
ьрштйо С уназ на Президента на Социалисти
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Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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АКТУАЛНО

ОБЩЕСТВЕНА
САМОЗАЩИТА

Трудовите хора и гражданите в нашето самоупра- 
вително социалистическо общество всестранно са при
ели концепцията на обществената самозащита. Това бе 
констатирано на неотдавна състоялото се в Скупщината 
на СФРЮ съвещание по обществената самозащита. 
Сега е необходимо трудовите организации и местните 
общности да изготвят ноннретни програми от самоза- 
щитни мероприятия. В последните трябва да бъдат 
включени всички трудещи се и граждани, определили 
се за курса на нашия самоуправителен социализъм.

Имаме външни и вътрешни врагове. Вътрешните
нямат ни опора, ни подкрепа в страната, но представ
ляват чуджестранна агентура. Врагове имаме и ще 
имаме, защото самоуправлението и необвързаността 
станаха световен процес, който не отговаря на блоновсни- 
те концепции. Врагът не трябва нито да се подценява, 
нито да се надценява. Най-важното е да бъдем посто
янно бдителни и ефикасни в осуетяването на неговата 
дейност. Сигурността в нашата страна е на високо ра
внище. Но с оглед на международната обстановка и в 
бъдеще трябва да разчитаме на най-различни форми на 
вражеско действуване. Без оглед на натиска, нашите 
народи и народности, нашата работническа класа нищо 
не може да ни отнлони от пътя, по нойто успешно вървим 
три десетилетия. — Тези факти бяха изнесени и на 
неотдавна състоялия се 
Председателството 
ССРНЮ.

— Вражеската дейност е доста широка и разноо
бразна: като се тръгне от енстремната емиграция, ус- 
ташка, четнишка и друга, ноято се опитва да върши 
отнрити диверсии и саботажи в (нашата, страна, след 
това от бюрократичните елементи, които изхождат от 
идейно-политическите позиции на Коминформа и от тези 
позиции се опитват да се организират, технобюроира- 
тичните и националистически сили, които търсят и на
мират убежище в консервативните и определени нръго- 
ве на Запад, накто и от политическата активност на 

от свещенството, все до подривната дейност на 
чуждестранните разузнавателни служби, нриминала г 
гопанството и други отрицателни прояви — заяви Ду
ша" Петровия А-ШанеР на заседанието на Председа-
телството на Съюзната конференция на ССРНЮ

С въпроса за обществената сигурност и «““«щита 
се занимава и 13-то и 14-то заседание на Председа

ТеЛСЧуждестараннитеарез?зКнавателни служби сами 
помощТа на свои лаиеи и слуги в страната не избират 
начин пътища и средства да постигнат своята чел. да 
нарушат братството и единството на нашите наРОДи и 
народности! да о—т иа--^“раГнГК 
необвързана “ьишГ^Гииа" и борба за равноправни 
МеЖ^:а^ДтеИзи°Тоб°сШтоятелсИтва0!:зисиват реално да гле-
Дас^а"РбР|носта трудоРа^рганизация^обществено-поли-

~1~гГГ2
ШОН"завсенародната отбрана, сигурност и обществена

самозащита. обществената самозащита води
В нашат овите дни на народоосвободителната

своето начало от първите д твърде раз-
борба и народна революция. Днестя^а^ Змията,
илонен и /работи до работническите ион-
органите на вътрешните р А основните нлетиитроли и съветите на потребителите^ в о6ществе1|ата са.
„а обществото Ширш ФР на фаничаря до борбата

самоуправителнитеа=напРа-

Председателството заседава

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
по този въпрос разговор в 

на Съюзната конференция на Разгледа външно-политическата активност
ност на К>гославия, отделно 
въпросите от дългосрочно зна
чение за развитието и подобря 
ването на отношенията и сътру 
дничеството със съседните стра 
ни България и Австрия.

Под председателството--на председателствата на социали
стическите републики и авто
номни области и високи ръко
водители във Федерацията.

Председателството разгледа 
повече въпроси от областта на 

актив-

подпредседателя д-р Владимир 
Бакарич на 22 януари в Белград 
се състоя 47-то заседание на 
Председателството на СФРЮ. 
В работата на заседанието взе
ха участие и председателите на външно-политичесната

ЗАСЕДАНИЕ* <> НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В ДИМИТРОВГРАДчаст в

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ Е 

ПРОВЕДЕНА УСПЕШНОи с

на номунистите в стопанството 
най-вече е разисквано за пробле 

на стопанската стабилиза 
по-нататъшното стопанско 

развитие, развитието на само- 
управителните отношения, обе 
зпечаването на кадри и т.н.

Положително явление в избо 
рната дейност, се изтънва е 
и масовото ангажиране не са
мо на

ОБЩИНСКАТА конференция на Съюза на комунисти- 
Димитровград оцени, че изборните събрания 

изборна дейност в първичните организации на Съюза на но- 
общината са проведени успешно, а първичните 

оценили състоянието, в което се на-

мите
ция,и цялатате вкато

мунистите в 
организации реално са
мират.

На изборните събрания в първичните организации на 
СК са избрани общо 48 секретари, от които 1 жена, 5 младе- 

Народоосвободителната борба. 11 работ-

членовете на Съюза на 
и на всички 

сили. Те
комунистите, но 
останали прогресивни

че са посещавалижи, 2 участници в 
ници от непосредственото производство, 15 селскостопански 
производители и др. Между 190-те новоизбрани членове на 

37 са жени, 34 младежи, 54 работници от не- 
38 селскостопански производи- 

спазвани докрай

не само, 
заседанията, но твърде крити
чески са оценявали активност
та, успехите и пропуски на ко
мунистите.

На всички събрания наи-енер 
дей-

сенретариатите
посредственото производство,

Това поназва, че в изборите са
съвкупната изборна дейност е 

и членове на секрета-

мозащита
за осъществяване на 
ботнина и защитата
мото имуществщ о6инновен гражданин, младеж,

Не един пят нашият крайграничното село,
работник, по^Ф--;ст“;уцй0,ю„ дълг са проявили ви- 
излълняваиии сво“ да дадат ценна помощ на ком-
соио съзнание и умен А ич|)и с.ьн„ителни хора и не- 
петеитните 0РГ®"" ® Борческата традиция на нашите
честната им ДеиИ°в ' Народности от такива примери 
свободолюбиви народи и «^Д ително за нашата само-
прави легенди. И нашата революция изисква
защита и бвАе,"еп бъде и неин верен и безно-
от всени неи” "Р п™ят до тази цел е един и ясно 
ристеи зв"1И™™пямата и политиката на Съюза на ио- 
очертана от"гРлвРователно развитие на самоуправление-„унистите: последовател на Л03ИЦИ)1 „ свеТа,

ГазвГаГГпГиДобивните на НОБ и Революцията.^

осъдена 
на информбюровсните

егично 
ността
и останали антисамоуправител 

сили и е дадена единодуш
на и безрезервна подкрепа на 
решенията и становищата на 
СК за по-нататъшното разви
тие на социалистическото са
моуправление.

Бе изтъкната и необходимо- 
предстоящия период 

дейността да се организира пла 
номерно, самоинициативата в 
работата на първичните органи 
зации трябва да бъде по-голя- 
ма, както и отговорността за 
проблемите в средите нъАето 
организациите действуват, но 

(На 3 стр.)

тели и т. н.
установените критерии и че
проведена отговорно, а за сенретарн -,,ииигти
риатите са избрани най-добрите и примерни номунисти.

на общественото,

ни

организации на сдружения 
труд, местните и общностите 
на интересите. Изтъкната е и 
необходимостта членовете _ на 
Съюза на комунистите дейно 
да се включат в обществено- 
инономичосиото развитие.

В първичните организации по 
селата най-голямо внимание е 
обърнато на проблемите по ра 

на сблоното стопанст- 
на Съюза

Всички изборни събрания са
тониЛзациито0Ис0аРразеглеждаТи

проблеми и задачи, намиращи 
се пред Съюза на комунисти
те: идейното, организационно 
и кадрово укрепване на първи 

организации, работата и 
членовете не СК

ста в

чните
дейността на

останалите обществено-поли- 
1 и самоу- 

в основните
в звитие 

во. В организациитетичесни организации 
правителни органи, 1_



ИЛ САМОУПРАВИТЕЛИТГ.БАЛКАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОСМА СРЕЩА 
„ЦТ.РВЕН БАЙРАК’

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА за разви- 
ти© на междубалмансното сът
рудничество не са нови. Иде
ята за сътрудничество на Бал
каните и {феди често се явя
ваше, за да се осъществи ня
колко пъти при различни обсто 
ятелства и в различни форми. 
Но по правило винаги бива ог
раничено не само върху някои 
въпроси, което при ограниче
ние и на участието на страни
те в тази част на Европа, не
минуемо водеше до там, че 
обсегът и ефектите на досега 
шните опити бяха малки и крат 
ковечни.

Положителният отзвук, кой
то срещна инициативата на 
Гърция, както и самото обсто
ятелство. че на 26 т. м. в Атина 
са се събрали представителите 
на балканските страни, е резул 
тат на повече обстоятелства. 
Съгласието да се разговаря 
върху развитието на сътрудни
чеството в стопанството, тран
спорта, енергетцка.та и решава 
нето на проблемите на човеш
ката среда, е 
период, когато 
страни добре виждат интереси 
те си, във време, което също 
толкова е значително, в което 
тези страни своето билатерал- 
но сътрудничество трябва да 
насочат и организират по на
чин, който ще даде възмож
ност за по-последователно 
всестранно приложение на За 
ключителния документ на Съве 
щанието за европейска сигур
ност и сътрудничество. Среща 
та в Атина по тоя начин може 
да потвърди, че всички същест
вуващи различия между балкан 
ските страни не трябва винаги 
да бъдат пречка на развитие
то на двустранното 
странното сътрудничество.

Дори и беглият преглед на 
отношенията

Преглед но опито но 

делегатската система
представители на тези страни 
се събират, провойки опит да 
намерят общи пътища на сътру 
дничество, достатьчно говори 
само по собе си. Съвсем не 
по-малко значителен е и фак
тът, че общото .прирмане на 
предвидения дневен ред може 
да бъде добра илюстрация на 
настроението, което сочи за 
готовност на всични участници 
на атинската среща да утвър
дят онези области, в които ве
че сега е възможно да се въз 
станови мутилатерално сътру
дничество и онези, в които то
ва ще може да се направи пер 
спективно.

Безспорно е при това, че 
укрепването на стабилността 
на това пространство би било 
твърде трудно осъществимо, 
ако не и невъзможно, докол- 
като този процес би бил насо
чен срещу която и да било 
друга страна или някоя групи 
ровка. Очевидно е също така, 
че балканското сътрудничест
во, като положителен израз на 
интересите на всички страни в 
този регион, може до даде оча 
кваните резултати само ако 
бъде ограничено на — балкан 
ските страни. Опитът същевре

менно потвърждава, че основа 
та на бъдещите добри отношо 
пия на Балканите преди всичко 
трябва да со търси в разви
тието на билатералпото.сътруд 
ничество и в превъзмогваното 
па споровете и трудностите 
във взаимните отношения та 
балканските страни.

Югославия често изтъкваше 
как счита че идеята за сътруд 
ничество трябва да бъде във 
функцията на интересите на 
самите балкански държави, при 
което междубалканското сътру 
дничество е желателно и въз
можно, като част от развитие
то на международното сътруд 
ничество изобщо. Срещата в 
Атина означава началото на 
един дългосрочен процес, а 
фактът, че всички балкански 
страни — с изключение на Ал 
бания, която до припомним не 
участвува пито на Съвещание
то за европейска сигурност и 
сътрудничество в Хелзинки — 
приемат такъв начин на дого
варяно сочи, че са приели и 
задължението атинската среща 
да донесе и очакваните резул
тати.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ В КРАГУЕВАД 
пт 1 а дп 16 ФЕВРУАРИ. НА СТО] ОДИШ 
НИНАТА ОТ ПЪРВИТЕ РАБОТНИЧЕСКИ 
ДЕМОНСТРАЦИИ В СЪРБИЛ.— ВСТ ВИР 
ТЕАЕН ДОКЛАД ЩЕ ИЗНЕСЕ АНМ.Л П. 
МЕРСКИ

делегати от клубовете на само 
управителите от страната и ня
колко стотин гости ще анали
зират този материал в четири 
комисии. За събранието

над 50 съобщения

НА 24 ЯНУАРИ В БелграА 
на Ангелпод председателство 

Померени со състоя четвърто 
пленарно и предпоследно зас;е 

отбор
са

подготвени 
от най-големите колективи, ко- 

местните об-
данио на Югославсния 
за подготовка на осмата среща 

на Юго- муни, трудовите, 
щности и общностите на инте-на самоуправитолите 

еловия, която всяна година към 
средата на февруари се про- 
вожда в Нрвгуевац в чест на 
първито работнически демонс- 

станали на 15 февруари

ресите.

постигнато в 
балнанските НОВОтрации

1876 година и известни 
манифестация .Дървен бай-

нато

„Борба" 3. М. ИЗТЕГЛЯНЕ 

НА ИЗРАЕЛ
рак".

Тазгодишната юбилярна сре
ща на стогодишнината от това 
събитие е посветена на осъше 
ствяването на делегатската си 
стема в основните организации 
на сдружения труд, местните
и самоуправителна общности на
интересите и функциониране 
на скупщинсната система. 
Встъпителен доклад ще изнесе 
председателят на Отбора на 
срещата Ангел Чемерски, а 900

Л ПОДГОТОВКА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА В КОЛОМБО

На 26 т. м. израелските вой 
направиха още едно из- 

от територията на Си-Разширяване на сътрудни
чеството и укрепване на ООН

СКИ
тегляне
най, съгласно временното еги
петско-израелско мировно спо 
разумение. Египетските военни 
източници известиха, че из
раелските войски са се изте
глили от територията източно 
от Порт Фуад и Кантара.

дничеството в областта на фи
нансите, монетарната полити
ка, селското стопанство и про
изводството на храна, полезна 
та употреба на ядрената енер
гия и образуването на фондо
ве на солидарност за развитие 
на необвързаните страни.

Обстановката в арабския ре
гион и в Палестина също така 
ще бъде един от най-важните 
въпроси, върху които ще се 
разисква на срещата в Колом 
бо. Също така ще бъде разгле
дана обстановката в страните, 
намиращи се под колониална 
власт, специално в Намибия 
и Зимбабвеу.

РАЗШИРЯВАНЕ на сътрудни 
чеството между необвързаните 
страни, укрепване на Обедине 
ните нации и координиране на 
акциите на необвързаните в 
световната организация — то
ва са между най-важните точ
ки в дневния ред на предстоя
щата конференция на ръково
дителите на държавите или 
правителствата на необвърза
ните страни в Коломбо. В рази 
скванията ще стане дума също 
така и за укрепване на иконо 
мическата солидарност и сътру 
дничество между необвързани 
те страни от една, и останали
те развиващи се страни — от 
друга страна, както и за сътру-

и много-

състоянието на 
на Балканите дава твърде хе 
терогенна картина на държав
ните .и обществените устрой
ства й различни международни 
политически определения. На 
това пространство две ей член 
ки на НАТО-пакта (Турция и 
Гърция], чиито взаимни спорове 
около Кипър и по-широко на 
егейските пространства, 
по-дълъг период предизвикват 

световната 
две

ОБРАЗИ НА РЕВОЛЮЦИОНЕРИТРУДНИ, но скъпи
ДЕСЕТИЛЕТИЯвече

загриженост сред 
общественост; тук са и 
членки на Варшавския договор 
(Румъния И България], след то 

Югославия, социалистичес
ка и необвързана страна, и 
най-сетне Албания със своята 
специфична позиция.

В обстановка, когато е голям 
списъкът на историческите недо 
разумения или сегашни несъг
ласия между балканските дър
жави, самото обстоятелство, че

ЮБИЛЕЙ НА ЙОВАН ВЕСЕЛИНОВ-ЖАРКО
ва

В биографията на Йован Ве
селинов — Жарко, която за
почва в банатското село Кума- 
не 1906 година и непрекъснато 
продължава и днес, през онези 
пет и половина десетилетия, от
как професионално, предано и 
безкористно се бори и работи 
като революционер, за бурните 
времена през които мина — 
наистина има за какво да се при 
помни, има за какво да се го 
вери. И то !В разкази, които 
просто неусетно поглъщат вре
мето, та човек дори не го чув 
ств,ува.

