
ьрштйо С указ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна република 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 за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

* есстиим НА българската иаропност в сфр Югославия •

5 НОЕМВРИ 1976 * БРОЙ 781 ★ ГОДИНА XVIII ★ ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

ЮГОСЛАВСКО-УНГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БАБУШНИЦА

ПО ПОКАНА НА ПРЕЗИДЕН 
ТА ТИТО

ДЖЕРДЖ ЛАЗАР ПОСЕТИ 

СТРАНАТА НИ
Л. БРЕЖНЕВ 

НАСКОРО В 

ЮГОСЛАВИЯ
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 

МАРНСИЧЕШТО ИЗДИГАНЕ
+ Приета програма за идейно-политичесно издигане на 

комунистите в периода септември 1976 — юни 1977 г.

самоулравители „Милентие По 
по&ич”, партийна шнола, кур
сове, накто и идейно^полити- 
чесна работа с партийния ак
тив, програма за подготовка 
на делегатите и делегациите 
и други форми на идеино-по- 
литическо издигане.

ПРОГРАМАТА НЕ Е ОСЪЩЕ 
накто СТВЕНА ИЗЦЯЛО

Оценявайки изпълнението на 
програмата през изтеклия пе
риод членове на Общинсна- 
та конференция на Съюза на 
комунистите нонстатираха, че 
тя не е осъществена изцяло. 
От 68 първични организации в 
общината — в 36 тя е напъл
но проведена като са обхвана
ти 820 комунисти. В 20 първич 
ни организации гтрофамата е 
осъществена частично, а об
хванати са 254 членове на СК, 
докато в 12 партийни органи
зации с 130 комунисти, тя не 
е изпълнена.

Отчетено бе. че ориентацио- 
нната програма на Изпълнител 
ния комитет на ЦК на СНС, за 

политическата идейно-политическо издигане. 
(На 4 стр.)

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ДЖЕМАЛ БИЕДИЧ И ДЖЕРДЖ ЛАЗАР 
ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПОСВЕТИХА НА РАЗВИТИЕТО НА 
ВЗАИМООТОНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ

По покана на президента на 
СФРЮ и председател на 
СЮК другаря Йосип Броз Ти- 
то генералният сенретар на 
ЦК на КПСС другарят Леонид 
Илич Брежнев ще направи при 
ятелсно посещение в Югосла
вия през средата на ноември 
т. г.

ИЗХОЖДАЙКИ от решения
та на Десетия конгрес на 
СЮК и Седмия конгрес на 
СКС във връзка с идеино-шо- 
литическото издигане «а Съ
юза на комунистите, Общинска 
та конференция на СК в Ба- 
бушнишка община в периода 
от септември 1975 до юни на 
1976 година е приела съотве- 
тетна програма, която 
бе изнесено на заседанието 
на конференцията на 27 он- 
томври е допринесла за зна
чително подобрение на идей
но-политическото ниво на чле
новете на СК. В центъра на 
идейно-политическата раоота е 
била първичната организация 
на Съюза на номунистите.

са били пред-

ГТо понана на председателя 
на Съюзния изпълнителен съ
вет Джемал Биедич, предсе
дателят на Министерския съ- - 
вет на НР Унгария Джердж 
Лазар от 28 до 30 онтомври 
бе на официално приятелско 
посещание в нашата страна.

По време на посещението 
Джердж Лазар бе приет от 
подпредседателя на Председа-

ществените и политически ор
ганизации и другите институ
ции.

В задълбочаването на при
ятелските 
СФРЮ и НР Унгария голяма 
роля имат числящите се към 
хърватската, оръбоката и сло
вашката народност в Унгария 
и числящите се към унгарска
та народност в Югославия, но-

връзки между

Д‘ ЕСТЕН ЩЕ
ПОСЕТИ
ЮГОСЛАВИЯ

ВВ рамките на размяната на 
приятелските послания между 
президента на СФРЮ Йосип 
Броз Тито и президента на 
Френската република Валери 
Жискар д’ Естен двустранно 
е утвърдено официалното по
сещение на френския прези
дент, което бе отсрочено по
ради лекуването на президен
та Тито, да стане през първа
та половина на декември теку
щата година.

програмата 
видени: йдейно-нолитичесно из 
дигане на комунистите в пър 

организации на СК,вичните
нурсове за новоприети члено
ве, семинари за секретари на 
първичните организации и чле 
нове
идейно-политическо 
на просветните 
др. Организирани са били и 
отделения 
школа на „Борба”, школата на

•на секретариатите им, 
издигане 

работници и

на

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Джердж Лазар и Джемал Биедич

Жаркович и от секретаря на 
Изпълнителния комитет на 
Председателството на ЦК на 
СЮК Стане Доланц, с ноито 
води приятелски разговори.

Председателят на унгарско
то правителство и придружава 
щите го личности се срещна- 

членове на Изпълнител- 
съвет на СР Сърбия, а 

също така посетиха и Нови 
Сад, нъдето с представители 
на САП Войводина водиха раз 
говори по въпроси от взаимен 
интерес.

Председателите 
Лазар положително 
развитието на отношенията и 
сътруднич е ството 
СФРЮ и НР Унгария. Това 
развитие е резултат на съв- 

на прави
телствата и народите в двете 
страни за по-успешно добро
съседско сътрудничество, съг 
лаоно съществуващите възмож 
ности. Взаимоотношенията се 
развиват върху равноправна ос 
нова в дух на взаимно дове
рие и разбирателство, накто и 
зачитане на специфичностите 
на международната им 
ция и вътрешното развитие.

КОНКРЕТНО ЗА НАЛЕЖАЩИТЕ ЗАДАЧИразбирателство и сближаване 
и представляват здрава връз- 
на в приятелското сътрудниче 
ство. И в бъдеще ще се по
лагат усилия, с цел това раз
витие да се поддържа, раз
ширява и обогатява.

Отделно внимание в разго
ворите бе посветено на раз
витието на югославско-унгар
ското стопанско сътрудниче
ство. И в бъдеще двете стра
ни ще полагат усилия за уве
личение на стокооборота и за 
премахване на пречните в та
зи област.

Стопанствата на двете стра
ни успешно сътрудничат в из
граждането на такива обекти, 
каквито са адриатичеокия не
фтопровод, капиталовложения
та в химическата промишле
ност, оборудването на нанала 
Дунав — Тиса — Дунав и др.

Председателите Джемал Би
едич и Джердж Лазар извър
шиха широна размяна на мне
ния за международните въп
роси, в рамките на които и за 
отслабване на напрежението 
и кризисните огнища в света, 
обстановката в Европа и актив 
ността за провеждане на за 
нлюченията от заключителния 
документ на Конференцията 
за европейското сътрудниче
ство и сигурност и във връз
ка с това за подготовката на 
нонференцията в Белнрад през 
1977 година, накто и за Конфе 
ренцията в Ноломбо и актив- 
носта на необвързаните страни, 
проблемите 
ването, международната иноно 
мичесна ситуация, ролята на 
ООН и подобно.

първична организация. Стано
вищата са ясни — трябва с ' 
конкретни данни да понажем 
колко изпълняваме тази зада
ча — изтъкна Г. Григоров. , 
На второто заседание на Цен
тралния комитет на . СЮК и 
на Четвъртото заседание на 
ЦК на СКС този въпрос бе, 
наново актуализиран. Ние тряб 
ва да преценим до коя сте
пен се провежда това на де-

ска община до 1980 година.
Особено място в предстоя

щата дейност ще се отдели 
на въпроса как се претворя
ват на дело решенията на Де
сетия конгрес за приемане на 
млади работници и селскосто
пански производители в редо
вете на Съюза на комунисти
те. Този въпрос, накто под
черта секретарят на ОК на 
СКС в Босилеград, е не само 
организационен, но и класово- 
идеен.

До ноя степен се претворя
ват в дело решенията и кол
ко членовете на СК са анга
жирани в решаването на на
лежащите жизнени задачи — 
е тема на обсъждане на раз
ширеното съвещание на Об- 
щинсния комитет, на което 
присъствуват секретарите на 
първичните организации на 
СК в Бооилеградска община. 
Целта е да се провери дали 
Съюзът на номунистите изпъл 
нява ролята си на инициатор 
и двигател в оредата, където 
действува.

— Конкретно ще се разиск
ва дали първичните организа
ции наистина изпълняват зада
чата ои да организират и мо
билизират хората в решаване
то на належащите проблеми 
на дадена среда. Всъщност, 
целта ни е след всестранно 
обсъждане на пропуските и 
постигнатите резултати Общин 
оният номитет да определи не
посредствените ои задачи в 
оказване на по-ефикасна по
мощ на първичните организа
ции на СК — заяви секретар
ят на Общинския комитет на 
СКС в Босилеград Гоне Гри
горов.

Съюзът на комунистите, ка
то водеща и ускоряваща^ про
греса сила, оовен с дейното 
си включване по разрешаване 
на ежедневните задачи все
странно ще обсъди оредно- 
орочното развитие на Региона. 
В рамките на тези разисква
ния ще се говори за бъдещо
то развитие и на Бооилеград-

ха с 
ния

Биедич и 
оцениха

ло.
Естествено, че съвещанието 

със секретарите на първични
те организации ще бъде удо
бен момент да се направи и 

стопанската

между

равносметка за 
дейност на организациите на 
сдружения труд, решаването 
на комунално-битовите пробле
ми по селата и пр.

— Отделно място в разис
кванията ще отделим на здра
веопазването в общината. Ре
шаването на материалните, ка
дрови и други въпроси в тази 
област не търпи отлагане. 
Здравният дом и всички ние 
трябва да се борим здравна
та защита до доближим до 
гражданите. Засега мероприя
тията в тази област дават из
вестни резултати, но всичко 
това трябва да се ускори. По 
настоящем се възстановяват 
контанти с други здравни заве 
дения и това ,е добър път на 
сътрудничество. В тази насока 
занапред трябва да се дей
ствува по-решително — заяви 

със секретарите накрая секретарят на Общин
ския комитет Гоне Григоров.

Ст. Н.

местния стремеж

пози-

ВАЖНА РОЛЯ НА НАРОДНОС 
ТИТЕ

Гоне Григоров
— Опресняването редовете 

на Съюза на комунистите е 
трайна задача на всички пър
вични организации. Тук на съ
вещанието 
конкретно ще проследим как
ви са резултатите във всяка

Констатирано бе, че значи
телен принос за успешното 
развитие на взаимоотношения
та имат и редовните срещи 
между най-®исшите партийни 
и държавни ръководители и 
редовните връзки между об

ра зоръжа-на



сшнтй! шът-ашж
са 10471 на стойност от 301 
нос т от 34 хиляди милиона 
стопанските 5241 със стой-

СКУПЩИНАТА НА СФРЮ СВИНАНА ЗА И» И 26 НОЕМВРИ

ОЧАКВА СЕ ДА ГОВОРИ 

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО
В енопозето д-р Шефер го- 

оалансМиналата сряда в Скупщи
ната на Югославия подпред
седателят на. Съюзния изпъл 
нителен съвет д-р БЕРИСЛАВ 
ШЕФЕР изнесе енопозе за Иро 
екторезолюцията за осъщест
вяване на средносрочния об
ществен план на 
през 1977 година.

Въпреки че все още не са
В оценката си за настояще

то икономическо 
д-р Шефер изтъкна, че 
много по-стабилно 
преди една година. В тази на- 
сона трябва да поддържаме и 
насърчаваме 
процеси в нашето развитие, 
получени всички данни за сто 
ланските процеси през десет 
те месеца но годината, според 
д-р Шефер, постигнати са по 
ложителни резултати в спира 
нето на инфлацията. „Не са 
мо чо е спряна, но и раз 
мерът на инфлацията същнос 
тно е намален” — подчерта 
ва Шефер. Жизнените разхо 
ди в периода декември мина 
лата — септември настоящата 
година са увеличени с 4,3 на 
сто. През същия период пред
ходната година този процент 
беше 15,5 на сто. Цените на 
промишлените стоки през съ
щия период на тази година 
са увеличени с 5,1 на сто, а в 
предишния с 10,7 на сто. Це
ните на селскостопанските про 
изведения в периода 
ври
увеличени с 5,5 на 
през същия период миналата 
година с 11 на сто. Тези дан
ни показват, че повишението 
на цените през настоящата 
година е значително намалено.

вори и за платежния 
страната. През девето 

сеца на тази година платеж
ният баланс показва сусрицит 
от около 330 милиона долара 

дефицита от 912 ми- 
„ долара от същия пери

од миналата година, „фябва 
изтъква д-р

г
мела

хиляди милиона динара, а не- 
динара. До голяма 
спряно увеличението ма несто 
палените
Това не би било 
ако в тези инвестиции не се 
намират и средствата за жи
лищно

Сюзният съвет и Съветът на републиките и области
те ще бъдат свикани на 25 и 26 ноември т. г.

На дневен ред на сесията ще бъде отчетът на Пред- 
еадатадстсото на СФРЮ за състоянието и проблемите във 
'гътрешната и външна политика и гласуването на Закона за 
сдружения труд. „
' Очаква се във връзка с отчета на Председателството 
на СФРЮ за проблемите във вътрешната и външна полити
ка пред делегатите на двата съвета да говори президентът

на Председателството на

степен е
спрямо 
лион а капиталовложения.

страната тревожно,
да се каже .
Шефер, че търговският дефи
цит през същия период е 
още твърде висок и възлиза 
на 1711 милиона долара, ма- 

намален в сравне-

строителство, чието
изоставане икономически и со 
циално не е оправдателно. 
Все още относително

капиталовложенията в от
раслите, нъдето и съществу
ващите мощности не се из
ползуват най-добре.

Цялостно гледано 
чертава д-р Шефер 
ни са добри условия 
минаване

положение
то е 

отнолиотона Републиката и председател 
СФРЮ Йосип Броз Тито.

По повод глаоуването на Закона за сдружения труд, 
експозе ще изнесе председателят на Скупщината на СФРЮ 
Киро Гли|Оров.

Това бе оповестено от Секретариата за информации 
към Снупщината на СФРЮ, след заседанието на Предсе
дателството на Снупщината на СФРЮ, състояло се на 2 
ноември т.г. в Белград.

са голе-нар че е 
ние с миналата година (.тогава 

2844 милиона
ми

възлизаше на 
долара). Размерът на външно 
тър1*овоната платежоспособ 
ност твърде много се увели 
чи, така че валутните резер 
ви сега надхвърлят 2,7 мили 
арда долара. Положението в 
областта на икономическите 
ни отношения с чужбина е ка 
чествено променено, 
позиция е заздравена и сега 
постигнатите резултати трябва 
да ползуваме в по-нататъшната 
стабилизация на стопанството.

Давайки оценка за по-бав
ното увеличение на производ
ство през тази година д-р Б. 
Шефер изтъкна, че за това 
най-много са допринесли ин
вестиционните разходи. Око
ло една трета от инвестицио
нните плащания тази година 
представляват дългове от ми
налите години. Това е много 
и затруднява хода текущите 
капиталовложения. В началото 
на 1976 година в изграждане 
е имало 15 712 обекта, чиято 
обща стойност според проек
тосметките им възлиза на 336 
хиляди милиона динара. В то

положителните

— под- 
създаде- 
за пре- 

от настоящата в 
следващата година. Що се ка
сае до световната икономина 
може да се разчита на уме
рена нонюнтура. Следователно 
през следващата година у- ’ 
лията главно трябва да се

"Ш пряко прилагане и 
провеждане на приетата със 
средносрочния план 
към прилагане 
нови системни 
н аги в

нашата

Ж
политика, 

и изготвяне на 
закони, но ви-

коннретните материала™
го ^Ваи<ата.годана "° «но 
Основно бъде нлючова.
лож^еНл°ниетеЛапрСоецеРсГВИВаТ П°
ществените 
тието, едно 
се премахнат 
флация, 
нат промените 
ге отношения 
ге закони.

