
ьрятстВо С указ на Президента на Социалисти
ческа федеративна републина Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 

Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ПРОТИВ
ВСЕМОГЪЩИЕТО 

НА ГРУПИТЕ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЛАТИНСКА АМЕРИКА

ПРЕЗИРШ ТИТО ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
Йованка Броз и придружаващите 
го лица е на официално посеще
ние във Венецуела от 17 до 19 
март тази година.

По покана на президента на Ве 
нецуела Карлос Андрес Перес пре 
зидентът на Социалистическа фе
деративна република Югославия 
Йосип Броз Тито със съпругата си

В разискванията за работата на организациите 
унистите тези дни се чу и такава оценка: 

не е редък случай комунистите да нямат почти никакво влия
ние върху креирането на политиката и становищата в своята 
организация, понеже решенията и заключенията се приемат 
в най-тясната върхушка без неговото участие.

След Писмото и Десетия конгрес първичната организа
ция безспорно доживява своето възраждане. Тя все по-често 
става главното място на партийна дейност. Това „връщане" 
на Съюза на комунистите към първичната организация, база
та, допринесе за неговото класово обновление, все по-голя- 
мото пряко ангажиране във всекидневната конкретна борба 
за осъществяване на Конституцията, за изграждането на нови 
отношения, развитието на Социалистическата демокрация, 
укрепването позициите на работническата класа в разполага
нето и управлението с дохода. С това се осигури все 
пряна изява на изворните работнически думи и интереси, не
говото по-широно участие във формирането на политиката, 
нейното провеждане.

Но, въпреки колкото и да е направено, -волното и по
ложението да е изменено към по-добре, още не са превъз
могнати старите отношения и вътре в първичните организа
ции, между първичните организации и комитетите, общин- 

другите ръководства. Тун-таме по един или друг на- 
,суспендирано революционното демократично съдържа 

демократичния, централизъм". Отделни ръководства 
твърде много създават едно бюрократично и хиериерархи- 
стичесно отношение, преналено е подчертана тяхната роля, 

демократическа комуникация, диалог с член

на Съюза на ком

по-

в

ските и 
чин _е , 
ние на

От посрещането на президента Тито вняма достатъчно 
ството.

Не са например отделни случаи на организациите и 
члрновете ла се доставят готови решения като директиви, 
които 6% възражение трябва да се проведат. Предваритшшо 
утвърдени решения и заключения се |натрапват на о „ 
тина на Партията", при съкращаване на какаото и да било 
разискване?^ н твърде безотговорно етикетиране на бези, 
И изнасят по-инакви мнения, застъпват се за други р

ЙОСИП БРОЗ ТИТО ПОСЕТИ ПАНАМА
които
шения. посещение в Републикаскона югославската делегация от 

14 до 17 март бе на четири
дневно официално приятел-

Президентът на Република
та Иооип Броз Тито със съпру 

Йованка и членовете
Тези стари привички и поведение се °Реща^“ онпе™

воденето и разполагане'то = °б^нащ3®т0 съвещание в СК на 
както бе изтъкнато на нео|Д_ ъх „ свързването на
Сърбия, идва до изява б'°Р°кр пъноводствата на трудовата 
малки трупи и °™ел|Т Чрез
организация и партийната организация
тези персонални „а малки групи, членството да се

превърне в оръжие н?"°ага За укрепване позициите
16 °Т "и" сдружения труд при разлагането и управ-

Панама, като гост на прези- 
на Република Панамадента

д-р Деметрио Ланас и _на ръко 
водителя 
бригадния генерал. Омар Тори

гата си

на правителството

СИРИМАВО БАНДАРАНАШ 

в ЮГОСЛАВИЯ
нос Херера.

странатаВ столищата на 
Панама Сити, където пристиг

да се
изтласне 
на работника 
лението с дохода. 

За ролята и

на на-'на в неделя вечерта, 
шия президент и съпругата му 
и членовете на югославската 
делегация пожелаха сърдечно 
добре дошли президентът 
Панама Ланас. шефът на пра 
вителството Торикос и други 
панамски личности.

Югославия по покана на пре 
зидент* на Републиката 
оип Броз Тито и председателя 
на Съюзния изпълнителен съ 
вет Джемал Биедич.

,Министър-председателят на 
Шри Ланна Сиримаво Бандара 

на 15 март 
посещение

Йо-оспособяване на първичната ’ 
носител на дейността;значението по

организация и членст8^д„вН1^Т1?етоанаНдвмократичеоки диалог, 
за необходимостта Р33?”™®™ ^ервюто пред „Вйеснин". 
особено посочи дру™Рд0.ествено тредусловие за идеино и
аПк0цишноТоспособяване^на Съюза^^на6"омуНИ°нТови отно°шен'ия

-Гп^^ННЛчекие™ па ролята.

членствтпщ*цьр^чната доведе"3???? въпрос*3 задължителността
та най-малко може да д°аедеп„ д ия. и собствените, и на 
за провеждане на прие^У,,тЕ0 това и членството, и орга-

огямпвиша, в чието приемане г създаваНе на атмо
сфера?® "оГ^^аГ^-ГГдД^

--ДастНЗКО повечеЧ™ваТпредстввлява —°д
ангажираме нтажпраме^са-

ГГпГр^нг;а3иРГИтГИтряИбвГедНаТрПечи в-—тГс 
ГроГ ^Чва Н^"ХГзаСцГ за -зможнс, потоля
трудещите се *^«НДТТ0 на «ови отношения «Дина
мо участие в изгражд ^ решенията на Съ:юз<» вният0

монрртични отношеп(ИЯда ^ Н,ВД0ТО се иреира

ГриеГт иРпровеждат решения.

наике пристипна 
на приятелско нав

— С Югославия имаме твър 
де добри развити и приятел 

Затова дойдо 
отново в тази приятелсна

оки отношения.
В изключително приятелска 

Тито 
югославсната

хме
гтпяна с цел с много юго.слав
ски ръководители да обсъдим атмосфера президентът 
воичко онова, което може о- и членовете на

да ни сближи и делегация водиха разговори с 
приятелство. ръководителите

Панама и сътрудниците им за

ще повече 
укрепи нашето 
С оглед на твърде обемната 

за конференцията 
Коломбо

на Републина

подготовка 
на необвързаните в междувзаимоотношенията 

двете далечни, но приятелсни 
необързани страни, за ролята 
и задачите на необвързване-

естествено въпроси 
за необвърза 

нолкото е възможно 
кон-

този път 
те от интерес 
ните, за
по-добра подготовка на 
ференцията, нейната работа 
и успеха й, ще бъдат в те 
зи наши разговори в центъра 
на съвместното наше внима-

мо-

то и за антуалната междуна
родна обстановна.

По време на посещението 
президентът Тито има среща 

преселници 
които го по- 
възклицанията 

— Тито е

ние.
Това заяви Сиримаво Банда 

пристигането и с югославски 
в тази страна, 
срещнаха с 
„Ние сме Титови 
наш!"

след|ранаике
на белградската аерогара 
Сурчин, където бе посрещна 
та от
Съюзния изпълнителен 
д-р Антон Вратуша и 
високи личности.

в

подпредседателя на 
съвет 
други

в



ТИТО ПРЕД МЕНСИНАН 
III т. Г,

ИЗ ИНТЕРВЮТО НА ПРЕЗИДЕНТА 
СНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, ДАДЕНО НА 5

ПРИНОСЪТ НА ЛАТИНСКА 

АМЕРИКА В БОРБАТА 

ЗА РАВНОПРАВИЕ
се надделеят 

които се намират
усилия, за да 
трудностите, 
на Тоя път.

На въпроса на коментатора 
Хуан Лопес Моктесум от Ме 
нсинаноната 
гледа на 
витие в 
нейната

кактелевизия: 
по-нататъшното раз 

Латинска Америка и 
международна роля, 

Ти то отговори:

на ЛатинПри това страните
Америка трябва да се 

други народи на 
включат в бор-

ска
свързват с 
света и да се 
бата на народите и страните 
срещу все още изявяващата 
се политика на позиция на 

срещу империализма, ко 
« е онолон и а ли з- 

всични видове до- 
експлоатация. Г

президентът
„Страните на Латинска Аме 

рика водят все по-решителна 
борба за своята политическа 
>и икономическа еманципация. 
Напълно е разбираемо, че те 
настояват суверено да разно 
легат с природните сИ богат 

човешките потенциали 
използват за собствен

оила,
лониализма и 
ма, срещу 
минация и 
неже и подобряването на тя
хното положение зависи от оо 
стоятелството дали и с какъв 

се вършат промени 
икономиче- 

върху него обо 
меж

По

стла и
и да пи
обществен и икономически на 

за благоденствието
ПРЕЗИДЕНТИТЕ ТИТО И ЕЧЕВЕРИЯ СЪС СЪПРУГИТЕ СИ

ИЗ КОМЮНИНЕТО ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В МЕНСИНО

темп ще
в съществуващия 
ски порядък и I 
снованите неравноправни

] отношения, Прино- 
който латиноамерикан- 

в тази

предък,
на своите народи. Обаче тези 
настоявалия идват в стълкно 
вение с чуждестранни интере 
си, особено с транснационал 

вече
дународни 
носът,
ските страни дадоха 
борба напоследък е 
убеден съм, че той и зана
пред ще расте. Израз на то 
ва е и Хартата за икономиче 
ските права и задължения на 

която е

Процесът на намалявано на напреже 

нието и преговорите да станат траен 

фактор

ноитоните компании, 
мнОго години извличат огром 
ни профити от природните бо 
гатства на тези страни и по 

месят в

голям и

различни начини се 
техните вътрешни работи. Ус 
пехите в тази борба зависят, 
канто от решителността 
всеки отделен народ, така и 
от степента на единството и 

всички. Въ

приетадържавите, 
благодарение на инициативите 
и голямото застъпване на Мек

на

Президентите Ечеверия и 
Тито заедно със своите сътру 
дници направиха подробен 
анализ на обстановката в све 
та. Те констатираха, че от по 
следната им среща в Белград, 
през февруари 1974 година 
са настанали дълбоки проме
ни с положително влияние в 
международните отношения.

Двамата държавни ръково 
водители считат, че за това е 
допринесла до голяма степен 
все по-ефикасната и организи 
рана активност «а необвърза 
ните и развиващите се стра 
ни и на всички миролюбиви 
сили, които се борят активно 
за свобода и национална неза 
висимост, за международен 
мир и сигурноот, за установя 
ване на един нов междунаро
ден икономически порядък и за 
демократизация на междуна
родните отношения.

Двамата президенти са съ
гласни, че политиката на на
маляване на напрежението е 
дала известни плодове. Обаче 
те посочват на необходимо
стта процесът на намаляване 
на напрежението и преговаря 
нето да станат траен фактор 
в отношенията между нации 
те, да се разшири на всички 
меридиани и по всички въ 
проси, за да. се осигури рав 
номерен прогрес и същевре 
менно да се ускори премахва 
нето и да се постигне траен 
мир, основаващ се върху бла 
госъстоянието и правдата за

върши, ще могат да дадат 
ценен принос за развитие на 
международното сътрудниче 
ство и за укрепване единство 
то и солидарността на посоче 
ните страни и всички разви 
вагци се страни.

Двамата президенти изразя 
ват своята загриженост пора 
ди отсъствието на действите 
лен напредък в решаването 
на проблемите по разоръжава 
нето, изнасяйки твърдото си 
убеждение, че без разоръжа 
ване, специално ядреното, не 
може да има траен мир нито 
сигурност в света и че всяко 
ново отлагане на приемане 
на спешни мероприятия в та 
зи област, където ядрените 
сили имат първостепенна от-, 
говорност и са превзели на 
себе си специални задълже
ния, може да има несъблюда 
еми последствия по разви
тието на международната общ 
ност изобщо.

Двете страни с истинско 
удолствие констатираха, че 
посещението на президента 
Тито представлява принос към 
растящото укрепване на прия 
телсните връзки между Мек 
сико и Югославия.

лично на президентасико,
Ечеверия. Тази Харта е приета 
от члените на ООН, а отдел 
ко от развиващите се страни 

и стана значителна част 
платформата и програмата за 
дейност

солидарността на 
преки че по 
въпроси Латинска Америна до 
голяма степен е осъществила

някои основни

По покана на президента на 
Съединените щати Мексико 
Луис Ечеверия президентът на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
10 до 14 март бе на държав 
но посещение в Мексико.

Президентите Ечеверия и 
Тито в приятелска обстановка 
и с взаимно доверие, които 

отношенията

накоето сетова единство 
изразрява и в редица регио 
нални мероприятия — ще бъ 
дат необходими още

необвързанитена
страни.много

ТЕРОРЪТ В ЧИЛИ

Хунтата готви процес 

срещу Луис Корвалан
характеризират 
между двете държави, води
ха разговори за взаимоотно
шенията между двете страни, 
констатирайки 
ежедневно се издигат на все 
по-високо равнище.

Двамата държавници подчер 
таха значението на сътрудни 
чеството между Югославия и 
Мексико в областта на ико 
номината, стокооборота, раз
мяната на културното, научно 
то и техническото поле и за 
нови форми на това сътруд 
ничество върху дългострочна 
оонова.

същитече

„Единственото, което може 
да гарантира живота на Кор 
валан и останалите затворени 
ръководители 
съобщението на КПЧ — е тя
хното освобождение. Пиночет 
и заговорниците му нямат мо 
рален, политически, правен ни 
то какъвто и да е друг авто 
ритет, за да съдят на Корва
лан и неговите другари.”

Подчертава се, че положе 
нието на Луис Корвалан мно 
го тревожи световната 
ственост. Знае се, че е тежко 
заболял, и че в затвора му е 
извършена тежка операция.

Корвалан бе затворен през 
септември 1973 година и от
тогава се намира в концентра 
ционни лагери. Дълго време 
е бил заточен на остров До- 
сон в областта на Антарктида.

КП на Чили е предупредила 
обществеността, че диктатор- 
ската хунта на генерал Пино
чет готви монструозен процес 
срещу повече членове на пра 
вителството и ръководителите 
в Алиедеовото движение 
,'народното единство”. Главен 
обвинен ще бъде генералният 
секретар на Чилийската кому 
нистическа партия Луис Кор
валан.

В съобщението се отхвърял 
като „лъжлива масна" изявле 
нието на министъра на въшки 
те работи на хунтата Патри- 
си Карвахал, според което на 
заточените народни борци ще 
съди военен, а не пряк съд, 
и че ще имат право да се жа
лят до върховния съд.

казва се в

на
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жич“, Ст. Паунович 
>* Т4 — Н и ш

воички народи.
Двамата президенти потвър 

ждават своята подкрепа на 
Обединените нации на цели
те и принципите на Хартата 
от Сан Франциско. Те счи
тат, че световната организа 
ция е ней-адекватният форум 
за изнамиране на решения за 

международни

Отличен
(Радил
Ходжи

ИЗВЯЛЕНИЕ НА ФИДЕЛ КАСТРО

Куба не се страхува от заплахи
АЛЖИР, март. Кубинският 

премиер Фидел Кастро 
посещението си в Алжир за
явил, че Куба не се страхува 
от заплахи, които напоследък 
във Вашингтон са казани по 
нейн адрес. Спирайки се вър
ху неотдавнашните заплахи на 
президента Форд срещу Куба, 
Кастро заявил, че такава поли 

Президентът на Републина- тика на Вашингтон „стана на-
та Й. Б. Тито отличи с орде- вик на тези колното важни,
на Герой на социалйстиче- толкова и безпомощни хора.
ония труд др. Фадил Ходжа, Все пан нубинците поради то-

Председателството ва не губят спокоен сън”, ка
на СЮН по случай 60-ия му зал Фидел Кастро. 
рожден ден дългогодишната Кубинският премиер също 

му революционна дейност. така изразил солидарност с

политиката на Алжир. Накрая 
той заявил, че за 
ставлявало голямо удоволствие 
на народа от Западна Сахара 
„чиято храброст и патриоти
зъм предизвикват удивление”.