комитет на Партията за Войво- 
дина, като нелегален работник;

— През 1931 година Централ 
ният комитет на Партията го 
изпраща в Словения да' помог 
не на партийните дейци, но 
там наскоро го открива поли 
цията и връща назад в Белград, 
където Съдът за защита на 
държавата го осъжда на 15 го 
дини затвор;

— В прочутия сремско-митро 
зашки затвор издържа наказани 
ето все до 1941 година. Това е 
неговият втор университет,в ка 
риерата. Там учи и другарува с 
твърде умни хора на Югослав
ската комунистическа партия, 
на които общо е решителност 
та да се стигне до целта и до 
победата, и че борбата за прав
да никога не може да се за
губи;

— От август на въстаническа 
та 1941 година е организатор 
на революционното движение и 
партизанските борби в Срем, 
като заема функциите секретар 
на Окръжния комитет на ЮКП 
за Срем и секретар на Област
ния комитет за Войводина;

— Той участвува на Второто 
заседание на АВНОЮ в Яйце 
като делегат, а на Третото за 
седание на АВНОЮ 1945 година 
влиза ;в неговото Председател
ство ;

— От 1946 година непрекъс
нато заема найпвисши функции 
в правителството и Партията на 
СР Сърбия, като министър, 
член на Съюзния изпълнителен

АЛБАНИЯ ПРОМЕНЯ 

ИМЕТО СИ
да се нарича Народна социа- 
листичка република. Сегашното 
то название Албания получи 
през март 1946 година, когато 
бе приета първата конститу
ция в тази страна.

Конституционната комисия 
начело с първия секретар на 
ЦК на Албанска партия на 
труда Енвер Ходжа предложи 
Албания да промени името си 
и вместо Народна република,
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СКАТА НАРОДНОСТ В 
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ДВАТА УНИВЕРСИТЕТА 
НА ШЛОСЕРА ВЕСЕЛИНОВ

Да посочим само някои по- 
значителни моменти от биогра 
фията на йован Веселинов-Жар

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

За самоуправитедиото сдружаване
ко.

— Бедното селско дете оти
ва да учи шлосерски занаят, в 
борба за хляб 1923 г. и още 
на 17 години става синдикален
деец;

— На 19 години е член на 
Ю госл аве к ат а ко м у н и сти ч е с к а 
партия, !на която посвещава ця
лата си енергия, ум и сила, ра 
ботейки в Смедерево и Белград 
като партиен деец;

— През 1926 година ЦК на 
Партията го изпраща в Москва 
да завърши Университета :на 
Коминтерна;

— Четири години по-късно се 
завръща във Войводина, където 
става секретар на Областния

от сесиите на общинския, град 
ски и областен комитет за 
осъществяването на заключе
нията на Второто заседание на 
ЦК на СКС, на което преди 
една година са разглеждани 
проблемите по осъществяване 
на конституционната концеп 
ция на основната организация 
на сдружения труд и по-широ
кото самоуправително свързва 
не. и сдружаване.

Осмото заседание на Центра 
лния комитет ца СКС е насро
чено за 30 януари. Тематично
то му съдържание е посветено 
на актуалните идейно-политиче 
ски въпроси на самоуправител 
ното сдружаване на труда и 
средствата в стопанството на 
СР Сърбия. В подготовката на 
материала за това заседание 
се тръгна от отчета и анализа
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В ДИМИТРОВГРАД На Йован Веселинов 

Орден на югославската 

голяма звезда
Изборната дейност е 

проведена успешно
(От 1 стр.) Общинският комитет и отде

лни работни тела са се опит
вали своята дейност да съгла 
суват с дейността на органите 
и телата на останалите обще
ствено-политически организа
ции и Общинската скупщина. 
Общинският комитет специал
но внимание е обръщал върху 
развитието на прякото самоу
правление в ооновните органи 
зации на сдружения труд 
имайки предвид, че Същото на 
практика не е функционирало 
добре. Самоуправлението е ста 
вало стихийно, неорганизира
но, с доста импровизации и 
т. н., което е довеждало дотам 
че работниците само формал
но да се изясняват по опреде
лени въпроси, а не фактически

и да решават. В този смисъл е 
организирано и специално съве . 
щание за начина и .облиците 
на непосредственото решаване 
•на работниците, с цел да се 
пояснят практически, организа 
ционни и други въпроси, във 
връзка с непосредственото ре
шаване на работниците.

Един от главните въпроси, 
върху който успешно е рабо
тил Съюзът на комунистите е 
стопанската стабилизация, по
-нататъшното стопанско и обще 
ствено развитие.

Общинската конференция 
прие и план на работа за пери 
ода януари — март 1976 год.

някои организации през изми
налия период всичко 
липсвало и те чакали инициа 
тивата да потече от Общин 
ския комитет и висшите пар 
тиини органи. Ссщо и изпълня 
ването на приетите задълже 
ния не винаги са претворява
ни в дела или са 
със закъснение, 
трябва да бъде преодоляно.

това е На тържеството в Нови Сад присъству- 
ваха д-р Владимир Бакарич, Едвард Кардел 
и други изтъкнати личности. Високото отли
чие на юбиляра връчи Радован Влайкович.

Президентът на СФРЮ Йосип 
Броз Тито отличи Йован Весе
линов — Жарко с Ордена юго 
славска голяма звезда по. слу
чай 70 години от живота -му и 

революционна

циалистическа федеративна ре 
публика Югославия, за разви
тие и укрепване съзнанието на 
нашите граждани в борбата за 
свобода и независимост на на
шата страна, както и заначите 
лния принос на нейната поли
тика на мир и приятелство съ
трудничество с дцугите страни.

провеждани 
Всичко това

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 
В РАБОТАТА НА СК дългогодишна 

дейност.
Това високо отличие Весели-Конференцията прие и отче

та за работа на Общинския ко
митет и телата при Общинска
та конференция и Комитета 
през изминалия двугодишен пе 
риод. В отчета е изтъкнато, че 
са постигнани забележителни 
резултати и висока степен на 
идейно и акционно единство 
на цялата общинска организа
ция на Съюза на комунистите.

Между другото бе констати
рано, че съвкупната дейност 
на телата на Конференцията и 
Комитета, през изминалите две 
години, е значително подобре
на. Остава обаче факт, че все 
още съществуват необходи
мост и възможност за още 
по-организирана, творческа и 
съдържателна работа на същи

нов получи за изключителни 
заслуги в изграждането на Со-

ЮБИЛЕЯТ НА НИКОЛА -ТЕСЛА

Й. Б. ТИТО ПОКРОВИТЕЛ 
НА ЧЕСТВУВАНЕТОI

А. Д.
Президентът на Републиката 

Йосип Броз Тито е покровител 
на тазгодишното чествуване 
на 120-годишнината от рожде
нието на велиния югославсни 
учен Нинола Тесла.

Коодинационният номитет 
при Републиканската нонферен 
ция ла ССРН на Сърбия за та
чене на революционните тра
диции по случай тази годишни 
на ще предложи елентротехни 
чесният факултет в Белград да 
носи името на Нинола

В МОСКВА ОТКРИТА

Изложба за 
С. Марковмч

Тези дни в Лениновата биб
лиотека в Москва бе отнрита 
изложба за живота и револю
ционната дейност на Светозар 
Маркович.

Организатори на изложбата 
са Народната библиотека и Ар
хивът на Сърбия и Министер
ството на нултурата на СССР и 
Лениновата библиотека.

Семинари за секретари и 

членове на секретариатите
Централният комитет на СКС 
бяха разгледани 
Преподаватели бяха 
на политичесния актив на Об 
щинския номитет на СК в Сур 
дулица.

От 23—27 януари т. г. в Сур 
дулишна община се проведе 
семинар за сенретарите и чле
новете на сенретариатите на 
първичните организации на СК 
в Сурдулишна община. На се
минара, според програмата на

осем теми. 
членове

Тесла.Б. Н.те.

мин или секретар на Областния 
комитет? Доколкото аз виждам, 
за всички ти си само някой си 
.другар Жарко”.

И аз му отвърнах проснато. 
Направих му забележка, че към 
мен се държи като генерал към 
редник. Обяоних му, че нолеле- 
тата имат значение, поради то- 

със съветското коман-

които е ясно бъдещето.
Милутинович (става дума за 

Иван Милутиноаич) по-често ни 
забележки. Много за

терно и за личността ;на автора, 
за хората и за обстановката по 
това време.

.Принцип при избиране на 
хора за отговорни длъжности 
бе преди всичко тяхното отно
шение към задачите и оре дей
ността им към революцията. 
Мнозина започнаха да вършат

ти борци на Революцията и на
шата Партия и когато тази тъм
ница попадна в ръцте на геста- 
повци и усташи. Тогава е три
десетгодишен, с богат стаж на 
политически затворник и рево
люционер, организатор на онази 
чудесна акция за спасяване на 
затворниците от най-добре па
зения затвор — с прокопаване 
на подземен тунел под сграда- 

И когато 
в ове

съвет, секретар на Централния 
комитет на Съюза на комунис 
тите в Сърбия, председател на 
Скупщината на Сърбия, член на 
Изпълнителния комитет на ЦК 
на СЮК. Сега е член на Пред
седателството на ЦК на СЮК 

Съвета на федерацията.

правеше 
бележки правеше на хората на 
определена работа, твърдейки 
че не се държат достатъчно 

отговорно. И мен 
че позволявам от-

сериозно м 
.укоряваше,
делни лица непрекъонато да^ 
винат и запитват, че в мойта 
канцелария можеше да влезне 
който си иска, без да се оба-, 
ди и т.н. Ивановите желания поч 
ти не се различаваха от наши
те, но за една нощ не можеше 
да се създаде механизъм на но 
ва власт, който безупречно да 
функционира. Необходимото ра 
зграничаване в работата между 
отделни органи не бе постипна- 
то, па и войниците и цивилните 

често се обръщаха към 
когото пръв орещаха или 

лично познаваха. Поради 
това, формално гледай- 

тези дни всички се занимава 
всичко, дори и с ,Д'ре-

и на ва че
дуване се договорихме сами 
нищо вече не взимат от насе
лението. За това осведомихме 
Районното командуване и мес
тните командувания. 
оня войник искаше да се посъ- 

някого. Когато разбрал, 
аз се намирам в жупа- 

сграда, дошел при

ме
ЛОБЕДЕНОСНИЯТ АВГУСТ 
1942 ГОДИНА та и двора на затвора, 

тази вероятно единствена
по копаене на дваде-__ Да бъдеш революционер.

бъдеш вечно млад! В
Затова,та акция 

сетина метра дълъг подземен 
проход, по драматичност е рав 
но на найннапрешати литератур
ни и филмови идеи, успешно 
се привежда към края, когато 

излизат в

значи да 
този бурен, с революционност 
богат живот, в сегашния момент 

счита за изключително ва- 
съдбоносни? Не слово-

ветва с 
че и 
-нийската 
мене.

Двачтри дни след този случаи 
отидох с Иван в Кикинда да за
вършим някои работи. Ни сам 
не знаех защо първо се отбих 
ме в
Комендантът се настанил в кан 
целарията на бившия околийски 
началник, пълна с кресла, сто 
лове и хубаво бюро. И двамата 
1вече бяхме по средата на ста 
ята, а нашият комендант доста 
добре облечен, с титовка на 
главата, седеше мирно на бю 
рото.

— Защо войниче, седиш на 
бюрото, когато си обкържен с 
толкова столове? — попитах 
коменданта, гледайки с нрайче 
ца на окото Ивановите настръх 
нали мустаци.

— Знаеш, другарю Жарко, 
по-лесно телефонирам — 

отговори взрян в Иван 
тогава схващайки, че се намира 
пред генерал-лейтенант с Ор
дена на Кутузов на гърдите си. 
Стана мирно, като очакваше 
заслужения укор.

Иван нищо не му каза, но 
мен се обърна ха-

кси
жни или 
охотлив е. Единствено отвръща:

живот бе тридесет и тримата 
свободното кунурузище, сред 
онези, посрещнали ги, от вече 
формираният Фрушкогорски от- 

завежда между борците

— Целият този 
мъчен и труден.

Генералът, народният герои 
Марко Леричин — Каменяр, ко
йто слуша нашия разговор се 
намесва.

__Напишете свободно, че то-
за всички ни, ко- 

тези

лица
оня,
когото
всичко

местното командуване
ряд и 
е Марко Перичим.

За Веселинов назват, а това 
и историческият 

влюбенин в писана- 
смята за

ни,
потвърждава 
факт, че е ь
та реч .и винаги я _
смъртоносен боеприпас е борба 
та срещу неприятеля. С топа 
вероятно се обясняла, факта, 
че за цялото време на борбата 
във Войводина бе най-разоит 
партийният и партизански 
чат, че постоянно излизат по 
няколко вестника, печатат се 

възвания, афиши и

хме с
болни”. Отговарях на Милутино- 

по-добре да проникне в 
конкретната ситуация и по-мал
ко да се позовава на екстрем- 

А такива случаи на

ва за него и 
и то заедно преживяхме 
дни, е прелом, а особено значи 
телен беше август 1942 година. 
Тогава за първ път бяхме. си
гурни, че ще победим. Преди 
това окупаторите в Орем прове 
доха пъклена рация, аРест;Уввхв 
над 12 хиляди души, от които 
8 хиляди са убити. В това чи
сло мнозина бяха и наши при
ятели сътрудници и членове на 
Партията и СИОЮ. Жарко тога- 

бе секретар на 0|<РЪЖ'Ш" 
комитет на ЮНП за Орем и 
мислехме, че тази неприятел- 
гка акция за нас бе ВЪПР0С да 
бъдем или не. Само след две 
седмици ние успяхме да

низираме^партийни °Рг^зац^
и отряди и вече да бьдем 
по-силни и -по-числени.

вичЙован Веселинов

работи, за които по-рамо нико
га ш е са и помисляли. Труде
щите се, моито трябваше да 

върху себе си голяма 
отговорност често не притежа
ваха обща култура. Мнозина на 
~ другари, стари м нови. из
разяваха грубост и вършеха не
нужен натиск, главно поради 
това че не можеха веднага да 
се справят ма .работното -място. 
А новата народна власт трябва
ше да спечели доверието на 
гражданите; тя не можеше да 
«ивое само от общите"Д™ “ 
цели на революцията. Може би 
.някой друг. който още « беше 
соед нас или със съмение се 
отнасяше към онова, ноето ста- 
,ва, някои работи можеше по-до
бре да завърши, но изцяло вси- 

м - — -общественото
най-добре из- 

ноито се борят 
и на

1ни олучаи. 
разхайтеност и дребнавост има
ше достатъчно.

Един ден, когато ние двама
та разговаряхме в моята кан
целария влезна мой познат, сре 
мец от Комендантството ма те
риторията и щом затвори вра
тата запита:

— Другарю Жарко, дали мо- 
от селям-ите да взимаме ко- 

лелетата от кол-ите и да ги да
де м ма русите?

•Иван крайно ядосано удряше 
1 по маса-та. Щом вом- 

излезе от канцеларията,

поемат.пе

шило-повече
ЗУ'и™амият Жарко проз послед- 
1НИТ0 години се занимава с твър 
де известна мемоариа литера
тура като описва времето и
&Л. а ><°”™ е ^аго 
,вал и които ще останат като
вечен спомен не сам0 ва янв™; 

личност и това времо, м 
съдбата па

така едвамва
же

попъл- с пръсти 
-никът I
той се вдигна, взря се в мен 
и сякаш никога досега преди 
ме сме се виждали, започна да

и орга-
вата
гато се решаваше 
Войоодина и цяла Югославия.

затова нъм 
пливо:

— Слава богу и ти да се ра-з- 
виждаш разхаи-„ВСИЧКИ СМЕ ЕДНА ПАРТИЯ" ме унорява:

__ Кан този човек смее от
теб да търси разрешение за 
тези дяволски колелета. Накво 
си ти тук — интендант, съвет-

сърдиш, когато 
теност и несериозно държание.