здрава с
проме

денем- 
юли тази година са 

сто, а

в разви-
отношения 

след друго, да 
огнищата на 

Да се тлас- 
обществени- 

съ» «ласно

съ глас

ин-по-силно
в

нови-

САВО КЪРЖАВАЦ — ДРАГАН МАРНОВИЧ

№НФ0РМБЮР0 - КАКВО Е ТОВА?СЕСИЯ НА' СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

ЦЯЛОСТНО И ПО-УСНОРЕНО ПРОВЕЖДА
НЕ МА РЕШЕНИЯТА, ПРИЕТИ В Н0Л0МБ0 Изявлението на ЦК на ЮКП по повод резолюцията 

на Инфорбюро (3)Миналата седмица в Скуп
щината на СФРЮ се състоя
ха общи и отделни сесии на 
Съюзния съвет и Съвета на 
републиките и областите. Де
легатите приеха отчета, изне
сен от подпредседателя на 
Съюзния изпълнителен съвет 
и съюзен секретар на външни 
те работи Милош Минич за 
участието на СФРЮ на Пета
та конференция на необвърза
ните страни, състояла се от 
16. до 19 август т. г. в Ко
ломбо.

Двата съвета на Снупщина
та приеха изводи във връзка

:,?,ГЛУ " ’~У"'Г'Г^7ХГ11

с енспозето на Милош Минич 
за V среща на необвързаните.

В изводите между другото 
се нейютатира, че Петата кон
ференция в Коломбо е по
твърдила характера и ролята 
на движението на необвърза- 
ността в международните отно 
шения като универсален, неза 
меним и независим фактор в 
изграждането на нови иконо
мически и политичесни отно
шения.

Подчертава се, че Конфе
ренцията в Коломбо е показа
ла висока степен на един
ство и се изтъква необходи
мостта от още по-голяма со
лидарност на необвързаните 
страни, специално в провеж
дане на предвидените кон
кретни програми.

В изводите като твърде ва
жно се подчертава, че Петата 
конференция е сложила уда
рение на икономическите про
блеми като първостепенни по
литически проблеми в днеш
ния свят и още повече е раз
работила концепцията за новия 
международен икономически 
порядък.

Скупщината на СФРЮ осо
бено подчертава приноса, кой 
то президентът Тито даде за 
афирмация на политиката на 
необвързване като независим 
фактор, за укрепване ролята 
на необвързаните страни в съ 
временните международни от
ношения, канто и за цялост
ния успех на Конференцията.

В изводите Снупщината на 
СФРЮ посочва най-важните 
задачи пред обществено-поли
тическите общности в провеж 
дане на решенията, приети в 
Коломбо, от чието изпълне
ние в голяма степен зависи и 
престижът на нашата страна 
в света.

При това ЦК на ЮКП подчертава- че 
по-нататъшното идейно-политическо сплотя
ване на фронтовените маси, свързването 
на политическата дейност на аПртията с 
дейността на Фронта — е една от най-ва
жните задачи на Партията.

нието на писмото на ЦК на ВКП (б), а 
на всички партийни членове са известни 
Хебранг и Жуйович.

ЦК на ЮКП е принуден да изрази 
своето учудване нак представителите на 
партии, членни на Информбюро, могат да 
вземат в защита Хебрайг и Жуйович, а 
да не потърсят от ЦК на ЮКП нинанви 
сведения. ЦК на ЮКП

Най-сетне, ЦК на ЮКП изтъква, че 
мнозинството негови членове не са нооп- 
тирани, но избрани. В изчисленията си ЦК 
на ВКП (б) не е взел членовете на По
литбюро, ноито отделно са избрани на Пе
тата национална конференция. Затова към 
числото от 22 членове на пленума на ЦК 
на ЮКП, нойто ЦК на ВКП (б) споменава 

едно овое писмо, трябва да се при
бавят още седем членове на Политбюро. 
Чудовищно е да се прави забележка на 
един Централен номитет на Комунистиче
ска партия, нойто във войната загуби де
сет свои членове, че на тяхно място са 
кооптирани седем другари, главно от ре
довете на нандидатите за ЦК на ЮКП.

се учудва защо 
се защитават хора, като напр: Жуйович, 
нойто през 1937 година г~
Коминтерна заедно с Горнич 
от ЦК на ЮКП, или като Хебранг, нойто 
пРед усташката полиция има предателско 
държание, за което излъга Партията, но
ито са франционери в ЮКП и действу- 

за нейното разбиване и на вредител- 
начин съботират темпа на строител

ството и индустриализацията на Югосла
вия. Нима това не е подкрепа на фран- 
ционерството, на предателите и на подрив
ната дейност орещу ЮКП? ЦК на ЮКП 
във връзна с това публикува нато притур
ка своите материали за Хебранг и Жуйо
вич.

по решение на 
е изключен

в

ват
V ски

КрптстНо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
ЦК на ЮКП отхвърля за смешно и 

неистинито твърдението за нелагалност на 
ЮКП и счита, че то между другото също 
е потвърждение за неразбиране формите 
на работа на ЮКП при определени усло
вия и в определени моменти. Формите 
на работа на ЮКП изникват от конкрет
ните условия на дългогодишен революцио
нен опит на нашата

6. ЦК на ЮКП отхвърля нато абсурд
но твърдението, че напоследък югослав
ските ръководители с голяма привърза
ност и от демагожки причини приеха мер
ни за национализация на дребната проми
шленост и дребната търговия. Тези мер- 

всъщност са били под»«отвени още 
шест месеца преди споменатите обвине
ния на ЦК на ВКП (б) срещу ЦК на 
ЮКП и са резултат на укрепването и ра
звитието на социалистическия сектор.

Измъкнатият цитат от речта на дру
гаря Кардел има само общо значение, до- 
като цялата 
линията ,на Партията към последователно 
изтласкване на капиталистическите елемен
ти в сегашния етап.

Във връзна с това става разбираемо 
защо органът на Информбюро, канто и 
съветският печат и печатът на някои дру
ги партии, не обнародваха напоследък ни- 
то една новина за уопехите на икономиче
ското строителство в Югославия, наквито 
са например: мероприятията за по-нататъ-

Иалияа всеки пвгьн 
Урежда редакционни

Партия, те в тазиТОДОР ВЕЛЧЕВ ниП прантина се показват нато правилни и те 
са важен фантор Партията да спечели до
верието на масите.
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ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ НАЧ1ЛО 

КЪМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО^
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА СВЕТА

СЕКРЕТАРИАТЪТ НА МОК НАСКС И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА МОК НА ССРН В НИШ ОЦЕНИХА КОНСТИТУЦИОН
НАТА РОЛЯ НА ССРН И ДЕЙНОСТТА НА СК В ТАЗИ 
ОБЛАСТ

Резултатите още не съответотвуват 

на нашите възможности и нужди
ТАЗИ година светът ще праз 

нува 59 години от започване
то на Белината октомврийска 
социалистическа революция, 
когато работническата класа в 
Русия в съюз с бедните се
ляни, под ръководството на 
Комунистическата партия, и ве 
линия Ленин, събори властта 
на буржоазията и установи ди 
ктатура на пролетариата. С то
ва се показаха общите зако
номерности за развитие на об 
ществото. Или, както каза дру 
гарят Тито, Октомврийската со
циалистическа революция 
начи началото на революцио
нен процес към социалистиче 
сно преобразование на света.

Под влияние на Октомврий
ската революция в света за
почва процес на освобождава 
не на работническата класа в 
много страни.

Югославските комунисти, ко 
ито взеха дейно участие в Ок
томврийската революция чрез 
създаване на свои части и се 
бореха за победа на октом
ври, също така в нашата ре
волюция знаеха творчески да 
приложат учението на маркси
зма-ленинизма за довеждане 
на революцията до победен 
«рай. Нашата партия и лично 
другарят Тито винапи са соче
ли »оля мото значение на Ок-

време на Втората световна во 
йна та беше в състояние да 
организира 
телно движение против ьаши- 
стките завоеватели.

В осъществяване конституци 
онната роля на ССРН в Виш
ни регион са постигнати зна
чителни резултати, но има и 
слабости, които придружават 
дейността на ССРН в някои 
среди, бе констатирано в три
месечното разискване в първи 
чните организации на СК и ме 
стните конференции на ССРН 
и на общото заседание на Се
кретариата на МОК на СКС и 
Председателството на МОК на 
ССРН в Ниш, проведено на 1 
ноември тл\

Във встъпителното слово на 
Драгомир Милоевич, секретар 
на МОК на СКС в Ниш и в 
разионванията на присъствува- 
щите бе подчертано, че успе- 
яно е превъзмогнато състоя
нието от времето на либера- 

, лизма, когато ССРН бе потис
нат на второстепенен коловоз. 
ССРН се обърна към ежедне
вните жизнени проблеми на 
населението, а СК с голяма 
отговорност осъществява своя
та идейна и организационна 
роля в ССРН. Превъзмогват 
се постепенно и партньорство 
то и паралелизмът в дейност
та на ССРН и останалите об
ществено-политически органи 
зации. ССРН разви добри фор 
ми на работа чрез разни сек
ции, координационни отбори, 
комиоии, тематични конферен
ции, конференции за взаим
но договаряне, дружества и 
одружения на граждани и т.н. 
което допринася за превъзмо! 
ването на форумната работа. 
Конференциите за обществено 
то положение и дейността на 
жените в местните общности 
и организациите на сдружения 
труд допринесоха за афирма- 
цията на жените, но и тун и- 
ма слабости, особено при зае
мане на ръководещи постове 
от страна на жените. Идейно- 
политическата същност на де
легатската система е потвърде
на, но все пан тук още не са 
изнамерени съответни методи 
и съдържание в работата на 
делегациите, особено когато се 
касае за тяхното влияние в из 
граждането на политиката на 
регионално, републинансно и

съюзно равнище. ССРН поназа 
широка дейност в системата 
на всенародната отбрана и об 
ществена самозащита.

Резултатите все пак още не 
съответств-уват на нашите въз 
можности и нужди. Някои но- 
мунисти в Нишки регион още 
не могат да намерят истинс
кото си място. Съществуват 
■още известни отпори, тенден
ции на форумна работа, въз
произвеждане на бюрократич
ни схващания, отеоняване ба
зата за решаване, • равнодуш- 
ност към работата на общест
вено-политическите организа
ции и т.н. Всичко това пред
ставлява голяма опасност за 
дейността на членовете на ОК 
в ССРН. Комунистите трябва 
да стоят начело в работата на 
обществено-политическите ор
ганизации и дълбоко да бъдат 
свързани с масите, да ги ор
ганизират. И влиянието на об
ществената база и сдружения 
труд в изграждане политината 
и разрешаване проблемите в 
местните общности и обратно 
не е достатъчно. Затова в ня
кои ореди допринасят и обе
мистите местни организации 
на ССРН.

Също така не задоволява и 
дейността на една част кому
нисти, които уставно са свър
зани в първичните организа
ции на СК в сдружения труд 
и в местните общности, нан- 
то и дейността на една част 
от интелигенцията и работни
ците в местопребиваването си. 
В някои среди не е ангажи
ран по-широн кръг активисти, 
тана че едни и същи хора у- 
частвуват във всички дейнос
ти. Трудовите организации в 
областта на селското стопан
ство и комунистите в тях, кан 
то и номунистите на село, не 
са показали добри резултати, 
според Конституцията и Зако
на в сдружаването труда на 
селскостопанските производи 
тели, бе изтъкнато на общото 
заседание на -секретариата на 
МОК на СКС и Председател
ството на МОК на ССРН.

Н ародоосвободи-

„ Затова — назва другарят 
аз подчертавам, 

Октомврийската революция за 
нас е имала огромно, решава 
що значение. Ако не беше Ок 
томврийската революция няма 
ше възможност за организира 
не съпротива за ноято аз го 
воря, нямаше

Тито че

да съществу
ва сегашното социалистическо 
отроителство в Югославия ни- 
то пък в ноято друга страна”.

оз-

Затова днес, след половин 
столетие от великия Онтом 
ври, когато искрите запалени 
на Аврора и Петровград избу 
хват в пожари на петте нон 
тинента в света и навсянъде 
на друг начин, но със същата 

освобождение на ра
ботническата класа от робст
вото на капитализма.

цел

Нашата страна, която в 
своята външна политика следи 
политиката на необвръзане и 
се застъпва за икономическо 
и политическо освобождение 
на още неосвободените страни 
в света на дело поддържа ве
ликите идеали на Октомври за 
пълно освобождение на поро
бените народи в света.

В. И. Ленин

томврийската революция за на 
растване на революционното 
движение у нас и в овета. 
блед Октомври у нас се съз
даде Комунистическата пар
тия на Югославия, която в 
парламента е имала 58 пред
ставители. ЮКП е ползвала 
опита на Октомври и учението 
на маркс-ленинизма и затова по Б. Н.

шно отслабване на капиталистическите еле 
менти, успехите по осъществяване на 
Плана, масовото предконгресно състеза
ние «а работническата класа и трудещите 
се, обединени в Народния фронт и т. н. 
Но фактите си остават факти. С тяхното 
премълчаване не може да се потулят про
изволната и напълно неоснователна кри
тика на икономическата политика на пра
вителството на ФНРЮ и линията на ЦК 
на ЮКП по стопанските въпроси.

7. ЦК на ЮКП твърди, че ниной от 
ръководителите не счита, че на Югосла- 

в борбата за изграждане на социа- 
и запазване независимостта не е

слени и изконструирани грешки и нлевети, 
но върху факта дали политиката на една 
партия действително е интернационалис- 
тичесна или не. Обаче, не може да се 

фактът, че информ- 
бюро погази принципите, върху ноито е 
създаден, а които предвиждаха добровол
ност на всяка партия ,по отношение прие
мането на заключения. Информбюро обаче 
не само, че принуждава ръководителите 
на ЮКП да признаят грешки, които не са 
направили, но призовава членовете 
ЮКП на бунт в Партията, за подкопаване 
единството на Партията. ЦК на ЮКП ни
кога не може да се съгласи да се дис
кутира за неговата политика върху осно
вата на измишльотини, недругарсни отно
шения, без взаимно доверие. Такава ос
нова не е принципна и в този, и само е 
този, смисъл ЦК на ЮКП счита, че не 
е равноправен в дискусиите и че не мо
же да приеме дискусиите върху тази ос- 
и с правилното решение на националния 
въпрос в Югославия, ЮКП доказа съв-

отмине тихомълком

на

вия
лизъм
необходима помощта на страните на на
родната демонрация и СССР. Само хора, 
загубили всякаква връзка с действител
ността, биха могли да твърдят нещо по
добно. ЦК на ЮКП при това трябва да 
изтъкне, че оказването на танава помощ 
и сътрудничеството не зависият само от 
него, но и от страните на народната де- 

и СССР. ЦК на ЮКП счита,

М. Величнов

ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МОК В НИШ

Последователно сдружаване 

на труд и сродствамокрация
че тази помощ трябва да се свързва с въ
трешната и външната политика на Юго
славия, но в нинанъв случай с факта, че 
той не можа да приеме неоснователните 

обосновани обвинения.

сем противоположното.
Със споменатите неправилни обвине

ния срещу нашата Партия, срещу работни
ческата класа и трудещите се маси, на 
народите на Югоолавия изобщо и на тях
ната безкористна и героична борба — е 
нанесена най-голяма историчесна неправ- 
дина.

но увеличен. Досегашното 
на сдружаване в тази област ха

рактеризират главно купо-про- 
сдружава- дажни отношения.

Обща оценка е, че резулта
тите в сдружаването. на Труд 
и средства, не съоветствуват 
на усилията. Причината е в 
безотговорното поведение на 
отделни организации на сдру
жения труд (ръководствата и 
на комунистите в тях) и не
последователно провеждане 
на приетите решения. Съюзът 
на комунистите по-енергично 
ще постави въпроса за поли-

Секретариатът на Междуоб- 
конференция

СКС в Ниш, разисквайки за 
самоуправителното 
не на труда и оредствата из
тъкна, че сдружаването до 
голяма степен завиои от про
цесите на интеграция на це
локупния обществен труд и 
овладяването на работниците 
с резултатите на своя труд.