Кубинският премиер преби
вал в Алжир 48 часа и водил 
с председателя Бумедиен раз
говори за двустранните пробле 
ми, накто и за международна 
та обстановка и ролята на не
обвързаните в световната по- 
литина. Той се срещнал 
представителите на правител
ството и движението Полйса- 
рио от Западна Сахара.

след него пред-нерешените 
проблеми и изразяват своята
подкрепа на усилията да се 
подобри нейната ефикасност 
чрез договорни акции на всич 
ни държави-членки...

Двамата ръководители на 
държавите изказаха убежде 
нието си, че 
конференция на 
равнище на 
страни, благодарение на аде 
кватната подготовна, която се

С ОРДЕНА ГЕРОЙ НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ТРУД

предстоящата
найпвисоно

необвързаните
и счлен на
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА
_ _ КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В БОСИЛЕГРАД

МОБИЛИЗИРАЩИ АКЦИИ 

ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

СЪВЕЩАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЕТО ЗА ТЕРИТОРИАЛНА ОТ 
БРАНА В НИШКИ РЕГИОН

Висока степен на 

обученост
- йЕЗаг”ще пр'!р‘зг"“, ОБУЧЕНИЕТО и възпитание

то по териториална отбрана 
в Нишки регион през изте
клата година- ставаше плано
во, организирано и масово 
при пълно съдействие на ос
таналите структури на всена
родната отбрана. С изпълне
нието на поставените зада
чи е осъществена предвиде
ната с обучението цел по

общности и организации на 
сдружения труд в пълна сте
пен са ангажирани съветите 
на всенародна отбрана, орга
ните на всенародната 
брана, комитетите на Съюза 
на комунистите, органите на 
управление и други фактори.

Резултатите в обучението 
през 1975 година са били за
доволителни.

досегашна- 
задачи в своите среди въз осно- 

интервюто пред „Вйесник" от-
В неделя на 14 март ,в Бо

силеград се състоя заседание 
на Общинската конференция 

на Съюза на 
което твърде обстойно бяха 
разгледани задачите 
тийните организации и 
тъналите обществени 
ри в общината в 
на интервюто на другаря "Пи
то. В рамките на тези задачи, 
членовете на Конференцията 
обсъдиха досегашната дей
ност на Общинската комисия 
за разследване потеклото ма 
частното имущество. С особе 
н;а отговорност участниците 
на заседанието се отнесоха 
върху анализиране на досега
шните резултати и «набелязва
не на предстоящите задачи 
на Съюза на комунистите в 
Комуната по осъществяване 
концепцията на всенародната 
отбрана, обществената само 
защита и сигурност.

В работата на заседанието на 
конференцията взеха участие 
ръководителите на обществе
но-политическите организации, 
на Общинската скупщина, на- 
кто и ХРИСТИВОЕ КОСТИЧ, 
член на ЦК на СЮК, СЛАВО- 
ЛЮБ ТАСИЧ, член на Полити
ческия актив на ЦК на СКС и 
други.

Секретарят
спря и върху значението на 
партийната критика и са мокри 
тика, които трябва да бъдат 
траен и винаги присъствуващ 
фактор във вътрешно-партий
ния жиот. Според него, кри
тиката трябва да бъде другар 
ска и чрез нея да се ‘крити
кува отрицателната проява, и 
носителят й.

на комитета се да им обезпечи сигурен по
минък.

Тези и още някои пробле
ми, които се обсъдиха на за
седанието бяха доста подро
бно и с примери илюстрирани 
Трябва обаче да се каже, че 
по воични въпроси на бяха 
предложени конкретни реше
ния как посочените проблеми 
най-ефикасно да се решават. 
Защото нянои от тях не са до 
края изучени.

На заседанието се каза, че 
и досега са взимани редица 
добри решения не само от 
партийните, но и от останали 
те организации в комуната. 
Обаче малко от тях изцяло са 
реализирани. Ето защо и този 
път делегатите на Конферен
цията заключиха в ежедневна 
та си «практика «върху кон
кретни акции «партийните орга 
низации непрекъснато да ана
лизират претворяването в де
ла на приетите решения. При 
това ефикасно да се разоткри 
ват онези, «които опортюнисти 
чески се отнасят към дого
ворените задачи.

Делегатите на Общинската 
конференция на СКС приеха 
заключение в акциите за пре
махване «на различните злоупо 
треби и отрицателни прояви 
във всички среди, за да се 
действува организирано и по
следователно. Изпълнителните 
органи на общестено-политиче 
ските организации, «самоупра- 
вителните «и друпи органи съ
що са длъжни самокритичес- 
ки и критически да преразгле
дат досегашната дейност на 
всеки свой член и актуализи
рат задачите си въз оонова на 
Титовите поръки, посочени в 
интервюто пред „Вйесник .

комунистите, на
Осъществени 

са основните задачи, което 
дава гаранция, че, в, настоя
щата година ще се постигнат 
още по-големи резултати.

Обсъждайки задачите в обу

на пар
на ос- 

структу- 
светлината

всички съществени и основни 
въпроси при 
единици. Овладени са напъл
но идейните, специализирани
те съдържания в нонцепция- 

отбрана

териториалните

възпитаниетота на всенародната чението и
отбранаи нашата аренна доктрина. То териториалната

ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ 
ОТ КОМУНИСТИТЕ в 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ

Многобройн ите изказвания 
на заседанието посочиха, че 
сравнително добра активност 
се раздвижва в стопанските 
организации а комуната. Из
хождайки от проблемите, с 
които се срещат, партийните 
организации правят особени 
уоилия за решаването им. 
Обаче, когато става въпрос за 
снабдяването на селата с тър
говски стони 
все още не задоволява. Реди 
ца селски магазини са полу- 
лразни. Тази отговорност най- 
много пада на новооформената 
стопанска организация в Боси 
лепрад, която с много по-голе
ми грижи трябва да се отнесе 
и към този проблем.

постигнатото

От съвещанието в Ниш

ва бе изтъкнато на съвеща- 1976 година, на съвещанието 
«нието за обучението и възпи бе заключено, тежището «на 
танието по териториална от- задачите в териториалната от
брана в Нишки регион, което брана в Нишки регион да
неотдавна се проведе в град бъде в осъществяването .на 
Ниш. През изтенлата година още по-високо качество на
са направени множество тан- обучението, където 
тичесни учения с по-голям щабовете ще се ангажират и 
брой части на териториал ната всички други фактори в обще
отбрана и е потвърдена ви- ствено-политическите общно- 
ооката степен на мобилност, сти.
боеготовност и обученост.
Онова, което изцяло е харак- 

териториалното

НЯКОИ ОТ ЗАДАЧИТЕ СА 
В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗА
ЦИЯ

Много по-голяма 
сега се очаква и от комунисти 
те в първичните партийни ор
ганизации в местните общнос
ти. Те трябва да бъдат «ноои- 

всички комунално-би
тови и други анции. В селата 
от района «Лисина и 
това е електрификацията.

активност

Във встъпителното слово на 
ГОНЕ ГРИГОРОВ, секретар на 
Общинския комитет на СКС в 
Босилеград, бяха 
най-актуалните за партийните 
организации в комуната зада
чи, произтичащи от интервю- 

другаря Тито. Давайки

освентели на

Любатаизтъкнати

Всички щабове, команди и 
др. които се занимават с обу 
чение ще трябва много пове
че, отколкото досега да се 
борят за модернизиране «и 
осъвременяване на обучение
то и възпитанието. Трябва не 

по самозащи- шрекъснато да се „ подобрява 
обучението методически, да 
се изнамират нови и по-съв- 

както и ременни форми
телно-образователна дейност, 

на както и други нововъведения, 
които да обезпечат по-раци
онално и по-ефикасно обуче
ние. Необходимо да се раз
вива инициативност, творче
ски подход и самостоятелност 
съзнателна дисциплина и от
говорност на всички факти, а 

всичко на старейшини- 
те. Щабовете по териториал
на отбрана на всички степе
ни във всични териториални 
части, трябва да организират 

название „Из

В разискванията се изтъкна 
«необходимостта от сдружавате на

оценка за хода на досегашна
та дейност, донладчикът каза:

теризирало 
обучение, специално по вре
ме на ученията, е било висо
кото идейно-политическо съз 
1нание, разбирането значение
то на мерките 
тата и сигурност и развитие
то на правилни взаимни дру
гарски отношения, 
голямата отговорност, дисци- 

и изпълнителност

не на земеделоките произво- 
Сега те нямат органи- 

ноето
дители. 
зирано производство, В. В.

е вече— Тази активност
раздвижена, някои от задачи
те са определени и те се ве
че реализират. Обаче, необхо
димо е много от тях отново 
да актуализираме. Общински
ят комитет на СКС е оценил, 
че един брой от задачите, по
сочени в интервюто на ДРУ 
гаря Тито вече се съдържат в 
програмите за работа на пър
вичните партийни организации 
и постепенно се реализират, 

всичко жизне

на възпита-

ЗКП „Тома Котич“ ще изкупи 

стони за 5 милиона динара
плина
всеки отделен човек.

Всичко това, както бе из
тъкнато на съвещанието, пред 
ставлява залог, че силите на 
териториалната отбрана, как
то днес в мирно време, тана 

обстановка на война, ще 
бъдат голяма опора. Провеж- 

задачите по обучение

извеждат стотица вагони наче 
отвени картофи. В комбината 
,Тома Костич" вършат подго

товка през тази година да 
сключат договори с производи 
телите в 
водство и продажба на карто-

Земеделсно - промишленият 
комбинат „Тома Костич от Ле 
сновац през изтеклата година 
чрез своя изкупвателен пункт 
успя да изкупи в Босилепрад- 
У община различни стоки на 
стойност от нянолко милиона 
динара. Изкупуването на стоки 
е организирано: в Горна Лиси- 
на, Долна и Горна Любата, 
Бистър и Босилеград.

и вТова са преди
проблеми на гражданите 

и трудещите се във всички 
среди.

преди
ните данни

и възпитание, възложени от 
Главния щаб на териториална 
та отбрана в СР Сърбия при 
болшинството щабове на те
риториална отбрана по 
ки въпроси е осъществена 
голяма нрачна напред. В сис- 
тема на работа на щабовете, дава положителни резултати 
номандването, стрейшините, силно въздействие върху 05- 
обучението е било в центъра щата боеготовност и укрепва
на вниманието. То е схвана- нето на морално-политическо-

елемент то състояние
Във връзка с това трябва да 
се прилагат разни стимулатив 
ни мерни като похвала пред 
строя, раздаване на грамоти 

знаменца, публично по- 
хваляване в средствата за ма 
сова информация, разни отли-

много села за произ-
ска

също тана посочи, 
ком«итет на 

повече

фи.Григоров
че до Общинския

^лСбйГнГоТпражаДниТе се 
оплакват за .нерешени и* «е-

ХаГГа° нРа Шсо;ИиалнГСи жи 
литна политика, неспазване
на самоуправителните реше- 

нерешените .имуществе- 
въпроси, лошите взаимни 

отношения 'в нянои трудови

КОЛеКтТоГизисива пълна актив 
воични Обществени 

в комуната, защ0™ 
най-добър сигнал 

отрицателни явле-
жалби при 

решителна 'И 
за после- 

уста-

състезания под
всич- бираме най-доброто поделе

ние и щаб по териториална 
отбрана". Състезателният дух

година в Босиле- 
община номбинатът е 
18 вапона шипков плод

Миналатавсе
градено 
изкупил
по 6 динара за един килограм, 

гъби за 300 хиляди ди- 
билни в стой-

от - от производители-
босилеградснитеТаз изима сухи 

нара, лечебни
села,

комбинатът изкупи 
тона картофи по цена _
динара за един килограм. Най- 
много картофи
производителите
Паралово, Груинци, Брестница 
и Зли дол. Нянои от

5 хиляди динара

над Ю ва- 
от 4,5 в поделението.150 хиляди динара и то като съществен 

на боева готовност. Без него 
не може да същеотвува пъл- 

изпълнение

ност от 
голямо 
мошен добитък и дивеч.

количество ножи от дония
са продалини

на готовност за 
на задачите, стоящи пред те 

Нишки
от Гложие, изкупвателния 

Босилеград Владимир
Завеждащ илириториалните части в 

регион. Голямо внимание ща
бовете на териториалната от
брана са посветили на обуче 
нието и подготовната на ко
мандирите, щабовете и 
та подготовка за успешно ко
мандване.

На съвещанието бе изтък
на плана на обуче-

наза 
ност «на 
фактори 
жалбите са 
за редица 
ния. Комисията за 
Комитета води
организирана 
дователно

пункт в 
Жижов ни осведоми, че през 

година тук ще се изкупят 
стойност от 5 м ил по

тях са

и по чия и др.
Изобщо, постигнтите резул- 

1975

получили 
за своите стони. тази 

стоки на тати в обучението през 
година са задоволителни 
това дава гаранция, че и 
настоящата година ще се по
стигнат още по-забележител-

тяхна-и досега,Кантоотбележи, че 
Бооилеградсна

ана динара, 
най-много ще се изкупува шип 

плод, лачвни билни. карто

Трябва да се 
за първи път в 
община се върши изкупуване 

«артофи. Данните говорят, 
благоприят

в
п аиция

разследване,
отстраняване на

на начин, на

нов
нато, че 
нието и възпитанието в пове 
чето обществено-политически

фи. гъби и др-новяване и
нелравилностите
нойто това търси АРУгаРя

ни резултати.на )
.е тун 
ни условия

Ранно Бабичсъществуват
годишно да се про-

в. в.Ти-
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Без общи усилия 

няма успех
а
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
лотеобщина разследването

очанваниита.И в Димитровградска
нлото на имуществото не върви според ппичИни 
Редица са причините. Но има и субентивни причини,
за които ш/ма нинанви оправдания. ^__ „мущест-

Комисията за разследване потеилото на и У 
вото все още няма необходимите условия за Р а 
Няма всъщност пито едно платено лице> в РбоТИ 
служба при органа на управлението, ноето Д» М 
върху техничесните въпроси и опазва "? °'ивеи .

Ано тази причина е частично от обективен щ 
може да се ма

за останалите

Изпълнителният съвет 
Общинската скупщина в Бо
силеград през изтеклия пери
од от половин година твърде 
успешно е изпълнявал свои
те многоброГгни и отговорни 
задачи в рамките на компе
тенциите си. Тази оценка из 
назаха делегатите на 
съвета на Общинската скуп
щина на неотдавна проведе
ната съвместна сесия.

на обединяване на отопалените 
организации в ноумната, за 
решаване на проблемите от 
областта на селското стопан
ство, стабилизиране на це
ните, ноито определя Общин
ската скупщина и др.

В работата на Съвета са 
участвували представители на 
обществено-политическите ор
ганизации, трудовите и сто

пански организации, заинтере 
аовони за решаване на отдел 
ни въпроси. Тази практика 
оценена като положителна.