Сп. „Борба 
р. Васович

СРЕМСКОМИТРОВАШКИЯТ

ТУНЕЛ
Йован Веселинов 

тически "-'^итрозица за 
32 твърдо изтъкна

чии работи от 
преобразование
пъл-ня в ат онези, 
за т,ова преобразование

От 'Произведението му, книга- 
та „Всички сме една парлмя . 
даваме откъс за първите свобо
дни дни във Войводата, харен-

като поли- 
остава в за

твора е 
едно с още СТРАНИЦА 3
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1 » Т Отговорност N0 

самоуправителнито 

органи
Ш вШИ

НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА НОВИТЕ 

ЗАКОНОПРЕДПИСАНИЯ В ОСТ В осъществяваното на конституционното право на 
обществения сектор, работниците в сдружениятруд в

труд взаимно са отговорни и длъжни:
— целесъобразно да ползуват обществените сред

ства за производство;
средства постоянно да възобновяват, увели

През 1975 година бяха прие
ти няколко закона, а наскоро 
трябва да се приемат нови за- 
конопредписания, чиято основ 
на цел е последователно да 
се осъществи политиката на 
стабилизация.

Законопредписания, които 
ще окажат влияние върху сто- 
пансната дейност са:

1) отчисляване на стойността 
на запасите от материали, не
довършена продукция, полуфа
бриката и готова продукция, 
както и търговски стоки;

2) поправка на финансовите 
резултати в размер на ненап- 
латените и несъгласуваните по 
исквания от купувачите;

3) задължителна мултилате- 
рална компенсация;

4) закона за утвърждаване 
на общия доход и дохода въз 
основата на наплатената реали 
зация;

5) ревалоризация на основни 
те средства и средствата об
що потребление.

Основната цел на тези зако
нопредписания е спиране на 
неблагоприятните тенденции и 
създаване на условия за ста
билно стопанисване.

Според разпоредбите на чл.
7 па Закона за утвърждавано 
на стойността на залежалите 
стоки и поправка на стойност
та на залежалите стоки и поп 
равна на стойността на залежа 
лите стоки и поправка на стой 
костта на финансовия резул
тат за дела на неизплатените 
поисквания след определено 
време („Сл. лист на СФРЮ” 
бр. 30/75), организацията на 
сдружения труд при съставяно 
то на заключителния баланс да 
направи поправка на финансо
вия резултат (намали дохода 
за отчислението) в размер на 
целокупната стойност на нена- 
платените поисквания от купу
вачите, за които не съществу
ва писмено съгласие на дължа 
щия, че поискването, относно 
дължимото е съгласувано.

Целта след приемането на 
този закон е задължаване на 
ООСТ в течение на годината 
по-често да прави съгласува
не, за да се отстранят много 
съдебни спорове, които са на
ставали между дължащия и 
ищеца, поради тяхното нестг- 
ласувано салдо във взаимните 
делови отношения.

Според сведения на контрол 
ните органи на Службата по 
обществено счетоводство съще 
ствуващото положение по отно 
шение на съгласуваност на по 
искванията между трудовите 
организации, относно ооновни- 
те организации на сдружения 
труд, сочи, че при много круп
ни организации съществуват 
несъгласувани салда с твърде 
високи суми и поради това в 
заключителния баланс за 1975 
година могат да настъпят голе
ми загуби, ано благовременно 
не се предприемат необходими 
те мерки. Затова е необходи
мо веднага да се създадат ко
мисии от достатъчно хора, кои 
то ще изготвялг програма за пи 
смено съгласуване на поиснва . 
нията до края на 1975 година, 
за да се осуетят нежелани по
следствия.

5% ако са по-стари от една 
година,

25% ако са по-стари от две 
години и

50% ако са по-стари от три 
години.

Освен това, стойността -но 
залежалите стоки, утвърдени 
в края на годината, които от 
магазините за продажба на 
дребно се връщат в складове
те, поради слабото им купува 
не, организацията на сдруже
ния труд ще намали за 90%>.

Целта на приемането на този 
закон се състои в това — стой 
ността на залежалите стоки 
възможно по-реално да се из
каже по заключителните балан 
си. От друга страна, тази мор
на трябва да повлияе върху 
обращението на средствата, с 
което положително се влияе 
и върху платежоспособността.

За да се намали отрицател
но влияние във връзка с прила 
гането на този закон, необхо
димо е ООСТ (Ооновните орга 
низации на сдружения труд) 
да предприемат следните мер-

— тези 
чават и усъвършенствуват;

— съзнателно да изпълняват своите трудови задъ
лжения.

Посочените общи разпоредби за отговорността на 
работниците в сдружения труд (чл. 19 на Конституци
ята на СФРЮ) по—нататък се уточняват като конкре
тна отговорност:

— лична и 
изпълняване на

маериална отговорност за съзнателно 
самоуправителните функции;

— отговорност поради неизпълнение и нарушение 
на трудовите задължения;

— отговорност, за щети, причинени на организация
та на сдружения труд и пр.

Отделно е определена отговорността на членовете 
на1 самоуправителните органи. Според член 106 на Кон
ституцията на СФРЮ съществува:

— лична отговорност на членовете на работниче- 
членовете на колегиалните изпълнителниония съвет и

органи и
— материална отговорност на членовете на тези 

самоуправителни органи.
Членовете на работническия съвет на организация- 

сдружения труд поемат лична отговорност за 
приетите решения. Делегатите в работническия съвет 
на трудовата и сложната организация на сдружения 
труд са отговорни пред работниците на своята основна 
организация, която ги е излъчила, както и пред работ
ническия и съвет.

Членовете на колегиалния изпълнителен орган за 
своята работа са отговорни пред работническия съвет, 
който ги е избрал и пред работниците в организацията 
на сдруженияа труд, в която изпълняват своите функ
ции.

та ма

ки:
— да направят ревизия на 

залежалите стоки, да анализи
рат и видят какво въздействие 
ще предизвикат, относно за 
колко ще бъде намален дохо
да, ако не се предприемат 
мерки за тяхното продаване;

— ако залежалите материа
ли, годни за производство, пре 
дварително тези залежали ма
териали да се ползват, па след 
това да се прави набавка на 
нови;

— доколкото съществува го
лямо количество излишък на 
материали, които стоят неупо 
требими повече от една годи
на (ако това е възможно) тря
бва да се извърши продажба 
на такива материали, както и 
да се предприемат други подо 
бни мерки.

ОТЧИСЛЯВАНЕ НА СТОЙНОС
ТИТЕ НА ЗАПИСИТЕ С МАТЕ
РИАЛИ, НЕЗАВЪРШЕНАТА ПРО 
ДУКЦИЯ, ПОЛУФАБРИКАТИ
ТЕ, ГОТОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И 
ТЪРГОВСКИТЕ СТОКИ

Членовете на работническия съвет и на колегиал
ните органи могат да бъдат отзовани и преди изтича
нето на мандата, за нойто са избрани. Тази процедура 
е регулирана в самоуправителното споразумение за 
сдружаването, статута на организацията и закона.

Личната отговорност бе предвидена и в предишната 
ни конституционна система, докато материалната отго
ворност е въведена в новата Конституция.

Според разпоредбата на член 108, алинея 2 на Кон
ституцията на СФРЮ. съществува материална отговор
ност на членовете на работническия съвет на органи
зацията на сдружения труд за приетите решения. Тази 
отговорност не обхваща всички решения, но само та
кива. които съветът приема извън рамките на своите 
компетенции и противно на предупреждението на над
лежния орган. В конкретния случай материалната отго
ворност поемат членовете на работническия съвет, кои
то са гласували за тях. Членовете на работническия 
съвет, които не са гласували за тях не понасят мате
риална отговорност. В такъв случай се налага явно гла
суване в работническия съвет, защото при тайното 
гласуване не може да се утвърди личната отговорност 
на всеки член поотделно.

Според разпоредбите на чл. 
5) а на Закона за утвърждава
не стойността на запасите и 
поправка на финансовия резул 
тат за дяла на ненаплатените 
поисквания след определеното 
време (,,Сл. лист на СФРЮ" 
брой 66/74) организациите на 
сдружения труд, имащи на 
31. XII. 1975 година запаси от 
репроматериали, незавършена 
продукция, готови изделия и 
търговски стоки, които се нами 
рат по снладове повече от ед
на година, ДЛЪЖНИ СА стой
ността на тези залежали сто- 
к»* да намалят (отчислят), и то

ПОПРАВКИ НА ФИНАНСОВИЯ 
РЕЗУЛТАТ ЗА СТОЙНОСТТА 
НА НЕНАПЛАТЕНИТЕ И НЕСЪ
ГЛАСУВАНИТЕ ПОИСКВАНИЯ 
ОТ КУПУВАЧИТЕза:

По-широка е отговорността на членовете на коле
гиалните изпълнителни органи. Те понасят материална 
отговорност -за причинената с изпълнението на реше
нието на работническия съвет щета, ако това решение 
е прието по тяхно предложение, в което не са били 
дадени всички факти или са дадени неверни данни на 
работниците и работническия съвет, поради кието се е 
-стигнало до съответната щета.

Съответно на това не съществува материална 
чна отговорност за щетата, настъпила вследствие на 
приетите решения, ако последните са приети по пред
ложение на членовете на колегиалния орган, но ако 
последните са изнесли всички факти от значение 
гласуване и приемане на решението и ако са дали вер
ни обяснения. Членовете на този орган са длъжни да 
дават веродостойни обяснения. При това голяма роля 
играе и съзнателната им самоуправителна дейност.

Със закон и оамоуправителен общ акт на органи
зацията на сдружения труд <се урежда материалната 
отговорност на членовете на органите на управлението 
и условията за тази отговорност.

В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” В ДИМИТРОВГРАД

Закоиопредписанията се прилагат
сума длъжни. Дългът обаче 
няма да бъде голям, така че 
до законния срок (30 септем
ври т.г.) ще успеем да го вър
нем, без особени затруднения.

В „Свобода” усилено се ра
боти и по отношение намалява 
не стойността на залежалите 
материали, стоки и т. н. на вси 
чки онези, стоки и материали,

Всички организации на сдру 
жения труд са длъжни да из
платят докрай дълговете си, 
което е предвидено със зако- 
нопредписаните за мултилатера 
лна компенсация (обща компен 
сация). По този начин ще се 
установят задълженията 
всички предприятия и ще се 
види кой колко и на кого оста
ва дължен. До 10 февруари 
т. г. трудовите организации ще 
получат и разчети за дългове
те си.

Един от въпросите, с който 
се обърнахме към ТОДОР МИ 
ХАЙЛОВ, завеждащ счетовод
ство в конфекция „Свобода”, 
беше за мероприятията по от
ношение на мултилатералната 
компенсация в тяхното пред
приятие.

— Нашето задължение бе до 
24 януари да осведомим Служ
бата по обществено счетовод
ство нолно дължим на нашите 
кредитори. Работата изпълних
ме в срок и когато получим 
сведения (-на 10 февруари) ще 
знаем и каква е стойността, 
която дължат на нас. Вероят
но, че ще останем

а несъгласуваните поисквания- 
(онези, за които няма никакви 
доказателства) се отчислява из 
цяло.

В „Свобода” това заноно- 
предписание се прилага и по 
отношение на него нямат осо
бени затруднения.

По отношение ревалориза
цията на основните средства 
и средствата за общи потреб
ления също започва да се 
работи, понеже до изготвяне
то на занлючителния баланс 
трябва да се получи реална 
пазарна цена на всички основ 
ни средства.

Сз>що тази година влиза в 
сила и законопредписанието 
за установяване на общия до
ход въз основа на инкасирана 
та, а не както досеага въз ос
нова !на документите за изпра
тената стока.

Всички тези законопредписа 
ния трябва да окажат по-голя- 
мо влияние върху стабилиза
цията на. стопанството и въдво 
рят определен ред в отноше
нията между предприятията.

ли-

при
на

които не са продадени в срок 
от една година ще се намали 
цената за 5%, над 2 години за 
25%, а над 3 години за 50%. 
Стоката върната от магазините 
се обезценява дори и с 90%.

Тази работа трябва да при
ключи заедно и с изготвянето 
■на заключителния баланс. По 
този начин реално ще се оце
ни стойността на стоката, при 
-надлежаща на трудовия колек 
тив.

(Т. В.)

СУРДУЛИЦА

ИЗБОРИ В ОБЩНОСТИТЕ НА 
ИНТЕРЕСИТЕЩо се касае за съгласуване 

то на поискванията с купува
чите в това отношение се ра
боти вече от 1972 година, 
практика не е винаги докрай, 
е прилагано. Законно задълже 
ние е обаче всяка отока, кояг 
то не е платена в срок от 45 
дена да се обезценява с 25%,

На 22 и 23 януари т.г. в Сур 
дулишка община завършиха из 
борите за делегации в осемте 
общности на интересите, 
то: в общността на интереси
те за образование, 
детска защита, физическа ку

лтура, социална защита, здрав 
на защита, квартируване, здра 
вно осигуряване и настаняване 
на работа.

Избирателите в местните об 
щ-ности и трудовите организа 
ции избраха 250 членове 
делегациите.

на

и

I култура, наА. Д.известна
Б. Н.
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к ИЗБОРИ В ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ\омента/5 I Важни задачи в 

териториалната защита
Да укрепва : 

единството :!
За осъществяване на посо

ченото ще се положат усилия 
Червеният нръст в комуната, 
кадрово и материално да укре 
пне.

В оценката за изборната дейност в Съюза на но-
♦ мунистите в Бабушнишка община, която бе предмет на
♦ обсъждане на Конференцията на СК в Бабушница от
♦ 24 януари, бяха изнесени и някои примери, заслужава-
♦ щи по-сериозно внимание. Касае се за примери на на-
♦ малена партийна дисциплина и присъствие на партийни
♦ събрания и на изнлючен член в село Нашушковица, за
♦ побой след партийното събрание в Брестов дол и други
♦ примери на некомунистическо поведение.

Конференцията най-остро осъди тези явления. Сре 
ф щу виновниците ще бъдат предприети и съответни пар- 
ф тийни мерки. Но да се спрем с няколко думи върху 
ф тези случаи. От гледна точна на първо място на един

ството. Ако в една партийна организация има членове, 
които се съдят, или ако не си говорят, тогава естестве
но, в тази организация е намалена дееспособността, 
намалена е нейната ефикасност. В немалко случаи — 
такива непринципни и неприемливи поведения са при
чината за слабата дейност на едни организации, или 

ф пък за „тъпчене на място” — в други.
- А защо често пъти не се подсичат корените на
♦ такива явления още в началото?

Липсата на самократичност, неправилно възприе- 
ф мане на критиката са най-често причината за това. Има
ф хора, които критикуват без аргументи. Такава критика, ф
ф съвсем ясно, не е критика, а нритинарство. Но някои ф
ф пък критикувани, с основание и аргументи — много ф
ф лесно се засягат, критиката взимат за „лична разплата . ф
ф И вместо да се постараят да премахнат слабостите в ф
X своето поведение — те тръгват към „реванши” и вза- ф

имните отношения сериозно се нарушват.
Тогава тяхната партийна организация — вместо да ф 

се занимава със съществени въпроси се превръща 
място са „разрешаване на взаимни отношения .

Недоразуменията в такива партиини организации, ф 
съвсем естествено, стават прицелна точка на враговете Ф 
на нашето самоуправително общество. Те умело прони- ^ 
„ват до центъра на събитието и раздухват настаналия ф 
спор, на насяйни по този начин щети на първо място ф 
на Съюза на комунитите и на целия колектив ясно е, 
че комунистите са най-отговорни и за «стоя«ието на 
взаимните отношения в даден колектив, засъстоянието 
на всенародната отбрана и обществена “ммащита в * 
него. А ано отношенията са нарушени — създават 
условия за тяхното отслабване.

Затова една от
стоящия рериод е още по-силно 
унрепване на редовете на 
климат за една такава

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА ОР
ГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БО
СИЛЕГРАД Е ИЗБРАН АНАНИ ВЕЛИНОВ, 
СЛУЖАЩ В НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ На проведеното отчетно-из

борно събрание за председа
тел на Скупщината на Общин
ската ораганизация на Черве
ния кръст бе избран АНАНИ 
ВЕЛИНОВ, за заместник-предсе 
дате.п ВЛАДИМИР СТОЯНОВ, 
а за секретар ЗОРАН ТАНЕВ.

В. В.

I не на задачите от всенародна
та и териториална отбрана. 
Ето защо ще се организира 
масово обучение на население 
то за оказване на първа помощ 
и самопомощ.