Беше пооочено, че със съз
даването на ООСТ се засили 
и инициативата и влиянието 
на първичните организации на 
СК. Нарасна интересът и ан
гажирането на всички трудещи тическа отговорност не само,
се за съблюдаване на собстве когато се касае за отпори, но
ното икономическо и самоупра и за бездействие и опортю-
вително положение. Търсят се низъм.
по-добри производствени про 
грами, залежаването на стоки-. ускори в сторителството, кон
те е по-малко, оочат се причи- фенцията, леярната и други
ните за загуби и изнамирват промишлени отрасли. При то-
решения за по-стабилно стопа- ва то трябва да бъде и по
нисване. хоризонтална,' и по-вертинална

Оценено е, че сдружаване- насока, т. е. да се създават
то на труд и средства пости- производствени цялости.

, га известни резултати в орга
низациите на сдружения труд, 
донато свързването във въз- 
производствените цялости все 
още не задоволява. Също и 
броят на сдружените земедел ния. 
ски производители не е особе

щинската
и върху 1н е истини

Твърденията, че югославските ръково- 
готвят за отстъпки на импери- 

и за спогодба с тях за незави-
дители се 
глистите
симостта «а Югославия — напълно са из
мислени и принадлежат 
най-тежките клевети срещу нова Югосла-

Ма Централния комитет на ЮКП е 
ясно, че обвиненията на ЦК на ВКП (б) 
срещу ЦК на ЮКП ще използва вражес
ката пропаганда с цел да оклевети Съвет- 
окия съюз, Югославия и останалите де
мократични страни. Обаче ЦК на ЮКП 
оповестява, че не поема никаква отговор-

в редицата на

вия. _
нова. И по-нататък във връзка с горното, 
ЦК на ЮКП решително отхвърля обвине- 

Югославската комунистическа 
минала на позициите на нацио- 

си вътрешна и 
особено с борбата в

нието, че ност за воични тези явления, понеже с 
никанва овоя постъпка не пи е предиз
викал.

партия е
нализма. С целокупната 
външна политика, а

на Народооовободителната воина 
ЦК на ЮКП трябва обаче да подчер

тае, че в нянои страни на народната де
мокрация от партийните и държавните ор
гани са проявени редица с нищо непред- 
извииани постъпки, с ноито се обиждат на- 

>на Югославия, тяхната държава и 
които водят

Централният комитет на Югославска
та номуниотичеока партия призовава пар
тийните членове да сплотят редовете ои в 
борбата за осъществяване на партийната 
линия и още по-голямо 'укрепване един
ството на Партията, а работническата кла
са и останалите трудови маси, обединени 
в НароДния фронт, още шснупорито да 
продължат работата върху изграждането 
на нашата социалистическа родина. Това 
е единственият път и начин на практина 
да докажем цялата неоснователност на 
споменатите обвинения.

течение

Сдружаването трябва да се

родите
държавни представители и 
към отслабване на споменатото сътрудни
чество, към разваляне на отношенията с 
Югославия. ЦК на ЮКП не се счита за 

бъдеще да мълчи за подоб-задължен в 
ни постъпки.

8. ЦК на ЮНП не счита, че. с това 
дето отхвърли да дискутира за грешките, 

виновен, било с какво да 
е нарушил единството на комунистическия 
фронт. Единството на този фронт не се 
обосновава върху признаването на изми-

Тези въпроси ще разгледа 
и Междуобщинсната конферен 
ция на СКС в Нишки регион 
на предстоящото ои заседа-

Ст. Н.

мг'.'. ■ . -;л>х •у*»*»’»”’*»

29 юни 1948 година в Белград

ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ НОМИТЕТ 
НА ЮГОСЛАВСНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА

ПАРТИЯ

за ноито не е
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИБАБУШНИЦА: ЗАПИСВАНЕТО НА ЗАЕМ

На преден план - едружаваието на 

селскостопанските производител!УШИ И ПЕША...
Голям интерес на заседание* циалистичеокия съюз е напра- 

то на Общинската конферен- вил анализ на акцията. Подго- 
ция на СКС в Бабушница товката е била добра. От 20 
предизвика критическата ин- до 25 септември са проведени 
формация на председателя на събрания по районите със се- 
Координационния комитет по кретарите на първичните орга- 
записване за заем в Бабуш- мИзации, на ОК председателите 
нишка община Ноаица Стан* на месените организации на 
кович. Той изнесе, че тази все ССРН, членовете на политиче- 
народната акция е приета с ския актив за дадени райо- 
въодушевление в общината, ни, председателите на коор- 
обаче нейното провеждане в динационните комитети и би- 
дело е имало засечни в дей- ли утвърдени задачите. От- 
ността на някои комунисти, зивът на тези събрания не 
преди всичко членове на поли- бил задоволителен. Отсъсту- 
тическия актив, а след това и вали някои членове на полити- 
някои секретари на първични
те организации по селата. То
ва нещо е довело под въпрос
— както подчерта Станкович
— осъществяването на акци
ята сто на сто. До 26 октом
ври в общината са били запи
сани 5 228 300 динара или 74 
на сто от предвидената сума.
Общият брой на заемодатели
те е 3611. В организациите на 
сдружения труд са записани 
3 420 300 динара или 150 на 
сто от предвидената сума, а 
броят на заемодателите е 
1393. Селскостопанските про
изводители
999 500, а пенсионерите, тру
довите инвалиди, учащите се
— 808 500 динара.

В 23 организации на сдру
жения труд в общината всич
ки трудещи се са записали 
заем и там акцията фактичес 
ки е приключила. С малки из
ключения („Балнанм, „Лужни- 
ца" и „Таламбас”) воички ра
ботници са записали по един 
личен доход.

— В местните общности — 
каза Станкович

дители желаят да получат из 
вестна сигурност. ТеПонастоящем в Ьосилеград- 

сна община са в ход събра
ния в местните организации 
на Социалистическия съюз. 
Централна тема на разисква
не е сдружаването на селсно- 

производители.

желаят* В местните ор- | 
ганизации на ССРН 
нашироко се разис
ква по сдружаване-

наже какво могатда им се 
да произвеждат, за да лолу- 

дохсди. Само 
така ще отговорят на обще
ствените си задължения и ще 
имат печалба.

Но сдружаването в селско
то стопанство на Босилеград- 
сна община 
един доста сериозен проблем: 
немалко селоностопансни лро- 

прехвърлили

чат по-висони

стопанските
Обсъждат се главно възмож
ностите и условията, начините 
и пътищата за сдружаването 
на частните собственици вър
ху основите на обединяване 
на труд и средства.

Оовен това, на събранията 
на местните организации на 
ССРН се разисква и по набо
лелите комунално-битови проб 
леми на местните общности. 
А това са 
връзка с електрификацията, 
строителството на пътища и 
в одо проводи, хи пи е н и зи р а н е то 
и благоустрояваното на сели
ща и пр.

то

селското стопанство и на село 
при Общинската конференция 
на СНС и Секцията за селоно 
стопанство и село при ибщин 
ската конференция на ССРН.

Разискванията в 37-те мест
ни организации на Социалис- 

общината

се сблъсква с

саизводители 
шейсетте и не могат да пред
ложат свой труд. С други ду
ми, не са годни за селскосто
панско производство, въпрени 
че са собственици на имоти.

разисквания 
потвърдиха, че основната на- 
сона — развитие на животно- 

е правилно из-

чеокия актив и други активи
сти. Затова и на последното 
заседание 
ния комитет е решено да се 
потърси отговорност от неак
тивните членове на координа
ционния комитет и политичес
кия актив за безотговорно от
ношение към тази важна по-

тическия съюз 
трябва окончателно да послу 
жат на Общинската конферен 
ция на СКС да ускори про 
цеоите на сдружаване в сел 
сното стопанство.

вкоординационна
проблемите във Досегашните

В'ЬДСТВОТО 
брана. Остава да се изнамер
ят такива форми на производ
ствено сътрудничество, които 
ще спомогнат на селското сто 
панство да премине от енстен 
зивно към интензивно, в та
зи насока от предстоящото 
усвояване на Занонолроента 
за сдружения труд се очаква 
да даде отговори на въпро
си, които все още предизвик
ват дилеми и недоумение.

Събранията в местните орга 
низации на ССРН са удобна 
възможност да се получи об
ща представа и в това напра
вление досе^ могат да се 
оценят като доста успеш-

Ооновната насока на разви
тие на селското стопанство в 
Босилеградона община е жи 
вотновъдството и 
ството на животновъдна хра 
на. Но поради обстоятелство 
то, че частният сектор гтрите 
жава болшинството площи, и 
то доста разпокъсани, необхо 
димостта от производствено съ 
трудничеотво е налице.

— -На всички събрания се 
откроява желанието на селско 
стопанските производители да 
обединяват средства и труд 
— заяви председателят на Об 
щиноката нонференция на Со
циалистическия съюз в ьоси- 
леград Борис Костадинов. — 
Но селокоотопаноните произво

ЗА СДРУЖАВАНЕТО — ШИ 
РОКА АКЦИЯ

литическа акция.
Информацията бе приета с 

пълно одобрение от членове
те на Общинската конферен
ция на Съюза на комунистите 
в Бабушница.

Наистина, касае се за голя- 
безотговорност, 

хвърля сянка върху една от 
найчолемите акции след осво
бождението у нас. А тяхната 
бездейност довежда под въ
прос изпълнението на плана, 
защото на десетина дни пре
ди приключването на акцията 
(на между общинско ниво е ре 
шено тя да приключи на 10 
ноември) Бабушнишна община 
е на девето място между 15 
общини в региона.

До приключването на акция
та ще бъдат предприети до
пълнителни мерки тя да бъде 
завършена успешно, но сигур 
но е, че ония, които не са 
отнесли отговорно към възло
жената задача ще получат и 
съответно наказание, защото 
хвърлят петно върху уопеха 
на една благородна и важна 
обществено-политичесна 
ция.

производ

Всъщност, към въпроса за 
сдружаването се пристъпи по- 
сериозно след анализа за сдру 
жаването на селскостопаноки-

През 1975 година с 
ООСТ „Напредък” — 
Босилеград са снлючени 
54 договора за съвмест
но угояване на юнци — 
74 глави добитън. За 
разплодни нрави и юн
ци са сключени 48 до
говора
добитън. Също се по
стигнати договори за 
около 800 глави дребен 
добитък. На селскосто
панските производите
ли са дадени нредити 
над един милион дина

ма ноято
са записали

за 76 глави ни.
Ст. Н.

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 

МАРКСИЧЕСН0Т0 ИЗДИГАНЕра.
През 1976 г., освен

предишните договори с 
валидност от пет годи
ни, са снлючени още 46 
договора за угояване на 
юнци и 46 договора за 
разплодни нрави и юни
ци, както и за 547 гла
ви дребен добитън. Да
дени са средства на 
стойност от 930 хиляди 
динара.

положение
то не е добро. Има общнос
ти нато Реснин, Киевац и 
Стол, ноито са изпълнили и 
ще надхвърлят плана. Но има 
и такива като: Драгинац, Бог- 
дановац, Щърбовац, Ралин, 
Валниш и др., в които акци
ята е в началото си.

Координационният 
по записване на заем нъм Об
щинската конференция на Со-

(От 1 стр.)
на комунистите в организаци
ите на сдружения труд е осъ
ществена напълно.

Темите от програмата са об 
работени в първи и втори ра
йон в Бабушница и в район
ните центрове: В. Бонинци, 
Любераджа, Стрелъц и Звон- 
ци. В работата на тези нур- 
сове са взели участие 268 но- 
мунисти.

деления на шнолата за само- 
управители „Ммлелтие Поло
вин” с 60 курсанти.

Общо заключение на нонфе 
ренцията беше, че тези курсо 
ве са изграли важна роля в 
идейно-политическото издига
не на номунистите, но че за
напред ще трябва при всички 
те курсове да се провеждат 
задължителни проверки на зна 
лията.

ан- те производители, нойто бе 
изготвен от Комисията за об
ществено-икономически и са- 
'моуправителни отношения в

комите

ЗА ПО-ШИРОКО ВКЛЮЧВАНЕ 
НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИ

НОВАТА ПРОГРАМА ДА СЕ 
ПРОВЕДЕ ДОКРАЙ

М. А.

ЦИ
Разисквайки по осъществя

ването на досегашната програ
ма членовете на Общинската 
нонференция единодушно се 
изназаха, че тя трябва да се 
проведе донрай, като много от 
нереализираните теми се вклю 
чат в новата програма за пе
риод септември 1976 
1977 година. За тази цел до 
края на денември да оъдат 
изнесени още 6 
първичните

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОСС В ДИМИТРОВГРАД ПРИЕ Просветните работници са 
били включени в осъществя 
ването на програмата по идеи 
но-политическо издигане в сво 

първични 
Тъй нато марнсическото обра 
зо вани е и издигане на прос
ветните

Мерки за защита на жизненото равнище ите организации

работници е пряно 
свързано с идейното издигане 
на подрастващото 
и неговото определение за со 
циализъм и 
на този въпрос е обърнато по- 
голямо внимание. За просвет
ните дейци са били предвиде
ни 50 теми, но програмата не 
е изпълнена изцяло. През фе
вруари настоящата година по 
време на събора на просвет
ните работници са разработе
ли 4 теми, но преподавателски 
те колективи не оа предприе
ли воично възможмо и остана 
лите теми да бъдат разра
ботени и обсъдени, така че 
по-пюлямата част от тях ще 
трябва да се реализира допъл
нително.

Младежката 
школа при гимназията 
вършили 35 курсанти, а допис
ката шнола на „Борба” и мла
дежката политическа шнола 
„Нада Томич” 48 курсанти.

м организациите на сдруже
ния труд са работили три от-

Обсъждайки решението на 
Съюзния изпълнителен съвет 
за увеличение на цените на 
пшеницата, брашното, хляба, 
олиото и Т.Н. Председателство 
то на Общинския синдикален 
съвет в Димитровград пред
прие опешни мерни за защи
та на жизненото равнище на 
семействата с ниони лични до 
ходи.

В този смисъл до организа
циите на сдружения труд в об
щината са отправени предло
жения, които всъщност пред
ставляват мероприятия за за 
компенсиране на увеличените 
жизнени разходи. Председате
лството предлага личните до
ходи до 2 хиляди динара да 
се считат като ниони лични до 
ходи. На воички работници,

юниполучавали личен доход до 2 
хиляди динара, личният доход 
да се увеличи с 50 динара.

Освен това организациите 
на сдружения труд трябва да 
■водят по-голяма грижа и за 
общественото хранене на ра
ботниците, разрешаване на жи 
лищлите им проблеми, до ра
ботното им място и тж.

Средства за осъществяване 
.на тези цели трябва да се о- 
безлечат с увеличение произ
водителността на труда и до
хода, икономисване на ма
териалите и суровините по-го- 
лямо ползване на производст
вените мощности и др.

Необходимо е да се окаже 
помощ и на лицата без рабо- 

зачислени в отдела за 
настаняване. Необходимо е да

се увеличи и 
на нова работна ръка. В това 
отношение организациите 
одружения труд се задължа- 
ват да разгледат възможности

настаняването
поколение

теми 
организации 

Съюза на комунистите, изтък 
нато бе занапред да се пос
вети по-голямо внимание 
работата на първичните орга
низации на село, които често 
пъти не са в 
обезпечат лектори 
теми. За

вна
самоуправление, на

те за откриване на нови ра
ботни места. Досегашната „за
твореност” на някои трудови

на

състояние да 
за дадени 

целта ще се създа- 
дат 10 районни пуннтове 
лата: :

организации, хонорарлата ра
бота и останалите отрицател-

отношениени прояви в това 
трябва да се премахнат.

