
штШ С указ на президента
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство
с Орден братство и еди
нство със сребърен ве
неце за особени заслуги
в областта на информа
тивната и графическа де
йност и за приноса в ра
звитието на братството

* ВЕСТНИ» нж БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ в СФР ЮГОСЛАВИЯ » и единството между на
шите народи и народно
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АКТУАЛНО ОСМИ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ БОЙЦИ

ШПУШКИТЕ МЕЧТАНОТО-СТАНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
★ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТОПЛО ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА БЕ ПОСРЕЩНАТА РЕЧТА НА ПЕЗИДЕНТА ТИТО

— продължи той — и занап
ред от своя страна, колкото 
можем повече — да допринас 
яме към мира, защото никой 
не може по-добре да знае не 
говата цена от онези, които 
са изпитали военните ужаси.

Вълната от черпушки, коя 
то обхвана нашата страна, не 
отмина и Димитровградска об 
щина. В сранение с миналата 
година за първото полугодие 
средствата изразходвани за че 
рпушки по различни поводи, 
значително 
Възлизат на около 280 000 ди 
нара!

При това той изтъкна задъл
жението на младото поколе
ние да предават дух на револ 
поционнен оптимизъм.

На 17 октомври т. г. в Будва в присъствието на 
първия и почетен председател на 

осмият конгрес на Съюза на 
сдруженията на бойците в Югославия. Най-високата 
среща на бойците от Народоосвободителната война 
откри председателят на Съюзния отбор на СУБНОР 
генералът на армия Коста Наш. Гражданите на 
Будва с въодушевление приветствуваха президента Ти-

другаря Тито 
СУБНОР бе открит

Говорейки за значението на 
Конгреса, президентът 
изтъкна, 
част на твърде широката по
литическа активност която се
га се провежда. Като припом 
ни Единадесетия конгрес 
СЮК, подготовките за Проф
съюзните конгреси и конгре
сите на Съюза на социалисти 
ческата младея- другарят Тито 
изтъкна, че се намираме 
разгара на интензивна борба

се увеличиха. Тито
че той е съставна

На края на речта си пре
зидентът Тито изтъкна, 
покрай резултатите, на които 
в изграждането на 
се радваме не е дошло вре
ме мирно, със скръстени ръ
це да наблюдаваме какво око 
ло нас се работи. Предстоят 
ни още много работи — из
тъкна президентът Тито. Ние

че
Според Службата на обще

ственото книговодство Конфе 
кция „Свобода" в Димитров 
град е на първо място. Там 
са изразходвани 75 636 дина
ра. На второ място е мебел 
ното предприятие „Васил И- 
ванов — Циле’' с 45 215 ди
нара, следват строителното 
предприятие „Градня" с 42310, 
.„Братство'’ с 29 273 д., „Услу 
га" — 14 815 д., „Тигър’' — 
13 446, гостилничарското пред 
приятие „Балкан'’ — 11 533 
д. — и да не изброязамея н 
останалите, които в сравне
ние с тези не заслужават да 
ги споменаваме.

то. странатана

то ръководството на ЮКП да 
се върне в страната, да слу
ша гласа на народа и да за
стане начело на неговата бор 
ба — ясно бе проявена реши 
телността на 
комунистическа партия да бъ 
де партия на своя народ и на 
своята работническа класа, да 
бъде водач в борбата за осъ 
ществяване на техните веков 
ни стремежи. А един от най- 
дълбоките стремежи на наши 
те народи и народности 
един път окончателно да ста 
нат свои господари.

РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА 
ТИТО

в
ТОПЛО привествуван с дъл

готрайни аплодисменти, пре
зидентът Тито в речта си 
пред делегатите на Осмия 
конгрес на Съюза на бойците 
от Югославската народоосво- 
бодителна война най-напред 
поздрави участниците на Кон 
греса и чрез тях всички участ 
ници в Народоосвободителна 
та война, като изрази задовол 
ство си, че днес отново с ме 
жду бойците.

Югославската

бе

Всеки добър домакин, кс 
гато завърши някоя сделка 
иска да черпи своите прияте В продължение на речта си, 

президентът Тито изтъкна, чс 
тази политика последователно 
се прилагаше и в следвоенния 
период — на никой да не се 
позволи намеса във вътрешни 
те работи ма нашата страна и 
натрапване на становища във 
вътрешната и външна полити 
ка. След това другарят Тито 
говори за доктрината на об
щонародната отбрана, основа 
ваща се върху опитите от На 
родоосвободителната война. 
„Нашите трудови хора и граж 
дани — каза перезидентът Ти 

никой нс ще може, да 
же и да иска да лиши от пра 
вото да участвуват в отбрана 
та и защитата, в запазването 
на безопасността и сигурност
та ма Югославия. „Затова — 
каза другарят Тито 
такава самоувереност говорим 
за бъдещето на нашата стра
на, защото знаем, чс една 
страна е най-сигурна, когато 
самият народ я пази/'

„Срещите с бойците от на 
шата Социалистическа револю 
ция и Великата освободител- 

президентът 
на мен винаги ми 

доставят голяма радост. Ви 
наги съм се радвал, когато 
ми се удава случай със свои 
те съратници да разговарям 
по съдбовните събития, кои 
то всички ни неразривно свър 
зва и сближава. Винаги това 
бе и припомняме за трудните, 
обаче величествени военни 
усилия и огромни жертви, за 
нашите другарки и другари, 
които животите си дадоха за 
родината, за народа си. В те 
зи срещи винаги си спомнях 
ме и за нашите тогавашни 

което

ли.
на война, каза 
Тито

И споменатите трудови ор 
ганизации в Димитровград всъ 

имат и най-големи пощност 
стижения 
— в модернизация на поме
щенията И ПРОИЗВОДСТВОТО.