Според приетата програма 
ф за работа до 1980 година, пред
ф ново-избранотО Общинско ръко 
ф водство на Червения кръст в 

Босилеградска община стоят 
сериозни и отговорни задачи. 
Преди всичко това са задачи
те, отнасящи се до активизира 
не и оспособяване на трудещи 
те се и гражданите в комуната 
за запазване на здравето им 
чрез създаване на необходи
мите условия и опазване на чо 
вешката среда.

♦

!
ЛИСИНА

I Първа мина за фосфати!
: В програмата по-специално 

се набляга върху подобряване
то на хигиенично-епидемиоло- 
жката защита на селското на
селение. За целта ще се поде
мат редица конкретни акции, 
повечето от които ще финан
сира Организацията на Черве- 

Ф ния кръст в СР Сърбия. Поето 
Т янна задача ще бъде организи 

, ранете на все по-голям брой 
ф кръводарители, тъй като досе- 
Т гашните акции не са били на- 
~ пълно успешни. В определени 

случаи първичните организации 
на Червения кръст ще решават 
някои специфични социални 
проблеми, а всички заедно ще 

ф ще грижат за непрекъснато и 
ф организирано 
Ф младежите и пионерите в хума 

дух. Тези задачи ще бъдат

Досегашните изследвания по 
казват, че в района на Лисина 
съществуват фосфатни залежи 
от около 100 милиона тона, но 
ито по количеството и съдър 
жанието на чистия фосфорит, 
необходими за производство 
на минерални торове и фосфор 
на ниселина, оправдават отнри 
ването на мината. Специалисти 
т0 — геолози твърдят, че ко- 

залежите е много

Подготовката за откриване 
на мина за фосфати в Лисина, 
единствена в страната, засега 
върви според плана.

Общинската скупщина в Бо 
силеград е упълномощила^ 
нно-леарния басейн „Бор” да 
извърши необходимата подго
товка за откриването й. В ход 
е изготвянето на техническата 
документация и на главния про 
ент, нойто трябва да бъде го
тов в началото на февруари.

ми-

в личество на 
по-голямо, защото не са все 
още проучени районите на 
Любата, Паралово и Браннов- 
ци, където също тана съществу 
ват фосфати.

С експлоатацията на фосфати 
те в Лисина ще се 
вносът на тази ценна сурови
на най-малко за една трета, 
ноето е от значение за валут
ния баланс на страната ни.

В. В.

♦ По инициатива на ръковод
ството на Босилеградска общи 
на тези дни се водиха разго
вори в Стопанската камара на 
СР Сърбия, Регионалната сто 
панска камара и в Снупщината 
на Южноморавската регионал
на общност. Това трябва да 
ускори подготовката за отнри- 

на фосфатовата мина.

♦♦♦
намали

възпитание на

нен
ф обект на особено внимание в 
ф местните общности и трудови

те организации, в които за це- 
налице всички условия.

ването
! първостепенните задачи в пред- ^ 

идейно-политичесно + 
Съюза на ноумнистите. 

антивност е създаден.

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОХОДИТЕВ
лта саI А ♦ ДА СЕ ЗАЧИТАТ ПРИЕТИТЕ 

КРИТЕРИИ
♦ спе- 

положат
В предстоящия период 

ф циални грижи ще се 
♦ всични първични организации 

оспособят за изпълнява-

♦М. А.♦♦
да се

Самоуправителните договори 
по единствени критерии ще 
регулират размера на дневни
те разноски и различните дру 
ги добавъчни, на които работ
ника има право. Също 
единствени ще са и принци- 

с които ще се утвърж-

В трудовите и стопанските 
в Босилеградска 

изготвянето
организации 
община е в ход 
на самоуправителните догово
ри и споразумения за създава 
не на доход и разпределение 
на личните доходи.

След договора има ощо работа
В по-нататъшната акция нав

сякъде да се осъществява 
единство в икономическото и 
социално развитие. С други 
думи в условията на социали
стическо самоуправление ня- 

успешно развитие на соци 
политика без по-нататъ 

стабилно развитие на про

така

пите.трудовата среда, откриването 
на обекти за деца, обществе 
ни ресторанти, почивката и ре
сторанти, почивката и рекреа 
цията и други видове на соци
алната политина.

Общинсният синдинален съ- дават средствата за топли за- 
застъпва в тези важни куски на работниците, за годи 

значение за

Основните организации на 
сдружения труд, трудовите оо 
щности, общностите на инте 
песите. Общинската сиупщи
на и обществено-политически
те организации в Димитров- 
гоад подписаха обществен до
говор и за общите основи

ние гадаТК 

5= да?
лични доходи.

вет се
документи, от 
съвкупната 
стопанска дейност в номуната, 
да съдържат основните нрите 
рии, утвърдени от синдикални 
те съвети на републиките и 
автономните области.

шни почивки и др.иобществена
В самоуправителните догово

ма новри ще се внесе и един 
елемент, който дава сигурност 
на работнина по време на раз 
лични лични кризни ситуации. 
Именно ще се уточнят случа 

които ще се заделя со 
помощ на работници,

алнатаС цел да се укрепва стопен 
^ материалната и социал

ната сигурност на работниците 
и оказване помощ на основни 
те организации на сдружения 

изпаднали в трудно поло 
ще се формират, 
трудовите организации, 

общностите на ин

изводствените сили, разширя
ването на цялата материална 
основа, увеличението на дохо
да и производителността на 
труда.

Обаче, с подписването 
този договор не значи, ме вси 
чно о завършено. Факт е, ме 

трудови организации 
нямат готови догово- 

създаване и разпределе- 
дохода и разпределе- 

за лични

отвото
за

Най-важният критерий, който 
едновременно трябва да 
приложи във всични трудови 
и стопански организации, 
личният доход на всеки тру
дещ да се обусловя от резул 

вложения му и те-

се
труд
жение, 
то при 
тана и при 
тереоите.

ите, в 
лидарна 
на които е такава необходима.

как на е

в. в.повечето 
все още 
ри за 
■ние на
ни ето на средствата 
доходи. С изготвянето 
документ се закъснява неосно
вателно. Освен това нужно 
е разпоредбите на обществе 
ния договор в региона да се 
оградят в нормативните анто- 
воР и средносрочни и дългосро 

програми по развитие, 
този начин може ясно 

да се устано 
задачи

татите на 
нущ труд.предвидени са и мероприя 

Рза помощ на окози орга 
низации нойто се намират в 
опасност да осъществяват до
ход нойто не обезпечава ма
териална и социална сигурност 
на работниците. В такива му 
чай в договора е предвидено 
освен самата организация об 
СТОЙНО да разгледа положени 

приеме решения за по
добрението му останалите под

Ж ТТгот^етГ на 
нови програми, цялостно пол
зване на капацитетите, по-до
бро снабдяване със суровини 
„ материали, разрешаване на

и т. н.

колектив в са-тия Всеки трудов
моуправителния договор ще 

1 минималния 
който ще осигурява ег

на този личене да се определи 
доход, I 
зистенция на работнина, а съ 

така ще се определи и ли 
стажантите. В 

доку-

ния, В него °®ст°изадълженията

-ГЬ«"ЖбГ^
сложи на, накто 
в договора, ло

на условията по 
заши

що

,10» ТБ:чния доход на
самоуправителни
ще се уточнят парични 

те компенсации за извънреден 
нощна работа, за ра

тези
ментив Саето и чни

551®труд, за 
бота по време на празници.

I и начин, на 
заплаща рабог 
на боледуване

мо по
и систематично

по-нататъшните
по отношение развитието

и обществен стандарт 
подобрят жизнените 

на трудещите се.

вят и ще се определи 
който ще се 
нина по време 
до един месец.

на
чи,
рение ще се

предвидено 
добрението 
нвартируване, 
та, условията

личния 
и да се 
условияе

А. Д-
здравната 
на жизнената и

кадровите проблеми СТРАНИЦА 5
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ОНОЛО РЕДАКЦИОННАТА МАСА НА В. „БРАТСТВО" В ДИМИТРОВГРАД

БЕЗ ОБЕДИНЯВАНЕ - НЕ МОЖЕ ЦА ИМА ДОБРО СНАБДЯВАНЕ
ЗА ДРЕБНИ ПОКУПКИ СЕ ОТИВА В ПИРОТ И НИШ★

са, ианто и южните плодове. 
Налице е фактът, че търговия
та трябва да се уедри, за да 
може да се организира и по- 
съвременно.

техните представителства още 
не са прераснали в самостоя
телни организации на сдруже - 

труд, манар че има усло- 
за това. Работниците в тях 

могат да решават за своя до
ход. За него решава 
централно управление. Има слу 
чай и неточно да се мери, на 
невнимателни обносни. Всичко 
това хвърля лоша светлина вър 
ху търговията, а ние сме гра
нично място у\ не бива хората, 
които идват у нас да остават 
с лошо впечатление. По-точно, 
до мислят, че търговията и дру 
гаде у нас е такава... Хората 
и за дребни покупки отиват в 
Пирот или Ниш и това не е в 
род. Освен това — отливат се 
и значителни средства, които 
биха останали тук. Към местна 
та общност трябва да създа- 
дем съвет на потребителите. 
Нека той действува. Да 
колко „Търгокооп” и др. орга
низации хвърлят непродадени 
стоки. Нека малко повече се 
активизират и органите на вът 
решния контрол.

Търговските 
трябва и по-добре да информи 
рат гражданите какво има но
во, кога ще дойдат определени 
стоки и т. н. Подкрепям пред
ложението Димитровград в най 
скоро време да получи един 
обект за продажба на млечни 
произведения. ,,Блед" е обик
новено кафене...

МИЛУТИН ГЕЛЕВ: — Обмис
лях по въпроса със снабдяване 
то с месо. Класирането, качест 
вото, услугата — всичко това 
при нас не. е най-добре. Стру
ват. Имам предложение в цен
търа на града да се събори 
някоя дотраяла сграда и да 
се открие пазар, защото па
зарът в „Строшена чешма” е 
далеч на хората гарата. ..

ПЕТЪР ПЕТРОВ: — Аз като 
работник на „Ангропромет” — 
Пирот работя по строго утвър
ден план. Имам план от 3 ми
лиона и 500 хиляди динара и

РЕДАКЦИЯТА на вестнин „Братство” и Общинската кон
ференция на Социалистическия съюз в Димитровград организи
раха на 24 януари тази година в Димитровград разговори по снаб 
дяваното. В разговорите участвуваха: Цветан Еленков, председа
тел на Общинската конференция на Социалистически съюз, Би- 
лали Ибрахим, сладкар, Марко Павлович от „Тигър", Георги Ален- 
сов, председател на Изпълнителния отбор на Скупщината на мест
ната общност в Димитровград, Крум Величнов председател на 
Скупщината на местната общност в Димитровград, Сава Панич, 
комерчесни директор в „Ангропромет” — Пирот, Петър Петров, 
завеждащ магазин за продажба на електроуреди на „Ангропро
мет” — Пирот в Димитровград, Славчо Алексов, комерчесни в 
„Търгокооп”, Милутин Гелев, член на делегацията на местната 
общност в Димитровград. Деса Гигова, домакиня, Лазар Кръстич, 
пенсионер, Борис Вецков, Миряна Хамидович, член на Секцията 
за обществена дейност на жената, Сретен Андонов, търговски 
работник, Пепа Стойчич, Стоян Станулов и др.

бдят. Производството търпи... 
Освен това в Димитровград 
изобщо но се доставят никои 
продукти. Трябва до со обмисли 
сериозно и въпроса за открива 
не на специализиран магазин 
за продажба на мляко и млеч
ни произведения. Това едно 
време трябваше до бъде 
„Блед". Но „Блод днес е заве
дение. Димитровград няма ово
щни — а в някои село в юж
ната част на общината ябълки 
и круши се дават на добитъ
ка. .. Трябва сериозно да се об 
мисли и въпроса с изграждано 
то на модерен търговски мага
зин. Ако нашито организации 
тук не са в състояние да со 
справят с този въпрос — защо 
не се потърси някое предприя 
тие от Белград да речем, кое
то ще намери сметка да изгра 
ди един модерен магазин тук. 
С оглед на местоположението 
но града — от такъв магазин 
има пряка нужда... И при .стро 
ежа на нови сгради — за тър
говията не се води сметка, 
Димитровград почти няма съв 
ременни търговски магазини. В 
моята организация имаме наме 
ренце да издигнем предложе
ние в Димитровград и събота 
да б.ъде пазарен ден.

ДЕСА ГИГОВА: — Иснам са
мо да добавя нещо. И селата 
ни Са лошо снабдени. Освен 
бира и ракия — там почти ни
що друго няма. А „Търгокооп” 
може, когато закарва по сел
ските магазини стоки 
да организира изкупуване на 
ябълки и круши, както и дру
ги продукти. Защо хората там 
да хвърлят плодове, а да ня
мат стоки, които им трябват — 
а ние тук в града да нямаме 
плодове?

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ: — Въпро 
сът със снабдяването на някоя 
ко пъти повдигаме и в Снупщи 
ната на местната общност, и в 
Общинската скупщина. Снабдя 
ването тук е неорганизирано.

мия
вия

БОРИС ВЕЦНОВ: — Нато за- 
склад за въглища по
кажа също, че Трудно 

качество

тяхното
веждащ
кам да
получавам г/ьрсенспо 
гражданите не търсят въг
лища. От друга страна — 

сезона, през лятото, ма-извън
нар че даваме и кредити... 
Въглищата остават на открито 
и след това имаме загуби... 
Обещавам, че тази година — 
снабдяването ще бъде по-до
бро. ..

САВА ПАНИЧ: — Иснам да 
изтъкна, че нашето предприя
тие „Ангропромет", което е 
едно от снабдителите на Дими 
тровград, често пъти работи на 
ръба на доходността. В Димит
ровград нямаме нужните скла 
д0Ве — работим с голям риск. 
Кашкавал докарваме от Ско
пие. Някои други стоки докар-

Димитровград има голяма нуж 
да от зеленчуков магазин. Не
допустимо е в магазини за дру 
ги стоки да се продават и зе
ленчуци или разни други хра
нителни продукти. Освен това, 
търговците често пъти прода-

Изтъквайки голямото значение 
на снабдяването днес 
въпрос е от голямо политическо 
и обществено значение, откри 
вайки разговора ЦВЕТАН ЕЛЕН 
КОВ каза:

като види

а
— Искаме да чуем мнението 

на вас, потребителите и на сна 
бдителите — за снабдяването. 
Димитровград е отворен град, 
в него има повече снабдители: 
„Търгокооп”, „Ангропромет" — 
Пирот и др. Но въпреки всич
ко, има много забележки. А 
в Димитровград, като граничен 
град, се снабдяват не само на
ши граждани, но и чужденци. 
Случва се някои стоки да липс
ват и тогава хората се. разкар
ват и се излагат на излишни 
разноски, като отиват 
покупки в Пирот, Ниш и други 
градове.

ваме в ограничени количества 
поради липса на хладилници. 
Проблем в търговията_ са обо
ротните средства. Най-новите 
мероприятия ни карат да во
дим сметка за всеки динар. А 
често отчисляваме. Миналата 

внесохме 15 вагона ябъл

предприятия

година
ки от Македония, но не прода
дохме голямо количество от
тях...

МИРЯНА ХАМИДОВИЧ: — 
Ние в Секцията за обществена 
дейност на жената в Димит
ровград често обсъждаме въ
проса за снабдяването. Търго
вията малко е направила 
улеснение на майките-работни
чки. В града почти няма къде 
да се купят закуски за децата, 
а ученическите столове не мо 
гат съвсем да задоволя нуж
дите. Критиката, която тук бе 
отправена по адрес на снабди
телите е на място.

там
за

ИБРАХИМ БИЛАЛИ1 — Ис
кам да кажа, че в Димитров
град често няма строителни ма
териали. Имах нужда от, плочи ват и развалени продукти, рис
за уреждане на заведението кувайки здравето на хората...
си и ги набавях в Пирот. И*иа не СМее всичко да се „мери"
и друго нещо: някои стоки в динара. Поради лошата снаб 
Пирот са по-евтини, а тук в Ди деност — нерядко имаше опаш 
митровград — значително по- ки пред магазините. А днес
скъпи. Например доскоро кола няма нужда от тях. Трябва да
та в Пирот беше 10, а в Дими- Се обърне внимание и на кул-
тровград 15 динара. Защо? турата на обслужването. Има

търговски работници в Димит-

за
Цветан Еленков

САВА ДЖОРДЖЕВИЧ: — 
Мисля, че изнесените тук за
бележки по адрес на снабдява 
нето са оправдани. Има много 
нередности в нашата работа, 
но за уреждане на отношения
та в търговията в рамните на 
региона в скоро време ще бъде 
изготвен и договор за единни 
цени.