В мероприятията за номпел- 
оиране на увеличените жизне
ни разходи е предложено и у- 
величение на детските доба
въчни, помощта на социални
те случаи и увеличение доба
въчните на участниците в На 
родоосвободителната борба.

в се-
Звонци, Стрелъц, Раков 

дол, Любераджа, 
нинци, Богщановац, Стол, Д. 
Стрижевац, Г. Кърнино и Ба
бушница. Занапред ще трябва 
да се посвети и по-голямо 
мание на индивидуалното 
дигане на комунистите. Освен 
книги и др. литература 
ки комунистите в

Велико Бо-

вни
из-

политичесна
са за- всич- 

общината 
ще се абонират ма вестник Ко
мунист" и 
лизъм”. списание „ооциа-та

НъА. Д.
М. А.
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ШОСЕЙНАТА МРЕЖА В СР СЪРБИЯ ДО 1980 ГОДИНА
АКТУАЛНА ТЕМА

МНОГО ЗАБЕЛЕЖКИ ПО 

ПРОЕКТА
ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА КАДРИ—ВАЖНА ЗАДАЧА

ДА БЪДЕМ .НАЯСНО: за прогреса на 
стопанството, просветното дело, здравео
пазването, културата и всички други обще
ствени деятелности са необходими добре 
подготвени специалисти. Една от причини
те за сравнително големия застой в раз
витието на стопанството и обществените 
дейности а Боси ле граден а община е, че 
няма достатъчно квалифицирани и високо
квалифицирани кадри. Кадрите са обектив
но-съществена необходимост, за да се 
преодолее изостаналостта в стопанството 
и стабилизирането му.

Ако анализираме кадровия въпрос в 
трудовите организации и във всички струк
тури на обществено-политическия живот 
ще дойдем до заключението, че няма до
статъчно кадри с виеше и полувисше об
разование. Най-необходими са икономисти 
за счетоводно-финансови, комерчесни, тър
говски, планово-аналитични, развойни и 
други служби и отделния. След това юри
сти за правните служби, зъболекари и 
лекари, инженеричиашиностроители, препо
даватели по физичеоко възпитание, по ху- 
дождетврно и музикално образование 
и т.н.

трябва да се положат много усилия, ще 
трябва той да се разрешава планово, за 
да не се влоши положението още повече. 
Необходимо е да се изротви един ана
лиз за кадровия въпрос от страна на об
щинското координационно тяло, който да 
бъде обсъден от обществено-политичес
ките организации и Общинската скупщи
на, да бъдат набелязани съответни ме-

Има много недоразумения 
в проекта на средносрочно из
граждане на пътища в републ и
ка Сърбия до 1980 година, кой
то бе обсъден на заседание 
на председателството на Меж 
дуобщинската регионална ску.п 
щина в Ниш на 1 ноември 
т. г. Както изнесоха почти 
всички председатели на Об
щинските скупщини в региона, 
при съставянето на проекта, 
не са били взимани предвид 
едни и същи критерии. Само 
така може да се обясни голя
мата разлика за строеж или 
реконструкция за пътища, ко
ито в един регион да речем 
струват 30—40 милиона дина
ра, а в друг — двойно пове-

Отделно бе подчертано, че 
Нишки реиион, в който от 15 
— 9 общини са изостанали, 
не е добре застъпен в плана, 
и покрай факта, че шосейните 
съобщения в този регион са 
между най-слабите в републи
ката.

Направена е забележка във 
връзка с внасянето на някои 
пътища, които по-рано, в' ра
зискванията са били окачестве 
ни като пътища, които ще се 
ползват с предимство като на
пример пътя Суково — Звон- 
ци. В проекта той се третира 
като път от второстепено зна 
чение.

Прието бе предложението в 
изготвянето на плана по сред
носрочно изграждане на пъти
ща в СР Сърбия да се даде 
предимство на изграждането 
на някои участъци от автома
гистралата Зайчар — Ниш — 
При щина, а също така и пред 
ложението за пътя Суково — 
Звонци да се отпуснат още 
20 милиона динара.

С учредяването на самоуп- 
равителните общности на ин
тересите за пътно стопанство, 
в началото на идната година 
ще се въведе повече ред в 
тази стопанска област, а дото
гава и ясно ще се разгрини- 
чи нои шосета са от републи
канско, кои от регионално, и 
кои от общинско значение.

роприятия за разрешаването му.
В Бооилеградока община годишно сто

тина младежи и девойки завръшват сред
но образование. От тях над половината 
завръшват полувисше или виеше образо
вание. Значи — от този край „излизат" 
кадри. .Но тъй като не могат да намерят 
работа в родния край те се настаняват 
на работа във вътрешността на страната. 
Тук възниква значи още един въпрос; 
как да се привлекат младите специалис
ти. Най-подходящ начин, струва ми се е 
ако от средства на републиканския зае- 
модателен фонд се отпускат стипендии 
за следващите, ноито след завръшване на 
образованието си, ще постъпят на работа 
в родния край. В такъв случай общината 
ще участвува само с 10 на |Сто в раз
носките за стипендиране, понеже се тре
тира като изостанала община.

Кадровите кредити са изход за много 
студенти от изостаналите общини. Те се 
дават на 12 месеца в годината месечно 
до 2000 динара. Получаващият кредит се 
задължава след завършване на следва
нето да работи в общината-съкредитор.

По този начин мнозина студенти биха 
се определили да взимат кадрови кре
дити. Това е шанс и за изостаналите об
щини с най-малко средства да дойдат 
до толкова необходимите специалисти. 
Някои общини в Социалистическата ре
публика Сърбия създават и .самоуправи- 
телни общности на интересите за стипен
диране и кредитиране на кадри.

Този въпрос заслужава внимание и в ■ 
Босилеградска община, защото в момента 
освен Здравния дом, нито една трудова 
организация няма стипендианти.

че.
Но ако погледнем какво е положе

нието в общината, ще установим, че в 
окоро бъдеще ще й трябват много от тези 
специалисти. В процеса на сдружаването 

производители ще

Друга основна забележка 
във връзка с проекта за 
средноорочно изграждане на 
пътища е, че не се водила 
сметка за самоуправителното 
организиране и договаряне. 
Тъй като все още не са съз
дадени самоуправителни об
щности за строеж на пътища 
— средствата се разпределят 
на републиканско равнище и 
при такъв начин на разпреде
ление се случва някои общи
ни да „издействуват” повече 
средства, а други да останат 
,.с къси ръкави”.

Това нещо довежда и до 
недоволство в някои общини, 
особено в изостаналите.

на селскостопанските 
трябват повече агрономи и лесовъди. За 
богатата дейност на културния дом и раз 
витието на културата са необходими спе 
циалИсти-музиканти, майстори на сценич 
ното изкуство и др. За работата на ново 
строещия са хотел ще трябват гостил н и 
чари, икономисти, туристически работници 

районните амбулаторииЗа .работата 
ще трябват лекари и зъболекари.

За електрификацията, за изграждане
то на шосейната мрежа и квартири, за ра
ботата на мините в Караманица, Лисина 
и Любата ще трябват съответни специ-

на

алисти.
диспропорцията между по- 

налице. За 
надровия зъпрос ще

Значи
требите и възможностите е 
разрешаването на

М. Андонов
Райчо Василев

Вестниците, списанията, ра
диото и телевизията не са до
статъчни за информиране на 
населението. С изключение 
на „Братство” други вестници 
малко се разпространяват в 
общината, а радио и телеви
зия няма във всички села, по
неже още не са електрифи
цирани. Затова събранията си 
остават като важна форма за 
информиране и те трябва да 
се организират и провеждат 
редовно.

В последно време все пове
че се говори за по-пълното 
информиране на гражданина 
и трудещия се. Това се отна
ся не само за информиране 
по външно-политически въпро 
си, но и за положението у 
нас, за работата на Общинска 
та скупщина, трудовата орга
низация, местната обшност, 
самоуправителните общности 
на интересите. В Бооилеград- 
ска община осведомеността 
на населението не е на завид
но равнище. Затова напо
следък ръководствата на об-

БОСИЛЕГРАД

За по-пълна осведоменост на 

гражданите и трудещите се
Сега съветите ще трябва да 
свикнат събрания, на които да 
запознаят гражданите с взе
тите решения. Така и реше
нията ще получат верифика
ция, а избирателите ще бъдат 
информирани за какво е ре
шавано.

ни въпроси. Така беше с раз
искванията по Законопроекта 
на сдружения труд, обществе 
ната самозащита и др.

Но все още един проблем е 
належащ. Слабо е присъстви
ето на гражданите и трудещи
те се на организираните съб
рания. Ако през летния пери
од за това има известно оп
равдание, то сега, когато ид
ва есента и зимата, трябва да 
се направи всичко възможно, 
за да се обезпечи най-масо
во посещение на събранията.

ществено-политическите орга
низации, Общинската скупщи
на и Изпълнителният съвет 
предприемат мерки за подоб
рение на осведомеността. По
средством политическия актив 
те запознават гражданите и 
трудещи се с всички най-важ- И. Андонов

ДИМИТРОВГРАДНародният заем и данъчните 

облекчения Средства за поправка иа 

общински пътищаВ местните общности и в 
сдружения 

съа\ествуват делегации
КУПУВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ организациите на 

труд
и техни делегати в Общинска 
та скупщина. Материали 
всички въпроси, за които се 
разисква и решава в Общин
ската окупщина редовно се 
доставят на делегатите. Деле
гатите са длъжни да запозна
ват делегаците с тях, а след 
това и с решенията на Об- 
щиноката онупщина. В Бооиле 
градска община' обаче връзка
та между делегатите и деле
гациите не е на задоволител
но ниво. Материалите се об
съждат в делегациите, правят 
се забележки и предложения 
но пю-късно, делегатите и де
легациите не запознават с тях 
избирателите. Така че базата 
не е включена достатъчно в 
решаването. Затова занапред 
трябва да се .настои да се ук
репва и разширява връзката 
-между делегациите, делегати
те и базата.

В СЪБИРАНЕТО на народен заем важно мярто заема 
купуването на облигации. За сумата с иоято са купени об
лигации се намалява основата за плащане на данък през 
1976 година. Облигациите са ценни ннижа, които могат да 
се ползуват като готови пари при теглене на кредити и 
плащане на различни видове данъци и облагания. Срещу 
облигациите собственикът им получава лихва 10 на сто го
дишно от 1 октомври 1976 година па все до окончателното 

заема. Ано купим облигация от 1000 динара, 
да пресметнем, че с лихвата до 1985 г.

КООРДИНАЦИОННОТО ТЯ
ЛО при Общинската конферен 
ция на Социалистическия 
съюз, за саниране щетите от 
природните бедствия в Димит
ровградска община, разгледа 
отчета за събраните и израз
ходвани средства в изтеклия 
двегодишен период.

През 1975 година, от различ
ни източници 
ца, местни общности, органи
зациите на сдружения труд, 
републикански и общински фо 
ндове и тлн. — са събрани 
към един милион и осемсто
тин хиляди динара.

От тези оредства над 370 хи 
ляди динара са отделени^ на 
селскостопанските семейства 
претърпели щети от природ
ните бедствия. Като помощ на 
учениците и студенти, от до
макинства претърпели щета, 
е отделена сума от 24 хиля
ди динара. За пътя Т. Одоро- 
вци — Куса врана координа
ционното тяло е отпуснало о- 
коло 500 хиляди динара. Об
що през 1975 година, за са
ниране щетите от природните 
бедствия, са изразходвани към

900 хиляди динара. ~ ' 
През 1976 година, са събра

ни над 400 хиляди динара. С 
тези средствата от миналата 
година сумата възлиза на по
чти един милион и триста .хи
ляди динара.

Координационното тяло ре
ши да разпредели и тези сре
дства. С оглед, че претърпе
лите щета селски домакинства 
са получили помощ, бе реше- 
но тези средства да се раз
пределят за поправка на об
щински пътища.

по

отплащане на 
ние веднага можем 
ще ни б/Удат върнати общо 1675 динара.

Облигации могат да се купят във всички банки, СДК 
и пощи на територията на СР Сърбия накто и във всични 

Югославската инвестиционна банка и на Бел
градската банка в цяла Югославия.

отделни ли-

клонове на

Най-много пари са отделени 
за пътя Смиловци — Сенокос 
— 500 хиляди динара. За пътя 
Лукавица — Долна Невля 
отпусната сума от 450 хиляди 
динара. За поправка на пътя 
Вълновия — Долни Криводол 
координационното тяло е от
делило 50 хиляди, а за пътя 
в Бребевница 5 хиляди дина
ра. Освен това са отделени и 
12 хиляди динара за поправ
ка на телефонната линия от 
Поганово до Барйе. Неразпре- 
делени средства остават във 
Фонда като резерв.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНЯ
В обновата за плащане на данък за общия приход

Тована гражданите не влиза размерът на внесения заем. 
плащане данъци и облагания: е

се отнася за
__ на личен доход от самостоятелно упражняване на

занаяти и други стопансни дейности,
личен доход от самостоятелно упражняване на 

интелектуални и други нестопански услуги,^
— на приходи от селсностопансна дейност,
— на сгради и приходи от сгради,
— на товарни моторни возила и под.

— на

Показателен пример в това 
местните об-отношение са и 

щности. През летния период 
съветите на мес-адите общнос
ти са решавали по воични въ
проси, донато избирателите не 
са запознати за решаваното.

ЗАПИСВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ
Заем може да се запише или да се цупят облигации 

общи записвателни лунитове, ноито се отириват 
банните, на СДН, пощите, местните об- 

и във всяко село. _____ __

на всични 
при клоновете на 
щности, а наскоро

А, Д.
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СЪБРАНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДИМИТРОВГРАД ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТИЩА В ДИМИТРОВГРАДСКАОБ1ЦИНА

ШИШ ЕДНО
пткюЕ друго

Обсъден проекто 

планът за развитие 

на Региона
В ДИМИТРОВГРАД се със

тоя събрание на гражданите, 
на което се разисква по про
ектоплана на обществено-ико
номическото развитие на Ниш 
ки регион от 1976 до 1980 го
дина. Встъпително изложение 
изнесе Милойко Милованович, 
представител на Регионалната 
стопансна намара в Ниш.

В изложението си той се 
спря върху бъдещото разви
тие на стопанството. Според 
проектоплана общият доход в 
региона трябва да бележи 
ръст от 13,8 на сто, личните 
доходи от 12,5 настаняването 
на работа 4,4 във фондовете 
трябва да се отделят всяка 
година средства за 22 на сто 
повече от досега.

В разискванията гражданите 
от местната общност в Дими
тровград направиха някои забе
лежки във връзка с проекто
плана. В това отношение се из 
тънна, че в него са намерили 
място много обекти от не осо
бено голямо значение, а за то
ва пън редица обенти важни 
за Димитровградска община

не са намерили място в този 
план. Като пример беше изтък 
нат районният водопровод, уре 
ждането на граничния пропус- 
квателен пункт ,,Градини", из
граждането на пътища и др. 
Също в плана не е нищо ка
зано какво ще се предприеме 
за по-успешното решаване на 
проблема във връзка с учеб 
ниците на български език.

Със събранието на гражда
ните в Димитровград разисква 
нията не приключват, в всъщ 
ност започват. Проектопланът 
ще бъде приет до 15 февруа
ри 1977 г. А до тази дата до 
Общинската конференция на 
Социалистическия съюз в Ди 
митровград могат да се изпра
щат забележки за изменения 
и допълнения на плана. Тези 
забележки трябва да отправ
ят обществено-политическите 
организации, местните общно
сти, самоуправителните общно 
сти на интересите, ор!«аниза- 
циите на сдружения труд и 
гражданите.

на граничния пункт „Гради
ни", относно разширяване на 
пропуснвателния пункт.