Оценявайки работата на Из 
пълнителния съвет, делегати
те на Общинската скупщина 
дадоха пълно съгласие и вър
ху програмата му на работа 
за тази година.

с
комисията.
характер — недостиг на средства, не 
мери подходящо лице и прочие то
това нинан не може да се наже. ,ьопмипаля ио- 

Общинсната енупщииа, иоято е и Формирала 
мисията, в едно от своите решения е отправила иск д 

органи, чиято дейност има аръзиа с ио“иси*т0' 
същата. Възванието е останало

обществено-политическите
работнически иоитро- 

своите сюжестии

!

Iтрите
всични
да окажат помощ на 

без отклик, А трябвало 
организации, самоуправителните 
ли и други обществени фактори със

помогнат на комисията.

В. В. е

За период от шест месеци 
Изпълнителният съвет е об
съдил 120 въпроса от различ
ни области на обществено- 
икономическия живот в кому 
ната. В зависимост от компе
тенциите си по някои от тях 
самостоятелно е решавал, а 
по други предлагал решения, 
които е взимала Общинсната 

. скупщина.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД и предложения да
Като се има предвид това обстоятелство, тогава 

комисията не е досега изпъл-Проблемите да св 

решават съвместно
не е за учудване защо
нила отговорната си обществена задача. *

Следователно в досегашната си работа комисията
особена дейност. Всъщност тя е разслед- • 

имуществото на шест граждани. На А 
списъка за проверка най-напред са били 43 лица, а ф 
след това останали само 15. Понеже ие е имало ооо- . 
снование за разследване потеклото на имуществото на 
всички-от тях броят им е намален на 6 лица. Те не

—I номисията съответна донументация 
имуществото. Стойността трябва д* се

не е показва 
вала потеилото на

I Състоянието и развитието на културата в общината
бяха на разиенване на съвместното заседание на Изпълни-

Изпълнителния
Между другото Съвета е 

анализирал състоянието и 
предлагал решения за пробле 
мите в областта на здравео
пазването, провеждане на 
икономическата политика и 
стабилизационните мерки, 
укрепване законността в сто
панските организации и др. 
Също така е оказал значител 
на помощ на самоуправител
ните работнически контроли, 
с цел да се оспособят за по- 
ефикасна и самостоятелна 
дейност.

са доставили на 
отнъде им е
установи чрез експертиза. а

Освен това активността на номисията е била да I
докаже, че в продажбата на публичен търг жилища на ▼
някогашното предприятие „Фабрад" е имало незанонни , 
деяния. За целта са събрани данни, изслушани са сви
детели и съвкупния материал е презентиран до ком
петентните служби. Те са трябвали да 
мерни за отменяване на продажбата. Същата обаче не 
е анулирава.

От работата на номисията произхождат и факти, 
че лицето, за чиято квартира се касае, е направило 
углавно престъпление, чрез подкуп. Постъпната е 
течение. Същото лице е за продажба на автомобил 
трябвало да заплати данън от 29 хиляди динара. Обаче, 
след жалба на това лице, случая ще бъде отново раз-

телния съвет при Общинскатаскупщина и 
отбор на Общността за култура в Димитровград.

на 1000 жители, донато про
центът в републината възлиза 
на 1.59 на 1000 души.

Членовете на 
ния съвет в разискванията си, 
казаха, че им е познато тру 
дното положение, в което се 
намира културата, обаче и дру 
гите общности на интересите 
не са в по-добро положение. 
Също така и положението в 
стопанството не е изобщо ле 
оно.

Встъпително изложение 
заседанието изнесе Васил Ни 
колов, директор на Центъра 
за култура. Той изтъкна, че 
'въпросите във връзка с кул 
турата са решавани само ча
стично в Димитровградска об 
щина. Ако не беше така, то 
Общността за култура нямаше 

баланс

на

Изпълнител- предприемат

в
след заключителния 
да има загуба от 95 хиляди 
динара. Нужно е да се разбе 
ре положението на културни
те дейци и същите да се из 
равнят в личните доходи си 
с работниците от стопанство 
то. Поради това трябва да се 

възможностите

В унисон с компетенциите 
си, Съветът е взимал разли
чни решения, препоръки и за
ключения, за да се реализи
ра успешно политиката и ста
новищата на Общинската ску 
пщйна. Най-голям брой от взе 
тите на Съвета решения 
реализирали органите на Об- 

Затова са

гледан.Що се касае за предложе
нието във връзка с увеличе 
ние размера върху 
доходи 
това е
е илюзия да се разисква по 
този въпрос.

Изпълнителният 
ши, че проблемите 
рата трябва да се разрешават 
съвместно с проблемите 
останалите общности на инте 
реоите. За целта е нужно да 
се проведе съвместно заседа 

ипълнителните отбори 
на всички общности на инте 
ресите. На 
трябва да се види съществу 

възможност някоя от об

Ясно е, ако имаме предвид всички обстоятелства, 
за нанво изостава ефикасна работа на номисията за 
разследване потеклото на имуществото. Но учудва в 
случая, че изостава помощ и сътрудничество от най- 
отговорните фактори. А без общи усилия не може да 
се очаква и успех в работата на комисията.

личните
беше изтъкнато, че 

невъзможно и . изобщоза.намерят 
разрешаване на проблемите 
от областта на културата в 
общината, изтъкна Николов.

В името на Общността за 
култура и Центъра Николов 
отправи и някои предложе- 
«ия за разрешаване на проб 
лемите. Той предложи разме 
ра върху личните доходи да 
се увеличи от 0,3 на 0,4 на 

най-

са
А. Д-съвет ре- 

на култущинената управа, 
влагани отделни грижи всички 
служби и органи в Общинска 
та управа да се оспособят за 
по-поляма дейност по всички

на

АКТУАЛНОвъпроси.

Нашият вестникние намеркиС конкретните си 
Съветът най-много е допри- 
нел да се активизира работа
та на всички общински инспе
кционни служби и да се съз
дават условия

многобройните проблеми 
местните общности. Също 

този изпълнителен орган

сто, понеже същият е 
малък в региона. Освен това 
Общинсната скупщина, основа 
тел на Центъра за култура, 
трябва да му помогне финан 
сово за нормалната дейност. 

Николов също изтъкна, че 
намясто някои забележ 

Центъра, и изобщо 
културата, има много рабо 

тници. Процентът на заетите 
културата в общината е 0,85

това заседание н а всички събрания в редколегията на вестник 
„Братство", освен за антуапните всекидневни въпроси, 
се разиенва и по тиража на вестнина. На последното 
от тези събрания беше нонстарирано, че тиражът не 

на желаното равнище. Задължението на всеки журна 
тази, редакция е да бъде в хода на обществе

но-политическите събития в общините ни, страната и 
чужбина. Да работи върху по-нататъшното 
шествуване и редица други неща. С това ще се подо 
бри качеството на вестнина и, естествено, тиража му. 
Но това не е достатъчно. Трябва да се предприемат и 
редица други мероприятия.

Дали журналистите на „Братство" са в състояние 
сами да онажат чувствително влияние върху покачване 
тиража на вестника? И дали между другото това е са
мо тяхна задача?

Четем едно пожълтелно писмо от преди ТРИДЕСЕТ 
ГОДИНИ. Това писмо на Онолийсния отбор на Народ- 
ния фронт (№52 от 11 април 1946 година] в Димит
ровград, е изпратено до тогавашната ножухарсна ноо- 
перация. В него между другото пише:

:ва ли
щностите на интересите да 
окаже помощ на Общносттаза решаване

-на еза култура.
Капитавложениягга в култу

рата и изобщо в останалите 
общности на интересите тряб 
ва да бъдат в рамките на раз 
полагаемите средства. Всъщ
ност не може Да се инвести 
ра в изграждането на разли 
чни обекти без собствени 
средства. В случай общности 
те на интересите би трябва 
ло да обединяват средствата 
за тази цел, така че една го 
дина тези средства да ползва 
една, следващата година дру 
га общност и т. н.

Също беше решеню да се 
проведе съвместно заседание 
на Общинската скупщина на 
нултурната общност, на кое 
то да се разисква за пробле 
мите в тази област. Това за
седание трябва да се прове
де след заседанието на изпъл 
нителните отбори на общно
стите на интересите. Скупщи 
ната на културната общност 
за съвместното заседание с 
Общинската скупщина тряб
ва да подготви подробен ана
лиз и конкретни предложе
ния.

в лист в
не са 
ки нак втака

на Общинската скупщина се 
ангажирал за успешно реша- 

проблемите от обла-
си усавър-в

ване на 
стта на сдружения труд, за в

В НИШКИ РЕГИОН

Информирането в 
развойните програми

системана социалистическа 
на информиране — бе изтък
нато на заседанието. Затова в 

период трябва 
да им се обърне много по-го- 
лямо внимание отнолкото до
сега.

На проведеното в понедел- 
15 т. м. съвещание в 

' на сред- 
масова информация

Драги другари,
Констатирано е, че вестника на 

„Глас” се харчи много малко, 
наш вестник

ник, на
Ниш за развитието 
ствата за I 
(лечат;- радио и телевизия] в 
предстоящия период бе даде
на пълна подръжка на необ
ходимостта същите да укреп
ват кадрово и материално.

Народния фронт 
въпрени че същият е 

и би трябвало да се разпространява 
равно с другите вестници. За значението на нашия 
фронтов печат досега много пъти е писано и говоре
но, с цел сериозно да се приеме 
страняване на вестниците. 
л/г>я*т° защо организациите — Народният фронт, АФЖ, 
УСАОС, Кооперацията и местният народен отбор тряб
ва обезателно да се обонират за вестнина

.. А какво ние след 30 години предприемаме 
„Братство" — НАШИЯТ ВЕСТНИК?

предстоящия
на-

организирано-разпро-Освен представителите 
Нишки регион в работата на 
съвещанието взеха участие и 
другарите Шандор Добо, Сло- 

Светислав

на

Местните и регонални ра- 
и вестници, нак-дио-станции 

то и бъдещите регионали те
левизионни центрове

твърде важна част от 
самоуправител-

боадан Босилчич,
Попович и представители на 
Радио-телевизия Белград и на 
републиканските вестници.

заса със
тавна и 
единствената

А. Д. А. Д.
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БАБУШНИЦА

АКЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

И Бпншт НА ПР0ЕКТ°ПЛАНА и БЮДЖЕТА за 1976 Обществените договори 

- навремеГОДИНА
До края на 

нишка община 
еква по 
жета за

март в Бабуш 
Ще се л ико Бон и цк И на „Те кстил- 

ор . Предвижда се и изграж 
Аане на хотел в Звонсна баня. 
иощата 
женията ще 
милиона

Предвиждат се и капитало 
вложения в търговията, гостил 
ничарството, жилищно-комунал 
ното строителство, 
стопанство и за геоложки из 
следвания.

рази-
проектоплана и бюд- 
стопанено и

ствено развитие на общината 
настоящата година. След 
новия текст 
предложенията

ще бъде внесен в днез 
ред на Общинската енуп 

Щ'*на на приемане.

сума на напиталовло 
възлезе на 280

— ПОДПИСАН ОБЩИНСКИ ДОГОВОР ЗА ЛИЧНО И 
ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ

селското
това 

проекта с 
и забележки-

динара.на М.
Избраните представители на 

всички трудови организации в 
Босилепрадска община през 
миналата седмица на търже
ствен начин подписаха Об
щинския обществен договор 
по общитеоснови за утвър- 
даване, разпределение и на
сочване на средствата за лич 
ното и общо потребление. 
Този самоуправителен доку
мент' има особена важност 
за изготвяне на самоуправи
телните договори в трудовите 
организации.

След това Общинския син 
дикален съвет, в присъствие 
на представителите на трудо 
вите колективи, обсъди и 
прие решения във връзна с 
предстоящите задачи за изра 
ботка на самоупра®ителните 
договори за създаване и раз 
пределение на доходите в 
трудовите организации. След 
разискванията бе занлючено 
до 27 март тези договори да 
бъдат обсъдени и подписани 
от трудовите колективи.

Изхождайки от съществе
ното значение и съдържание 
то на самоуправителните дого 
вори се констатира, че един 
брой организации занъсняват 
с изготвянето им. Също та
ка не е достатъчно изучено 
как в тези донументи да се 
регулира 
принцип за възнаграждение 
според резултатите на труда 
и личния принос на всеки 
трудещ се. На някои от тези 
важни въпроси, по които все 
още съществуват дилеми осо 
бено в извънстопансните ор
ганизации, бяха дадени отго 
вори на проведеното събра
ние.

КИТ9 БОСИЛЕГРАДния

Учреден работничесният съветКато се изхожда от осъще 
отвените в 1975 година сто 
лански резултати, от насоките 
в конгресните решения и Кон 
ституцията, главно

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ Е ИЗБРАН ПЕНКО НАЙДЕНОВ

Централният работнически 
на новообединената 

услуж 
в Босилеград

С' взетите си решения Цен- 
съветмясто е 

сто пан-
съвет
п ро м и ш л ено-тъ рповок о- 
на организация
проведе първото си учреди
телно събрание. За председа
тел на Съвета единодушно е 
избран Пенко Найденов, дъл
гогодишен стопански ръково
дител в Босилеград, а за за
местник-председател ннж. Сте 
фан Илиев, технически ръко
водител на основната органи
зация на сдружен труд — 
„Изградня”.

тралният работнически 
ще информира трудещите се 
в четири основни 
ции на сдружения труд и 
общата служба.

дадено на селското 
ство. В 1976 година в Бабуш 
нишка община се планира об 
щият доход да бъде увеличен 
•с 19,2 на сто

оргаииза-
в

В. В.
в сравнение с

изтеклата година. Най-голямо 
увеличение трябва 
ществи в

Да се осъ 
селскостопанското 

от 204 на Висока производителност 

- добри резултати
проиизводство 
сто! Следват: жилищно стро 
ителство, гостилничарството и 
промишлеността. В настояща 
та година се очаква и пови 
шение на броя на работници 
те в общината от 3 процен 
та, а средствата на фондове 
те трябва да нараснат с 12,5 
процента.

конституционният

Членовете на Съвета избра 
ха няколко самоуправителни 
комисии, ксито ще се грижат 
за изработване на норматив
ните правилници, за план 
и анализ, за обществена са
мозащита, за изготвяне на 
самоуправителните договори 
за доходите и др. Също така 
се взе решение да се обяви 
конкурс за генерален и за 
финансов директор на новата 
стопанска организация.

Членовете на Съвета доста 
подробно разгледаха някои 
от актуалните въпроси, върху 
които новосъздадената сто

панска организация трябва 
да отдели оообено внимание. 
Това е преди всичко нужда
та от подобряване на търгов
ското онабдяване особено на 
селата, създаване на условия 
за равномерна работа на вси
чки основни оргнизации на 
сдружения труд, 
ползване на I 
място и др.

Основната организация на 
сдружения труд „Изградня" 
при новообединената сто
панска организация в Босиле
град, миналата година е завър 
шила с твърде успешни дело
ви резултати.

С 80 работника в строител 
ния сезон „Изградня" е осъще 
ствила общ доход от 6,4 мили
она динара, което е с 10 на 
сто повече от планираното. В 
отчетно-баланеният период 
строителите от Бооилеградсна 
община са работели предимно 
в СР Словения, където са 
строили и участвували в из
граждането на около 30 обе
кта.

