ствените училища 
Тлъмино, Караманица 
нолю.батсните

гашните интервенции, 
предприятие твърде 
строи този важен обект.

В областта на физическата 
култура досега не е превзето 
почти нищо за изграждане на 
необходими обекти. Самоупра 
вителната общност за физиче 
ска култура разполага само с 
100 хиляди динара, предназна 
чени
Очаква се да получи още 300 
хиляди динара от републикан 
ски институции. Досега обаче 
няма проект, според който да 
се изразходват тези средства.

това
бавно

Долнов
и в гор 

махали: Колчи-
на гарина и Явор.

В областта на г 
дейност най-големи 
ловложения от 3 милиона и 
130 хиляди динара са осигуре 
ни за довършване на Дома на 
културата в Босилеград. Оба
че, договорените 
работи твърде бавно 
няват, така че сключеният до 
говор от страна на строител 
ното предприятие

на парно от 
училище 

• .Георги Димитров” в Босиле 
град от Републиканската само 
управителна общност за обра 
зование получи 900 
динара. Това са ведно и един 
ствените осигурени средства 
за капитоловложения в учеб 
ното дело.

културната
капито-

за капитоловложения.хиляди

строителни 
1 се изпъл

Поради недоимък на средства 
не могат да се реализират из „Градня” 

Димитровград. Въпреки досев В. В.

1 СКОПИЕ - МОДЕРЕН ГРАДФУТБОЛ IIПоражение в равностойна игра Снопие — столицата на Социалистическа репу
блика Македония, е град, развиващ се с невиждан 
темп. Днес в него живеят към 440 хиляди жители. По 
време на земетърсението (23 юли 1963) в Скопие жи- 
веха едва 200 хиляди души. Скопие е град на югослав
ската и международната солидарност. Град на братст
вото и единството между югославските народи и на
родности. В него от 1963 година до днес са построени 
над 36 хиляди нови жилища. И много нови жилищни 
комплекси.

I1„ЕДИНСТВО" (Г. МАТЕЕВАЦ) — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 
1:0 (1:0)

Г. МАТЕЕВАЦ, 9 ноември. Игрище на „Единство". Те- 
ренът неравен и лош за игра. Време студено със силен 
вятър. Зрители около 500. Съдия Д. Драгосавлевич 
^Ниш). Голмайстор Н. Ферхатович в 7 минута.
„АСЕН ЕДЛКАНСКИ”: Г. Ставров 7, Г. Сотиров 6, Д. 
Велков 6, А. Пейчев 6, Н. Апексов 6, П. Димитров 7, 
Й. Гошев 6, Д. Каменов 7, Й. Деннов 6, А. Милев 6, М. 
Петров 6.

1този начин „Единство” реши 
дерби-срещата на VIII кръг в 
своя полза, макар че равен ре 
зултат щеше да бъде по-реа
лен. 11За отбелязване е, че играха 
два отбора, които се борят за 
първо място, но въпреки това 
всични футболисти на терена 
играха спортсменски и показа
ха висока спортна култура.

В последния кръг „А. Бал- 
кансни” играе в Димитровград, 
с отбора на „Рудар” (Аленси- 
нац). Срещата ще се състои 
на 16 т. м.

Скопие е град на работническата класа. В него 
работят над 120 хиляди души, предимно в промишле
ността. Тук се школуват и към 90 хиляди ученици и 30 
хиляди студенти. Така може да се каже, че Скопие е 
град на младостта.

Скопие е разположено от двете страни на Вар
дар в протежение от 24 и на широчина от 9 километра. 
В юли 1963 година тези измерения възлизаха на 10 и 
5 километра.

Днес Скопие напълно е обърнато с лице към 
бъдещето, нато напълно възобновен град, в който мо
щно пулсира животът, строителството и самоуправле
нието. Неговите граждани с оптимизъм гледат на бъде
щото развитие на своя град. Според средносрочния 
план до 1980 година общественият брутопродукт ще 
нараства от 10,4 до 11,3 на сто годишно, промишленото 
производство от 13 до 14 на сто, приемането на нови 
работници — 4,6 на сто. Планират се и 20 милиарда 
нови капиталовложения, от които 70 на сто ще бъдат 
дадени в стопанството.