Работите върху изтотвянето 
на детайлно урбанистическо 
решение, по предложение на 
работната група, трябва да из
върши Дирекцията за урба
низъм в Ниш.

На нрая е определена и ди
намика в изпъляването на ра
ботите. С изпълнението на 
плана трябва да се разрешат 
всички проблеми с граничния 
преход за следващия туристи
чески сезон.

Има обаче един неясен въ
прос. В проектоплана за сред- 
носрочно развитие на пътища 
та в СР Сърбия не е пред
видено изграждане и рекон
струкция нито на един път в 
Димитровградска община, ни
то на граничния пункт „Гра
дини".

Във връзка с това се обър
нахме с въпрос към предсе
дателя на Общинската скупщи 
на в Димитровград инж. БО
РИС БОРИСОВ, който е уча
ствувал във всички разговори 
по този въпрос.

— За реализирането на ве
че спомената програма, относ
но разрешаване проблемите

НЕОТДАВНА в Белград в Из 
пълнителния съвет на Скуп
щината на СР Сърбия са об
съдени проблемите свързани 
с граничния пункт „Градини" 
и възможностите за разроша-

да даде предложение за раз
решаване на проблемите и по 
сочи източници, от които ще 
се обезпечат средства.

Също е прието 
органи във Федерацията, Ре-

съответни

-■ 11

А. Д.

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД
Гранично-пропусквателният пункт „Градини”

ГРИЖА ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ публиката и общината да из
готвят свои

ването им. В разговора са 
взели участие представители 
на Републиката, Междуобщин- 
ската регионална общност 
Ниш и на Общинската скуп
щина в Димитровград.

Извод от съвещанието е 
бил да се формира работна 
група, чиято задача ще бъде 
изготвяне на проект. В не.о 
трябва да бъде предстазомо 
сегашното състояние на гра
ничния пункт и възникващи
те проблеми, особено през 
летния сезон. Групата трябва

материали и ги 
доставят на работната група. 
Тези материали, сетне ще об
съди Изпълнителният съвет на 
СР Сърбия.

на граничния пункт, съществу
ват източници на средства. 
Все още не е ясно защо Съ
ветът за пътища в СР Сър
бия не е имал предвид прие
тите становища в политиката 
по изграждане на пътищата в 
нашата община. Така по не
известни причини се случва 
да не са взети предвид и пъ
тищата Суново — Звонци — 
Бабушница, Пирот

ОТ 1 НОЕМВРИ ще продължи три години. По 
този начин, след три години. 
Здравният дом в Димитров
град ще има и първия спе
циалист-стоматолог.

Решението е прието въз ос
нова на самоуправителното 
споразумение за специализа
ция и усъвършенствуване на 
работниците в Здравния дом 
в Димитровград.

още един 
лекар от Здравния дом в Ди
митровград заминава на спе
циализация. По 
Съвета на Здравния дом зъ
болекарят д-р Апенса 
ще опециализира детска пре- 
вен-пива.

Специализацията си -д,р Ра
дев ще ' проведе на Стомато- 
ложния фанултет в Ниш и тя

Съвместно с работната гру
па, съставена от специалисти 
от различни области, в изгот
вянето на елабората главната 
грижа поема Републиканският 
секретариат по урбанизъм, жи 
лищна и комунална дейност.

решение на

Радев

Ръжана
— Димитровград. Димитров
град — Д. НевляРаботната група е вече про

вела три заседания 
Белград и едно в Димитров
град. Уточено е разрешаване
то на проблема да бъде раз
делено в две части. В първа-

Врабча,
нанто и международния гра- 
нично-пропусквателен пункт 
„Градини".

Това беше отговорът на др. 
Борисов. Но въпросът какво 
ще има предимство: приетите 
становища или проектоплана 
засега остава без отговор.

две в
РАЗВОЙНА ПРОГРАМА ЗА НАЙ-ИЗОСТАНАЛИТЕ РАЙОНИ

Дългосрочно развитие на 18 общини та част се предвижда изграж
дане на успореден 
сегашния от границата Су- 
ковски мост. Във втората част 
се предвижда

път със

ДО НРАЯ на октомври иду
щата година, Републиканският 
икономически институт, с по
мощта на институтите за про

мишленост и селсно степан- активизирането на минерални- 
ство, ще изготви програма за те суровинни, преди воичко на 
дългоорочно обществено-ико- фосфатите, развитието на жи- 
номическо развитие на 18 об вотновъдството и на дребната 
щини в поречието на Южна 
Морава. Касае се за 13 общи
ни от Южноморавския регион 
и 5 общини от региона на То- 
плица, ноито са стопански 
най-изостанали в СР Сърбия.

Какви са развойните насоки 
на Бооилеградсна община бе 
тема на разговора, нойто в 
Босилеград организира Репуб
ликанският икономически ин
ститут. В разговора, който ръ
ководи инж. ДРАГАН МИЦОВ, 
председател на- Общинската 
скупщина, взеха участие ръ
ководители на стопанските и 
извънстопански организации, 
секретарите на общинските са 
моуправителни общности на 
интереоите, ръководствата на 
общественочюлитическите ор 
ганизации, представители на 
Регионалната стопанска кама-

доизграждане А. Д.

промишленост.
В разговорите взе участие 

д,р ДУШАН РАДМАНОВИЧ, 
научен сътрудник в Републи
канския икономически инсти
тут. Според него тази програ
ма ще определи ясни пер
спективи за развитие на об
щината. Преди всичко тя ще 
покаже нак най-бързо и най- 
ефинасно ще бъдат използва
ни природните блага.

Радманович каза, че тази 
развойна студия се иотви по 
искане на Изпълнителния съ
вет на СР Сърбия. Средства 
за нейното изготвяне са оси
гурени от Републиканския 
фонд за развитие на недоста
тъчно развитите краища и от 
Международната банна за об 
нова и развитие. Компетентни 
те общински служби ще се 
ангажират върху доставянето 
на необходими данни и пред- Както 
ложения.

Участниците в разговора да
доха пълна подкрепа на ини
циативата за изготвяне на дъл 
госрочна развойна програма, 
защото тя е от голямо обще
ствено значение.

СУРДУЛИЦА

БАБУШНИЦА Сроеж на 

жилища
нов жилищен
БЛОК

Със сдружени средства на 
стопанските организации и Са- 
моуправителната общност 
жилищно дело в Бабушница — 
готви се проект за изгражда
не на нов триетажен жилищен 
блок с 13 двустайни и 2 едно
стайни апартамента.

Обектът ще струва 480 ми: 
лио н а динара.

В приземието на тази сгра
да ще се направят помеще
ния (80 кв. метра площ), къ- 
дето ще работи Самоуправи- 
телната общност по настаня
ване на работа и центъра за 
социални грижи.

Комунално-услужното пред
приятие „Номуналац" 
строи този важен обект.

за Първите 36 квартири, който 
се строят след създаването 
•на Самоуправителната об
щност на интересите по жили-

Според програмата на Об
щността на интересите по жи 
лищно дело идущата 
ще се строят нови 35 жили- 
\ща. Една част о-т квартирите 
ще бъде дадена на необходи
мите
1977 година от Фонда 
лидарност 35 квартири ще бъ
дат дадени на работниците от 
материалното производство с 
ниски лични доходи.

година

щно дело, половината ще бъ
дат предадени на употреба 
тази година, а другата полови
на — идната година.

специалисти, а през 
I на со-

ра.
ни заяви, секретарят 

интересите 
по жилищно дело МИЛОРАД 
АНДЖЕЛКОВИЧ средствата от

Встъпително слово за раз
войната нонцепция на Босиле- 
градска община изнесе СО
ТИР СОТИРОВ,
Отдела по стопанство и Финан 
си в Общинската скупщина. 
Той изтъкна, че Босилеград- 
ска община своите развойни 
перопентиви обосновава върху

на Общността на

По воичко личи, че Самоуп
равителната общност на

началник на
ин-около десет милиона динара 

съвместно са 
орианизациите на сдружения 
труд и общността.

ще тересите по жилищно дело ус 
пешно изпълняваобезпечени от

функцията)
М. А. ри.в. в.

Ст. Н.
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ТРУДОВИ ПОБЕДИ НАНАШИ УЧЕНИ

АРЕВИЧЕ АНЕ
елин т

След царевичният хи- ло 15 години на стопа 
ствата „АНГРОУНИЯ”

н-
брид ИН-СК-74 V тези в

Инджия, където работидни Комисията за утвър-
като агроном от 1955 го-ждаване на сортовете в

Белград зарегистрира и дина. .
Неговите хибриди ще 

се- отглеждат във Биет- 
■ нам заедно с още пет 

други сортове'. Това е 
, утвърдено по време на 

пребиваване

втория хибрид на нашия 
ВЕЛИН МЛАДЕ-учен

НОВ от Смиловци —- хи
брид РЕКОРД 85-У.

Новият хибрид на Мла 
денов има подобни бе
лези като и първият не
гов хибрид — притежа
ва способности за борба 

ф против гъбните заболява 
ния, качествен е за пре
храна на добитъка и да
ва принос по 150 центне 
ра на един хектар.

За получаване на тези 
ф нови сортове царевица 
ф Младенов е работил око
Л __________________

Последните „снопи” са вече На гумното

Сено или жито? неговото 
във Виетнам през 
лия'месец.

мина-
Б. Н.Велин Младенов

ФСтудената и дъждова есен донесе много 
неволи на стопаните от планинските села в Боси- 
леградска община. Жетвата и вършитбата изис
кваха много усилия и яки ръце. Повече от селя
ните бяха принудени да косят житата, което не 
е обичай в този край. Житото се събираше, като ф 
че ли е сено.

НАШИ СЕЛА

5 МИНАЛОТО НА с. БАРЙ11 ИЗТОЧНО ОТ БЕСНА КОБИЛА по стръмната и живо
писна долина са разпръснати петте махали Радулова, Ге- 
лина, Гошина, Маринкова и Кула. Това е високото планинско 
село Барйе. Най-ниското надморско равнище на селото 
е 1200, средното 1550 и най-високото около 1900 метра. Се
лото граничи с Мусул, Плоча, Горна Ръжана и планината 
Бесна кобила и синора на Крива Фея.

Това село има богато историческо минало и цялата 
му околност изобилствува с находки, които свидетелствуват 
за живота на хората в миналото. На северната част на се
лото в махалата Кула личат следи. от галерии на някогашни 
мини. Близо до местността „Баба Станино” на мястото на
ричано „Зидине” се намират следи от селище. Къщите на 
това селище са правени от печени тухли. Още по-близо до

А. Антимов

КЛИСУРА

Мировият съвет - другарско съдилище
ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ, просве
тен работник, АНДРЕЯ ПЕТ
РОВ, работник, СТАНКО ПЕЕВ, 
пенсионер, ДРАГАН АНДРЕЕВ, 
занаятчия и МИТКО 
КОВ просветен работник.

За доверието в съвета, за 
хубавата и полезна работа, за 
постигнатото, следва да се на 
мерят начини за признание.

Ст. Н.

откровени диалози. И нато че 
ли хората пред мировия съвет 
са по-отнровени, предявяват 
своите искания, но и търпели 
во изслушават другата стра
на. А тази откровеност се 
дължи на обстоятелството, че 
се разправят пред свои съ
селяни, пред познати дори 
пред близки хора, които утре 
пак ще срещнат и трябва от
крито в очите да ги поглед
нат ...

За успешната му дейност 
високо се е произнесъл и 
съдът във Враня. При една 
обиколка председателят на съ
да, когато е поразгледал пап
ката на мировия съвет (тук 
педантично се води протокол 
и со съхраняват всички „де
ла") е казал:

„Та вие сте 
своите съграждани 
средства и нерви, а на съда 
сте оказали огромна помощ!".

Тези думи най-показателно 
отразяват резултатната работа 
на мировия съвет.

Все пак на сегашния ми
ров съвет от по-раио е оста- 

едно но дотолнова хуба
во наследство. Макар че не 
со касае за висока сума, — 
за „услугите" си мировият съ 
вет наплаща „такса'. А това 
наистина е несъвместимо с 
основната функция — да дей
ствува на другарски начала.

Инак мировият 
местната общност в Клисура 
работи в

В нашата самоуправителна 
система мировият съвет зае
ма едно от най-достойните 
места. Съставен от граждани 
с висон авторитет (спечелен 
с богата обществено-полити
ческа дейност) — мировият 
съвет е станал истинско дру
гарско „съдилище".

Въведението, което напра
вихме за мировия съвет бе 
необходимо, за да обясним 
още в началото плодотворна
та работа на мировия съвет 
с. Клисура, Сурдулишка общи
на. Този миров 
през последните две 
е решил над 200 спорове. В 
своя пасив е записал — ДВА 
спора, чието разрешаване е 
потърсено по редовен съде
бен път.

В прантиката на мировия съ 
вет става дума за уреждане 
на всички видове спорове, въз 
никнали между гражданите. 
Най-често това са спорове от 
имуществено-правно естество, 
правото по наследство, неза
конно присвояване част от ни
ва, ливада и пр. Често се ре
шават и лични недоразумения, 

в пет-шест случая се касае 
и за пряка материална помощ 
на изпаднали в беда семей
ства.

Мировият съвет в с. Клису
ра сянаш „има прерогативи' 

истински съд. Изслушават 
се свидетели, привеждат се до 
казателства, правят се скици 
на спорните места, водят се

МАРИН-

СЪВЕТИ
в

Медът и кръвното 

налягане
съвет само

години

ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГА
НЕ. В резултат на склерозата 
се стесняват най-финните кръ 
воноони съдове и в тях на
малява притокът на кръв. 
Сърцето се стреми да отстра 
ни този недостатък чрез из
тласкване на по-голямо коли 
чеотво кръв, поради което се 
повишава нейното налягане. 
При употребата на мед кръ
воносните съдове се разширя
ват, улеснява се работата на 
сърцето. НЕРВНА СЛАБОСТ, 
УМОРА, БЕЗСЪНИЕ. Нервната 
слабост се намалява чрез упо
требата на мед пред спане. 
При нервните болести медът 
се комбинира с 
препарати.

Със съдържанието си на 
ацетилходин медът поддържа 
процесите, водещи до натруп
ване на жизнена енергия, и 
ограничава прекомерното й ос 
вобождение. Създава в орга
низма състояние на физичес
ки поной, отстранява физичес 
ката и умствена умора.

Безсънието може да се пре 
махне без употребата на съ
нотворни
вземат две кафени 
мед преди сън. При евентуал 
но събуждане се взимат още 
две кафени лъжички мед за 
продължаване и а съня.

спестили на 
огромни „Кулата"С. Барйе

Янкова махала при местността „Невенкин гроб" се намират 
основи на черква. Тук се правят и днес събори. Преди 
80 години на това място е намерен камък с надпис, кой
то още не е проучен. Хората казват, че в миналото, някой 
си гърк минавал тук и разчел надписа на камъка, който 
датира от латинско време. А върху хребета на планината 
при местността „Прекоп" към Гложка планина съществу- 

белези на път, който водил за тогавашното селище Бал- 
дин дол, Белев дол и източно от крепостта на Бус днеш
ното „Градище" над Босилеград. Пътят минавал северно от 
Ръжаните, а южно за Пчиня и Македония към Морава на 
запад.

вено
вата

„Купеният камък" при махала Кула също така пред- 
забележителност. Височината на камъна е 60 ме-ставлява

тра, а неговите 13 разнообразни фигури дават вид на ог
ромна каменна картина в долината. На най-горната част на 
скалата се намирала крепост и оттам названието на ма- 

— „Кула". И днес могат да се разпознаят стените 
на крепостта и подземния тунел, който водел от нея до 
Кецанска долина. От северната част има още един тунел, 

могат да се видят „басамаците" — стъл-

на съвет при новокаинови

следния състав:
халата

ГОРНА ЛИСИНА
където и сега 
бището.ПЪТЯТ СЕ РАЗВАЛЯ ...