Трябва да се отбележи, че 
пестенето във всични области 
и сравнително високата произ 
водителност на труда са били 
от решаващо значение за осъ
ществените добри резултати 
на „Изградня”. Например, ре
ализираният доход по един 
трудов час тук възлиза на 42 
динара. Също така боледува- 
нията, неоправданите отсъст
вия от работа са били почти 
минимални. От значение е, че 
тази основна организация поч
ти и няма непроизводителна 
работна ръка. Напротив, всич
ки са включени в изграждане
то на обектите.

За отбелязване е, че „Из
градня” в собствените си фон
дове сега разполага с около 
два милиона динара, които 
през тази година ще се пла 
сират в изграждането на стро 
ително-промишлен цех в Бо 
силеград и за набавна на стро 
ителна механизация.

— Самоуправителните дого 
вори трябва материално да 
стимулират работника. Това 
предпочита изграждането на 
такива мерила, които ще сти 
мулират производкктелността и 
творческия труд. Значението в 
този момент е особено, защо 
то не трябва да се огранича
ват личните дохбди, които 
произхождат от резултатите 
на труда — каза Борис Ко
стадинов председател на Ноор 
динационният съвет за изго
твяне на самоуправителните 
договори и споразумения.. .

В изказванията също така 
се изтъкна, че самоуправител 
ните договори трябва да посо 
чат всички специфичности в 
трудовите организации. С ед 
на дума, те не могат да се 
изработват схематично и за
това тази тенденция трябва 
предварително да се осуети.

Както и досега, в съвкуп 
ния доход най-голям процент 
се пада на промишлеността 
— 43 на сто.

В проектоплана се предвиж 
да и повишение на капитало 
вложенията. В настоящата го 
дина ще се строи цех за про 
йзводство на автогуми в Ба 
бушница (към заводите „Ти
гър” — Пирот) и модерниза 
зация и реконструкция на 
производствените мощности в 
химическата 
„Лужница”, „Балкан" във Ве

Печалбата на тази 
организация 
труд, която 
фондовете възлиза на 760 хи
ляди динара, което е почти с 
200 хиляди динара повече от 
планираното.

основна 
на сдружения 

е внесена във

рациоално 
всяко работнопромишленост

В. В

САМОУПРАВИТЕЛНА ПРАКТИКА

СТАРТНАТА ОСНОВА НЕ Е ЗАГАРАНТИРАНА ЧАСТ НА ЛИЧНИЯ ДОХОД■ На проведеното събрание 
се каза, че когато става въ- 

самоуправителните
;
■

прос за 
договори в основните учили
ща, значителна помощ тряб 
ва да окаже Общинската са 
моуправителна общност за 
образование. Тя е длъжна да 
изготви критерии, според нои 
то ще върши разпределение 
на финансовите средства на 
училищата.

Конституционния съдТези примери сочат, изтъкват в 
на Югославия, че само по-малката част от личния доход на 
работниците се формира в зависимост 
труда. Това е в разрез с член 20 на Конституцията на СФРЮ, 
според който целону-пният личен доход на работника се обо
сновава на действителните резултати и принос на всеки ра- 
ботшин за дохода на основната организация на

основата на мерилата, които предварително са

! СФРЮ еднаВ СЪГЛАСИЕ с Конституцията на 
; иягт от личния доход на работниците да се 
1 като фикона и загарантирана - твърдят в Конституционния 

нато фино Поради това Конституционният съд пре-
махва^та^ва РазпорПедР6иАв самоуправителните общи актове

Ш °РГнаапИосалТдън К^нс^ци^и^Д на Югославия пове
че пътНи разисква по Р/™ГтГ имГотГонон! Гп^ 
Съдът констатира. че в Р 0Л0Ние. такъв е примерът
кламираните принципи а Р тината има доста организа-
и със „старините конто само една мална част от лич-
ции на сдружения ТРУД' постигнатите резултати на труда, 

. доход раздеЛСТ 1П°във "видна старши*основи", които 
ЗНаЧИ1Гяк°ъде °а Фиксирани и загарантирани, а со за- 

независимо от успех в производството.

НЕ Е утвърждава от резултатите на

сдружения
труд, а въз 
утвърдени.

В някои организации на сдружения труд „стартната ос
нова" се счита като анонтация на личния доход до окончател- 

изчмоляване. Следователно, целият личен доход, включ
вайки и стартната основа, е променлив
телно от резултатите на труда, а това прантичеени значи, че 
няма загарантирано заплащане. „Стартната основа 
такова заплащане .не е нищо друго оовен стойност, въз ос- 

изхождайки от важността на работното място, 
борбата за по-добро стопанисване,

На събранието се заключи, 
че в приемането на самоупра 
вителните договори за създа 
ване и разпределение на до 
ходите да участвуват всички 
работници на трудовите колен 
тиви в комуната. Единствено 
това може да бъде гаранция, 
че те ще бъдат верен израз 
на конкретните условия и же 
лания на работниците във вся 
трудова организация.

ното и зависи изнлючи-

ния при
а
почти
плащат нова на която,

.всеки работник влиза
като при това зарабоггката винаги се формира въз основа на 
осъществените делови успехи. Конституционният съд на Юго 
слетия счита, че такова схващане на стартната основа е при
емливо и съгласувано с конституционните принципи.

В
ПРОМЕНЛИВ ЛИЧЕН ДО*ОД

в конституционния СЪД
това явление се “^^стирв на^ основи" предварително 
за -воички все пак . _ " 1Незавиоимо ют резулатите на
ся утвърдени и се зап гтаотната част обикновено до-
труда.8 Тъй «ато размерът ця„а^заработка излиза, че само 
■стига 85.ГИ 9с°токаотс™стия доход се цени въз основата

съществените резултати' ^ Химери. Характерно е схваща-
В съда посочват някои прим р^ив ^ ,разп,ределението 

нето от самоуправителнс. спор У ,на сдружения труд.
ия личните доходи в едра ‘>РГ ^ои от постоянен и про--л-г:

в. в.
НЕДОПУСТИМО ИЗРАВНЯВАНЕ

Забелязва се също така, че има явления на изравнява
не на стартната основа със загаратиранния т. е. гарантиран 
личен доход ОТ член 22 ,на Конституцията на СФРЮ. В нон- 
ституциюн-ния съд казват, че става въпрос за съвсем друга 
категория на личен доход, която не бива и не трябва да се 
смеовп със стартната основа. Обемът и правата на тази ка

на личния доход, който се гарантира на воички заети 
със самоуправително опоразуме- 

закона. Размерът на заработ- 
засимост от общата

тегория
работници, се утвърждават 
ние, обществен договор и със

^:апен0наТа”роиГвоГителноГтЪГГнаупВ„ия обществен труд и 
общите условия на средата. в която работника нжаваиосъ- 
ществява доход. __________________

въз
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В КОЖАРСНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БРАТСТВО" БЕЛЕЖКА

НАЙ-СЕТНЕ НА ЗДРАВИ 

КРАКА
Да се даде подкрепа на 

хубавата инициатива
все повече младиве привлича 

хора. Взето е решение и на 
„Изворите” да се строи въз 
поменателен пари, чешма и

Има ли нещо по-хубаво и 
свято от това да се бориш 
и да развиваш светлите тра
диции от 
ната борба? Тази задача от 
лятото на миналата 
отряд при гимназията „Йо- 
сип Броз Тито”.

МОЖЕ свободно да се ка
же, че миналата година е го
дина на успех за ножарското 
предприятие „Братство”. Това 
не е само поради обстоятел
ството, че- след годишния ба
ланс са осъществени добри 
резултати по всички показа
тели. По-важно в случая е, че 
след един дълъг период „Бра
тство.” най-сетне застава на 
здра&и крака.

„Братство” е през 1975 го
дина осъществило общ доход 
от 24,5 милиона динара, кое
то е дори с 88 на сто повече 
от осъщественият общ доход 
през 1974 година. Общият до
ход е по-голям с 4 на сто от 
заплануваното.

Печалбата не е голяма 
тя възлиза на 2 милиона 
440 хиляди динара. Единадесет 
на сто от тези средства са 
отделени във фондовете на 
предприятието. На малката пе
чалба са оказали влияние раз
лични обстоятелства.

— Характерно за миналата 
година е, изтъкна Добривое 
Димитров директорът на пред
приятието, значителното уве
личение на законните и дого
ворени задължения. Същите 
възлизат на 730 хиляди дина
ра или за 94 на сто 
от 1974 година, относно за 
67 на сто повече от заплану- 

Освен това имаме

Народоосвободител
летовище.

година

I,
На местността „Изворите” 

в Стара планина, нъдето 
преди 32 години бил създа 
ден цорибродсиият партизан 
сни отряд „Момчил войвода" 
— миналата година по търже 
ствен начин 
отряд бил именуван 
чил войвода" и се наел с ху 
бавата мисия

ж

и Качествено производство означава по-висон доход

на Добривое Димитров.
Всъщност „Братство" е 

чрез овързваме с 
и финансово по-силна трудова 

по- организация решило досегаш
ните проблеми и намерило из 
ход от неплатежоспособност-

У
;

извидничесният 
в „Мом

/ «

I '№1да развива 
и разширява традициите от 

по-голяма борбата.

голяма печалба. Имайки оба
че предвид, новите 
задължения, трудно ще успе
ем нормално да работим, с 
оглед, че ни недостигат 
стоянни оборотни средства. А 
в случая нашата задача е по
лучаване на суровините и ка
чествено производство, изтък-

шщт.законни

Всяна година отрядът ще 
организира партизански марш 
„По пътеките на „Момчил 
войвода”, като в своите редо

„Изворище да бъде културен 
центърта.

А. Д.
Но след тези тържества — 

дейността на 
отряд е поспряла, 
на неотдавна състоялата се 
конференция на Съюза на 
бойците бе изнесено, че тя 
трябва да се засили. Посочи 
се, че за работата на отряда 
в гимназията не съществува 
голям интерес всред препода 
вателите, като бе изтъкнато, 
че занапред ще е необходи
мо дейността му да се съжи

извидническия
Затова иВ „СВОБОДА" ДОВОЛНИ ОТ МИНАЛОГОДИШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

повече

ТРИДЕСЕТ НА СТО ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО Е ИЗНЕСЕНОваното.
^голямо отчисляване на стоки 
по-стари от една година и го
лямо погасване 
от по-миналите години, от ку
пувачите, които са банкрути
рали. Тези средства 
дори на 630 хиляди динара. 
А воичко това е оказало зна
чително влияние на работата 
и резултатите.

Според поназателите след годишния баланс, в 
фекция „Свобода" са доволни от резултатите, осъществени 
през 1975 година. Осъществен е общ доход от 58 милио
на динара, донато по-миналата година общият доход е въз
лизал 52 милиона динара. За отбелязване, че миналогоди
шният доход е осъществен с 281 работника, донато през 
1974 година броят на работниците е бил с 23 повече.

делила във фондовете 28 на 
сто, а „Будучност" само 13 
на сто.

В „Свобода" в течение на 
миналата година е произвеж 
дана мъжка, женска и детска 
конфекция, Седемдесет на 
сто е произвеждано за дома 
шния, а тридесет на сто 
за чуждестранния пазар. 
„Свобода” е предимно изна 
сяла в Съветския съюз, За
падна Германия и НР Бълга
рия. В Съветокия съюз са из

насяни мъжки балтони, в Бъл 
гария мъжки и женски шлифе 
ри, а в Западна Германия 
спортно облекло.

И тазгодишната ориентация 
в производството е подобна. 
През първото тремесечие про 
ствените капацитети са анга 
жирани за домашния пазар, 
а през април, май и юни ще 
се произвежда за чуждестра 
нния пазар предимно за Съ 
ветския съюз. В тази страна 
ще се изнасят шлифери.

През май трябва Да бъдат 
сключени договори за износ 
през второто полугодие. Очак 
ва се, че ще се произвежда 
както за домашния, тана и за 
чуждестранния пазар.

йонна дългове

възлизат

ви.
Чрез извидническата орга

низация могат да се органиНо въпреки всичко това Освен увеличение цената 
личните доходи са увеличени на стоките на по-големия общ 
в сравнение с 1974 година Доход, са оказвали влия- 
за 63 на сто и същите въз- ние и други фактори, между 
лизат средномесечно на 1610 които най-значително място 
динара. Фактически увеличе- заемат икономиите на матери 
нието е голямо поради това, али, суровини и време,
че през 1974 година са полу- Увеличението на законните 
чавани минимални лични до- и договорени задължения е 
ХОд,и_ оказало значително влияние и

върху работата и осъществе 
ните резултати в конфекция 
„Свобода”. Поради тези об- 

През миналата година се е стоятелства печалбата от ми- 
работило с чужди суровини. налата година е на равнище
Предприятието е работило за то на 1974 година и същата 
„Словения-промет" — основ- възлиза на 10 милиона дина 

ната организация на одруже- ра. А освен това са намале 
труд „Морава" в Йелаш- ,Ни и средствата за фондове-

ница. Те са г.и снабдявали с те. Донато през 1974 година
кожа, а „Братство" е произ- във фондовете са отделени 30 
веждало полуготови стоки. на сто средства от печалбата,
Договор за сътрудничество миналата година са отделени
,и работа е сключен и за тази само 20 на сто. По този на
година. чин е водена грижа да не се

■намалят личните доходи на
работниците, което зле би се 
отразило върху жизненото им 
равнище.

Нужно е да кажем, че 
налата година „Свобода 
работила в нови условия. Всъ 
шност работило се е според 
новите конституционни разпо
редби и трудовата организа
ция е конституционно органи

зират и колективни почивни 
за младежта и други дейно 
сти, които да бъдат от пол 
за за развитието на другар

и възпитание в социаство
листически дух.

Забележката на Съюза на 
бойците не трябва да се пре
небрегне и ще бъде хубаво 
ако тя се вземе като сигнал 
за действие.

XXX

А. д. М. А.

ния
МАЛЪК ПОРТРЕТ

МЛАДЕЖЪТ С ТРИ ЗАНАЯТА
година е 
квадратни

ПАВЛЕ АНГЕЛОВ 26-годишен 
младеж от с. Бранковци, Бо- 
силеградска община, успял за 
няколко години да 
три занаята: обущарски, 
фьорсни и бояджийски. Въпре 
ки че има три професии, Ан 
гелов все още няма постоя 
нна работа.

Това скромно, честно и тру 
долюбиво момче 
от твърде бедно 
Завършил е ооновно училище 
в Бистър с много добър ус
пех. Желанието да продължи 
образованието си не 
да изпълни. Семейството няма

Планът за тази 
около 80 хиляди 
метра обработени кожи,
19 на сто по-голямо производ- 

сравнение с 1975 годи 
А това ще окаже пряко 

влияние общият доход да се 
за 7 на сто, а печал

зон. Квартирата му 
скромна стаичка в Босилеград.

Като войник Павле Ангелов 
изпекъл още един занаят — 
шофьорския. Сетне

е една
или

завършими
ство в шо-е положил 

и държавен изпит. Чрез служ 
бата за настаняване на работ 
ници в Босилеград Ангелов ня 
колко години чака работа. До
кога ще бъде така той 
знае.

на.

увеличи
бата за 36 на сто. По този на 
чин ще се увеличат

с 13 на сто.
и лич ни-

нете доходи
Това производство 

да осъществят 90 работника 
Очаква се

произхожда
семейство.зирана.

В „Свобода" има три основ
трябва

Член е на Съюза на кому
нистите. Избран е в Общин
ската конференция на 
в Босилеград и е нейн деен 
член.