ЛАЗАР КРЪСТИЧ. — И аз ис
кам да кажа нещо във връзка 
с цените. Тези дни у нас има
ше проблеми с лука. -Щом се 
разчу, че го няма в достатъчни 
количества и в Димитровград 
цената му се покачи от 15 на 
20 динара. Така беше с домаш 
ния лук. А какво стана с внос
ния. Първо се продаваше в 
Пирот по 6,5 — в Димитров
град по 7 динара. Даваше се 
в малки количества, по разбира 
еми причини. Търговците обе
щаваха, че ще има лук, ще 
дойде. А когато дойде в Дими 
тровград — той струваше по 
16 динара килограм в същото 
време в Пирот имаше и за 8 
динара. Затова мнозина димит 
ровградчани отиваха за лук в 
Пирот. Открива се възможност 
за матрапазите... Тези приме
ри приведох, за да изтъкна кол 
ко много нестабилната цена 
може да нарушава „плановете" 
на семейните бюджети. Защо 
има такива разлики в цените, 
нека кажат представителите на 
търговските предприятия? Ди
митровград има нужда от зе
ленчуков магазин. Снабдяване 
то трябва да се организира по- 
добре.

Сигурно е. че много неща 
могат да се поправят. Но и 
ние в търговията имаме редица 
проблеми. Някои стоки не мо
жем навреме да получим. Но 
в настоящата година много не
ща ще се уредят. Удребнено- 
стта на търговията води до не 
доходност — и затова тя тряб 
ва да се обединява. Само по 
такъв начин положението най- 
бързо ще се подобри...

Участници в разговора: Много проблеми в снабдяването

В Димитровград нито една от 
търговските организации не 
строи помещения, а годишно 
се прави оборот от около 60 
милиона динара. Имаме повече 
снабдители, но те повече си 
гледат своите сметки. Може 
би причината за това е и удре- 
бнената търговия. Искам да 
изнеса тук и един актуален 
въпрос. Димитровград като от
ворен град за всички търговски 
предприятия — служи само за 
продажен простор. Нито едно 
от тях не влага овои средства 
тук. Не остава нито динар от 
средствата, които тук се акуму 
лират. А някои организации ра 
звиват огромна работа — но

се боря да го осъществя... все 
ки динар обръщам шест пъти 
честр пъти не съм в състояние 
да снабдя стоки, които се тър
сят. Чужденците в последно 
Бреме много търсят нефтови 
печки, но в момента ги няма
ме. .. Нямат ги и производи
телите. ..

ровград, които не са внимател 
ни... преди 3—4 месеца се 
случваше градът да остане без 
хляб. Имахме и опашки за хляб. 
Защо? Поради неорганизирано 
то снабдяване. И асортиментът 
на стоките не е добър.

МАРКО ПАВЛОВИЧ: — В Ди 
митровград снабдяването не е 
добро. Няма зеленчуков мага
зин, пазарен ден е само пе
тък и който не се снабди в 
този ден — рискува през цяла 
та седмица да има проблеми. 
В моята организация на сдру
жения труд „Тигър” — на пе
тък просто не зная какво да 
правя: мнозина търсят бележ
ки да излез^ат, за да се сна-

Изказвайки благодарност на 
участниците в разговорите 
Цветан Еленков заяви, че из
несените проблеми ще бъдат 
предмет на вниманието на Со
циалистическия съюз, а към 
Скупщината на местната общ
ност в скоро време ще се съз
даде съвет на потребителите, 
който да влезе в ролята си 
на регулиращ фактор за по-до
бро и по-качествено снабдява- 

невинаги не на Димитровград, 
получаваме търсените количе
ства. Ябълките не би трябвало 
да бъдат проблем, а проблем

ДЕСА ГИГОВА: — Днес Ди
митровград, не е вече 
градец, като преди двадесети
на години. Положението 

промени. Сега в града живеят 
над 6 000 жители, а снабдява
нето не върви в крак с расте
жа на града. По-рано градът 
беше снабден, защото имаше 
повече хора на село, по-голямо 
производство на селскостопан 
ски продукти. Днес не е така.

малък
СЛАВЧО АЛЕКСОВ: — Ка

то комерчесни в „Тъгокооп" ис 
кам да изнеса, че имаме голе
ми трудности. Ние като малко 
предприятие и доста отдалече
ни от големи центрове, често 
сме на опашката и

се

Матея Андонов 
Ангел Димитров
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ВМЕСТО КОМЕНТАР ПРОБЛЕМИ НА НАШИТЕ СЕЛА

Почетен“ член на № ДОГАНИЦА Е ЗАБРАВЕНО СЕЛО}}

За всички 
ито с държанието 
комуниста не им 
и първичната

членове на Съюза на комунистите, но- 
е ™ Н"РУШаВаТ автоРитета и лина на

това статутаг,ноРГаНИЗаЦИЯ На ^"^НашушномцГобаче 
си повемние и ТГ"0 не вами- Риста, поради лошото 
делегация™ « “ "РеЧеНе пр" изб°Рите за членове на 

" ™И.Те в Съ,оза на младежта е нака- 
Сънпа и ° паРТИИНО наказание •— изнлючване от 
не е ЛпТУН1,СТ"Те' Поради негова „дейност" и днес 
село делегат в Съюза на младежта от товасело, манар че измина

Едно от най-отдалечените и 
пасивни села в Ъосилеградсна 
община е Доганица. Тя 
далечена 41 километри от Бо
силеград. В 6(} домакинства 
тук живеят 300 жители, пръсна 
ли в 6 махали

не са в състояние сами да 
трасират шосето, защото без 
механизация са безпомощни. 
В начала общинският булдозер 
е участвувал в изграждането 
на пътя, но през миналата го
дина не е работил нито един 
ден — казват в ръководството 
на местната общност в Дога 
ница.

Хората търсят да им се по
могне с булдрзер, защото са
мо по такъв начин б^ха могли 
успешно и рационално да из
ползват местното самооблага
не, което редовно въвеждат 
всяка година. Но те и сега не 
чакат със скръстени ръце. За 
да използват самооблагането, 
ръководството на местната об 
щност и делегацията тези дни 
организираха обемна трудова 
акция, в която участвуваха вси 
чки работоспособни хора в 
селото. За повече от една сед 
мица, въпреки трудните усло 
вия трасираха пътища в дъл
жина от 3 километра, които 
свързват отдалечените махали. 
Също така поправиха и учили 
щната сграда.

обществено-полити-щинските 
чески организации. Например, 
през последните няколко го
дини тук не са редовно идва 

общинските ръководители 
и не е организиран разговор 
за решаване на проблемите.

е от-

ли

отдалечени и 
по 6 километра една от друга.

В това отдалечено 
само първоначално подведом 
ствено училище, в което учат 
19 ученика. Тук идват и 
колко ученика от Назърица.

Хората от Доганица със сто 
ки от първа необходимост се 
снабдяват в селения 
в Ярешник, отдалечен 
километра. Обаче, и тук няма 
всички необходими стоки. За
това хората отиват пеша или 
с ноне по три и повече часа 
в магазините в Бистър и Ра- 
довница. За литър гас често 
бият път по осем часа до Бо
силеград и обратно.

Населението главно

село има В. Велинов
доста време.

(-и АаааизИРа1'1Ни поведението на този член, ОК на
нит»пиБабУТИ4а два пъти се намеса първичната орга
низация на Съюза на номунистите да разгледа поведе- 
нието на своя член по време на изборите. Първичната 
организация „не намери нинанва вина” и не го наназа. 
киста е изключен по решение на Общинския 
на СК през октомври 1975 година, но организацията в 
Нашушковица и по-нататък го счита за свой член, ре
довно го вина на събрания, а Ристо е „активен” участ
ник в тяхната работа. С една дума, организацията ра
боти като че ли нищо

ня-
БЕЛЕЖКА

НЕРЕДНОСТИ 
В СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА

магазин
шесткомитет

Решаването 1на социал 
ните проблеми на лицата 
без средства за препита 
ние в Босилеградска об
щина не е добре органи 
зирано. Досега социални 
те проблеми са решава
ни от случай до случай. 
Решения за даване на 
постоянна социална по
мощ взима Общинската 
служба компетентна за 
социална политика, а из
пълняването им е предо
ставено на Общинската 
самоуправителна общ
ност за социална поли
тика. ,

При тази общност не 
съществува служба, коя
то да изучава социална
та проблематика в общи 
ната.

Все повече се чува, че 
е необходимо да се пре 
разгледат всички социал 
ни случаи и паричната 
помощ, която се дава. 
Съществува мнение, че 
са допуснати редица ела 
бости при даването на 
този вид помощ. Имен
но, някои лица са успе
ли незаслужено да полу
чат такава помощ. Дру
ги, на които е твърде не 
обходима — не са я по
лучили!

Затова се налага под
робна ревизия, което да 
помогне в изработването 
на реална „социална кар 
та”. Конкретно това зна
чи поотделно да се изу
чат всички социални слу 
чай в общината. За цел
та пълна помощ трябва 
да окажат ръководствата 
на местните общности, 
който най-непосредстве- 
но познават проблемите 
и от тази област в свои
те среди.

До 1980 година в Бо
силеград ще бъде форми 
ран Център за социални 
въпроси. Той ще бъде от 
голяма полза за правил
ното решаване на социа 
лната политика в комуна 
та. Формирането на то
ва ведомство ще финан 
сира Републиканската об 
щност за социална защи

не се е случило.
Междувременно Ристо обжалва решението на ОК 

на СКС до статутарната комисия на МОК на СКС в 
Ниш, която потвърждава наказанието му. Същото това 
направи и статутарната комисия при Централния коми
тет на СКС. Решенията на ОК на СК 'и статутарните но- 
мисии, като че ли не съществуват за комунистите 
Нашушковица.

Едно такова опортюнистическо поведение на ця
лата първична организация не може с нищо да се оп
равдае. Такъв начин на работа не допринася за нина- 
къв прогрес и никой не може и несмее „да своеволни
чи”, канто му отговаря. Установените норми трябва да 
се зачитат. Затова на всични онези, ноито мислят така 
и които се съгласяват с отрицателните явления не им 
е мястото в Съюза на комунистите. Членовете в Нашу
шковица трябва нритично и самонритично да преразгле
дат своята работа и сами поправят грешките. В проти
вен случай първичната организация в това село може 
да бъде разпусната.

се пре
питава с животновъдство. Оба 
че, изкупуването на добитька 
е нередовно и лошо организи 
рано. През миналата 
босилеградската 
кооперация са*/ю два пъти из
купува, и то в съседното село 
Ярешник. Животновъдите от 
Доганица са принудени доби
тъка да дават на кооперация 
та в Радовница, която наредо 
вно го заплаща.

От всичко най-трудното е, 
че Доганица е село, без път. 
Преди две години отпочна из 
граждането на пътя към Яре 
шник, който е единствената 
възможност Доганица да се 
свърже с Босилеград.. Обаче, 
пътят и до днес не е довър
шен въпреки, че дължината му 
е само пет нилометра. Хората

в година 
земеделска

Ръководството на местната 
общност и делегацията, със 
собствен пример в тази акция 
поназаха как се решават кому 
нално-битовите проблеми. Те 
дадоха и 48 трудодни и 4 800 
динара за прокарване на теле 
фон ната линия от Бистър до 
Назърица, която ще ползват 
и хората от Доганица. В изгра 
ждането на ученическия стол 
при местното първоначално 
училище са дали 30 трудодни 
и 3 хиляди динара.

Хората от Доганица негоду
ват, че са забравени от об-

М. Джунич

ГЛОЖИЕ ПРЕЗ 1976 ГОДИНА ЗА КЛИСУРА И БОЖИЦА

Препредавател на 

„Букова глава”
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА -

ЗАДАЧАПЬРВА зорец в света, да бъде достъп 
на на населението в този край. 
Проблемът е изучен от страна 
на Общинската скупщина в 
Сурдулица, Телевизия Белград 
и местните общности в Клису 
ра, Кострошевци, Драинци и 
Божица и вече в общинския 
служебен вестник е съобще
но, че на 1 юни настоящата го 
дина ще бъде даден на упо
треба препредавателят на Бу
кова глава и два усилватела, 
които изцяло ще „покриват” 
Клисурсни и Божички райони.

За ТВ-уреди за първа и вто
ра програма Телевизия Белград 
ще плати над един милион ди 
нара, електропровода ще по
строи електроцентралата „Вла- 
сина”, трафоотанцията за пре- 
предавателя — Общинсната 
скупщина за около 150 хиляди 
динара и обектите за усилва
тели на стойност от по 50—60 
хиляди динара — за Клисур- 
ски район всичните три местни 
общности в района, а за Божи
чки район — местната общ
ност в село Божица.

КАКТО ВЕЧЕ е известно в 
Клисурсни и Божички район 
има много телевизори, но само 
малък брой от тях,

Клисурсни район, хващат 
първа програма на Телевизия 
Белград. Затова се е стигнало 
до недоразумения между Теле
визия Белград и собственици
те на телевизорите в този край 

връзка с абонамента. Або
натите с право са отказвали да 

абонамента, защото 
възможност нормално 

да следят ТВ-програмата. 
Имало е и съдебни процеси 

собствениците на ТВ- 
апаратите са били освобождава 
ни от отговорност.

Накрая е заето становището, 
че трябва да се предприемат 
необходимите мерни тези рай
они да бъдат „покрити" с про- 

ТВ-препредаватели,

8, а всяна жена по 4 трудод
ни. Онези, ноито не са в съ- 

изпълният самооб-

Проектът за електрификация 
на село Гложие все още не 
е готов. Хората от това тру
долюбиво и 
градско село 
готвени да дочакат 
на толкова изчакваната акция.

През миналата седмица 
селото се проведе масово съ
брание. Взеха се няиолно ва 
жни решения за предстояща
та анция по електрификация. 
Всяко домакинство ще внесе 
по 5 хиляди динара. Също та- 

от кадастралния 
земеделците, в срок

особено
в

стояние да 
лагането в работна ръка, за 
всени трудов ден ще заплатят 
по 200 динара (за мъже) и 
по 150 динара (за жени).

С цел да се ускори подго
товката за електрификация на 
селото Съветът на 
общност формира номитет по 
елентрифинация.

На проведеното 
брание, на което присъствува- 
ха повече общински ръководи 
тели, се водиха разговори и 
за решаването на останалито 
проблеми в селото. Един ог 

на нова

босиле-голямо 
на искат непод- 

началото

в във
местната плащат

нямат

масово съ-
и главно

на 1 на сто
доход на 
от няиолно години ще се от- 

по елек тях е изграждането 
училищна сграда. Съществува
щата е неподходяща за нуж
дите на училището. А иогато 
се построи /ново училище, 

местната общ*
обществено-политиче-

деля за мероприятия 
трифииацията. грама чрез 

за да може да се следи програ 
мата и да се взима абонамен- 

собствениците на ТВ-апа

та.За тази година е гласувано 
самооблагане,

всеки работоспосо- 
селото да даде по

Решаването на социал 
ните проблеми занапред 
доста много ще зависи 
и от същественото раз
витие на делегатските и 
самоуправителни отноше 
ния в съответната само- 

общност.

моетоместно 
задължава 
бен мъж в

ще с ползва та от 
ратите.

Да оставим настрана абона- 
от тях за ТВ

ност и
в селото.сните организации

Жители от Гложие, организи 
от4 местната общност, ноя 

урпешно ръноводи 
I сами 

няиолно жизнени

мента и прихода 
Белград. Най-важното е теле
визионната програма, този про

\ М. Величков
рани

управителна 
Осигуряването на по-го- 
леми средства и правил
ното им ползване ще 
бъде непосредствена гри 
жа на трудещите се 
самоуправителната общ
ност за социална защи-

то твърде 
Влада Васев, са успели УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ В

58 СЕЛАда разрешат 
проблема. Между другото по 

в стойност от От тях на село работят 58 уче 
столове в ноито се

на Общин нСпоред сведения
отбор на Червения нръсг 

Пирот в настоящата година 
общината работят 65 учени 

в ноито топла за

строиха мост 
150 хиляди динара 
Гложни дол в дължина от 5

ничесни 
хранят 4400 ученици.