1I11Мачът между „Единство” и 
„Асен Балкански” 
превъзходство в играта на до
машните футболисти. След ед
но нападение Н. Ферхатович 
(войник в Ниш, футболист ог 
първа дивизия в „Сараево”) 
игра с ръка. Защитата на гос
тите очакваше наказателен

тите бяха и по-добрият отбор 
в тази част на играта. Веднаж 
стреляха в страничната греда, 
а три минути пред края на 
мача А. Милев излъга и вра
таря, но би край гредата. По

1започна с II1А. Д. II1ЗА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА В ДИМИТРОВГРАДудар, съдията обаче нищо не 
. присъди. Това използва цен

тралният нападател на „Един- 
Голът, Общохудожвствена 

изложба на творците от 

българската народност

Iство" и постигна гол. 
който реши срещата, беше и Ст.
единствената грешка на съдия 
та Д. Добросавлевич. Други пштнши
изгодни позиции до края 
първото полувреме нямаше ни 
то един от отборите.

През второто полувреме ду
хаше силен вятър, който пома
гаше на „А. Балкански”. Гое

на

//
бъде открита Общохудожест- 
вена изложба на художниците 
от българската народност, за 
чието откриване владее голям 
интерес. На изложбата ще бъ
дат представени около 20 ху
дожници с произведения, съз
дадени главно през последни
те години. Редакцията на 
„Мост” ще издаде Каталог с 
биографични данни на худож
ниците и по една репродукция 
от изложените картини.

Това ще бъде втора обще- 
художествена изложба на ху
дожниците от българската на
родност, която ще покаже по
стиженията в изобразителното 
изкуството и даде отговор на 
много въпроси, които са по
ставяни, а неразрешавани (Га
лерия, откуп на картини, и 
др). Разглеждат се и възмож
ностите за откриване на съща
та изложба в Босилеград, Ниш 
и други градове.

Първата изложба се състоя 
преди десет години в Димит
ровград. 1Л-ЪА/

В организация на списание 
„Мост” към издателство „Бра 
тство” — в Димитровград ще

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

Заминават от Пи рог ■ часа Тръгват аа Пирот ■ чаоа 
Бал град 
Ниш

6,45 и 14,40 Белград 
5,00 6,00, 6.45. 10,30 Ниш 

14,40, 16,30 и 18,30

10,00 и 14.15 
6,30. 10,30, 13,00, 11.30. 

14.00, 17,20, 18,20 и 21.00 
14,10 
1140

7,00, 14,36, 1546

Христов ИЛИ 

Ристакиевич?
Крагуааац
Снопиа

5,00Крагуааац
Снопиа
Лесиовац
Зайчар
Княжавац
Звонсиа баня

7,00
6/45, 7,00 и 12,00 Лесновац 

Зайчар
4,30, 13ДО и 15,45 Княжевац 

4,30 и 15,30 Звон. баня
5,45 Велино Бонинца

13,00. 15,30 и 15,50

13,30 4.30
4,00, 5.46 и 12,00 

4,30 и 10,48
стакиевич! Търсих 
Служебното лице ме упъти да 
поднеса иск за промяна на 
фамилното име. Сторих и то 
ва. Потрябва ми 
сведителство за да следвам 
факултет. Получих документа, 
но сега с променена дата на 
раждането. Вместо на 1 фо 
вруари, излиза че съм роден 
на 14 февруари 1937 година. 
Налага се пан да търся по
правка на деня на раждането 
защото във всички документи 
които притежавам се казва, 

роден на 1 февруари.
Не ми е ясно, какво се пра 

ви с тези 
то и защо в 
всяко 
делство 
чно, ноето 
главоболия.

справка.Казвам се Иван Христов, 
син на Владимир и Цветанка 
роден на 1 февруари 1937 го 
дина в Село Църнощица, Бо
силеградска община.

Но лека-полека администра 
промени името, фа

Велина Бонинце
7.00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,09 

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. Одороаци 6,00 и 124»
5,00 15,15 В. Лумная 6,06 и 1640

Нишор 5,00, 12,00, 15,15. 16,10 Нишор 6,30, 12,45, 17,00 18.45 
Б. паланка на всани час Б. паланка на всани час

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

до 22,00 от 5,00 до 22,00
440, 6,05, 8,00 12,00 Тамсна 5,10, 7,00, 9.00. 13.60 

14.10. 18,00, 20,10, 22,10 13,55, 15,00, 17,00, 21.00. 20.90
Вал. оало 4,30. 8,05, 7,15 Вал. сало 5,10, 6,40, 740. 6.48