ни организации на сдружения 
„Младост” (производ-

в предприятието, 
през сезона да бъдат приети 
още 6 до 7 работника.

Всъщност тазгодишния план 
на трудовата организация 1 

първата година на сред- 
носрочния план на ^предприя
тието. В „Братство” смятат 
сътрудничеството със „Слове 
ния-прокГет” да получи дълго- 
госрочен харантер.

СКСтруд:
ство), „Будучност” (търговска 
мрежа) и „Единство" (общи 

I служби). Всяка от тях само- 
осъществявала

успява

От имущество Павле
един „фи-

имасредства и го изпраща да учи 
за обущар. Завършил тоя за
наят той няма средства да от 
нрие частна работилница. Ра
боти като прост работник-пе- 
чалбар по строежите. Обикнал га жи'вее и издържа тричлен 
_ „ „ «отр си семейство с тоя за-
бояджииисния занаят, той ре „аят. Работа чаешо, от време 
шава и него да завършу. Се

трите знаята и 
чо’". Той е дясната му« 
за упражняване

само стоятелно е ръка 
на бояджи- 

лъка. Взел го е на кредит^ кой 
значително

същият е самостоядоход, а 
телно разпределян на отделни 

управителните

Павле Ангелов

заседания на обременява 
скромния му семеен бюджет.
то

в основните организаоргани
ции. Тъкмо затова основната 

„Младост" е от
— факт е, че производство- 

1 стоки дава въз- 
да се осъществи ло

то на готови 
можност ,

па.... време, от сезон до се- Р. Карамфиловорганизация
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СЕДМИЧНА ХРОНИКА

Занаяти без занаятчии
ЧАСТНОТО занаятчийство ни, в които да се изучават 

в Босилеградсна община все отделни занаяти. При тако- 
по-убедително изчезва по про ва положение, завършилите 

причина, че остаЬа без 'основно образование ученици, 
млади кадри. От 70 занаятчии които би изучавали занаят
з комуната само няколко от при някой частен занаятчия,

на които нямат възможност да получат 
могат да пренесат тайните на необходима официална квали- 
своя занаят, за да продължи финация и сетне открият са-

стата

тях имат ученици,

съществуването на много 
все още необходими ' занаяти.

мостоятелна работилница.
Ето защо е необходимо

Този проблем е особено ак върху решаването на този 
сериозен проблем да се нае
мат и компетентните' от общи 
ната. Сега, когато в. Босиле
град е формиран Средно
школски център и за профеои 
онално образование на рабтни 
ци, не е трудно за посочени
ят проблем да се изнамери

туелен през последните ня
колко години. Неотдавна бе
обсъден от членовете на Сдру
жението на частните занаят
чии и самостоятелните гостил
ничари в Босилеградска общи
на.

Когато става дума за под
младяване на кадрите в ча- съответно решение.
стната занаятчийска дейност Съществуват нужди не са

мо по този,' но и останали
те проблеми, обременяващи 
частното занаятчийство в Бо
силеградсна община,.ч да 
поведат организирани разгово 
ри в обществено-политически
те оргнизацйи и Общинската 
скупщина.

решение трябва да се търои
с помощта на Републикански- 

просветно-образователни 
органи. Защото, според съще 
ствуващите републикански за 
нонопредписания , при учили
щата за квалифицирани работ 
ници, каквото работи и в Бо 
силеград не се позволява фор 
миране на смесени паралел-

Дълбока оран те
се

Създават се условия за добра реколта
в. в.

Тези дни Съюзният изпъл
нителен съвет прие програма 
за пролетната сеитба. Тя е 
може би най-амбициозната в 
нашата история по отношение 
на големината на площите, 
които ще бъдат засети със 
зърнени и зеленчукови култу 
ри. Съюзният изпълнителен съ 
вет е анализирал подготовка 
та за сеитбата и е' конста
тирал, че някои по-сериозни 
проблеми за изпълнението на 
плана за сеитбата няма. Обез 
печени 'са достатъчни коли
чества възпроизводствени ма 
териали, качествени семена

чоглед тази пролет ще бъдат 
засети 60 хиляди хектара по
вече от лани, със соя 
ло 20 хиляди хектара в пове
че, със захарно цвекло с 
хиляди хектара повече и така 
нататък. От произведеното ко 
личество индустриални расте
ния се очаква да се получат 
над .200 хиляди тона разни ра
стителни масла 
пъти повече от миналата годи-

и механизация, а и времето 
е подходящо.

Кацто иобикновено 
големи площи ще бъдат засе 
ти с царевица — 2,4 милиона 
хектара, или с около 40 хиля 
ди хентара повече от предиш 
ната

най око- Црънощичани строят път8

година. С оглед на фак 
та, че хибридната 
ще бъде застъпена в по-голя 
ма степен, очаква се и доби
вите да бъдат по-високи, като 

надхвърлят

който работи в Ниш, е пред
ложил тази акция да помогне 
с един милион стари динара.

Инициативният комитет счи
та, че по такъв начин ще се 
обезпечат около 20 милиона 
стари динара. Въз основа на 
досегашните договори с ком
петентните, очаква се помощ 
в същия размер от Общинска
та скупщина. Също така се 
разчита на известна помощ от 
Горската секция в Босилеград. 
Църнощичани в акцията ще 
участвуват и с местното само
облагане и доброволна рабо-

Хората от црънощишните ма 
хали: Заношка, Придол и Ка- 
раджина, в която живеят над 
50 домакинства, 
акция за изграждане на 
в дължина от 6 километра. 
Именно, вече един месец те 
събират пари за 
на път от централното шосе 
при „Две реки”, през маха
лите им до планината Църно- 
ок, който да се ползва не са
мо за леки коли, но и за ка
миони.

Инициативният комитет за 
изграждане на пътя е съста
вен от девет члена, от които 
петима са црънощичани, рабо 
тещи във вътрешността на 
страната.

царевица

почти два
организират 

пътна.по такъв начин 
миналогодишните.

В значителна степен ще се 
повиша* и площите с инду
стриални растения. Със слън-

Като се има предвид твърде 
неприятната история с лука от 
миналата година — предпри-_ 

мат се мерки тази година да 
бъдат засети по-големи площи

изграждане

с тази култура.
Предвидено е също така да 

да бъдат засети 
почолеми площи и с картофи, 
моркови, зеле и др. зеленчу
ци. Площите с тези култури 
се очанва да дадат с 
200—300 хиляди тона повече 
картофи от миналата година.

Специални мерки ще бъдат 
и за увеличение

БЕЛЕЖКА значително

КОНФЛИКТ БЕЗ РЕШЕНИЕ
та.около

В село Плоча вече цяла година хората се об- 
невсекидневен проблем: поради ре- 

сегашният учител да бъде сменен

Подготовката, е твърде ин
тензивна, а изграждането на 
пътя ще започне в началото 
на май. Дотогва ще бъде го
тов и необходимия проект, 
според който ще се трасира 
и строи пътя. Трябва да се от
бележи, че този път, когато 
бъде построен, ще има голя
мо значение за подобрение 
на собщителните връзки на 
селата: Дукат, Доганица и На- 
зърица.

ременяват с един 
дица грешки търсят 
от подведомственото им училище.

Оттогава до днес, в своето ежедне-вие, плоча- 
ни непрекъснато изткъват нерешеният проблем сучи- 

Така този случай става все по-остър, получава 
отношенията между хората, в дове- 

и в обществено-

предприети
добивите от царевицата, 
целта ще бъдат изразходвани 
над 800 кг минерални торове 
на един хектар и то: 600 кг 
,в предсеитбената подготовка 
на почвата, а останалите 200 
кг ще се използват за подхра-

подготовка 
за сбиране на парични сред
ства Комитет е отправил въз- 
вание до всички црънощичани, 
които работят в много места, 
извън Босилеградската общи
на. Досега отзивът е голям: 
обадили са се над 50 души и 
предложили паричка 
Например ЙОВАН ЛЮБОМИ
РОВ, адвокат

В досегашнатаЗа

теля.
нови димензии в
рието им към компетентните органи

П°ЛИТ и!пълнителниятесъвет на Общинската скупщина 
е заключил учителя в Плоча да се разпредели на ня- 

друго работно място. Партийната организация 
г Д п,пЯятя в която членуват и комунистите от 
Горна Люб , “°лище п0д чието ведомство е учи-
местното същото това е заключила. Завеж-
ляйцето в Плоча същ то в общинската управа

е «що предложил да се смени, поради

редица пвдатогамвоии фвшщт^ивност, всички органи
глччай са взели отношение към този проблем 

в тоя. слУчаипясагр роши по най-безболезнен 
с ясна цел да се Р ш ^стъпка еамюуправителни- 
Единотвено са иапрюили^ основно училище, които 
те органи в гарнолюоатс ^ ^ реализират,
са компетент-ни взетите р органи изказват соли-

— Безспорно е, че тези ор 10Трицателиите
дариост не само с Учит . лище в Плоча — каза 
прояви в "л*в®з°смтоялата се сесия на Общинската 
се- на неотдавн р1РИ това особена
скупщина в Босилеград- Пр ето, които са пре-
^^еГ/и^реш" "а своята партийна организа-

нване.
И за другите пролетни кул

тури е изготвен план на . на
торяване и подхранване.

помощ.
в

в. в.ксе от това село,

СЕЛОТО ПРОБИВА ПЪТЦЪРНОЩИЦА

Църнощичани нямат добър 
път от „Обе реки доселски 

Това е проблем

в хала да може да се стигне 
с лека кола или камион.

А. Христов
и компресор) и взрив.

Целта и църнощичани е 
след година-две до всяка ма

те маха ли. 
номер едно за разпръснатото 
в политне на Църноон село. 
Напоследък селяните се 

с нелеката задача
пътя от шо 

— Любата

начин.

зах
ващат
разширяване «на 
•сето
Враня до всички селски маха 

Дължината на пътя е око 
ло десет километра.

целта работоспособни 
хора ще вземат максимално 
участие в анцията, все дока- 

. то пътят не бъде готов. Това 
от решенията на ме

Босилеград

ли.
отговор-

За

създава нови. Поради 
всички акции в се- 

местната общност 
възнинва и

ция. този проблем ни
опъват почти 

съберем в

■ е едно 
стната общност.

Охрабрява и
всички преселници църно

— Сега
нерешаването му се
лото. Винаги, ногато_ се • въпрос 
да решаваме някои °бществ Нвн,иманието от други 
този тогава ни ка°зтввал^ленсанд.ьр Божилов, деле 
те важни анци^ • СНУпщи1на от с. Плоча.
гат на общинсн1®„т че трудовият нолективфактите говорят, ч РУЯ ,ОСНОВНОто учили

самоуправителни органИшаванвто на т03и 6
Горна Любата вър у I ъз.можнооти да се по 
имЬГне нато “а да се протака времето

обстоятелство
то,

’ пгичани във вътрешността на 
• страната са обещали значи

телна финансова помощ, оо 
към 100 хиляди нови ди 

Това много где облен

и не
ЩО/• ■ нара.

| чи анцията.
От своя страна, помощ ще 

I Общинската скупщи- 
механизация (булдозер

говите 
ще Р 
лем са 

" прави
Смиловци — паметнинът на бойците от НОБ

:• даде и 
на в 1
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в И ПЕЕШКД СТРАНИЦА
АЛЕКСАНДЪР ИГНЯТОВИЧ НАЙ-ДОБЪР 

МАТЕМАТИК МЕЖДУ СВОИТЕ 

ВРЪСТНИЦИ

И ДАЛЕЧНО МИНАЛО СА ВДЪХНОВЕНИЕБЛИЗНОТО

ЗА ПАРТИОТИЧНОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДИТЕ
АЛЕКСАНДЪР-САША И тя

тоаич, ученик от IV клас на 
математическата гимназия 
Белград е най-добър матема
тик в Югославия между свои 
те връстници. Представяме го 
на нашите читатели и като на 
шенец — по потекло от Боси 
леград. Майка му Ирина Нико 
лова, родена в 
там завършила училище и

лант за математика...” Саша 
се обидил и още същата го 
дина минал в математическа 
гимназия. Там, разбира се, не 
само, че оправдал петицата, 
но станал и първанец.Минала
та година беше в състава 
на югославската делегация на 
Математическата олимпиада 
в София.

елата българска народност 
събитие от изключителна важ 
ност. От него трябва да за-

ФиГа иЯа мГГСде. К
ее празнуваме. Миналата годи отач™то„ии в^ПИнТ0анИкИретн1,Р^при 
"отписаните”0 ВДаЯБелСград °е мери, а °'ьб^|т<5 “=г;2гг.”:“;г гл*глв —
1942 година в Белград и заги

понажеБелград. Да им се 
къщата, в която се родил и 
някоя негова вещ. А

* ЗАЩО ЗАБРАВЯМЕ ИМЕНА 
ТА НА НАШИ БОЙЦИ? * ПО
ЗНАВАТ ЛИ УЧЕНИЦИТЕ ИС
ТОРИЧЕСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ В 
СВОЯ НРАЙ * И УЧЕБНИТЕ 
ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИЩА СА НЕКОНКРЕТНИ

В какво

Наскоро в разговор с една 
група ученици от основното 
училище в Димитровград спо 
менахмо Васил Ивонов-Цило. 
Двама от учениците нищо но 
знаеха за Цило. Един каза, чо 
че се борил против турцито 
(!), а само един каза, че е 
бил партизанин. Ано се напра 
ви една анкета по класовете, 
данните ще бъдат поразител
ни. Учениците в нашите ос 
новни училища не познават 
добре историята на своя край. 
Причината е в учебните плато

— Ако нямахме трема, щя 
би хме да победим. Все пак бях 

ме похвалени. Но да се похва 
лим нашатя група спечели във 

1111 Футбол и баенетбол.

Босилеград,
В отчетния доклад на Нон 

ференцията на Съюза на ко 
мунистите в Димитровград ми 
налата година другарят Венко 
Димитров говори за револю
ционните традиции на Дими
тровградско в миналото. Това 
беше добър подтик за конкрет 
на работа. Обаче, ние можем 
да кажем че само гимназия
та „Иван Нараивзнов” в Бо 
силеград и основното училище 
„Моша Пияде” в Димитров
град тачат своя патронен пра 
зник. Мебелното предприятие 
в Димитровград „Васил Ива- 
нов-Циле” добре е направило 
че е взело името на нашия 
революционер. Но там нито 
веднъж не е станала анаде 

телевизията. Същото мия по случай някоя годиш 
нина на Циле, да се говори 
за него, да се посочи на ра 
ботниците кой е Васил Ива- 
нов-Циле. Много улици в Ди 
митровград
сят имената на наши револю 
ционери, но младите ед-

* •“ . я

' Ч- Тази година Саша пътува 
във Виена на съревнованиек

Ж... ,
като най-добър математик ме 
жду своите връстници в Юго:
славия. Математиката е обик 

ШИ'- новено „призрак" за ученици 
те. Саша казва, ако матема
тиката се схване, ако се обик Малко известен на 

младите: Слако Динов 
от Босилеград — жертва 
на осмосептемврийсното 
клане в Кошутнян

не и в нея има нещо хубаво. 
Тогава човек може денонощ
но да решава сложни матема 
тически задачи и да му не 
бъде скучно. Затова той апе 
лира към своите другари да 
не се страхуват от математи 
ната.

'
- ч!