Ученически столове има и 
към подведомствените учили-

и път до сния
в та.в В. В.километра.ттгтттп сни столове,

получават 8500 ученика. ща.
В. В. ска
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гШШ у падежна о граница
ДО КРАН НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО

БЕЗПЛАТНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Към средата на януари във 
Върничка баня се състоя дву 
дневно съвещание на секрета 
рите на образователните общно 
сти и просветните инспектори 
от всички общини в Централна 
Сърбия във връзка с провеж 
дането на законопредписанията 
за безплатно основно образо
вание.

На съвещанието бе изтъкна 
то, че въпреки трудностите, 
съпровождащи прилагането на 
Закона за безплатно образова 
ние в основните училища, до 
края на десетилетието в СР 
Сърбия ще се осъществи без 
платно основно образование.

Безплатни учебници, учебни 
помагала, прехрана и превоз на 
ученици, отдалечени над пет ки 
лометра от училището не мо 
гат лесно да се обезпечат в 
условията на ограничено погреб 
ление и относително бедни 
фондове за образованието. Но 
примерите в много общини, 
някои от които са и доста изо
станали, сочат че с обединява
нето на всички сили и средства 
мсже много да се постигне и 
в тази насока.

На съвещанието във Върняч- 
на баня говори и републикан
ският секретар за образование 
в СР Сърбия Владимир Стева- 
нович, който между другото 
заяви:

— Да бъдем последователни 
в това начинание не ни задъл 
жават само законопредписа
нията, но и по-широката опреде 
леност на обществото ни. —др. 
Стеванович добави, че на пар- 
тизките конгреси са приели 
твърде ясни становища. Пос
тигнатото досега охрабрява. 
Още миналата година в основ
ните училища в Централна Сър 
бия числото на повтарящите 
класа ученици бе намалено на 
2,9 а в Белград дори на 2 на 
сто. Това значи, че сме на път 
да създадем основно училище 
без повтарящи, което представ
лява един от резултатите на 
всестранната грижа на обще
ството за образованието.

Стеванович изказа убежде
ние, че след време безплатното 
основно образование няма да 
бъде законно задължение, а ще 
стане предмет на свободния 
обмен на труда. Практиката 
убедително говори, че капита
ловложенията многократно се 
връщат чрез по-резултатния 
успех на учениците. Ако се и 
случи законът за основното 
образование да не бъде цялост 
но проведен до края на учеб
ната 1979/80 година, не трябва 
да допуснем закъснение в обе
зпечаване на основните усло
вия за основното образование.

(десио Любомир Ковачевич)В посещение при граничарите

В ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕДИН КОМАНДИР

Войник И строител
И така, тази акция още повече сплотява 

войниците и селяните. Те са като едно. А 
когато акцията завърши и по домовете по
тече студена вода, те бяха радостни и до
волни от това.

Ковачевич е винаги пръв: и като вой
ник, и като строител. Хората го обикнали 
нс само, че станал техен зет, но и затова, 
че проблемите на селото той ги приел като 
свои. Нещо повече: той търси между вой
ниците онези, които се разбират в електри
чество. Поддържа с тях мрежата, дава първа 
помощ на болните преди да стигне бърза
та помощ, организира спортни и културни 
срещи. С една дума, няма акция в селото, 
която да е прозедена за последните десе
тина години, а в крято да не е участвувал 
и Любо Ковачевич със своите войници.

Дружбата между войниците и местното 
население не е само в работата. Тук се сър 
ззат такива приятелства, които трайно ос
тават и след отиването на войниците от 
заставата. Те пишат писма, идват лично на 
гости при своите близки. И днес не е ряд
кост такива писма с поздравления да стиг
нат от Хърватско и Словения, от Войводи- 
на и Македония.

Любо Ковачевич отвори широко вратите 
на граничната застава за хората от близко 
и далече. При всеки удобен момент, на пра 
зник и когато тук хората дойдат от вътреш
ността, Любо ги приема с радост и говори 
за дружбата на границата.

— Вчера — казва той — дойдоха при 
нас футболистите на „Раднички" от Ниш, 
които са на тренировка на Власина. Дой
доха да видят какъв е животът на граница
та и останаха доволни и изненадани от чу
тото и видяното. Особено много .ги изне
нада дружбата между местното население 
и войниците от заставата...

Беше вече късна януарска вечер, когато 
напуснахме дома на младия гостоприемен 
домакин. Навън пролитаха дребни снежин
ки, а от Въртоп подухваше студен вятър, 
който сковаваше водите на Ерма. Осветени 
те стъкла на прозорците по къщите на се
лото загасваха. Хората отиваха на почивка, 
спокойни и радостни, от изминатия ден.

Б. Николов

Намираме се в дома на ЛЮБОМИР КО
ВАЧЕВИЧ, командир на заставата ,,Ратно Па 
влович” при Стрезимировци. Петък е. На 
малкия екран е предаване на популярната 
викторина. Тук е неговата съпруга, двете му 
деца, тъщата и някои съседи, дошли на те
левизия. Предаването по телевизията се сле 
ди в добре затоплена стая на нова и моде
рна къща и при това при бутилка коняк. ..

В Стрезимировци днес има още много 
такива домове с вода, модерни мебели, теле 
визия. Всичко това селото получи за после 
дните десетина години. Животът тук из ос
нови се промени. Откри се гранично пропу- 
сквателен пункт, митница. Сега се очаква 
асфалтирането на шосето от границата до 
Клисура. Някои все повече говорят за из
граждане на хотел край селото... Хубави 
перспективи за стрезимировчани.

Тази вечер ние можахме да следим те
левизия и другаде, да пием коняк и да се 
любуваме на удобствата на жилищата в 
стрезимировчани, но ние дойдохме тук с 
определена цел. Искахме да поприказвамес 
нашия домакин за времето, което той тук 
прекара и какво селото получи по време 
на неговото службуване в Стрезимировци.

Мълчалив по природа, човек който не 
иска да говори за себе си, Ковачевич уме
ло прехвърляше разговора на други теми. 
А ние знаехме, че когато преди девет го
дини той дойде тук Стрезимировци беше 
село потънало в мрак, без достатъчно вода 
за пиене, без магазин за снабдяване. С 
неговото идване още повече се разви сътру 
дничеството между войниците от заставата 
и местното население.

— Точно така беше — припомня си Ко
вачевич — решихме да строим водопровод. 
Някои в селото гледаха на тази акция с 
недоверие. Най-сетне доведохме специа
лист, който ни направи проектосметна до
кументация. Знаехме, че недалеч от селото 
в местността „Гладник" има хубава студе
на вода. Войниците ог заставата приеха ак
цията като своя. И те искаха да имат ху
бава вода в своите помещения. И в задру 
жна работа построихме водопровода. Хо
рата съвсем малко платиха за въвеждането 
та водата по домовете си.

Клуб на радиолюбители
.

Неотдавна в Димитровград бе проведено учреди
телно заседание на Клуба на радио любителите. На 
заседанието присъствуваха около 60 членове на клуба, 
от които някои имат завършен курс за радио връзки.

Членовете на клуба приеха Статут и избраха уп
равителни органи, така че вече може да се започне с 
работа.

Благой Басов

КЛИСУРА

Няма културно-забавен 

живот без младежта
Неотдавна .културно-забавни 

групи, най-напред от Божица, 
а след това и от Колуница, 
дадоха представления в Клису 
ра. Божичани се представиха 
с пиесата „Зла жена" от Йо- 
ван Ст. Попович, а колуничани 
с весела програма. След това 
бе организирана танцова заба
ва.

Такива гостувания са необ
ходими и полезни за по-добро 
взаимно опознаване и обмен 
на опит. Очаква се, и младежи
те от Клисура да върнат госту 
ването на божичани и нолуни
чани.

Инак младежта в Клисура и 
околните села през зимните 
дни всяка събота организира 
танцови забави и залата на ко
оперативния дом.

Културно-забавният живот в 
Клисурски район се съживява 
през зимата, когато надойдат 
студентите и учениците и се
зонните работници със се
мействата си от вътрешността 
на страната да посетят близки 
и роднини.

ДИМИТРОВГРАДВсяка сряда зг.пата на бив
шата земеделска кооперация 
в Клисура (сега сдруженото 
предприятие 
дукт") се изпълня до последно 
място по време на кинопред- 
ставления в организация на На 
родния университет в Сурдули- 
ца. Четиридесет на 
дохода от кинопредставления- 

на местната общ-

ГИМНАЗИАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 

РАБОТИ ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА
„Власина—про

сто от
Ученическата 

при гимназията „Й. Б. Тито” 
в Димитровград ще работи и 
през зимната ваканция. Това 
беше общо желание на всич 
ки ученици от гимназията, по-

библиотека неже по този начин те ще 
могат да ползват услугите на 
библиотеката и в период, ко
гато имат най-много свободно 
време.

Библиотеката разполага с

около 8000 томове, повечето 
от които са задължителна лите 
ратура за учениците.

та остава 
ност в Клисура за поддържане 
на залата, а останалата 
взима Народният университет 
Сурдулица.

част
в

М. В. Деница Илиева
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IПРОБЛЕМИ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

■ 1 АР __— - В БОСИ ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДА СЕ ПОДОБРИ ОБРАЗОВАТЕЛНО 

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС
на ° КЪМ Края на ПЪРВ0Т° полугодиелиша п ^ година направи на всички основни учи- 
тн^пелагп^^ Любеи Арсов, съветник при Просве- 
учебен Ката Служба във Враня и просветно-
учебен инспектор, посочва и някои субективни слабо- 
сти в обучението

В Босилеградска община ра- 
оотят 5 основни училища с 
1927 ученици, обучавани от 14С 
просветни работника, 
те занаяти през тази учебна 
година са започнали 
До закъснение, 
на учители, е дошло 
подведомствените училища 
Долна Ръжзна и махала „Пет
ков 1и” в Църнощчца 

В първоначалните класове на 
основните училища. с /ьклю- 
чение на само три паралелки 
[в Петковци, Доганица и Бара 
тарци), обучението провеждат 
учители с необходима профе
сионална подготовка. ч 

Във висшите класове на ос
новни училища кадровият въ
прос е също добре разрешен. 
Всички предмети по обществе 
ните и естествени науки 
преподават квалифицирани ка 
дри. Единствено липсват кадри 
по някои общообразователни 
предмети. Например нито ед
но от основните училища няма 
преподавател по музикално об
разование. Специалист по худо 
жествено образование има са
мо босилеградското, основно 
училище а по физическо обра 
зование само горнолисинското 
и босилеградското основно 
училище.

С КАКВА ПЛАНОВА ПОДГОТ
ВЕНОСТ ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТ
НИЦИ В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИ
ЩА ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЕ
ТО? — БЕ ПЪРВИЯ ВЪПРОС, С 
КОЙТО СЕ ОТНЕСОХМЕ ДО 
ЛЮБЕН АРСОВ.

даватели имат изготвени полу
годишни и годишни планове за 
работа. Обаче в 
тази учебна 
проявиха слабости, тъй като не 
правеха дневни подготовки за 
обучение. След сериозна наме 
са от съветниците при Прос
ветно-педагогическата служба 
тези слабости бяха премахне

те елементи, които да съдър
жа солидната подготовка. Та
зи необходимост трябва да раз 
реши взаимното сътрудничест
во на директорите на училища 

от една, и просветните 
съветници, от друга страна: 
Единствено така тези въпроси 
ще могат квалифицирано да 
се обсъдят и заемат единстве
ни становища. Така ще се ока
же и непосредствена помощ 
на преподавателите.

М. ПЕТРОВ
също така говори за необходи 
мостта от обединяване на учи 
лищата.

ПЕЙСАЖ
КАКВИ СА ФИНАНСОВИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧИЛИ
ЩАТА ЗА РЕШАВАНЕТО НА 
ПОСОЧЕНИТЕ И ДРУГИ ПРО
БЛЕМИ?

началото на 
година мнозинаУчебни

навреме, 
поради липса та

КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО С 
НАГЛЕДНОТО ОБУЧЕНИЕ И С 
НЕОБХОДИМАТА ЛИТЕРАТУ-

само в
в — Училищните органи насто

яват да създадат по-гол ям а 
материална база, за да се осъ
времени обучението. Резултати 
има, обаче не са достатъчни. 
Освен минимални средства за 
материални разходи, средства 
за капиталовложения училища- 
тата почти нямат. Също така, 
през поспе',н1те две години 
личните доходи на просзе ни
те работници в сравнение те
зи в останалите трудови орга
низации в комуната са много 
по-ниски. Това влияе върху ка
чеството на обучението и ця
лостното изпълняване на про
фесионалните задачи.

Липсват пособия за практиче 
ско обучение по физика, хи
мия и други предмети. Докол- 
кото такива и има, поради не
достиг на помещения не могат 
да се ползват и обучението 
обеднява.

В най-лошо състояние се на
мират училищните сгради в 
Бистър, Долно Тлъмино, Колчи- 
на Гарина и Караманица. По- 
добре материално се намират 
само основните училища в Бо
силеград и Долна Любата.

В. Велинов

РА?

— Училищата нямат доста
тъчно литература на роден 
език, неохбодима и за препода 
вателите, и за учениците. То
ва обединява говорната и ези
кова култура и на едните, и 
на другите. Все по-често, вмес
то книжовен език, в обучение 
то се ползва местния говор.

По тези и други въпроси не 
съществува сътрудничество ме 
жду учителските активи от пър 
воначалните и висшите класо
ве. Това са изисквания на съв
ременното обучение, по които 
с много по-голямо внимание 
трябва да се отнасят ръководи 
телите на училищата.

Един от сериозните пробле
ми, принизяващ качеството на 
обучението е. че промените в 
учебните предмети не се вър
шат навреме и в учебниците. 
Ако те са направени такива 
учебници още не са преведени 
на български език. Такъв е слу 
чаят с учебниците по биоло
гия, физика и др.

КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО НА 
НОРМАТИВНАТА 
КОЯТО РЕГУЛИРА САМОУПРА 
ВИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ ВЪПРО
СИ В РАБОТАТА НА УЧИЛИ
ЩАТА?

ДЕЙНОСТ,

— И по отношение на тази 
дейност налице са усилията 
на училищните колективи да 
вървят & крак с изискванията. 
Обаче, поради недоимък на спе 
циалисти с правно образование 
в училищата, явяват се редица 
слабости в нормативните пра
вилници, някои от които не са 
в унисон с Конституцията.

В това отношение най-добро 
е положението в основните 
училища в Бистър и Босиле
град.

Любен Арсов
Този проблем ще може най- 

успешно да се разреши чрез 
обединяване на училищата, ко
ито да имат единствена адми 
нистративно-финансова служ
ба, способна квалифицирано 
да изготвя нормативните пра
вилници. И създаването на пси 
хологическо-педагогически слу 
жби за издигане ^а възпита
телния процес в училищата,

След проверката, която на
правих към края на първото 
полугодие констатирах, че вси 
чки прподаватели в основните 
училища вършат дневна подго 
товна. Обаче, по уреждане на 
този въпрос съществуват раз
личия. Това е т^ка, защото до 
сега никой не е насочвал пре
подавателите върху най-важни

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО НА МАКЕДОНСКАТА 
ГРАМАТИКА

ОСНОВИ НА КУА1УРА1А.
—Според програмите по от

делни предмети, всички препо-
задача се натоварил и Вени- 
амиш Мачуковски, родом от 
Гевгелийския край.

Естествено, делото на про
фесор Кепески предизвикало 
огромен интерес сред култур
ната общественост, а рецензии 
за първата Македонска грама 
тика били публикувани в це 
лия свят.

Откликът бил толкова широк, 
че славистът Хораст Ланд на
писал Граматика на македон
ския език за студентите от 
Харвардския университет.

В изтеклите три десетилетия 
македонският език 
пълна афирмация. В 
понастоящем работи 
тут за (македонски език „Кръ 
сте Мисирков” Македонска ака 
демия на науките и изкуствата 
и Катедра на югославски 
езици при Филологическия фа 
култет на университета „Ки
рил и Методий”. В страната и 
в чужбина работят голям брой 
научни институти, на които се 
изучава македонски език. От 
година на година расте броят 
на студентите на само на уни 
верситете в нашата страна, но 
и на университетите в Пол
ша, Чехословакия, Съветския 
съюз, Румъния, Унгария, Гер 
майската федерална републи
ка, Великобритания, 
Съединените американски ща 
ти, Канада, Франция и други 
страни, 'В които с огромен ин
терес се изучава и македон
ският еизн.