Васил Нинов Георгиев от махала Кула, който сега е 
75 години назва, че преди нянолко години тук отнрил 

130 и висок 220 см. На това място Нинов 
нантар, монети, меч, две счупени тухли и

и площадавадиха и шосето 
в селото.

В съвета на местната об
щност
вършваието на бента за горно- 
лисиноното акумулационно езе 
ро предприятието що доведе 
в ред и шосето и площада в 
Горна Лисина.

Преди една година цен- 
търът на Горна Лисина бе ас
фалтиран, и свързан с шосето 
Босилеград — Сурдулица. Теж 
ките товарни коли на пред
приятието „Хидротехнина" де
нонощно минават по тоя път 
с материал за строещия се 
язовир. Може свободно да се 
каже, че
„Беласи" до голяма степен раз

на
тунел широн 
намерил стар 
други предмети.

Воично това показва, че на това място в село ьарие 
минало е съществувал живот: хората са се за-

считат, че след за-

лекарства, нато се 
лъжиЧки •в далечното

шмавали с минно дело, пронарвали добри пътища, подър
жали военни крепости. Но за съжаление, това историческо 
минало все още не е и научно изучено.

Стоян ЕВТИМОВ50-тоннито камиони
А. Антимов
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Афирмация на книгата -
афирмация на равноправието

ТАЗИ година Издателство „Братство” взе участие
на три изложби на книгата: на IX международен па
наир на книгата в Софии, XXI международен панаир
на книгата в Белград и изложбата на ннигата з {Ниш.
И на трите изложби издателството се представи със
своята продукция на книги, издадени през последните
години. Любителите на ннигата можаха да видят кни
ги, създадени предимно от творци на българснатп на
родност в Югославия. „Братство” печата много лите
ратурни творби със завидни художествени амбиции. И
на трите изложби бяха поназани романа на Марии
Младенов „Зъбато слънце”, есеите на Миле Нинолов-
Присомсни, стихосбирките на Стойне Янков, Борис
Тодоров и др. На страниците на тази млада литерату
ра беше представен човенът от българсната народ
ност с неговите черти на трудолюбив работник, боец
за свобода и по-добър живот.

Изложбите бяха удобно място да се понаже нни
гата на една народност, ноято между двете войни не
е имала нито училища, на роден език. Затова на из
ложбите в София, Белград и Ниш ние не афирмирах-
ме само книгата, а и равноправието на българската на
родност, която заедно със останалите народи и народ
ности на Югославия създава своя култура благода-

ИЗ ЖИВОТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕрение на вече последователната марксистка политика 
на Съюза на югославсните комунисти по националния

ГАЛЕРИЯТА В КОВАЧИЦАвъпрос.
По време на изложбите и след изложбите се чуха

много похвални думи за дейността на Издателството, 
„Братство”, което благодарение на материалната и мо
рална помощ на нашата общественост се занимава с СВЕТОВЕН ОАЗИС НА „НАИВИЗМАкнигопечатане. Ние получихме нови приятели и хора,
ноито се интересуват за нашата книга у нас и в чуж
бина. Това не е вече една анонимна литературна дей
ност, затворена за един малък кръг творци и чита
тели.

СРЕДИЩЕ на целия нултур- 
но-художествен живот на сло
вашката народност в нашата 
страна безспорно е Ковачица. 
Намира се в южната част на 
банатската равнина. Ковачица 
е обкръжена с безкрайни и 
плодни полета, а е твърде из
вестна по своите прочути нав

ред художници „наивисти”.
Временният посетител в пър 

вия миг остава с чувството, 
че тук сякаш нищо особено 
не се случва и че нищо не 
нарушава този безкраен по
кой и тази тишина. Като че 
ли само работните хора — 
селяни прибързано прибират 
реколтата ...

Но все пак, този наглед по
кой, пронизва едно оживено 
неспокойство, ноето се долавя 
по други пътища ... Неспокой 
ство има в узрялата пшеница, 
струпана на кръстци, в зряла
та царевица, чието зърно 
истинско злато... Това са да- 
марите на човека-земеделец, 
който единствено с четка и 
боя може да им се противо
постави, или по-точно да им 
даде възможност за изблик.

А това противопоставяне на 
човека срещу всичко, което е 
в него и напиращото извън не-

го, извира от безпределната 
увереност, че човекът е гос
подар на воичко, което го 
обкръжва. В резултат на това 
е и прочутата „Школа в Ко
вачица” на художниците — 
„наивисти", известна вече нав
ред из света.

Сега, когато официалното представяне на нашата 
книга мина, остава в Издателството да се 
извлечения за себе си от това успешно представпяне. 
Трите изложби показаха, че пред Издателството „Брат
ство” предстоят нови задачи за разширяване на кни
гопечатането, за привличане на нови творци от българ
ската народност и за повишение на начеството на пи

ла открита през 1952 година в 
рамките на чествуване 150-го- 
дишнината от възникване на 
селото. Оттогава тези изложби 
стават традиционни и вече 
през 1955 година по инициа
тива на самите автори се съз
дава ГАЛЕРИЯ НА ХУДОЖНИ 
ЦИТЕ-СЕЛЯНИ.

направят

саната реч.
Както е известно, до нрая на годината Издателство- 

о ще печата втората книга от поредицата на Титовите 
произведения „Социалистическо самоуправлението” — 
Й. Б. Тито, ще се издаде второ издание на ннигата на 
Спас Сотиров „По долината на Ерма", стихосбирна на 
Милна Христова и др. Очанва се, значи, 
следвашата година продукцията на издателство „Брат
ство” да се увеличи и с това напълно оправдае своя
та роля в създаване на литературата на българската 
народност в Югославия.

По-късно тя
Изкуството на тази школа 

се отличава с достоверност и 
непосредствена връзка с ба
натските пространства, народ
ните обичаи, предания и фол 
клор. Основната поръка на 
селяните-художници е любов 
към човека и топла нанлон-

изиграва твърде важна роля в 
тяхното художествено разви
тие.

Със създаването на собстве 
на Галерия 
подтикват към изобразително
то изкуство да пристъпят по- 
сериозно 
подход. След това художници
те намират цяло богатство на 
теми от всекидневния 
народните обичаи. А съдържа
нието се обогатява с конкрет 
ни жизнени мотиви: поле, ули
ца, двор, стая и най-сетне с 
човешката интима. Нещо пове
че ГАЛЕРИЯТА 
на по-младите, 
по-възрастните, понеже тъкмо 
чрез нея е могло да се сле
ди развойния път 
член, неговото 
неговото име.

вече през членовете й се

и с по-всестранен
ност към всичко, което диша. 
Затуй тяхната любов е толко 
ва силна.
I«

Б. Николов
живот.

Първите опити да се пре
несе животът върху платно се 
явяват в навечерието на све
товната война в произведени
ята на Мартин Палушка, Ян 
Сокол и Михаил Береш. Вед
нага след войната им се при
дружава цяла плеада млади 
художници, като аПвел Суха- 
нек, Мартин Янош, Павел 
Хърк, Ян Князович, след това 
Катарина Кожикова, Ева Хуса- 
рикова и една от най-известни 
те — Зузана Халупова.

Първа обща изложба на ху
дожниците от Ковачица е би-

По новата програма — 

о нови учебници
стаза учител 

а критик зас

на всеки 
присъствие и

тна тетрадка по природо и об- 
ществознание, Математика за 
IV клас — С. Първанович, А- 
ритметика за V клас — Жив- 
кович. Битова култура (дома- 
иинство) за VI клас, Христома 
тия за VII нлас — Б. Аленсов, 
Христоматия за VIII нлас от 
Б. Алексов, История за VI 
клас от Божич, История за VIII 
клас от Прубач, География за 
VIII клас от Милошевич, Би
това култура (домакинство).

В изискванията се изтъкна 
че преподавателите не изпол
зват всички учебници, допъл
нителна литература и наръчни

Към края на миналия месец 
в Ниш се състоя заседание на 
комисията за издаване на уче
бници на български език, фор 
мирана при Завода за издава
не на учебници и учебни по
магала — Белград. На заседа
нието присъствуваха и секре
тарите на общинските образо
вателни общности от Босиле
град, Димитровград, Сурдули- 
ца. както и директорите на 
основните училища от Клису
ра и Звонци.

Като първо бе изнесена ин
формацията за издаването на 
учебници и изпълнението на 
издателския план през 1976 го 
дина.

Излезли са от печат следни
те учебници и наръчници: Чи- 
танка за I клас — М. Младе
нов (450 броя), Знания за 
природата и обществото за I 
клас — Нинодиевич (450), Ма
тематика за II клас — С. Пър 
ванович, Работна тетрадка по 
природо и обществознание за 
II клас (300), Читанка за Ш 
клас — Д. Иличев (400), Рабо-

За това свидетелствува и 
фактът, че всяка година, ГАЛЕ 
РИЯТА става по-бо»-ата с 
картини, които по-късно (спо
ред един твърде хубав оби
чай) остават в нейното 
янно наследство. Галерията е 
единствена и по това, 
само в Ковачица е 
от тоя вид, но и в Югославия 
и че представлява оригинална
цялост ,,в [----
ската наива”.

Всичките тези 
на наивните художници от Ко 
вачица нямаше да получат съ
щинската си афирмация и сво
ето истинско място 
на изобразителните 
•ния, ако тези трудолюбиви ръ
це случайно бяха спрели на 
прага на своята ГАЛЕРИЯ, и 
ако бяха останали тук. Худо
жници обаче пожелаха 
кажат творбите си и на други, 
и веднага тръгнаха на път. В 
началото това са контакти от 

характер, за 
славата им набързо 

Войводина, Югославия, Ев 
ропа, най-сетне през Атланти 
ка и до Америна.

нови

посто-

че не
първата

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

рамките на югослав

Учителите от Годеч в 

Димитровград
настоявания

ци.
В заключение бе прието да 

се обнародва конкурс за съ
ставяне и издаване на лип
сващите учебници. По въз
можност за книгите, които тря 
бва да се съставят, да се ан
гажират група автори. Също 
така издадените на сърбохър
ватски език учебници, опоред 
новата програма, веднага тря
бва да се преведат на българ
ски език.

в света 
постиже-

В рамките на крайгранично
то сътрудничество между Ди
митровград и крайграничните 
общини в НР България — Дра 
гоман, Годеч и Сливница — 
в Димитровград гостуваха учи 
тели на гимназията от Годеч. 
Те бяха на 
ите колеги от гимназията „Й 
Б. Тито”.

По време на пребиваването 
присъствуваха на 

часовете, а след това се про
ведоха разговори във връзка 
с обучението и 
двете училища в областта на 
образованието

да по
си гостите

местен да сеопитите на разнесе 
въви възпитанието.посещение на сво-

Вл. Стоименов
А. Садик ХАМИДОВИЧ
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падежкд страница
В ГИМАЗИЯТА „Й. Б. ТИТО" В ДИМИТРОВГРАД ИЗ СРЕДНОСРОЧНАТА ПРОГРАМА НА ГОРАНИТЕ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Учениците записват заем До 1980 - още 175 хектара нови гори
нлас. Те записаха общо 4100, 
а най-много записа СИНИША 
ДЕЛЧЕВ — 500 динара.

Освен в тези две паралел- 
км заем се записва и във воич 

■класове в 
тази седмица

УЧЕНИЦИ от гимназията 
„Й. Б. Тито" в Димитровград 
започнаха със записването на 
народния заем. Най-голяма 
дейност в това отношение по
казаха .учениците от 111-в клас. 
От 24 ученика в този клас 
заем записаха всички а събра
ната сума възлиза на 6000 ди-

Със средноорочния план за 
дейността на горанската орга
низация в Бабушнишка общи
на е предвидено да бъдат съ
здадени още 175 хектара но
ви гори. На тази площ ще бъ
дат засадени предимно широ
колистни и иглолистни гори. 
Най-гол еми площи ще, бъдат 
засадени с акации. За тази 
цел ще се произведат към 
500 хиляди акациеви фиданки 
и към 100 хиляди млади бор,- 
чета. Незначителна част зае
мат тополовите фиданки и др. 
дървета.

В предстоящите пет години 
покрай новите 175 хектара го
ри се предвижда и окопаване 
и прочистване на вече създа
дени гори на площ от 180 
хектара. С плана е предвиде
но в залесяването да вземат, 
участие и селскостопанските 
производители. ^

Гераните в Бабушнишка об
щина ще се грижат и за под
държането на дърворедите и 
парковете, а ще засеят и 
към 50 хектара с трева.

В рамките на оредносрочния 
план на работа горансните ор
ганизации ще провеждат и ак 
ци по събиране на горски пло 
дове. До 1980 година те ще 
съберат към 1000 килограма 
акациево семе и над 30 тона 
разни други горски плодове.

Не са изоставени и обще- 
антив-

ки останали 
назията. През 
акцията по записване на на
родния заем трябва да прик
лючи, канто се очаква с ус
пех.

1’И'М-

нара. 'Най-голяма сума, по 
1000 динара, записаха МИО- 
МИР БАСОВ и БРАНИСЛАВ Деница Илиева 

(Реданционната група 
при ОН на ССМ)

ЛУНИЧ. Също заем записаха 
всички ученици от 1У-би

БОСИЛЕГРАД

Ще има ли енскурзия?
Досега всяка учебна година 

се провеждаха екскурзии, как 
то в иимназията, така и в учи 
лището за КВ работници. До 
миналата година обикновено 
се изпозваше края на учеб
ната година. Тогава бе прието 
те да се провеждат в начало
то на учебната година. Мина
лата година така и стана.

Тази година въпросът 33 ен‘ 
скурзията все още не е ре- 
шен. Обикновено на екскурзия 
оти ват третокл асни ци т е от 
гимназията и второкласниците 
от училището за КВ работни
ци. Неотдавна ни се даде за
дължение да направим спи

съци за желающи да отиват 
на екскурзия. Но напразно. 
Сетне ни се наза, че няма 
да се отива на енокурзия, по
ради някои нерешени въпро
си .

Ясно е, че новосъздаденият 
учебен център има много въ
проси да решава. Но трябва 
ли това да попречи да не се 
отива на екскурзия?

Учениците все пак не губ
ят надежда, че екскурзия ще 
има. Ако не сега, то да се 
отива в нрая на учебната го
дина.

ствено-възпитателните 
ности. Всяка година ще се ор 
'.'знизират междуобшински оре 
щи на гораните, горански из
лети, спортни състезания, ак
ции в прибирането на рекол
тата и друго. Една от най-ва
жните задачи в плана е масо- 
зиаиоането на горанската орга

Лиляна Цветкова 
Шнлас гимназия

ПО СВЕТА Реанимационната 

служба на 

мравките

ВМЕСТО »Д0Н
низация.нихот« М. Джунич богатствоГорите са неизчерпаемо

Чилийската хунта е „обога
тила” списъка на изучаваната 

училища литера- 
на литлер

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ на ССМ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАВ
в средните 
турата с книгата 
„Майн нампф” и още някол
ко съчинения на идеолозите 
на третия райх. И това за 

път доказва колко ло
са действията 

в Чили — по-

Съветският ентомолог 11авел 
Мариновоки забелязал 
ресна способност на мравки
те. Когато седял на брега на 
едно езеро, той 
мравките, търсейки храна, па
дали във водата, а други бър
зо притичвали да пи спасяват.

Павел
жил своите 
поставил

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЪДЕЩИТЕ НАСОНИ И ЗАДАЧИинте-

на Сърбия, приета на VIII 
грес на ССМ и публичните 
разисквания върху тази прог
рама. За предстоящата дей
ност ще се ползват и програ
ми за действие на самите пър 
вични организаци и Общинска
та конференция на СОМ, ко
ито са приети или ще бъдат 
приети на изборните събра
ния.