на, така накто умираха герои 
те на
може да се каже за прогре
сивния младеж от Босилеград 
Славко Динов, който загина 

СКОЮ в Бел-

ве, а също така и в това, че 
учителите не се придържат 
към известния метод в педаго 
гиката: при обучението да се 
започне от близкото към да
лечното.

' V 1
Александър - Саша Игнятович

като член на 
град през 1940 година и още 
много други.

За себе си в едно интервю 
за вестник „Дуга” Саша ка

ла преподавател в гимназията, 
а баща му д-р Джордже Иг 
нятович от Пирот е дългогоди 
шен сътрудник на нашия ве
стник и

Нашите краища се намират 
на важни международни пъ
тища. В тях има много остан 
ни на исторически паметници 
от праисторията до наши дни. 
Почти всяно село има 
къв паметник, който 
за някоя епоха. Сигурно е, че 
на учениците по-добре ще се 
обясни тази епоха и дадено 
събитие, ако се тръгне от бли 
зните паметници и събития. 
Споменахме в началото Васил 

Циле. Нима парти

и Босилеград но-
за:

Повече пъти нашият вестник 
писа са състоянието на къща 
та, в която е пребивавал Мо 
ша Пияде 1922 година. Това 
е едно важно събитие от на 
шата история. То говори мно 
го за прогресивното настрое 
ние на ония, които дадоха 
възможност на Моша Пияде 
да се енрива един месец в 
Димитровград и Градини. За 
биографията на Моша Пияде 
това може да е незначително 
събитие, защото той е минал 
в своя революционнен път 
още на много места и имал 
по-страшни моменти. Но за 
нас в Димитровградско и ця

— Аз въобще не съм се
риозен. Моите другари сигур 
но това са ви казали, но и 
аз съм също като тях весел 
характер. Обичам дори да се 
майтапя. Сериозен изглеждам 
само зарад това, че отскоро 
нося очила. Те ме правят по- 
интелигентен, сериозен...

списанията. вам ли знаят кои са тия хо
ра. А същността е в това, не 
само да се поставят надписи 
на улици, а да се подържа 
спомена за героите и лицата 
които са дали свой принос 
на културното, икономическо 
то поле или са дали и своя 
живот за свободата на своя 
край, отечеството.

нянъ-
Саша не говори много за 

своите успехи в областта на 
математиката. Повече обича 
да говори за музика, баскет 
бол, футбол. Обича Бах, пре 
ди години се опита и в пое 

Математик станал във

говори

Иванов
занското движение няма 
бъде по-близко на децата ако 
се каже, че Васил 
„Циле" е един от бойците на 
това движение, всъщност не
легален комунист в окупиран

зията.
втори клас на гимназията, ко 
гато учителят по 
му казал: „Ще ти дам пети
ца по математика, но не 
доволен от теб, ти нямаш та-

да
На нашия земляк Саша же 

лаем успехи на математиче 
ската олимпиада във Виена.

математика Иванов

През 1950 година Цариброд 
беше пременуван и получи 
името на Георги Димитров. 
Това за града беше събитие 
от изключително значение. 
Целта за преименуването на 
Цариброд беше вечно да се 
запази спомена на Георги 
Димитров. Обаче ние не 
ползвам достатъчно името 
на Георги Димитров за па
триотично и интернацхо :алио 
възпитание на младите. В иай

съм
Б. Н.

До 1 май продължава акциятаСАМОЗАЩИТАТА В 

УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ »Най-мили 

ят учител«
Основните организации на 

Съюза на младежта трябва 
постоянно да анализират своя
та досегашна работа върху 
осъществяването на общес
твената самозащита и въз ос
нова на действителното поло
жение в своята среда 
роприятия. Освен това необхо 
димо е да се създаде общес
твен договор по внедряване на 
обществената самозащита в 
се набелязват и конкретни ме- 
учебните програми във воични 
степени на обучението, какъ- 
вто е случаят с всенародната 
отбрана.

Разисквано е и за ролята и 
задачите на Съюза на социа
листическата младеж в. осъще
ствяването на обучението по 
всенародна отбрана в младеж
ките учебни центрове.

на органите по сигурността и 
другите специализирани служ
би, защото малко 
тяхната същност.

ЗНАНИЯТА, идейно-полити
ческата подготвеност и орга
низираност на Съюза на соци
алистическата младеж 
основното условие младите да 
могат да осъществяват обеми 
стите задачи в областта на об
ществената самозащита. Това 
е едно от най-важните заклю
чения на неотдавна състояло
то се заседание на Председа
телството на Конференцията 
на Съюза на социалистическа 
та младеж в Югославия.

новата ни история борбата на 
Тито и Димитров представлява 
най-висока

И тази година десет учите
ли от всички републики авто 
номни области ще бъдат удо 
стоени с признанието „НАЙ- 
МИЛИЯТ УЧИТЕЛ".

Това признание вече трета 
та година присъжда Културно- 
просветната общност на Сър
бия в анцията, която води съ
вместно

се знае за
точка в сътрудни

чеството на югославяни и бъл 
гари, на балканско сътрудни 
чество. Затова ние трябва да 
се гордеем, че нашият град 
ще пази името на Георги Ди 
митров от забрава.

са

А именно, ногато се насае 
за борбата против антисамоу- 
правителните 
простор за действие най-мно
го има всред младите хора. 
Факт е, че в 25 на сто от тру
довите организации не са съз
дадени органи на работничес
ки самоуправителен контрол, 
че в течение на нянолко годи
ни към 85 000 работници с 
право са се оплаквали за на
рушени самоуправителни пра
ва. А това е още едно пот-вър- 
ждание, че загубите поради 
небдителност и др. пропусни 
са големи.

датенденции

Утрината п рограма 
Радио Белград, списание- 
„Практична жена" 

нин „Проветен преглед".
Първите предложени за тит 

лата „Най-милият учител" 
пристигат, а последният срок 
е 1 май т. г. В Началото на 
септември жури, съставено от 
известни югославски просвет
ни и културни дейци, ще избо 
ре десет най-заслужили приз

на
Значи, за 

интернационално 
на нашето подрастващо поко 
лен и е може винаги да сочим 
примери от близко 
ло, дори и далечното минало, 
може да илюстрираме с па
метници от околната среда.

Б. Нинолов

партиотичното и 
възпитание

ето вест

Иа защитата на нонституцио 
нното устройство, имущество
то, развитието на самоуправи- 
телните отношения и борбата 

всички видове вражес-

вече

ни мина

против
на дейност все още в много 

се гледа като на задачисреди
от изключителна компетенция налието.
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ИЗКУСТВОшч

НОМЕНТАР

ПРЕД ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧИЛИЩАТА В 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАВМЕСТО ДА СЕ ГОРДЕЕМ • • •
НОСТИ? Този въпрос беРповдигна забележител
ното се събрание на бой^Гт»3 па неотдаана състоя- 
Щина. Те дишаха глас ппп!™ Димитровградска об- 
«янои паметници които !!в Л0Ш0110 отношение към 
ват Цвнности с ™и?ГдимиГгГ„ТаВаТ' 8 "Р^авпя- 
се гордее. Конк^ешо нТае се ® я М°Ж6 И трябва да
Г^ошенГч^' 88 ™ на ^лГаГ Д=

™ -х • р-“се крил Моша Пияде, когахо полицията го тъосела м 
зи предметРИТ' НИК°Й °б8Че не проявил интерес за то-

път1Нвъппог вк Дл °™инем и сега (кой знае за ной 
тпДг^л ри основаването на роден музей в Дими- 

И 3 повече от 10 години откак е създаден 
инициативен комитет за създаване на музей, но му
зеи още не е създаден.

В Димитровградска община

огато се училища е слабо. Затова занапред ще е 
необходимо да се засилва и укрепва сътруд 
ничеството между училищата но селата и 
тези в града, в антивите по отделни пред
мети, съществуващи при по-големите учи
лища да се внлючват и преподавателите от 
малните училища в селата. Също трябва да 
се засили и сътрудничеството в списание 
„Мост" и вестник „Братство", които също 
могат много да помогнат в подобрение на 
обучението. Чрез списанието и вестника 
могат да се изнасят разни новини в рабо
тата, които да станат достъпни на всични 
просветни работници.

заговори за проблеми- 
дело в Димитровградска 

община — първо място изпъниа рациона
лизацията на училищната мрежа. За реа
лизирането на тази идея вече е създаде
на и комисия, която е изготвила съответен 
проект. Според него, някои училища в об
щината ще се интегрират и по танъв начин 
ще се намалят разносните за образование
то, но за сметна на това пън начеотвото на 
същото ще бъде още по-високо. Като се 
има
вършенствуване на преподавателските на- 

— изниква и въпросът кана да се про
вежда това в малките основни училища? 
В тях нато по правило няма и достатъчно 
учебни помагала и пособия. Курсовете и 
семинарите излизат скъпи и не стигат ви
наги оредства за тях. През настоящата 
учебна година например преподавателите 
по българсни и сърбохърватски език в ос
новното училище в село Поганово взела 
антивно участие в семинара по български 
език в Нишка баня. Но незначителен брой 
преподаватели посетиха семинара в Бел
град. А всични новини и нововъведения 
във възпитателноо-образователната работа 
преподавателите научават на семинарите 
или от ве станиците „Просветен преглед" 
и сп. „Инстунтор". Редовно следят и руб
риката „Педагогическа практика" в списа
ние „Мост".

В настоящите условия усъвършенст- 
твуването на преподавателите в малките

те на учебното

предвид Занона за постоянното усъ-

Денно Рангеловдри

има много предмети 
ют римско време до наши дни с цепна музейна стой
ност. Съществува и една музейна сбирка, ноягго за 
съжаление, се пази в мазето на Центъра за култура, 
тъй като още не може да се намери обект, нойто да 
се преустрои в музей.

А когато такъв се основе — тогава и предмети и 
вещи от Народооовободителното движение в този край 
ще «амерят място в него.

По такъв начин ще бъдат запазени 
идните поколения.

за днешното и

I М. А.
Интеграция в интерес на учениците

ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОТ СМЪРТТА НА ИВО АНДРИЧ на Напалеоновия авторитетКато резултат 
в нонана той е приет много по-добре, отнолко- 
то австрийския консул, но все пак дипломати
ческата му мисия в Травнин, в Босна, е слаба. 
Не успява да разбере страната, в която тряб- 

извърши положителна мисия; до края

ПРИСОЙСНИМИЛЕ НИКОЛОВ

СВЕТОВЕ И МОСТОВЕ ва Да _
й остава чужд, както и тя нему. Опитът му да 
материализира овоите мисли, възгледи и чув- 

Велини, нъдетоства в епос за Александър 
всъщност става дума за съвременници, остава 
също така безплоден, накто и дипломатическа
та му мисия.

Същинсната противоположност 
е младият Дефосе. Той е от младото поколение 
френсна интелигенция, чиито възгледи не съ
впадат с тия на Давил. Дефосе е несравнимо 
по-жизнеспособен, по-образован, личност зряла 
да се изправи с целия ои ръст срещу истина
та, да проникне в същността на нещата, сигур
на в себе си и своите възпледи. С цялото 

битие се обърнала нъм бъдещето — личност 
с голяма перспектива, чиято начална станция 
е Травнин, където е крайната за Давил. Спо
ред Давил Босна е безпътна, най-безпътната 
страна в Европа, като резултат на културната 
изостаналост на народа, а за Дефосе — причи
ната за безпътността не е у народа, а в роб
ството му. Според него сръбският народ

защото не ги обича, а защото 
по-лош, толкова турските го-

(ОТКЪС)

на Давилческите отношения между консулствата поотдел
но, а сетне и нонана, защото с това би попад
нал в известна ограниченост, която може би 
нямаше да има особено значение, а да проник
не дълбоко в психиката на обитателите им, да 
разкрие разнообразието от спотаени или не- 
скрити желания и мисли. Затова във взаимни
те отношения между консулствата и нонана не 
са отразени само в отделни събития в Босна, 
Сърбия тяхното преплитане с Цариград, Париж 
и Виена, мо и дълбократа вътрешна трапичност 
,на обитателите на трите оазиси от чужденци 
— пришълци.

Френският нонсул Давил, когото вълните 
живота занесли от сърцето на литома Ев

ропа в боснеоката сурова паланна, е твърде 
оложна личност. Поникнал отдолу, пристъпил 
нъм революцията, веднъж й изневерил и отно
во се върнал нъм нея, чрез журналистиката 
достига до дипломацията. Венец на обществе- 
му издигане е длъжността му консул в Травнин, 
но ято същевременно представлява и негово пси- 
чеоко поражение. Пътят, по който е тръгнал Да
вил се изправя само шред негюдаващи ,се лич- 
ностй, а за случайно попадналите на него, той 
отава безсърдечно хлъзгав. Давил всъщност не 
принадлежи >на 'революцията, нито разбира неини 
те императиви. Колебливостта го обръща назад 
и нинан не му позволява да оправи поглед на
пред. Съмнение го разяжда отвътре и страх го 
хвърля в сенилни медитации. За непо царство
то чиито интереси застъпва в .чужбина, 

оохнав ред от неща". И не случайно за непо 
още в Париж казват, че е „чудно раздвоена 
личност", разтегляна от две сили в потивополо- 

Една от тях би искала да го тикне 
нъргозорът й е опраничен, волята 

съмнението

На двамата консули нато представители 
на две враждуващи европейсни сили — Фран
ция и Австрия — предварително е определено 
да се гледат с вражеско око. Борбата помеж
ду им е ту по-отнровена, ту по-понрита, в зави- 

отношенията между двете държави. 
Когато напрежението малко попуоне, двамата 

отправени един към друг, сякаш 
Откъснатостта

симост от

консули са
довчера не са били противници, 
от цивилизования свят. която ги лишава и от 
най-ссновни удоволствия, пробужда у тях го
товност за приближаване, за взаимопомощ в 
съпротивата срещу непоносимата за тях дива 
среда, отколкото чувството на съперническо не- 
нав-иждаке. Страданията .и лишенията ги д°в 
яат и до нелогични положения, които едва ли 
могат да се допуснат в друпи обстоятелства. 
Двете държави са вече започнали двустранна 
война а техните консули в Травнин, откъснати 
и сякаш забравени и от оаоите ои честитят но- 

и изказват приятелски с.бл“вл^и;
живота

си

на не
иска пътища не
„колкото пътят е 
сти са по редки". Турците от своя страна, ръ- 

поробителските ои интереси, не 
защото „всяка съобщителна връ

зка с християнсна чужбина значи 
вратите на неприятелоко влияние, да му се (поз
воли да влияе върху раята и да застрашава 
турското господство." Дефосе става близък 
на Босна, съчувствува в нещастието на ней
ния народ. Интересува се за народните оби
чаи, за живота на народа и неговото минало. 
Събира данни за книга. Затова той не е само
тен не чувствува заточението, което чиято 
жертва е Давил. Дефосе е достъпен и сър- 

Той опечелва приятелството и на сърои,

поводени от 
искат пътища, отваряне

леда
Покоай поетичната инвеция
ал °Т Рлас3ГаГ наР Андрич3 ГпомГнало и лич- 
ното Т познаване особ«юсгшв и ^цифин- 
,костите на а човен се на-
нлючително поло*‘®” ’ ня ,нецш подозрителни 
мери изолиран, и патриотически длт>н<-
погледи от една, Р ДНо Дндрич не ои е

подвил0 заАРзУадачаРда пише роман за съперни- е дечен
и на свещеници, и на евреи, и на турци. 
асениго намира нещо общо, близко.