9Д)0, 1140. 12,10. 14,10 11,40, 13,05, 14,45, 16,00, 17/40
15,00, 17,00, 194)0, 21,10. 22,10 19,40 21,00, 2240

440, 64>6. 1240 Държина 
14.10. 1840. 22,10

740. 11,00

4,30, 5,00 5,45 Бабушница 5.00. 5.45. 8.00 
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,00 

18,00, 17,00. 17,25, 18.45 
Д. Криводол 
Дойнинци

кръщелно
Д. Криводол 
Дойнинци 
Т. Одороаци 
Велина Луканнл

440
440цията ми 

милното и датата на раждане 
то, което напоследък ми съз
дава много неприятности и гу 
бене на време, докато тези 
работи.

Още в основно училище от 
компетентната служба в дол 
на Любата получих кръщелно 
свидетелство, в ноето името 
ми Иван стана Ванче. И

Ванче Христов завърших

\ и {КШгК от 5,00Б. Н.
Темома

че съм
ка-

Възобновете 
абонамента 
си за 1976 

година

книги за раждането
моя случай въвсредно и полувисшо училище 

и получих
5,10, 646. 1246

ново кръщелно свиде- 
се намери нещо нето 

ми създава много

1445, 18,00 2245съответни удо- 
Сетне за 54Ю. 12,00 Йяловица 7.00. 1646 

5,10. 7.00, 13.18, 1140 
5.15. 1840 
5.10. МО.

Й яловица
Сунояо 440. 606, 1240, 1440. Суново 

440, 14,10 Пят 
440. <46 М.

по-стоверения, 
стъпване на работата получих 

свидетелство 
канцелария в Д.

Пятроаац 
М. И ом» Н2.МЦ

12,10, 1440 8040
ново кръщелно 
от местната I 
Любата, в която фамилното 

Христов стана Ри

«А 14.10. 1000Ванче Христов, 
Мария Бурсач № 1> Панчевоми име от
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отдих и почивкаВ часове на
г

Проверете знанията еи...у'т шад? ВI. проси:

\Л- Америка?— Кога Христифор Колумбо е открил 
Александър Сърб?

Постойнсната пещера?— Кой е 
— Колно е голяма

комендант на влака, 
пле-с който се прекарвало 

нено злато от руслото ЦЗР<-К° 
правителство при Царицин през 

1918 година.

но-1914 година успешно 
мандувал дивизия, 
сърбска доброволческа диви- 

Добруджа бил комендат 
— След избух

ниОтговори: В Първа

ХРИСТИФОР КОЛУМБО тръг 
нал от Испания през 1492 го 
дина на път, около 7 000 кило 
метра за Западна Индия и то 
гава открил нов нонтинет — 
Америка. Неговото пътуване 
продължило 70 дни.

зия в
на батальон.

на февруарската револго 
1917 година, поради 

някои офицери 
като на

ГРАД БИДЕ ДО СЛОГ... февруари

ване Xция през 
несъгласие с 
от корпуса преминал 
чалник на щаба на дивизията 
на страната на руските войски 
и получил чии полковник. —- 
Когато започнала Октомврий
ската революция преминал на 
страната на болшевиките и ка 
то боец от югославските стра 
ни създал Първи сръбски ре
волюционен доброволчески ба 
тальон. Този батальон е водил 

с бело

ПЕЩЕРАВ ПОСТОЙНСНАТА 
може да се пътува с влакче 

посетителите през 
на пе

което води
вълшебните украшения

С вланчето се пътува 
Това е само 

най-хуба 
Все

Ш (Илого йе лоше дена град бийе до слог. Това я наи-
= иж добре осети тия дни. Снара се с комши.оту Пер-

Персу. И това само зарад това дена

X
щ ерата.
пет километра, 
една малка част на 
вата пещера в Европа, 
още неподготвена е

недостъпна за туристите 
километра от 

в По

Александър Сърб е 
през Октомврийсната револю 

: при охраняване на плене 
ното руско злато. — Роден о в 
Чачан през 1873 година. Бил 
е сръбски войник и след то 
ва станал подполковник. През 
балканските войни 1912 — 1913 
и в Церената и Колубарска бит

загиналка и комшикуту 
град бийе до слог.

Ама да ви распраим ко беше одкраи, та да раз
берете виновън ли йе Манча или комшията Перко. Зна- 
йете дека летоска удари у наше село силан град. не- 

== бото се стущи, наднесе се облак, гърме, сева и за по
ловин саат синьорат се забелея оди лед. У мои век 
текова чудо не съм видел.