конвидял как дите, както и допуснатите ела 
бости. Въз основа на това 
трябва да се определят бъде
щите насоки на дейността и 
задачите 
и конкретно на 
Димитровградска 

Освен това, за определяне 
задачите и насоките в пред- * 
стоящия двегодишен период, 
се ползва и програмата за по
литическо действие на ССМ

В рамките на изборната дей 
ност в Съюза на социалисти- 

1ВЪВ всички
сетен
следователни 
на управниците 
громите в библиотеките, клади 
те с произведенията на при- 
гресивни писатели, черните ли 

са ооичай-

ческата младеж 
първични организаци 
ССМ в Димитровградска об
щина се обсъждат^ тезисите 
във връзка с дейността на 
Съюза на социалистическата 
младеж на Сърбия в предсто
ящия период. Оонова за разис
квания са сегашното положе

наМари козени продъл- 
1наблюдения. Той 

намокрени мравки 
Около тях

на ССМ на Сърбия
младежта в 
община.тературни списъци 

ните методи на едно срашист- 
В областта

върху мравуняк, 
веднага се събирал спасите
лен отряд. На „пострадалия1 

.... с че-
ко правителство, 
на възпитанието Пиночет по
стави пред педагозите яона и 
точна цел: да се изкоренят 

наквото и да би- 
м и елен е

дълго правели ,,масаж 
люсти, док а то 
мърда. Скоро „съживеният се 

в общите

Христина Панайотова 
(Реданционната група 

при ОК на ССМ)

започнал да
ние и степента на организира
ност, дееопособността на мла-опитите за 

ло самостоятелно 
сред младото поколение .

включвал отново 
грижи.

1 ГИМНАЗИЯТА „Й. Б. ТИТО” В ДИМИТРОВГРАД ЗАПОЧНА РАБОТАВ

Аидрич за четенето Трибуна на младите поетикойто ни чете всъщност е и наш 
чита-Всеки оня,Когато разговаряте с различни

потекло, образование и сези- 
с очудване виждате как от- 

текстове различно се 
някога по-

преводач, 
тели, различни по 
белитет, вие често 
делни места на вашите 
схващат и тълкуват; някога стеснено, 
широко ИС ,,преводачеона свобода", някога с из
ненадваща точност, някога из основи погрешно, 
понянога4 ту,н има и за вас като автор ис™ноки 
изненади и открития. Накратко, вашият читател
__ превежда, не езика, но смисъла и духа на
вашия разназ и при това също като_ пР™°АаЧ' 
мени значението на думите, придавайки на от 
делни изрази ло-голяма или гтснмзлма важност от 
онази, която вие като писател сте им дали, или 
поради неразбиране напълно мени смисъла, или 
просто ги прескача и изпуска. — Па и самите 
критици. Нима не ви се е случило един и същ 
ваш текст да бъде напълно различно тълкуван, 
понеже всеки от двамата критици го „превеж- 
да” на свой начин?

стени стихотворения на учени
ците от гимназията, интересни 
случки от ежедневието им, ху
дожествени оценки върху раз 
лични произведения създадени 
от учениците, а в него ще се 
пише и за дейността на мла
дежката организация.

Стихотворенията, прочетени 
на литературната 
бъдат изпратени до редакция
та на младежкия вестник „Съ
бития”. Редколегията на този 
вестник, в течение на тази го 
дина, ще публикува стихосбир 
на с творби на 
воички средни училища 
шии регион.

Илиева, Снежана Илиева, Не
вена Петровия, Миряна Стан
чева и Елица Димитрова.

След това Томислав Ганов, 
учител по литература, говори 
за художествената стойност 
на стихотворенията, прочетени

8 ГИМНАЗИЯТА „Й. Б. Ти- 
по" започна с работа литератур 
ната сенция, която между уче 
ниците получи популярно казва 
ние „Трибуна на младите по
ети".

Миналата седмица се прове
де и първата литературна ве- 

! чер. На нея присъствуваха око 
четиридесет ученика. Този 

I брой не може да се оцени 
положително и в предстоящия 

| период се очаква 
I да проявят поголям 
, към тази дейност.
! На литературната вечер ст,и- 
! хотворенията четоха ученички 

те Олгица Стаменова, Деница

този вечер.
На литературната вечер го

вори и Делча Гигов ученик от 
IV клас, който изтъкна^ значе
нието на поезията. Той също 
говори и за една от следващи
те задачи на тази секция — 

бюлетин. В този

вечер, ще
ло

■

учениците
интерес

печатане на 
бюлетин, който трябва да за- 

да се публикува в най-

ученици от 
в Ни-

почне
окоро време, ще бъдат поме- Натица Стоянова
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БЕЛЕЖКАДо 10 ноември - избори за 

регионалната общност по здравно 

осигуряване в Ниш
ИНФОРМАТОР ЖАЛБИТЕ - 

НАЛИЦЕ
БАБУШНИЦА

.На неотдавна проведената 
сесия на Общинската снугтщи- 
на в Бабушница петнадесетина 
делегати отправиха остра кри
тика във връзка с работата 
на Здравния дом. С огорче
ние те изнасяха разни случаи 
на лошо отношение към хора
та. А оплаквания от лошите 
услуги на Здравния дом е има 
ло и по-рано. Мнозина гражда 
ни се оплаквали на председа
теля на Общинската скупщина, 
на ръководителите на обще- 
отвено-иолитическите организа
ции. Имало и писмени оплак
вания до номиоията за жал
би при Общинската скупщи
на. Тази комисия препращала 
жалбите на обсъждане в Здра 
вния дом, а там, почти по 
правило — жалбите завръшва 
ли в чекмеджетата на отговор 
ните.

Там завършвали 
да бъдат изнасяни на обсъж
дане на събрание на трудещи
те се, като се взимат съот
ветни мерки да се премахват 
допуснатите слабости.

И в резултат на всичко — 
положението от ден на ден 
се влошавало.

На всичко отгоре, в отчета 
за дейността на Здравния 
дом през 1975 година се каз
ва, че „блъсканица по кори
дорите, имало само ло време 
на народни празници, когато 
хората не работели, а отива
ли при лекар да се прегле
дат" ...

Излиза, че вместо хората да 
се веселят, ето отивали при 
лекар ...

В многобройните жалби оба 
че, не пише тана.

ния труд и трудовата общност 
в Бабушница ще избере един 
делегат, докато в Съвета на 
с ел скостоп а иските п роиз води
тели всички местни общности 
в тази община ще дадат три
ма делегати.

Колективът на Здравния 
дом, според утвърдената по
стъпка на избиране на деле
гати в Съвета на работници
те в здравните организации, 
•ще избере един делегат. 
В този Съвет също така един 
делегат ще даде и Здравният 
дом в Димитровград.

Здравните трудови организа
ции в Пиротсна община ще 
дадат трима делегати в Съве
та на здравните организации.

До 10 ноември в петнадесет 
те общини в Нишки регион, 
бъдещи членове на Самоупра 
•виталната регионална общност 
по здравно осигуряване ще 
се проведат избори за делега
ти за новата скупщина и коми
тет за самоуправителен кон
трол в новата общност.

Делегатите за скупщината 
и комитет за самоуправителен 
контрол ще бъдат избрани от 
редовете на новата регионал
но самоуправитална общност 
по здравно осигуряване от 
състава на делегациите на 
трудовите и местните органи
зации.

За Съвета на работниците 
всички организации на сдруже

Още 1 км канали
зационна мрежа
Град Бабушница поете 

пенно урежда комунал
ните проблеми. Тези дни 
комунално 
предпритияе 
лац”
лизационни търби в дъл 
жина от 1 километър по 
десния бряг на Лужннш- 
ка река.

За целта са обезпече
ни 285 хиляди динара.

Средства за изгражда
нето на канализационна
та мрежа обезпечават 
трудовите организации 
и гражданите.

С изграждането на ка
нализационната мрежа 
се създават условия за 
значително подобрение 
на хигиената в града.

услужното 
„Комуна- 

е положило кана-

IАКТУАЯНО
вместо

Разиснва се за пенсиите за селсио- 
стопансни производители

М. А.

По разпоредбите на Зако
нопроекта за осъществяване 
на права, произтичащи от 
сдружения труд за здравно, 
пенсионно и инвалидно оси
гуряване на сдружените сел
скостопански 
както и представителите на 
Самоуправителната 
на интересите се разисква на 
заседанието, което по почин 
на Социалистическия съюз бе 
организирано тези дни в Пи
рот. Участниците в първото 
публично разискване за пен
сиите и за селскостопански 

производители най-много инте

ресувашо начина и възможяос 
тите за осъществяване на пен 
сионен стаж и пенсия за сдру 
жените селскостопански произ 
водители, нанто и възможност 
та за здравно и пенсионно 
осигуряване да се 
чрез кооперациите и другите 
селскостопански организации.

производители, плаща

общност

В предстоящите дни по то
зи важен документ ще се из
кажат представители на всич 
ни земеделски 
•Пиротсна община, както и сел 
скостопанските организации в 
града.

кооперации в

Бабушница М. А.

Иво Андрич за литерату 

рата, изкуството, живота
3» УЧАЩИТЕ СЕ

■ ■
Р _ отъждествява с всичко онова, което сме зами-
■ АБОТНИЯ ДЕН за мен е най-големият пра- слили и казали и с което никога не сме поми- 

зник- сляли да се отъждествим, а всъщност в себе ои
* отдавна сме вече едно.

Писателят не е имащият чувства, той е чув- 
отво. Онова, което се казва чувственост е смърт 
за всяно изкуство.

Човешката личност е най-юлямата жива све
тиня.

На повече начини можеВсъщност, на думите никога край, накто ни 
на нашата страст на борба с думите и задачите, ИС71Ина- но истината е една и древна, 
ни на нашето доживотно търсене и на плодот- 

Да се пише, често означава да се живее в ворна и творческа дума. Но това е една от оне- 
лустиня. И естестевно, жив човек от плът и зи, които идвайки от живите хора и човешките Има ни които повече сме склони на твоппм. 
Л5”*? бЯГЗ °Т Т°Ва’ търсеики за ™ва свое бяг‘ дела, но и на човешките блянове и желания и тена художествените произведения да глеламе^ня
пяпаи^иа^ възможни оправдания. Но товаотър- минавайки през призмата на художествения дух го на неми отсъствуващи съвременници или като
^евои™иСХаюд^яРГ^пи™Т^оНло на“: СТа8а обстоятелства, художества- на славни' покойни^ деГГл“Г“'"
вната равносметка, окончателно каляване' на произведение. Заноните на този процес не ствената реч на лрозведението е 
всичко, се върши само върху онази дребна и може напълно никога да хванем, както ни за- по-ясно ако не се смесва с живия глас
подвижна лента, където върхът на нашето перо коните на любовта. А езикът е наистина, като повия създател,
докосва равнодушната хартия. Тук е главното по ф Нафна 
.прище на нашата работа. Тук се води борбата 
с израза, тук се олага на проба на нашата сила.

да се наже една

*

че художе- 
по-чисто и

на не-

едно писмо е назал, нашата любовв
до гроба.

>Не е назано, че всичко, което* се пише за
В писателския живот няма по-опасно и ,по- 0 роден край трябва да има местна оцветка. Едно

несигурно от самозадоволството. То е лош съве- Всяка и наи-юкромна работа, направена с лю- лице от „Травнишна хроника" казва: „Това не е
тник и подъл потеводител, които мнозина отведе бов> разширява и издига кръга на нашето лич- Тревник, но Париж, Ерусалим. Всеки човек има

съществуване и свързвайки го с хората, вна- овоя страна, в която държи изпит на своя жи-
ся в тях повече смисъл и оигурност. Ако има вот. Не е важно дали се нарича Травнин Рим

ния, с по-добър внус, с по-строга мярка. Това е овъРЗва с безбройни и нему често невидими връ- чи, че е успял в овоята работа. В противен
строг съдия, нои ценен сътруднин. зки с хората. Понеже писателите по различни чай остава местен писател.

на лО)решна страна. но
*

слу-

начини подхождат към литературата и с разли-
чни средства се изявяват, но в ооновата си вси- 

тежка дума, която в очите на оне- чки настояват да съблюдават, осветляват 
зи, пред които е казана определя нашето място, 
кобно и

АЗ!
Воички ние умираме

непроменливо, често далеч пред или кажат вои‘*но’ което е човешко в човека и око- ните хора по два пъти: 
зад онова, което ние за себе ои знаем, извън Ло Н6Г0- Доволното повече успеем в това, до- от земята, а втория 
нашата воля и над нашите оили. Страшна дума, толкова по-добре оме успели да отговорим 
ноято веднаж изговорена, завинаги ни свързва и своето призвание.

и по-
само веднаж, а вели- 

веднаж, когато изчезнат 
път, когато пропадне тях-

(Подготвил Александър К. Немман)

на ното завещание.

............................... ........... ..................
............................................ .
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ОБЗОР

ПОРАЖЕНИЯ, КОИТО ЗНАЧАТ ПОБЕДА
ФУТБОЛ т Освен това не се проведо

ха нито подготовки, нито пък 
сетне се провеждаха трени
ровки.

И дотогавашният треньор на 
отбора пренъона не особено 
значителната ои работа...

Воичко това се отразм вър
ху резултатите. Те обаче в те
зи моменти бяха от второ
степенно значение. Имаше 
опасност отборът да пренъоне 
да се състезава и просто да 
престане да „съществува”. 
Така обаче не стана.

Няколко ентузиасти от уп
равата и капитана на отбора 
— Иван Симов — намериха в 
тези моменти сила да преодо
леят всички трудности и избе
рат единствено правилен път.

Голямо надмощие-минимална победа азгодишните състеза
ния в Републиканската — бас- 
нетболна дивизия завършиха 
с частичен успех за баскет
болния отбор на „Свобода” 
от Димитровград. От 18 сре
щи димитровградските баскет
болисти спечлиха осем, а в 
десет претърпяха поражения. 
Трябва обаче да изтъкнем, че 
шест, от тези осем срещи, те 
спечелиха през пролетния по- 
лусезон, донато през есента 
спечелиха само последните 
две орещи.

Успехът на „Свобода" без
спорно щеше да бъде по-до
бър ако през есенния полусе- 
зон не бяха загубени седем 
поредни мача. Това обаче мо 
же да тревожи само на пръв 
поглед.

След относително добрия 
успех през пролетта отбора 
напуснаха, по една или друга 
причина, няколко от най-опит- 
ните баскетболисти. Трябваше 
да бъдат заместени от млади
те, все още неопитни 16 и 
17-годишни младежи.

Имаше и прояви на своево
лия и неспортсменско държа
ние. Някои от баскетболисти
те игреаха само в Димитров
град, докато на страни отказ
ваха да пътуват.

При воичко това и „ролята" 
на управата заема значително 
място. От цялото управа оста
наха само двама души.

„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „МЛАДОСТ” (ОРЛЯНЕ) 1:0 (0:0)

Димитровград, 31 октомври. Игрище на 
„Асен Балкански". Време облачно 
дящо за игра. Теренът неравен. Зрители 
ло 400. Голмайстор Й. Денков в 61 минута. 
Съдия М. Милованович (Куршумлия).

„Асен Балкански": Г. Ставров, А. Пет
ров 6, Д. Каменов 7, А. Пейчев 6, П. Дими
тров 5, С. Иванов 8, С. Миркович 6, М. То- 
дорович 7, Й. Денков 6, А. Милев 6, М. Пет
ров 6.

ха повече голови положения. 
От тези шансове беше из
ползван само един. В 61 ми
нута, след комбинация на А. 
Милев и Й. Денков послед
ният успява да постигне един
ствения гол на мача. До края 
на мача се игра на средата 
на терена, с леко надмощие 
на домашния отбор.

Отборът на „Младост” гла
вно се защитаваше, неговите 
футболисти обаче се държа
ха спортсменски.

Най-добра игра от „Асен 
Балкански" даде Синиша Ива 
нов, а проявиха се Д. Каме
нов и М. Тодорович.

Съдията М. Милованович во 
ди добре срещата, в което 
му оказаха помощ, с доброто 
си държание, и футболистите 
от двата отбора.