Там, където Давил е слаб, Дефосе 
добре въоръжен. В частните полемики с Давил 
Дефосе побеждава с фактите и логичността, 

най-силното му оръжие. За всяно 
явление Дефосе търси причини и корени 
историчеокото положение, в отношенията меж
ду обществените и материални аили в опре
делен историчесни период. Донато Давил за
стъпва становището, че изостаналостта но един 

„идва преди всично като резултат 
злобност",

С

е

жни посоки.
напред, но

зямяилта
то не са в състояние нито да им се противо
поставят нанто правят изключителните и силни 
“Гш нита пън могат ю тях напълно да се 
лоимнрят Откъснатостта от Париж, ежедневна
та скука и тъмничната гряока в Травнин пред
ставляват най-благоприятна почва това съмне- 
ние и страхът да го доведат до паника от оно- 

може да настъпи. Съмненията му за 
Наполеон не са резултат но трез- 

нещата, а напротив на ио- 
всично и страх от про-

ноито са в

от не- 
спореднарод

новата злобност „вродена 
Дефосе — „злобноотта и добротата на ед-ч

които тойнарод са продукт на условията, в 
живее". Затова разговорите в I .

въпреки ориенталната отрова, много по-
конака за Да*. , ва, ноето 

неуспеха на 
во наблюдение на 
лебание, недоверие нъм

вил са,
изправя Дефосе го довеждат до такава неси- 

нянъде из въздуха.гурнсст, сякаш витае
мените.I
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НА СФРЮВ СКУПЩИНАТА

КОМИСИИ ПО ЗАЩИТА НА 

ЧОВЕШКАТА СРЕДА
■1

ИНФО Р м А Т 0 Р
на самоуправителната общност

здравно осигуряване — Пирот
Душан Чолич, Геор 

д-р Алеш Бе-на интересите по НО Пешич,
РИ фйлиповски,

®ЛЕдна от^най-важните задачи 
на комисиите е да съгласу
ват действията по защита на 
човешката среда в цялата 
човеш 0нова |(оето за един

представлява 
може да бъде втори- 

изтъкват в Съ-

Съветът на републиките *и
автономните, области нъм »
зния изплнителен съве _

човешнйта > среда 
коми-защита на

създал 17 специални 
които да действуват

тази важна 
за коми

\
е по
от,
осъществяване на 
задача. Касае е се 
сии по съгласуване 

1В законодателната 
международното 
ство, уреждането ля,аоа
за Адриатина, за неутрализа 
ция на отпадъците и др. въ
проси.

страна, 
плановете завод 
дейност, 

сътрудниче- 
на водите,

ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВЕ
ОПАЗВАНЕТО

отпадък,

за друг
чиа суровина,
вета.

Комисията чиста техно-за
неутрализация 

ще се занимава с 
въвеждане на

иЛОГИЯ 
например 
въпроси
производствена

не замръсява 
съвет, вид- среда, или пък я

ни специалисти, академици съвсем мал«^
делегати в скупщината се на на технологи 
мират и другарите Борис Ба- обмяна на
нрач, Марио Булц, Бранислав влява една
Кръстич, Живан Берисавле- задачи

Милорад Бировлев, Бран- щита на

по
технология, ко 

човешкатаНачело на комисиите, със-
Съюз- ятотавени от членове на 

ния изпълнителен
Сърбия има, са три пъти по- 
малки от сумата, която тряб 
ва да ,;взомо”. Но съществу 
ват сведения какви връзки са 
установени между самоулрави 
телните общности на интере 
сите по здравно осигуряване 
и здравните организации. По 
ложително се знае, че репуб 
лика Сърбия дължи на само 
управителните 
интересите по здравно оои- 
гуряване общо 280 
динара.

замръсява 
Създаването 

„поток" и 
опит ще лредста- 

от конкретните 
по за-

* Здравните заведения имат 
да вземат големи средства от дру
ги организации на сдружения 
труд и поради това са западна
ли в затруднено положение. на комисиите 

I човешката среда.
вич,

Особеният обществен инте 
рее, който има здравеозпаз 
ването, изглежда е било за
веса, зад която са ставали 
много неща. Така например 
■с години са харчени пари, ко 
ито не са съществували. Пра 
вени се сметки без кръчмар, 
а дефицитите във фондовете 
са пренасяни от година в по 
дина, с надежда, че ще бъ 
дат санирани. Разчитало се 
при това и на етиката на 
здравните работници, които 
обслужват болниците, разчи
тало се също, че обществото 
няма да позволи да пропад
нат здравни заведения.

Самоуправителните общно 
сти на интересите по здра 
веопазване, от които с пра 
во се очакваше да внесат 
повече ред, за един къс пе
риод откак са създадени, не 
успяха да преустановят вко 
ренената практика. Защо? 
На пръв поглед изглежда, че 
пари има, но все още не 
се изразходват рационално. 
В разискванията във връзка 
със здравеопазването този 
въпрос постоянно се повдига, 
но отговор още няма. Всичко 
фактически завръшва с изчи 
сленията 
колко средства се дават. Все 
още не действува конституци 
онната разпоредба за свобод 
на размяна на труда.

Здравните организации имат 
„да вземат” много повече, от 
колкото „да дават” на органи 
зации, които ги снабдяват с 
лекарства, храна, ток, отопле 
ние и пр. Последствията от 
това състояние са налице: 
чувствуват ги и здравните 
работници и пациентите. Бол 
ниците едва свързват двата

тереоите все още „се стенел 
ват", да дават гаранции, за- 
щото не разполагат със сред 
ства и здравните организации 
са принудени да се отнесат 
към деловите банки.

Дефицит и във Фонда на 

оелсностопансните производи тели
общности на

милиона

17 401 432 динара — 
след приспадането на вси 
видове задължително оси 

оси-

ма отСъществуващото 
кие ясно говори, че досегаш 
на практина трябва да се 
мени. Делегатите на самоу
правителните общности на 
интересите ще трябва да обър 
нат повече внимание на за 
дачите, които в настоящия мо 
мент стоят пред тях. Да се 
освободят от влиянието на 
професионалните служби, кои 
то изглежда се борят само 
за повишение на личните до 
ходи, без да се търси изход 
от положението чрез договор 
между оказващите и ползва 
щите услугите в здравеопаз 
ването.

На неотдавна състоялата 
се сесия на Съвета на осигу 
роните селскостопански лрои 
зводители към Самоуправител 
пата общност по здравно оси 
гуряване в Пирот бе обсъден 
и анализа на състоянието на 
Фонда на селскостопанските 
производители. В касата на 
този фонд през изтеклата го 
дина за задължителни видове 
здравно осигуряване са били 
обезпечени 13 461 744 динара. 
В резервния фонд са били 

278 376,

положе-Същевременно, стопански 
те организацаии, които обслу 
жват болниците постъпват по

или
чки
гуряване — фондът за

селскостопански
има загуба от

новия закон
ства, храна и др. услуги 
пари. А пациента, 
дойде да се прегледа, никой

и за лекар- гуряване на 
производители 
11 854 528 динара.и когато

Не е по-добро "състоянието 
и в областта на здравната; за
щита, която определя самата 
Общност по здравна защита 
в Пирот. В резервния фонд 
са осъществени приходи от 
1 251 165 динара. В резервния 
фонд са внесени 62 135 дина 
ра. Съвкупните разходи 
фонда възлизат на 2 694 109 
динара: И тук, както при за
дължително осигуряване, 
направени преразходи и фон
дът е работил със загуба от 
1 505 079 динара.

не може да попита има ли 
чеков запис.

Тези въпроси бяха преди 
■няколко дни предмет на об
съждане на съвещанието, ко 
ето организира Съвета на об 
щностите по здравно осигуря 
ване и Съвета на здравните 
организации. На това събра
ние бе изнесено, че дългове 
те, които здравеопазването в

докатоотделени 
7 638 518 динара са били „за 
пазени" за погасване на за
губи от задължителното здра 
вно осигуряване, които е тряб 
вало да се получат от репуб 
ликански източници. Приходи 
те достигат сума от 5 546 850, 
а разходите са достигйали су

на

са

колко трябва, а
!'1!1|Н11

Ако сте се простудили..
рия, която да не бъде убита от фитонци- сни плодове и семена. Тези растения мо
дите на луна и чесъна! И тана, ано по- же и сами да наберете в гората или ли- 
дъвчете най-напред няколко минутки сни- вадата, ако знаете какво, кога и как сър- 
лидна чесън, ще обезразите устата си. бирате.
Разрежете друга снилидка и на парченца 
и ги поставете в двете ноздри. Трябва да лично се премахва с гаргара от настойна 
потърпите — заболяването изисква това. с невен (1 чаена лъжичка на чаша топла 

НО ИМАТЕ и кашлица. Нарежете сит- вода,) отвара от лайна (1 супена лъжица 
но половин нилограм лун, добавете 50 изсушен цвят се залива с чаша нипяща 
грама мед и 400 грама захар и варете вода, оставя се 40-50 минути и след това 
всично това в един литър вода в продъл- се прецежда). Гаргара може да се прави 
жение от три часа. Вземайте по една су- и със содов разтвор (1 чаена лъжичка 
пена лъжица 5-6 пъти дневно след яде- натриев бинарбонат на чаша вода).

ЕДНО от най-добрите средства про- 
както, тив простудата е загряването. Поставете

НЯКЪДЕ през средата на деня 
нихвате няколко пъти, след това все по- 
често използвате носната кърпа, а до ве
черта се чувствувате болен. Преглъщай
ки, усещате болки в гърлото, а нато пре 
мерите температурата (37,2), вие ононча- 
телно се убеждавате, че сте се простуди
ли. И започвате да си припомняте нъде 
е станало това. А то може да стане ви
наги и навсякъде. Не само през есенните 
дъждовни или зимните мразовити дни, 
но и навсякъде. Не само през есенните 
Онъпвате се и изстивате, напивате се с 
ледено студена вода, с удоволствие по- 
стоявате на течение — и готово! В наши
те аптени има богат асортимент от сред
ства против простуда. Но не ви съветва
ме да започнете с тях. Във всяко семей
ство ще намерите десетки надеждни 
средства, отдавна изпитани от народната 
медицина и одобрени от лекарите. Тряб
ва само да си припомним за тях. Това 
са лекарствата от „зелената аптена”, кои 
то рстат не само в нашата страна, но и 
в цял свят.

Да ЗАПОЧНЕМ с луна. Неговите бак
терицидни свойства са били открити пре
ди хилядолетия. Войниците на древния 
Египет и Рим, безстрашният Ричард Лъв
ското сърце са носили на гърдите си 
муски от чесън и лун. И в наши дни, 
изпитвайки лечебната мощ на тези расте
ния, учение не са могли да отнрият ни- 
то една болестотворна за човека банте-

вие

края.
Здравните работници се ли 

шават от много права, които 
ползват останалите работници 
в организациите на сдружения 
труд, а медицинските 
жения до голяма степен са 

Последиците

Възпалителният процес в гърлото от-

съор-

отизносени, 
това, разбира се, чувствуват 
и пациентите.

Законът за задължително не. При суха мъчителна • нашлица има и 
друго изпитано средство, ноето, 
изтънва видният съветсни учен Б. Вотчал, готови синапени хартии на гърба и на 
може да се онаже по-действително от гърдите. Нянога хардалът се приготволя- 
кодеина. Това е нристалната захар. Загре- ваше в къщи от синапено брашно, раз- 
йте в една чаена лъжична захар, донато бъркано с топла вода до гъста нашица. 
стане нафеникава. Полученият бомбон сму За децата към нея добавяха наполовина 
чете при всеки позив-за нашляне. Кашли* или 1/3 обикновено брашно. Тази смес- 
цата можете да сменчите и при приготвяне се поставяше на хартия или плат. За уси- 
на нартофи за обед. В този случай тряб- лване действието на хардаленото тесто 
ва да варите картофите с кората. Поча- даже добавяха стрит хрян. През нощта 
кайте докато кората на кртофите се раз- е полезно да обуете нъси вълнени чора- 
пуна и излейте водата. Предварително си пи, в нбито сте поставйли суха. горчица, 
пригответе от дебела хартия един конус, йлй напревете гореща баня 
Широкото отверстие поставете върху тенд си. ' “ . Л ... <
жерата, а през тясното вдишвайте парата Не си поставяйте за цел да изпита- 
в продължение на 10-15 минути. С тва-три те върху себе си „аведнаж всички пред- 
танива сеанса кашлицата ви ще стане писани средства. Изберете си 3-4 от тях 
влажна или ще изчезне. и, бъдете здрави!

плащане между ползващите 
обществени средства би тряб 
вало да помогне на здравни 
те организации. Но с прилага 
нето на същия възникват но 
ви проблеми. Мултилатерална 
та компенсация не донесе 
очакваните резултати. От тър 
сените средства здравните 

са изкомпенсираорганизации
само 2,72 на сто. Пропра 

мите за погасване на дългове 
те трябваше да бъдат готови 
до 10 март. Също така тряб 
.ваше положително да знае в 
кой ден ще пристига меница 
та. Тези програми в здравео 
пазването обаче още не са 
направени, защото още не се 
знае кой ще е гарант. Само/ 
правителните общности на

ЛИ

на краката

ВЪВ ВСЯКА аптена или билнов мага
зин се предлагат разнообразни треви, гор-

•\ -
Дф. с. л.ИН
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ОТ СКУПЩИНАТА НА
ФУТ Б°ЛНИЯ 0ТБОР „А. БАЛАКАНСКИ"

В ДИМИТРОВГРАД

НОВ ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА
тровфадасе преведе годаГто 
ютчетно събрание на Скупщи 
ната на футболния отбор 
„Асен Балкански”. Скупщина 
та избра управителен отбор 
от петнадесет членове. За 
председател на същия беше 
избран Горян Велев, юрист в 
димитровградската митница 
Беше приет и план за подго
товка пролетния полусезон на 
състезанията.

“ни сериозни™ абележк™т>
адрее на досегашния предсе- 
™ оН1 отб°Ра Ранно Став- 
ров. Забележките бяха, 
събранието веднаж беше от
срочвано, не бе дошел пред
седателят. А и на състоялото 
се заседание той 
твува. По този 
на една от , най-важните

Въпреки това 
изцяло не беше 
во. Ако

събранието 
несполучли- 

не заради друго, то 
поне затова, че за пръв път 
беше приет план за подготов- 
на на отбора. Отборът запо
чва подготовка в началото, а 
ще до края март. В течение 
приключи на този период ди 
митровградските 
ще проведат обща подготов 
на във Висок. А това е новина 
която представлява по-серио
зен и по-качествен подход 
към нещата.

че

не присъс- 
начин изоста- футболиститоч-

доклад за досегашнатани
работа.

ДИМИТРОВГРАД
Надяваме се, че тази Скуп

щина на футболния отбор ще 
представлява началото на 
един нов етап. Първата кра
чна е измененото отношение 
нъм подготовката, а следва
щата трябва да бъде изди
гане начеството на тази игра.

Отборът след есенния полу 
сезон на състезанията се 
<намира на четвърто място с 
равен брой точни, накто и пър 
вонлаоирания отбор. Това да
ва надежди за нласиране на 
първо място и нласиране във 
висш ранг на състезания, ко
ето беше изтъкнато в рази
скванията на мнозина члено
ве на Скупщината.