Ка мину облакат излезомо да видимо нво йе оста- 
— све потрошено. На

ция пещера
та и
в дължина 30 
същата. Температурата 
стойна винаги е 8,7 градуса.

ожесточени сражения 
гвардейците в Украйна. Заги

ло. Обиколимо ижете, кошарете
Перко: „Айде да видимо у Зли дол кино 

се та там. И кво да видимо: жи-
АНЕКДОТИ ОТ НОБже комшията 

йе житото. Надигнемо 
ва кино да не йе било до ючера убава италианка, а на 
комшиюту само мапно заросило дъж. Х*/4| ®р Нека чакат

— Град бийе до слог — реко я; а у гърлото ме 
нещо стеза само що ми сълзе не прокапаше. същите той взел една чиния 

сипал ядене и започнал 
яде пред уплашените 
ранени войници.

Втора краишка бригада из
вършила нападение срещу ед 
на част домобрани през 1943 
година в село Календеровци 
при Дервента в момента, ко 
гато те се готвили за обед. 
Нападението станало така бър 
зо и врагът се предал без бор 
ба край самите казани с хра 
на.

Картечарят Милан Маряно- 
вич между първите влезнал 
при домобраните и 
да започне с разоръжаване на

да— Неме това, каже Перко, и малко се понасмея, 
не удара град до слог, ама ти не идеш на свегьц. Кол
ко године вече не славиш свети Рангел.

X домоб-

— Милане! — 
мандирът Никола 
Какво правиш? Вместо да ра 

неприятеляските 
спокойно обед-

извикал ко- 
Обрадовеч

— Келнер! — казва посети 
телят. — Дайте ми от онова, 
което яде човекът при витри 
ната.

Да се некарам с комшиюту прейута му и си отидо ^ 
ма дома. Мину време, заказа се конверенция, дошъл Щ 
човек оди Цариброд и каже, че се помогне на ония, на ЦЦ 
кои йе град убил жито и напрайил щету. Народът и ве- « 
руйе, и не веруйе: Кико може господ да унищи, а 
държава да помага. Дру^и нажу дека и у 
сало оти че се помогне. Мину време и дойде комисия, цц 
погледа ижуту, после отидомо у Зли дол, залисаше |Щ 
нолко йе декара живата и ме питаше децата колко на- ЩМ 
одим жито ка йе родна година, а колно ка не йе родна ЦЦ 
година. После се заказа конверенция и споменуше и Щ 
мене дека требе да ми се помогне. Перно на конверен- щ 
циюту си рипну и каза: Ц

зоръжаваш 
войници, ти 
ваш.весник пи- ^

— Нека причакат докато о- 
спокойно казал

След няколко минути келне 
рът се връща парцалив и каз бядвам!

Милан.
вместо

ва:

Извините, че ви накарах
Едвамда чакате толкова.— Не може на номшию Манчу да се помага. Ако 

му йе господ напрайил щету, он нека му дава, а 
държава дава има на сви да дава. Намерише се иоще 
двоица и рекоше тека да се напрайи.

Ама децата оди Цариброд 1)и непослушаше. Кажу, 
че се помогне само на ония на кои йе щета напрайена. 
И тека зарад опалиейи град скара се с комшиюту. И 
сам си мислим верно по-арно имаше да буде ка йе 
град да йе град — да йе смлатило сви, та барем са 
да си живуйемо.

му го изтъргнах.ако

X

Гост пита директора на хоте

ла:

— Знаете ли защо непре-
МАНЧА станно говори човекът, който

заема стаята, съседна до моя

та?авшадшввввшш)ш»ишшш]
— О да, той е цякънъв ма-

сам си говори.ниак
АфООИЗМИ

КОЕТО КУЧЕ МЪЛЧИ, ТО ПЪРВО ХАПЕ. — Но защо тогава вика така

* силно.
КОЯ ОВЦА ИЗЛИЗА ОТ СТАДОТО ВЪЛЦИТЕ ЩЕ 

Я И ЗЯ Д АТ. — Глух е.

*
КОЙТО НЕ ОБИЧА ВИНОТО, ЖЕНИТЕ И ПЕСНИ

ТЕ ВЕЧНО ЛУД ЩЕ ОСТАНЕ.

КОНЦЕРТ
А$ВТ. ПЕТРОВ
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