и подхо- 
око-

В сравнително по-добра иг
ра отборът на „Асен Балнан- 
ски" успя да 
мална победа в последната сре 
ща. Резултатът от 1:0 е реа
лен, манар че почти през це
лия мач се играеше на поло
вината на гостите. Но домаш
ните футболисти, особено през

първата част на играта, въпре 
ни голямото надмощие, не ус 
пяваха нинан да свържат ре
довете си и да създадат зрели 
голови положения.

Темпът на играта през вто
рото полувреме беше по-слаб, 
но затова пък 
на „Асен Балкански" създадо-

Отборът претърпя коренни 
изменения. С тренировките за 
почна да ръководи Симов, 
млад, но и опитен баскетбо
лист, който се ползваше и с 
|Олям авторитет от младите, 
току начинающи баснетболис-

спечели мини-

футболистите
А. Д. ти.

Започна работа една нова, 
млада група, в която болшин
ството бяха 16 и 17-годишни 
момчета. Те играеха и губеха. 
Имаше опасност тези пораже
ния да се приемат трагично, 
но тана не стана. И добре е, 
че не стана тана.

ПИСМА

ЗАЩО ДА (НЕ) СЕ ОПЛАКВАМЕ?
— Другарю директор, аз 

дойдох да се оплача от ва- 
щия шофъор ... Така мнозина 
пътници от тлъминсния край 
неведнаж започват разговор 
с директора на автотранспор
тното предприятие в Босиле
град. Но за съжаление, оплак
ванията не спират. Да приве
дем един пример от случната, 
станала на 26 онтомври т.г.

Мина 15 часа, а автобусът 
който трябваше да пристигне 
от Тлъмино в Бистър в 14,30 
още го нямаше. Пътниците из 
черпаха всички възможности 
предложения за закъснение
то. Автобусът пристигна. На 
хората им олекна. Но тук за
почнаха нови мъки за пътни
ците. Шофьорът спря колата 
и се упъти в близкия мага
зин. Там се бави дълго време. 
Минава времето, пътниците ча 
кат шофьора, викат го, негоду
ват, молят. Мнозина от тях 
трябва да „хванат” автобуса

Босилеград — Белград, който 
тръгва в 18 часа. Това раз
сърди щофьора. Той нагло вле 
зе в автобуса, треона вратата 
и даде газ към Босилеград. 
На 200 метра от оперната 
спря, взе кондуктора, когото 
бе забравил ...

Пътуването на „щастливци
те” продължи с кавга между 
протестиращите хора и шофьо 
ра, с опулени от страх очи да 
не стане катастрофа, с молби 
по-внимателно да кара, да ги 
закара в Босилеград, защото 
шофьорът заяви, че ще кара 
до Бранковци, до границата и 
хич повече.

Някак се пристигна в Боси- 
леирад. Мнозина ои отдъхнаха 
с облекчение: „Нали итоя път 
пристигнахме живи ...”

Не са редки такива случаи. 
Такива шофьори опетняват об 
раза на професията си и на 
предприятието.

И накрая един въпрос: До 
кога ще се търпят такива сво 
еволия. Коментар не трябва.

К. Георгиев
А. Д.
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КАК |А ПРЕДПАЗНИ УШИТЕ, НОСА И 

ГЪРЛОТО ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ
Ушите, носът и гърлото са 

едни от най-високо чувствител 
ните органи в човешното тяло. 
Поради сложното им анатоми- 

. чесно и функционално устрой
ство заболяването им се ле
кува трудно и води често не 
оамо до трайна инвалидност 
на заболелия орган но и до 
усложнения, заплашващи жи
вота на болния. Предзапване- 
то от заболяване обаче е ле
сно и възможно във всички 
сезони и във всяна възраст. 
То зависи от възприемането и 
спазването на някои дребни 
и незначителни наглед, но с 
голямо здравно значение хи

гиенно-профилактични мерки 
и отбягването на някои вред
ни навици, на което за съжа
ление обикновено се обръща 
малко внимание.

Забранено е вкарването в 
ушния канал на канвито и да 
било твърди предмети и ин
струменти, даже и клечка с 
навит на нея памук, излива
нето на захтин, олио и други 
подобни течности, поставянето 
на памук за продължително 
време, нанасянето на удар в 
областта на ухото, поради 
опасност от лесно „пукване" 
на тъпанчето.

Твърде често при издухва
не на носа, особено при хре
ма, притискаме едновремен
но и запушваме двете ноздри, 
но не знаем, че това поражда 
заболяване на средното ухо и 
околнооните синуси. Особено 
вредно е приемането без стро 
ги медицински показания на 
стрептомицин, канамицин, как 
то и на хинин, салицилови ме
дикаменти и други от лица, 
предразположени към намале
ние на слуха, което може да 
доведе до токсично уврежда
не на вътрешното ухо и поя
ва на неизлечима глухота. Не- • 
посредствената близост на 
ухото при стрелба ,с огнестрел 
но оръжие, накто и продължи
телното пребиваване в обста
новка с непрекъснат - шум на
насят увреждания на вътреш
ното ухо и слуховия нерв.

Какво още трябва да знаем, 
за да предпазим ушите, нора, 
и гърлото от заболяване?

Ако си слагаме в носа про
дължително време капни за 
„отпушване", рискуваме да при 
викнем и да алергизираме ор- 
»*анизма си. Смъркането и

„промиването” на носа с обин 
новена, манар и преварена во
да, особено при хрема, може 
да доведе до пълно възпале
ние на евстахиевата тръба и 
средното ухо. Не е препоръки 
телно да се покрива носът 
със шалче, освен през извън
редно студените зимни дни, и 
то, за да го предпазим от 
измръзване, а не от хрема и 
обща простуда, както погреш
но смятат някои родители.

Не можем да не споменем 
и за употребата на много сту 
дени и много горещи напитки, 
особено вредни при наченки 
на фарингит и ларингит. Поня
кога, загриженм да не се про
студим, задържаме в устата и 
гърлото сладолед и студени 
питиета с цел да се постоп-. 
лят. Всъщност точно това во
ди до „изстудяване” на гър
лото.

При изтискване на гнойни
те „тапички" от сливиците с 
пръст или с лъжичка гнойно
то съдържание може да “про
никне и да се разсее по лим 
фен или кръвен път в други 
важни органи. Изтискаането 
на на фуруннул (цирейче) на 
носа крие друга опасност — 
поява на червен вятър, тром- 
бофлебит и още нянон усло- , 
жнения.

На ушите, носа и гърлото 
вреда могат да нанесат още 
пушенето, пиенето на концен
трирани алкохолни напитки, 
употребата на алкохол и сил
но пикантни храни. За да пред 
пазим от заболяване тези ор
гани е необходимо да спазва
ме спаменатмте предписания, 
както и изискванията на лич
ната хиииена.

Ш МЕМОК1АМ
На 29 октомври т.г. измина половин година от 

деня, ногато ни завинаги напусна нашата скъпа ТЕТА 
— ТОДОРКА КОВАЧЕВА. Панахида в неин помен се 
състоя на 23 октомври на гробищата в Димитровград. 

Опечалени: съпруг Илия, внучка Ерма, сестра Иор- 
даниа, снахи Деса и Радиа, Свободан и Спас.

Д-р с. к.Изгледи от наши села: НАШУШКОВИЦА
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ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

НАИ-СТАРИЯТ ЧОВЕК ИМА 

145 ГОДИНИ
НАЙ-СТАРИЯТ човен в све

та живее в село Исфаханам, в 
околността на Техеран. Това 
съобщи иранският ежеднев
ник „Найхан".

Апи-Асгар Немази има 145 
години.

Този някогашен артилирей- 
они подофицер не е ходил 
при ленар през своя живот и 
до скоро бил напълно здрав. 
В последно време му попуска 
видът и слухът. Но той отказ
ва да ходи при ленар.

В същото село репрртьорът 
на вестник „Найхан" пронаме- 
рил трима старци, от които 
един твърди, че има 120 го
дини, а третият 110 години.

пълна и въпреки неговите мол 
би не искала ло никакъв на
чин да намали теглото ои. То
ва, заявил той, е сериозна 
заплаха за неговия бизнес. 
Студът признал 'причината за 
оонователна и дал развод. Ра 
ботата е в това, че съпру
гът е притежател на фирма 
за продажба на „средства про 
тив пълнота с гарантиран 
ефект”.

вместо да дадат на учителка
та научно звание, я дали под 
съд — за жестоко отношение 
нъм децата. ..

ТАЙНИТЕ НА МОРСНОТО 
ДЪНОС яд до Звонци 

и назад
ВЕЧЕ МОЖЕ да се каже, че 

в картите на сушата няма 
бели петна. И учените обърна
ха своя поглед към мороко- 
то дъно. Не напразно — за- 
щото се казва, че в недрата 
на земята, под дебелите вод
ни пластове се крият много и 
различни полезни изкопаеми.

Неотдавна учените установи
ха, че под дъното на Балтий- 
оно море на три „етажа" се 
намират грамадни водохрани
лища. Най-горният от резер
воарите е пълен с чиста пи
тейна вода. На втория „етаж" 
— с още по-големи размери, 
е басейн с минерална вода. 
А най-отдолу са веновни за
стояли води с висока конце- 
трация на соли.

I' .

НОЗИ ПОЖАРНИНАРИ?

В борбата срещу горските 
пожари в Южна Франция се- 
1-а се еколериментира ново 
средство 
била предложена от един ме
стен фермер, който е изпол
звал 60 нози и 60 овце за за
пазване на земите си от това 
бедствие в продължение на 
двадесет години.

Стадо от 50 нози ще бъдат 
пуснати в редките горичи в 
един район покрай Френската 
Ревиера, която страда от по
жарите всяко лято. Оградата, 
по която тече елентрически 
ток няма да позволява на жи
вотните да навлизат в други 
райони. Нозите ще унищожа
ват ниската растителност и 
така ще се образуват пояси, 
които ще спират разпростране 
нието на пожарите.

А сад да ви распрапим кино се проведо по 
Звонци и Звонсну бан>у, та да видите нино у тия 
кран летосна йе зор „за воду и леб", зимусна за 
.дърва и превоз".

И на стиго у Звонци не испаде кино ми пишеше 
бай Станоя дека до Бабушницу до Звонци имало са
мо 26 нилометра. Ка се прегърнумо и целивамо със 
Станою он виде дека се заносим нино кокошка или 

п но да сам бил на ловджийсну славу. Одма ме човен 
> уведе у кавенуту и мисли да не могу без алкохол, 
I па наручи две препеченице.

кози. Идеята е

„НОВОСТ" в ПЕДАГОГИКА

ЕНЕРГИЧНАТА ЗО-ГОДИШНА 
преподавателка Елиза Скарпп- 
ло от едно италианско градче 
е успяла да накара и най-бъ- 
бривите ои възпитаници да 
мълчат по време на урока. На 
нейния метод сигурно би се 
учудил и съотечественикът й, 
корифеят на педагогиката ве
ликият Песталоци. Начинът 
бил прост, но ефинасен — 
оиньора Снарпало залепява 
устата на своите ученици с 
лейкопласт.

Но властите не оценили зна 
чението на новия метод и

' ■— Бре, Станойо не знайеш ли дена од сърцето
не пийем вече две године, мани тия рейишор... 

> Поседемо малко у кавенуту, испимо по сон и
I тегая Станоя поче да ме запознава със своя нрай 
, и човеците.

ЗАПЛАХА ЗА БИЗНЕСА

Съдът в американския град 
Палм Бийч разгледал едно не
обикновено бракоразводно де, 
ло. Съпругът искал развод, за- 
щото жена му била

— Видиш ли, наже, оногова човека уз ченмеме- 
то. КЬега йе заллюляла кръчмарска лю1}а. Он й газда 
од меянуту и йе най-добар у тия край, цепат му йе 
по тежан од жега ...

Я слушам и си Кутим, ама Станоя

доста

пан си
говори:

! 1 — Видиш ли дека се спекал од работу и ти
I си и ютре тува, и че видиш на нолно стране он ра- 

; ' боти и снабдева тия край и с млеко од пилища. 
] • Решимо да вечерамо. Ама нърчмарат ни каза

дека нема леб. Нийе минумо у „долнуту нръчму Ка 
отидомо тамо — има леб ама нема манца. Надигомо 

! 1 се у бежуту там да вечерамо. Ка и тамо нема а 
{ леб и мануа... Па що да правимо, на мену мешину 

си легомо. Добре, че у бажуту барем има дена чо- 
, век да преспи.

Станоя целу вечер цървея човен. Криво му 
беше дена у жегов нрай нема дена да нарани госта 

.. и йебанджию.

★ — Помогнете на зет ми, дон 
торе. Вчера прострелях крана

★
Бръснар подстригва дълго

кос младеж.
— Дали сте носили някога 

тане?

В тъмна улица нянъкъв тип 
спира минувач.

— Сър, дайте ми 20 фунта! 
С това ще спасите живота на 
уважаван човек!

— Но вие не приличате 
много на уважаван човек!

— Аз имах предвид вас,

му.

— Но нак? Стреляли сте в 
собствения си зет?

— Когато стрелях в него, 
той не се съгласяваше да ми 
стане зет.

запитва го той. 
Много отдавна, още на- 

то дете. Но откъде познахте? 
— Просто го намерих.

★ ★
На улицата:
— Извинете, знаете ли нъ- 

де се намира бюрото за пъ- 
тувания?

— Не.
— Тогава слушайте добре. 

Вървете все направо по то
зи булевард, после свийте по 
втората пряна вдясно и в дъ
ното на улицата ще съгледа
те неголям площад. На юж
ния му край има нова дву
етажна сграда. Там е въпрос
ното бюро.

— Обърна ли внимание на 
тази жена, която тону що 
мина понрай нас?

— За кого говориш, Жан? 
За тази с боядисаната носа,

сър...
Ка на ютрото се дигомо, избанямо се у банюту, 

обричимо и пойдомо на закуену у Звонци. Улезомо у 
кавенуту и Станоя л>ут од сношка, одма изока нрчма- 
ратога:

★
— Доволни ли сте от мото

циклета, нойто скоро си нули?

— Не много. Единият от 
нас двамата е през цялото 
време в ремонт ...

Дай два доручка, ама да буду но за прия
теля! Х*/ЩФР— Почакайте малко —наза нърчмаринат — га- 
здерицата отиде у Вучидел да измери морузу, а я 
вве да примим коже, донели човеци... ★Фалшивите мигли, демоди

раната блуза и старомодната 
шапна ли?

Защо ще й обръщам вни
мание? ...

(| А мене нъркаю црева и питам Станою далено
ли йе това Вучидел. Обърчам се, гледам коже, да не 
смо налетели на отнупну станицу. Нейе, има чаше.

1 После се сети дека това йе ония човек што све
I работи и със све ги снабдева и затова цепат Му йе 

по тежан од жега.

I ■

Дядото назва на децата, но- 
ито играят на индианци:

— Вземете ме да играя с 
вас.

★
Разговарят съседни:
— Вече си знам болестта 

Отначало ★ — Не дядо, ти не ставаш 
за игра. Вече си скалпиран.

Тека беше до Звонци по Звонци, и назад — гла- 
дан и с ядове.

Збогом бей Станойо, па на ме дру^и пут онаш 
тамо барем ти закол>и йедну ноношку и вани Кисело 
млено да не гладуйемо.

— назва едната, 
не чувствуваш 
слиш, че си 
щите сиптоми имам и аз!

нищо и ми- 
здрава ... Съ-

Изпревари времето: часов
никът му бе избягал напред. ★

★ Гостоприемство:★МАНЧА — Извинявайте, толноз дъл
го ви занимавам с мойте ра
боти.

■

— Чувствувайте се като у 
дома си, но не забравяйте, чеКавбой довежда при лекар

свой по-млад колега. — А, нищо, аз не слушам. съм си в къщи!
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