Считаме, че това не трябва 
да бъде основна цел на от
бора, относно на неговото 
ръководство. Съществено е 
създаването на една база, 
като условие за по-нататъш
на успешна работа. А това е 
по-добър терен, създаване на 
юношесна футболна шнола, 
сътрудничество с трудовите 
организации и футболните от
бори в тях и т. н. Значи 
чрез омасовяване и ново от
ношение трябва да се подо
бри и начеството на тази 
игра в нашия град. Само по 
този начин е възможно да 

желаната цел 
— нласиране във висш ранг 
на състезания.

ЗАПОЧВАТ РАБОТНИЧЕСКО- 

СПОРТНИТЕ ИГРИ
ТРАДИЦИОННИТЕ работни- 

игри в Дими- 
се про- 
по нов 
започват

Най-добрият отбор по спор
тна стрелба ще участвуват на 
регионалното 
Прокупие, а първенеца на ре
публиканското състезание 
Прищина.

Вместо футбол тази година 
проведат 

по малък футбол. Най-добри
ят отбор от Димитровград ще 
участвува
състезание в Куршумлия, 
републиканското 
е в Зайчар.

Характерно за тазгидошните 
работническо-спортни игри е, 
че игрите няма. нанто досега, 
да започнат и завършат в те
чение на един месец. Всъщ
ност състезанията ще се про
веждат през цялата година.

Премахнати са и някои про
пусни, особено във футбола. 
Тазгодишните 
тази дисциплина ще се про
ведат в течение на два месе
ца — май и юни. Всични от
бори ще играят помежду си, 
а не накто досега по система 
на пресеяване. 
ще продължат и през есента. 
А това е възможност за йе

на работ-

ческо-спортни 
тровградска община 
веждат тази година 
начин. Състезанията 
в основните организации 
сдружения труд. Следващата 
етапа са състезанията между 
трудовите колективи. Най-дю- 
бре класираните от тях пред
ставляват общината на реги
оналните 
ни игри, а първенците от тези 
състезания ще се борят по
между си за най-добър отбор,

състезание е

е
на

състезания ще се

Познавате ли своя регион
регионалнотона

работническо-спорт ЧЕЛЕ-КУЛАсъстезание

в различни дисциплини на ре
публиканско равнище. 
Работническо — спортните иг
ри започват в Димитровград 
на 20 март със шахматни със 
тезания. Най-добрият шахма
тен отбор от общината ще 
вземе участие с още 14 от
бора от Нишки регион на ре
гионалните състезания в Бабу- 
шница. Първенецът 
състезания ще участвува към 
края на април и началото на 
май в републиканските

състезания в Крагуе-

ЕДИНСТВЕН паметник на нашето минало по време на 
турското робство е паметникът Челе-кула в Ниш. Той е по
строен от страна на турците след поражението на сръбските 
въстаници в Първото сръбско встание при Каменица (Чегьр) 
1809 година. В стените на паметника са вградени 952 черепи 
на ербеки герои загинали в боевете при Чегьр. Сега памет
никът е закрит от капела и се намира в източната част 
на крада, край шосето Ниш—София.

Челе кула като единствен паметник в нашата страна е 
най-посетеният историческия паметник в. СР Сърбия от до
машни и чуждестранни туристи.

Предвижда се наскоро време оградата на паметника 
да бъде премахната и паметнина да се намира в една про
странна градина, която ще служи за отдих и почивка на на
ший и посетителите на паметника.

на
състезания в

от тези

шах-
Състезанията се осъществиматни

вац.
Състезанията по тенис на 

маса ще се състоят през 
април. Регионалните състеза
ния са през май в Алексинац, 

републиканските в Лучане. 
Общинското състезание по 

май

тинска рекреация
Освен това, ще се със- 

по малък футбол, нъде 
за кокту-

Уверени сме, че Скупщина 
управлението на отборанина.

та и
ще намери най-добрия начин 
за бъдеща работа, понеже

бивши

тезават
то възможностите

значително по-малки. ва зии са
Най-добрите отбори, по 

чки дисциплини, ще 
и награди. Предложението на 

работническо- 
игри при Общинокия 

свет в Димитров- 
за най-добри-

вои предимно 
Но не трябва да

същия са 
спортисти, 
изостане 
налите фактори, а преди вси- 

обществено-политиче-

спортен риболов е през 
Регионалното е в Ниш, а 
публинанските 
спортен риболов са 

Волейболните 
на синдикалните организации 

община

получатре-
състезания по 

в Чачан.
и помощта на оста- ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕкомисията по

спортни 
синдикален 
град е награда 
те отбори и спортисти да бъде 

отнооно марксистка

състезания
Тръгват ха Пирот ■ чаоачко на 

ските и 
ции.

Заминават от Пирот ■ часа 
Балград 
Ниш

организа-трудови 10,00 и 14,11 
6,30, 10,50, 13,00, 13.30, 

14.00. 17.20, 18,20 и 21.00 
14.10
им

г.00. 14,30, 11Д8

6,45 и 14,40 Белград 
5.00 0.00, 0.45, 10.30 Ниш 

14,40, 10.30 и 18.30

- Димитровградска 
ще се проведат през април. 
Регионалните състезания са 

Б. Паланка, а републикан
ските в Шабац-

Е.
в КНИГИ, 
литература. А. Д.А. Д.у Нрагуваац

Скопие
5.ОСНрагуваац

Окопна
Ласновац
Зайчар
Нняжввац
Зеонсма баня

7.00
0,45, 7.00 и 12.00 Лесковац 

Зайчар АМ13.30
4,30, 13,30 и 15.45 Княжвхец 

4,30 и 15,30 Звон. баня
5.45 велико Бонинца

13,00. 15,30 и 15.50

4,00, 5.40 и 12.00 
4,30 и 10,41ТЪЖЕН ПОМЕН 7 Д0, 11 Лв,Велина Бонинца

Б.67у'1Г’ 12,00<.303-°5.а0 135 Б.бушниц. 5.00. 5.4*. 6.00 
7 00 9 00 10 45. 12.00 13.00 9,15, 10.00. 12,10, 14,10, И.00

15 30' 16 Оо! 18.00 20.00 18.00, 17.00, 17.25. 16,45
Д. Криводол 14.00 Д. Криводол
Лойкимии 15.00 Дойнинци
Т ОдоровЦИ 100.00 14.30 Т. Одороаци 6 00 И 12,00
Велина ЛуТеннл 5.00 15 15 В Лунни {*.
Нишор 5.00. 12.00. 15.15. 18.10 Нишор 6,30, 12.45, 17.00 16.49
Б. паланна на аовии че. Б. .«^миа на лоени чае

от 5.00 до 22.00 от 5-°° АО 22,00
Димитровград на всени ч.с Димитроаград на влени чае 

пт Ч 00 ао 22 00 от 5,00 до 2а.,00
4Д0 8 05 8 00 12.00 Тамока 5,10; 7.00 . 9.00. 13,00

,4 10 16,00 , 20,10 . 22.,П 13.55. 15.00. 17.00. 21,00 22ДО
4 30 8,05. 7.15 Вал. сало 5,10, 8.40, 7 ДО. 9,40 

11,40. 13.05, 14,45, 18,00. 17.40. 
19,40 21,00 , 22,50

1976 година се навършаваВ събота на 20 март
ЕДНА ГОДИНА

4 ДОи незабравим съпруг, 
и вуйчо.

на нашия мил
бТа.даМ'"Рд«ДО, брат, чичо

4 ДО

ГЕОРГИ ШУКАРЕВ
музинално_ дългогодишен преподавател по 

образование в Димитровград —
Темела

Съобщаваме на всични близни, род
нини и приятели, че в този ден в ™ 
часа на гробищата в Димитровград 
48“посетим гроба му и що възобно- 

спомените си за енъпия ни по

Вол оело
9,00, 11 ДО. 12,10. 14,10 

15,00, 17.00. 19,00 , 21.10, 22,10 
Държмнл 4 40 . 5,06. 12.20 Дъргнина

14.10. 19». Н.Ю
5.10. «ДО, 13Л0

14,35. 19.00 2245ЩО
7 ДО, 16Д0 

5.10. 7.00, 13.15, 15Л0 
5.15. 1*Д0 
5,10. 040.

вим
НОЙНИН.

5,00. 12.00 Й вдовицаЙхдоАииа
Суноао 4ДО, 605, 12ДО, 14,40. Суковп 
Патооваи *Д0. 14.10 Патроаац
М ЙШМНЦ 4ДО, 0Д5 М Йовановац

11М. 14.10. «ДО

НЯМА ДА ОСТАНЕ ЗАБРАВЕНТОЙ НИКОГА 
ОТ СВОИТЕ НАЙ-БЛИЗНИ- 13.10, 14да аодо
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ХЧЦ®Р
Учителят: — Поправи изре

чението „Преди да нанесе ня 
нанва вреда, пожарът бе по
тушен от доброволната 
тивпожарна бригада”.

Ученинът: — „Пожарът бо 
потушен, преди да бъде на
несена нянанва вреда от до
броволната 
бригада". *

— 3ранен, Били, 
ме сестра ти?

— Разбира се!
— Нан разбра?
— Ти тону-що излезе забър 

зано от къщи.

про-

протиппожарна

ПО-ДОБРЕ ДАСКАЛ... очаквали

Никига човек не ие без му 1ю. я реко 
децата порастоше, че се живне, оно пак раз- 
правнйе, ядове. Да ви разпраям какви съга 
муйе имам с по-старотога син Ванча. Ама да 
ме разберете, че ви разпрани приказкуту 
отпърво. ..

*
— Нолно е дълго това езе 

ро? — пита един турист.
— Трлбпа да о повече от 

20 мили — отвръща ексиурзо 
йодът.

— Не мото да бт.дс!
— Можо би оволо 12?
— Едва ли о повече от че-

Двата ми сина Петар и Вапча ако су 
личу си йедън на другога. Ваича 

йе йедну годнну само по-стар, ама повтара 
У Друго оделение и зайедио су си ишли у 
школ.у, с йедне кгьиЬе су учили. И ка завър
шите осмолетку реко куде са да Ьп девам. 
Петар налати на книгу и рече: „Тате, я че 
идем да учим за даскала...” Реко айде и 
Ванча нека иде да учи за даскала че им 
буде у град по-йевтпно, йедна квартира, че 
носим рану и на йеднотога и на другатога. 
Ама Ванча нече, па нече. Не палати момчето 
на к1ьигуту. Тате, каже Ванча, я че идем да 
работим у град у „Обнову” ко продавач, а 
бата нека учи за даскала. Тека и стану йе
дън отиде да учи за даскала, а йедън стапу

брайИа не

V

♦ тири.
— Да, господине, сигурно е 

толкова.
:
♦ — Но вие нищо не знаете 

за дължината на езерото?!
— Прав сте, господине, за 

пръв път го виждам!
♦

*
Минаваща дама се спира и 

на ъгъла♦ пита застаналия
— Кой казва, че домо няма да се довърши... А по

гледни какъв пушек се дига...
просяк:♦ — Не ви ле е срам поня 
кога. нато просите така на 
улицата?

— Права сте, госпожо! И 
аз вече отдавна си мися, че 
ще трябва да си открия бю

♦
:продавач у търговското.. .

, И са да ви разпраям. Петар завърши за
ж даскала, ожени се и стану даскал у наше 
а село. После га преместите у град. Училшце- 
4 то н>им стану големо, ама е Петар си йе сво- 

време даскал.
ДруВият енн — Ванча първо беше про

давач и метач и све. После ка се уортачише 
задругата и „Обнова" он стану некикъв 
шеф. Кажу од старите он се най-добре раз
бирал у трговию. После ка „Обнова” пропа- 
де он отиде за Белград. Вану се на работу 
ко търговац. Иде од град на град и нещо ку- 
пуйе, нещо продава. Куде се я разбирам. Ка 
жем, бре Ванчо, де се прибери по-близка до 
нас, стари смо човеци, че требе да ни 
гнеш, кво че прайиш чак по Белград. Он не
че и да чуйе. Иде за йедън първи май. Син- 
дракат добил квартиру у центар на Белград. 
Собе ко кутийе, а у н>и кво сакат. Модерни 
креветйе, телевизор у бою, ка лего вечерту 
у йедън кревет све од перушигье.

Тука преди пет-шес године 
писмо дека купил лимузину, а на другуту 
годину дойде у село и ме одкара на морето. 
Те това йе, моя ижа каже, я че идем у стран
ство, а ти седи да ми вардиш ижуту.

И Петар с двеста и педесет плату си 
напрайи ижу и изучи две деца и са си йе 
миран. Никой га не ока, даскал! Па кажем 
на мойега Ванчу: „Е, дете, добре ти говори 
и ти да си беше учил за даскала, са да си 
миран, а ти отиде у търговци...

Верно, каже Ванча, са 
по-добре беше да си бейо учил за даскала.. . 
Стеше да минем без тея муВе...

и дали ваденето на зъб е 
болезнено.

— Знаеш ли, Дин. с нанво 
най-много ме възхищава на
шият сенатор? Ано той обе 
щае нещо, после никой 
света не може да го нанара 
да го изпълни!

— Знаете ли, че на чадъра 
ви има голяма дупна?

— Това е мое изобретение 
Така разбирам кога е спрял 
дъждът.

Мъж се осведомява, за ра
ботното време на зъболекаря

♦
— Ако настъпят 

ния и се появят болки, ведна 
га ще сложа упойка — оба- 
снява зъболекарят.

усложие-♦ ро. на
*

— Лельо, научи Фред да 
Винаги, 
главата,

се държи прилично, 
когато го ударя по 
се разплаква.

I — Оставете тази дреболия, 
може да се мине и без нея!

— Вие сте много смел. То 
гава, моля сед 

— Защо аз? 
пиша час за жена ми.

нете.
Желя да за-

*
Из-Баннер купува наотина. 

брал е платно от Рембран 
нетърпелив в
да понаже своя избор, отива 
при изтъкнат специалист 
изобразителното 
Виждайки картината, 
листът възликва:

— Вас са ви измамили! То 
ва платно е най-много от пет 
десет години.

— О, но това е подробност! 
Важното е, че е от Рембранд!

желанието си
НА ЗЕМЯТА ЖИВЕЯТ

в

ЧЕТИРИ МИЛИАРДИ ДУШИизкуство.
специапомо-

телите в света през средата 
на миналата 1974 година е 
възлизало на 3 милиарда и 
890 милиона души.

В публикацията се конста 
тира, че това представлява 
увеличение от 72 милиона 
жители годишно, тоест про 
центът на увеличението е 1,9 
на сто годишно. Продължени 
ето на този темп числото на 
населението в света ще бъ 
де два пъти по-голямо през 
2 010 година.

Обединените нации,

През януари настоящата 
година броят на жителите в 
света е достигнал 4 милиарда 
души. Според оценката на ООН 
той ще се удвои през следва 
щите 40 години.

В последното издание на 
демографския годишен ка
лендар на ООН, публикуван, 
в началото на март т. г. е 
посочено, че числото на жи

пише ми *
— Знаете, ли, че госпожа 

Шарлот е болна?
— Нанво й е?

— Има отравяне на кръвта.

— Нищо чудно. Сигурно си 
е ухапала езика. ЕПИГРАМА

БЛЮДОЛИЗЕЦ*
Из констатациите на песи- 

Наистина вярвах в 
приятелството, но още не бе 
изминала и една година, от- 
канто един приятел отвлече 
жена ми, а сега вече иска да 
ми я върне...

мист:
се и я кайем Докато попарата сърба 

сквича подкупващо и мило, 
щом я изяде — събра 
опашката си унило.МАНЧА Ст. Н.4