ПРЕДИ 30 ГОДИНИ, през яну 
ари 1946 година, се появи пър 
вата Граматика на македонския 
език. Професор Круме Кепе- 
ски, самоинициативно, веднага 
след заседанието на АСНОМ, 
щом македонският език бе 
провъзгласен за 
език на Македонската републи 
ка, написа тази книга, която 
беше една от основните опо 
ри на съвременната македон
ска култура.

— Това беше необходимо, 
защото тъкмо по това време 
започнаха да се откриват учи 
лища на македонски език, за
почна да става действителност 
вековното желание на този на 
род. Но малцина познаваха ос 
новно книжовния македонския 
език, който тъкмо правеше пър 
вите си стъпки. За основа взех 
централните македонски гово
ри: прилепения, битолския, — 
велешкия и кичевкия, които 
40 години по-ра.чо, предлагаше 
и един от основоположниците 
на манедонистината Кръсте 
Мисирков — казва Кепески.

Трудно беше да се осъще
стви една такава грандиозна 
замисъл. Имаше опити да се 
състави и издаде първата ма 
кедонена граматина. Един та
къв опит датира от XIX век. 
Пръв с тази задача се захва 
нал Партений Зографски през 
средата на миналото столетие, 
но книгата..не била издадена. 
Десет години по-късно с тази

СУРДУЛИЦАНОВА ПРЕМИЕРА В

и

служебенСамодейците на нул- 
турно-художественото 
дружество „Първи май” 
от Сурдулица се предста 
виха успешно със „Се
мейството Бло" в поста
новка на Душан Цветно- 
вич Баря. А като изпъл
нители на ролите участ
вуваха самодейците Ду
шан Цветнович (Яблан), 
Вера Битуняц (Ната), Лен 
ма Иванова (Носара), 
Миролюб Селич (Свето
зар), Предраг Илич (Ми- 
лован) Милница Любичич 
(Баба Станоя), Зоран 
Трайиович (Джорджевич), 
Миролюб Ристич (Дипло
мат) .и др.

През февруари само
дейците от Сурдулица 
ще се представят с „Ко 
щана” от Б. Станнович.

В тазгодишния сезон 
самодейците от Сурдули 
ца ще изпълнят пет пре 
миери, за които в града 
и онолността владее го
лям интерес между люби 
телите на театралното 
изкуство.

доживя
Скопие
Инсти-

Италия,
С новата постаиуипв 

на „Семейство Бло” от 
Любинка Бабич самодеи 
мият театър в Сурдули
ца отмри тазгодишния те 
атрален сезои, иоито,

вич художественият ръ
ководител на театра, ще 
бъде по-съдържателен и 
по-богат от лани. Б. Н.
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ВАЖНА САМОУПРАВИТЕЛНА ПРИДОБИВНА**•
«V

И НФОРИ»ТОР Повишенията на пенсиите 

по нов начинна самоуправнтелната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

очаквания-бъде значително — 
та не се сбъднаха напълно.

При това положение е загу
бен от предвид един важен 
факт. Забравено е съвсем на
самоуправигелното уреждане 

отношенията и в пенсионно- 
инвалидната система.

От 1974 година насам —
Централна Сър- 

чаиат до

I. Новогодишните пенсионни че 
нови записи донесоха повече ра 
зочарование, отнолното радост. 
В обстановка на 'недостатъчна 
осведоменост и при постоянно 
подхранване на неоснователни 
надежди, че повишението ще

\
{ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕПУБЛИНАНСНАТА ОБЩНОСТ ПО 
5 ПЕНСИОННО И ИНВАЛИДНО ОСИГУРЯВАНЕ

БЕЛЕЖКА

Зо културно | Приет финансовият план 

обслужване'
та

лен
сионерите в 
бия обикновено не 
май или до юни повишенията 
на пенсиите, заради повише- 

жизнени разходи през 
Вече за

Нов размер аа 
здравно осигуря
ване на селско
стопанските про
изводители

за 1976 година ните
предишната година, 
втори път, те получават навре- 

аванс от гарантираното
на пенсиите, а напро- 

когато статистииата лолу- 
сведения за 

жизнените

Един от участниците в 
разговорите „Оноло ре
дакционната маса" на в. 
„Братство" в Димитров
град, нойто говори за не
достатъчната хигиена в 
магазините, каза:

— Димитровград тряб
ва да има специализиран 
магазин за продажба на 
мляко и млечни произве 
дения. Не може прода
вач, който е продавал 
бензин, или олио и др. 
стони — да вземе да ме 
ри сирене или кашка
вал. .. Това не бива, за- 
щото не само че е некул 
турно, но е и опасно за 
здравето на хората. Ни- 
ной не мисли за това. 
Подобно е и положение
то в магазина за продаж 
ба на хляб и хлебни из
делия. .. Просто е чудно 
и неразбираемо защо 
не се стремим към по- 
съвременно обслужване, 
което, много ясно, е и по 
хигиенично. .. |

Нато се има предвид, 
че Димитровград няма 
щастие с довеждането 
на санитарни инспентори 
(не се задържат!) — то 
тогава не остава нищо 
друго, а органите на вът
решния контрол, самоуп- 
равителните и др. орга
ни в организациите на 
сдружения труд да пове 
дат повече сметка за 
въпроса. В противен слу 
чай, ногато се стигне до 
отравяния 
ще има, но тогава ще е 
вече късно.

Но имаме някакъв на- 
вин, кой знае откога и 
откъде насаден, да не 
обръщаме внимание на 
такива неща. Случи се 
дори, че писахме преди 
няколко месеца за един 
млад търговсни работ
ник, нойто бил мъмрен 
поради това че отказал 
да продава развалени 
плодове...

Участниците а -неотдавнашна 
та Скупщина на Регионалната 
общност по пенсионно и ин
валидно ооигуряване приеха то
зи дни финансовия 
Фонда по пенсионно и инвалид
но осигуряване на работниците 
за настоящата година. Както 
се предвижда — в касата на 
Общността през настоящата 
година ще влезнат 10 милиар
да и 311 мил-жуна динара, до- 
като разходите ще достигнат су 
ма от 10 милиарда и 279 ми
лиона динара.

Размерът на облаганията за 
пенсионно и инвалидно осигуря 
пано в настоящата година ще 
остане на миналогодишното рав 
нищо, а о рошено ог 1 януари 
да со изплаща на трудовите 
инвалиди паушална сума за раз 
носни, направени по време на 
професионална реабилитация 
извън постоянното мм местожи
телство. Тази сума лце бъде 
1200, вместо 500 динара, вол
ното беше досега. Както вече 
и по-рано съобщихме, по фи
нансовия план на Фонда за пен 
сионно и инвалидно осигурява
не в Социалистическа републи
ка Сърбия се разисква -неот
давна и на заседанието на Съ
вета на осигурените пенсионе
ри и инвалиди по труда от 
П-иротска, Димитровградска и 
Бабушнишка общини.

П >-ме
вишение
лет,
чи окончателни 
повишението на 
разходи 
чават и 
сиите.В законните разпоредби това 

внесено като за-

план -на
— пенсионерите полу- 
пълните суми на пен-

На отделно заседание на 
Съвета по здравно осигурява 
не на селскостопанските прои
зводители от Самоулравителна 
та общност на интересите — 
Пирот е прието решение за ра 
змера на облагането за здрав 
но осигуряване на селскосто
панските производители.

Според приетото решение, 
осигурените 
производители 
здравно осигуряване ще вна
сят по 15,50 на сто от основа
та служеща за определяне на 
данъка върху личния доход на 
селско стопанство.

Както вече е известно, оси
гурените селскостопански про
изводители ще дават 13 на 
сто за погасване на разноски
те по задължителните видове 
осигуряване здравна защита, 
докато от останалите 2,5 на 
сто ще се покриват задълже
нията на селскостопанските 
производители от останалите 
видове осигуряване.

нещо не е 
дължително. И това изплащане 
на авансите още в началото на 
годината представлява

системата, значителна 
придобивка в самоуправително- 
•то уреждане на отношенията в 
пенсионната политика. Значи 

пенсионерите са били

нещо
ново в

селскостопански 
занапред за

по-рано,
,,кредитори" на инфлацията от 
своите неизплатени повишения 
и по няколко месеца.

Заслужава още веднаж да 
се изтъкне, че тази новина не 

„държавен'

Грамота 

за Неделно, 
Джорджевич

е предписана от 
орган или с принуда. Тя е ре
зултат от самоуправителното 
договаряне в Общността на ин
тересите по пенсионно осигу
ряване. Тя е важна и като ин
струмент на материалната сигур 
ност на пенсионерите. И сигур
но ще се усъвършенствува и 
доизгражда, 
материалните възможности на 
обществото.

В предстоящите няколко ме
сеца ще се води борба, за да 
се подобри положението на 
пенсионерите и трудовите инва
лиди в съгласие с целокупната 
политика на общественото и 
стопанското развитие на ре- 
публината.

На скупщината на Червения 
кръст в Югославия на Недел 
ко Джорджевич, секретар на 
Общинския отбор на Червения 
кръст в Пирот — за извънредни 
заслуги и постигнати успехи в 
работата по осъществяването 
целите и задачите на Червения 
нръст — е присъдена писмена 
грамота.

Грамотата е присъдена на 
Джорджевич по предложение 
на Републикански отбор на Чер 
вения нръст в Сърбия.

Неделно Джорджевич над 20 
години дейно работи в Черве
ния нръст. На Републинансната 
скупщина на Червения нръст 
е бил предложен за делегат 
за Скупщината на Червения 
нръст в Югославия. Участву
вал е в Първата световна кон 
ференция на червения нръст 
за мира, проведена през 1975 
година в Белград.

в зависимост от

След прекаран хепатит
111Ш1Ш 1

I
I

реагиране

ЕI I_. ВИРУСНИЯТ хепатит (жълтеница) е ед-
= но от най-разпространените инфенциозни
Е заболявания у нас. За ограничаване на бо- 
Е лестта от значение е да бъдат подобрени 

личната хигиена, санитарно-хигиенното със
тояние на наслените места, трудовата и 
битовата среда.

_ За намаляване на следхепатитните ус-
= ложнения освен правилно лечение е нужно 

на първо място да се спазва строг поете- 
лен и диетичен режим. При поставяне на 
болните в легло се подобрява нръвоснаб- 
дяването на черния дроб, а с това нас
тъпва и неговото по-бързо възстановяване 
и оздравяване. След изписване от болница- 

_ та, в зависимост от тежестта на протичане 
Щ на острия вирусен хепатит, болните, по пре 

ценна на лекарите получават отпуск и 
трябва да не извършват физичесни труд 
в течение на 3—6 и повече месеца.

По време на боледуването диетата се 
определя в зависимост от състоянието и 
самочувствието на болните и от тежестта 
на заболяването. Дават се нормално ноли- 
чество въглехидрати (плодови и зеленчуно- 
ви сокове, пюрета и компоти). В началния 
период на заболяването белтъците се огра
ничават на 50—70 грама дневно, а калории
те на 2500 дневно. Предполагат се лесно 
смилаемите млечни белтъци (бито мляко, 
прясно сирене, извара и яйчен белтък), а 

§ след изчезване на безапетитието се при- 
Е бавя и крехко месо (агнешко, телешко, и 
Е пилешко) и прясна речна риба. Забраня- 
§ ват се тлъсти, пържени и консервирани 

храни, трудно смилаеми, сурови и незрели 
зеленчуци и плодове, силни подправни 
(лютиви пиперни, чеснов лук), алнохол, си
лен чай, кафе и газирани напитки. Болните

Л11П1П1111111111!1111111111111111П11111111111111111111111111

трябва да се хранят 5—6 пъти на ден, 
нато се пазят от преяждане и от груби, 
съдържащи целулоза храни (фасул, зеле, 
грах). Един час преди хранене три пъти 
дневно може да приемат по 250 грама ал
кална минерална вода. С изчезване на 
жълтеницата не винаги настъпва пълно оз- = 
дравяване. Периодът на цялоелното възста- Е

€
I
I

новяване трае от нянолно месеца до нянол- 
но години и болните се оплакват от лесна 
умора, тежест в дясното подребрие, осо
бено след физичесни усилия и диетични 
грешни, безсъние и нервност. Обикновено 
1—2 години след преболедуване от остър _ 
вирусен хепатит тези оплаквания намаляват Е 
и напълно изчезват, а отклоненията в чер- Е 
нодробните лабораторни проби и изменени- Ц 
ята в самия черен дроб напълно се нор- Е 
мализират. У някои преболедували се на- ~ 
лага да се дават известно време лекар
ства, усилващи дейността на жлъчката, 
спомагащи за по-бързо възстановяване на 
черния дроб и подобряване на апетита, 
намаляване на болните и тежеста в черно- Е 
дробната област.

От съществено значение е избягване
то на вредни и токсични за черния дроб = 
вещества в производството. Болните тряб- = 
ва да се трудоустроят на работа, несвър- = 
зана с вредни химически вещества и с _ 
тонсични за черния дроб мединаменти. = 
Особено неблагоприятно се отразява упо- Е 
требата на алнохол. Вреди и тютюнопуше- ~~ 
нето.

Iг=
Във всени случай — и 

глежда, че е крайно вре 
ме при местната общ
ност да се създаде съ 
вет на потребителите 
нойто да се бори межд 
другото и за културно 
точно, хигиенично, веж 
ливо и съвременно обсл 
жване.

I
за

1 IIМ. А

Е
ПИРОТ

IТопли закуски и за медицинските 
работници Е

При спазване на необходимия режим на 
труд и хранене след преболедуване от 
остър вирусен хепатит е възможно 
възстановяване и оздравяване.

Iботници, от болницата получа
ват топла занусна.

За уреждането на този ре- 5 
сторант за обществено хране- § 
не са изразходвани над 150 000 д 
динара.

От неотдавна в едно поме
щение на болницата в Пирот е 
открит нов ресторант за обще 
ствено хранене, нъдето днев
но по 200 души медицински ра

пълно I
Д-Р С. М. =
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КОМЕНТАР

ПРИ СЪЗДАТЕЛЯ НА АД — ЦИГАРИТЕ

ШОУМШШО И СПОРТА Борис Виденов 

предлага нови 

рецепти против 

никотина

култура, „'Влизаме^ръс^съшитв0!,73 На спорта и Физическата 
Желанията са: да се изградиI В<^.Л-вНИЯ И съвдте проблеми, 
футболно игрище и пр Лимитг,ба0еин за плУЕане- стрелбище 
без парк за почивка наДпГТР ВГрЗА е и без иФпща за деца, 
Дани и трудещи се и т н Това 6РИ И всички останали граж- 
проблемите са много н» =,° ® саГ част от желанията, но
СОВИЯ проблем Ние бихме тк* събрания се изтъква финан. 
РОК кръ? хораМ _НИвеоибГетр“™ ™ ^

иналата година Самоуправителната общност за гЬи 
нара. ТазГгадианаПОс7едстватаРщеТтл СУМа °Т 25° ХИЛЯДИ Аи’

-В“ «:-,еткик ми-
жем, че :сСич;оЗГ^ГТетв~алкСов0бОДНО ”

е незамислимо™ ' днешнот° самоуправителното общество
почивка рекреапТ ^Т Се Д3 н™а въам°™ност за отдих, почивка, рекреация. За съждение в нашия град. такъв е слу-

зическа

а също 
| да на-

КАКВО РАБОТИ СЪЗДАТЕЛЯТ НА ЛД 
ЦИГАРАТА * НОВИ ОТКРИТИЯ В ТА
ЗИ ОБЛАСТ * ЗАЩО НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯ
ВА ДОГОВОРА С ФАБРИКАТА НА ТЮ
ТЮН В НИЩ * ВИДЕНОВ ИСКА ДА 
СЪТРУДНИЧИ САМО С ФАБРИКИ ОТ 
НАШАТА СТРАНА.

спелгтвЯаМв=УПРЗВИТеЛНаТа общнс,ст За физическа култура 
етвв , изграждане на спортни обекти. Тя дори няма сред
ства за участие на републиканския конкурс за средства 
ще се ползват за изграждане 
в изостаналите общини.

Присъствувахме неотдавна на едно съвещание в „Пър- 
ви„м;и Пирот. Темата беше „Самоуправлението в практи
ка . Между другото бе казано, че през 1975 година за култу
рата и спорта е отделен един милион динара.

Какво е това ако не е самоуправление? Нима от физи
ческата способност на работника не зависи и производител
ността на труда? Дали има нещо по-важно от здравето на 
чвека и здравето на децата му?..

Не само производителността, но и всенародната отбрана 
и самозащита, трудовият век, боледуването и отпуските по 
болест са в зависимост от физическата способност на чове-

няма

които
на спортни площадки и терени

ТЕЗИ ДНИ посетихме Борис 
Виденов, преподавател в ооно- 
вното училище „Иво Лола—Ри 
бар" от Клисура, който е съз-

ВИДЕНОВ И ПО-НАТАТЪК РА
БОТИ

повече ще намалява действие
то на никотина.

Тези дни Виденов получи пи 
смо от Международната орга- 
ниазия за борба против снлеро 
за на нервната система, боле
стта от която и той боледува. 
Той е член на тази междунаро 
дна организация и активно съ- 
действува в работата й. Преди 
години той предложи околност 
та на Клисура за място, къде 
то трябва да се построи между 
народен дом за лекуване от та 
зи коварна болест. Решението 
още не е отменено и има на
дежда идеята на Виденов да 
се осъществи, защото той 
твърди, че онолността на Клису 
ра най-добре отговаря за цел-

Виденов ни показа една пап
ка с писма от чужбина, в кои
то наши и чуждестранни граж
дани се интересуват за негово 
то здраве и му дават кураж в 
работата. Той не спря работа
та нито за момент и този път 
ни заяви, че има нови рецеп
ти, които може да остъпи са
мо на наши тютюневи фабри
ки. Изследванията сам прави 
чрез сварване ща билките, кои
то са негова тайна. Една швей 
царска фирма иска от Виденов 
само рецепти с билките срещу 
голямо възнаграждение, но 
той засега иска да сътрудничи 
само с наши фабрики за про
изводство на тютюн.

Благодарение на „чудотвор
ния екстрат" само за половин 
година когато започна произ
водство на цигарата ЛД бяха 
продадени 400 милиона цигари в 
страната. Новият рецепт напра 
вен на Виденов ще дава на ци 
гарата ароматичен вкус и още

дател на екстрата за известна 
та цигара ЛД, която се произ
вежда в Тютюневата фабрика 
в Ниш. Както е известно, през 
1971 година Виденов бе пред
ложил на фабриката свое от
критие до което дошъл чрез 
упорита работа. Тютюневата 
фабрика в Ниш прие неговия 
рецепт и чрез научни изследва 
ния получи екстрат, който от 
страна на фабриката бе патен 

под брой Рл 965/70.

ка.
Известно ни е положението, в което се намират тру

довите организации в общината. Недостигът на средства, бор
бата за увеличена производителност, стабилизация на стопан
ството и т. н. Но и това, за което говорихме значи у-вели- 
личена производителност, обезпечаване на средства, стаби
лизация на стопанството.

Твърде важно е понякога и да се лишим от нещо днес, 
което утре ще ни се върне многократно. Затова вярваме, че 
изход от положението може да се намери. Той е в свързва
нето на организациите на сдружения труд, общностите на ин
тересите и местните общности в обезпечаване на средства и 
провеждане на трудови акции за изграждане на площадки и 
терени. Ролята на младежта и синдиката е също голяма, но и 
тя изостава.

тиран
Вестта за откриването 

зи екстрат, който 
действието на никотина преди 
звика голям интерес у нас и 

чужбина. Предподавателят 
Виденов започна да получава 
писма от чужбина от. различни 
фабрики, които му предлагаха 
добри условия да им отстъпи 
своето откритие. Виденов оба
че се отказа от тия предложе
ния и го проддва на фабрика- 

Ниш срещу парично въз-

| на то- 
намалява

та.
Прикован от болестта в мал 

ката кухня на отдалеченото 
планинско село Клисура, Виде
нов не мирува. Той се бори за 
своето здраве и за здравето

в

на други и при това върши из
следвания, ноито имат научни 
потвърждения.Ако бъдем сплотени и започнем с акции ще може и да 

осъществим целта. Все докато изчакваме — никой няма ни
що да ни даде на дар. А ако утре видим, че нашият работник 
има къде активно да прекара няколко часа, а нашето дете 
има къде да се играе и т. н., ще можем свободно да кажем, 
че сме разбрали пълния смисъл на думата — самоуправление.

награждение и със задължение 
за 15 години то да не се откри

Б. Нинолов

ва на никого..

КАКВО СЪДЪРЖАШЕ ДОГО
ВОРА?А. Д.

Според договора, подписан 
Виденов и Тютюневата 

Ниш (договор брои
между
фабрика в . , _
2691/29 април 1971,) фабриката 
се задължаваше да плати на 
Виденов 50 000 динара, да на
стани на работа дъщеря ми 

и да й даде «вартира, 
да обезпечи ленуване на Ви- 

страната и чужбина.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Заминават от Пирот в часа Тръгват м Пирот в чааа
Белград 
Ниш

6,45 и 14,40 Белград 
5,90 9,00, 9,45, 10,30 Ниш 

14,40, 19,30 и 19,30

10,00 и 14,11 
0,30, 10,50, 13,00, 11,39, 

14,00, 17,20, 19,20 и 21 ДО 
14.10
11 ДО

7,00, 14,30, 15ДВ

денов в

Двете точки от договора бя
ха веднага изпълнени, послед- 

до днес не са реализи 
на миналата го- 
изпрати до фа-

Крагуааац
Сиопиа

5,00Крагуавац
Скопие
Лосмоаац
Зайчар
Нкажавац
Звоноиа баня

ните и
рани. В края 
дина Виденов 
бриката писмо с което иска да 
се реализира договора докрай.

__ фабриката е имала свои
сам.

7 ДО
9,45, 7,00 и 12,00 Ласновац

Зайчар
4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 

4,30 и 15,30 Звон. баня

13,30 4Д0
4,00, 5,40 и 12,00 

4,30 и 19,41аз съм решавалюристи,
Аз изпълних договора от моя 

Сега обаче съм изне- 
постъпната на ръново

5,45 Велино Бонинце
13.00. 15,30 и 11,50

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

4,30, 5,00 5,45 Бабушниця 
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 
5,00 15.15 В. Лукная

7Д9, 11,90.
страна, 
щаден от 
дителите на фабринота. Те има 
ха задължение да ми обезпе- 

ленуаане о чужбина и а 
страната, ио това не изпълни
ха. Поради неизпълнението на 

задължения аз имам голя- 
загуба. А не е все едно 

ползвал ленуването

Бабушница 5.00. 5,45, 5.М 
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,00 

15.00, 17,00, 17,25, 15.45 
Д. Криводол 
Доянннци

4 ДОД. Криводол 
Дойнинци 
Т. Одороаци 
Велина Лунаннл 
Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 15,10 Нишор 
Б. паланка на всеки час 

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

от 5.00 до 22,00

чат 4Л*
5,00 и 12до

6,30, 12,45*17де 1545 
Б. паланка на всеки час 

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

от 5,00 до 22,00
4ДО, 5,05, 8,00 12,00 Тамсна 5,10, 7,00, 8.00. 18,00 

14,10, 10,00, 20,10, 22,10 13,55, 15,00, 17,00, 21,00, 2ОД0
Вал. оело 4,30, 0.05. 7,15 Вол. сало 5,10, 8,40, 7Л0, 8.40

8,00, 11 ДО, 12,10, 14,10 11,40, 13,05, 14,45, 15Д0, 17,40,
15,00, 17,00, 19Д0, 21,10, 22,10 19,40 21,00, 22Д0

440. 8.06. 12ДО Държина 5,10, 1Д0. 11Д0

тия
ма
дали съм 
преди три години или сега.

Борис Виденов боледува от 
на нервната система 
е предлагал изисива- 

според договора да се 
волното се може по-

Темсиапаралич 
и затова 
нията 
-изпълнят

Сега нанви направле- 
вземе това неизпълне- 

знае.

рано. —
-ние ще
ние,на договора не се 
Преди години в нашия печат 

се писа за този договор

14,35, 18,00 22 Д514,10, 15,30, 22,10
5ДО, 12,00 Пелоаица 

Суноао 4ДО, 005. 12Д0, 14,40, Суноал 
Патроаац 4Д0, 14.10 Патроаац

4ДО, |Дб М. Новаковац
13,10, 14Д0 И ДО

7ДО, IIДО 
5,10, 7,00, 13,15, 1М(

1.11. 11 ДО 
(.10. МО.

Яалоакца

много
и недоразуменията между Ви- 

Тютюневата фабрика 12ДО. 14.10, 10Д0
денов и 
в Ниш.
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СА ВИДИМ:
ТУРЦИТЕ СУ ВИНОВНИ ПО-ЗДРАВО Е ДА СЕ МЪЛЧИ

Съветският геронтолог лроф, 
Гуриянин идва до заключени 
ото, чо словоохотливите хора 
съкращават жизнения си вей. 
Обосновавайки това свое нау 
чно съждение върху проучени 
статистически сведения, авто
ритетният специалист по меди 
цинските проблеми за възра 
стта предупреждава, че за дъл 
шаването на 
твърде е 
понеже в дълго и усилено го 
ворене се изразходват значите 
лни физически и 
сили. Участници на различни 
конференции това най- добре 
могат да потвърдят, подчерта
ва професор Гуриянин, който 
посочва като пример на дълъг 
живот планинските пастири и 
калугери от реда на мълчали 
вите.

НЕВЕСТАТА СЕ УМОРИЛА

По време на свадбата една же 
на казва на съседката си:

— Невестата ми изглежда

като уморена...
— Как да не: десет години

с ВСИЧКИ
ва място.

ПРИЗНАК НА СТАРОСТ

МЪЖКА ИЗМИШЛЬОТИНА
сили се бори за то-

Междуиародно година на же 
ната? Още една мъжка изми 
шлъотина. Африка защитава во 
лики идеали: свободата, демо 
крацията, равенство на расите. 
Но жената още държи в роб
ство. Ано желае да се измък 
не от сегашното 
жената, както и изостаналите 
страни, може и трябва да раз 
чита само <на себе си.

(Алжирска студентка Бахия)

свояЕдин човек говори за
приятел:

— Забелязъл ли си колко е 
сега първо внимател 

менюто, па след

Често пути писуйем у „Братство” за нередне ра- 
боте и после ми се сърде приятеле и роднине.

Скоро бео писувал за това кино смо „яваш-иваш”, 
све работете оставламо за йутре. Рено да споменем ко- 
операциюту ко не плачаю навреме че се расърде чо
веци и после телето нема да ми исплате до надогодину. 
Ама они ли су остроумни сетили се.

— Бай-Манчо, а ти па пишеш за нас да смо яваш- 
яваш! — каже диренторат на нооперациюту.

— Не, не съм за вас мислил — правдам се я.
— Ма, тена йе, Манчо, прав си ти, ама турците 

су виновни. Пестотин године смо били под н>и и тена 
смо научили да решавамо работете.

Друг пут писа за това, че улицете не су чисте. Пан 
ми од комуналното реноше дека су турците нриви. Они 
били нечисти и ние смо од н>и наследили. Това пут 
писа дека несмо добре снабдени с продукти за 
ден>е — од търговиюту ми назаше:

— Бре Манчо, ти пишеш дека нема това, нема 
онова. Знанеш ли ти дека у турско не йе имало ни сол 
ни гас, па човеци су живеяли.

На мене ми углаву не иде това.

остарял: 
но разглежда 
това сервитьорката...

положение
човешкия век 

важно мълчанието, КАКВО ОСТАВА

След излизане от киното же 
на казва на мъжа си:

— Не разбирам какво нами
рат в тази Брижит Бардо. На
края, когато се абстрахира ней 
ната фигура, фризурата и гър 

" какво остава?
Ти! — мрачно отговаря

психически
БРАЧНА ИКОНОМИКА

— Като инономист опитахте 
ли да заинтересувате съпруга 
та си за икономии?

— Разбира се, но по тоя 
въпрос разговаряхме само 
един път.

— Защо само един път?
— Понеже това бе достатъч 

но на моята съпруга да ми ка 
же да прекъсна пушенето.

дите и,

мъжът.
И ТОЙ БИ ИСКАЛ

Купувачът: — Желая да по
евтини, но хубави игледам 

здрави обуща... 
Продавачът: И аз!ие-

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

АФРИКА СЕ БОРИ ПРОТИВ МУХАТА
Н>екн>а идо у Кписуру. Гледам на сред селото ста

ра турска нула. Гледам, гледам па немогу да се нагле
дам. Паметник стар двесте године, нажу у Клисуру, 
ама за сто године но смо се ослободили од турците 
нейе попраяна. Верно преди године беше додзъдан

кикво йе. Пен-
места. Много африкан 

правителства вече се бор-
родите на животни чрез създа 
ване на имунитет към болести 
те. чийто -преносител е мухата 
цеце. Изследванията се про
веждат в Международната ла
боратория за изучаване на бо
лестите по животните, създа
дена в столицата на Кения, 
Найроби.

Организацията за прехрана
та и земеделието при ООН 
(ФАО) е набелязала програ
ма, която цели в продължение 
на 40 години африканският ко 
нтинент да бъде избавен от бед 
ствията, причинявани му от му 
хата цеце. Успешното изпълне 
ние на програмата ще доприне 
се значително за рязкото уве
личение на производството на 
месо в Африка. Съгласно пре
дварителните изчисления, на 7 
милиона квадратни километра 
земя, заразена сега с мухата 

биха могли да бъдат от- 
глави

тата по 
ски
ят с мухата цеце в национален 
мащаб, но за да имат по-голям 
ефект, тези действия трябва 
да получат размера на общо- 
континентална кампания.

йоще йедън спрат. Ама са да видите 
джарйе виснули, стенете се одлепиле, вода си капе од 
горе и на стенете тече. И япията си стойи. Това ниие 
да смо прайили до са да йе падла. Кино су 1)у прайили 
турците я незнам.

Много специалисти се надя
ват да бъдат подобрени и попа иИ са видим дека турците су виновни за све, 

затова дека прайили кулу у Клисуру. Що су прайили то
ва чудо и са на човеци създаван, ядове. Требе да си 
прайе нову япию и нема дена да Чу напрайе. Турците 
заузели най-убавото место. И са се държу седнице и 
заседания, решава се де че бутне турската нула, де 
нече, демек че прайимо исторически паметник.

А да не су турците прайили това зданийе колко 
народат у Клисуру имаше да буде по-спокоян. Нема ну
ла — нема ядове! На това место имаше да си напрайе 
япию и немаше турената нула да 1)и подсеча дена смо 
били 500 године под турците.

Верно, са видим турците су за 
новни и що смо мързел»иви, и що смо 
що не върви търговията, и културата и...

По-добре късно ■ ■■
цеце,
глеждани 120 милиона 
добитън. Преди смъртта си големият 

америнанени писател Скот Фи- 
цжералд изразил желание да 
бъде погребан в гробищата 
„Св. Мария" в град Роконил 
(САЩ). Когато починал през 
1940 година църковните власти 
на града не разрешили той да 
бъде погребан там. Мотивите 
за отказа били, че писателят 
,,не бил истински католик и 
произведенията му малко под

хождали за религиозното чете
не".Общата сума на разходите е 

определена на около 2,5 мили
арда долара, но средствата за 
осъществяване на най-ранните 
етапи са далеч по-скромнй. Ця 
лата програма е разделена на 
8 етапа от по 5 години. За съз 

ноординационнен 
период

Неотдавна светите отци из 
разили съжаление и дали съгла 
сието си останките на писате 
ля да бъдат пренесени в като
лическите гробища. Този път 
съображението им било, че 
славата на автора на „Вели
кият Гестби" може да увеличи 
броя на посетителите на гро
бищата и приходите на местна 
та църква.

млого работе ви- 
„яваш-яваш”, и

даване на 
център през първия 
ФАО ще изразходва 15 милио
на долара. Ще бъде необходи

Айде да не пресолим пан, па после да се извиня
вам дена турците су нриви. МАНЧА

мо да се проведат изследва
ния и рабо-се