през тази година

Граждански ред е след за- 
успешна работаЕършсиата 

гостите да се почерпят.

Никой не е против това. Не 
обаче, че тези 

все пак, надмииа-
нзглежда ли, 
черпушки, 
пат границата па позволено
то. За шест 
изразходват, да повторим, в 
„Свобода" 75 636 динара е мно

то

месени да се
размисли за времето, 
ще дойде след освобождение 
то, което на всички ни в тези 

като
ние сго.

виждашедни се 
далечен и почти исосъшес- 

блян. Когато днес оба-
Цифрите, за които говорим 

месеца.шестсе отнасят за 
Трябва сега да очакваме, чс 

на годината обшата
твим
чс гледаме нашата страна и 
резултатите, които осъщест
вихме, когато гледаме 

и единството

до края
сума, изразходвана

в Димитровградската 
500 000

за почер брат
След като изтъкна, чс’ п 

най-къси черти е припомнил 
реполюцио 

постижс

пушки 
община 
динара или 
динара! Може всеки да изве 

какво може да се 
с 50 милиона стари 

се обик

па паството
шите народи и 
както и международното по
ложение и престиж па Юго
славия в света, с 
можем да кажем, че всичко, 
за което тогава мечтаехме — 
стана действителност.

ще надмине
50 милиона стари народности.

най-значителните 
нни определения и 
пия, президентът Тито каза: 
„Нищо от онова, което днес 
имаме в Югославия, дори и

Й. Б. Тиго по време на борбата
де сметка основание
направи 
динара! А тези пари 
новено изразходват

— обращайки се към бойни 
те. каза президентът Тито — 
трябва винаги да бъдем спо
собни да изплъним задачата 

да бъдем 
СТРАЖ на придобивките 
нашата революция. За нас ня
ма почивка. Трябва до носле 
ден дъх да изпълняваме, кое 
то от нас очаква нашето со
циалистическо общество. Юго- 

бойци

за изпълнение иа задачите, 
намиращи сс пред нас и в раз 
решаването на проблемите, с 

„Убеден

по канце ИСЮгославия като такава 
бихме имали без машата ТТа 
родоосвободитслна война, без 
вашия героизъм и саможерт
ва, без огромните жертви, ко 
ито нашите народи и народ
ности дадоха от първите дни 
на войната до окончателното

кафенце и чашка 
малки закуски 

и банкети
лариите за 
вотка, коняк 
с делови приятели 
с много званици,
„Балкан’' сепарето е малко Да 

всички поканени гости.

които се срещаме.
— каза президентът Тина речта 

Тито по-под-
В продължение 

си, президентът 
робио говори по законодател 

активност по време на 
Народоосвободителната
на и изтъкна, чс това законо-

нлсн, винагисъм
т0 _ чс и вие иа тази среща 
ще определите своите задъл
жения и своята част на обще 
стисната отговорност.

откогато в
пата

вой-приеме
говорим за 

големи сумите
датслство намери отражение 

следвоенното законодател 
в изграждането на со- 

самоуправи- 
систсма, след това за 

националния

Сега, когато 
това колко са

В продължение на речта си 
другарят Тито направи обзор 
върху международната актив 
мост на Съюза на 
като тълкуватели на

страната,
„Всички

освобождение иа 
след което добави 
ние, другари и другарки.

изтъкнаславските 
президентът Тито пред Осмия 
конгрес на Съюза на югослав 
ските бойци — пред човечес

и в 
ство,
циалистичсската
тел на

:за почерпушки в нашите пред 
поставим още 
дали с тези су 
на който сс из

осо
приятия Да 
един въпрос: 
ми и начинът

бойците.бено новите подраставащи по 
коления, трябва винаги пред 
очите си да имаме величието 

историческо дело. Об

нашата
политика твтото са изправени със све 

образ. Те с геройството 
си във войната и поведението 

войната дадоха огромен

иарешаването 
въпрос и за борбата ла укреп 
нс братството и единството, 

иа създадените

външна политика, 
па пеобп-ьрзианс. В контекстазапознати и ра

предприятията?
разходват са тъл

иа това
ръщайки се към борците, той 
изтъкна, чс е „длъжност 
бойните във всяка среда да 

съзнателен 
отговорно поведение".

Потниците в иа това президентът Тито из- 
че международната обкоито участвуват п съ‘ 

а най-
'Гези
даването на средствата, 
малко се питат

за значението 
по време на войната основи 
на нашата независимост. „Още 
преди войната 
зидентът Тито - с решение

след
принос нашата страна да сс 
радва на такъв престиж в це 
лид свят.

тъдена,
становка днес е твърде слож

на
за изразходва иа, и по много неща загри- 

жваща. „Това ни
дават пример иа 
труд и

каза пре-ието им. задължава
Б. И.



ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В СЕКРЕТАРИАТА ЗА 
ВЪНШНИ РАБОТИ В БЕЛГРАДЗАВЧЕРА В КРЕМЪЛ

ПО СВЕТА И У НАС Брежнев и 

Косигин приели 

Бумеднен

Непроменена е насоката 

на БългарияВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА АНТ1В- 
НОСТ НА НАШАТА СТРАНА

Но сега неразпространява, 
съм в
рам върху съдържанието и пе
лите му

На пресконференция, съ 
се на 12 октомври та състояние да се спи-стояла

зи година в Съюзния секрета
риат на външните работи в 
Белград, представителят 
секретариата Мирко Калезич, 
отговори и на въпроса въз 
връзка с издаването на Сбор 
пик от страна на Българска- 

академия на науките в 
който за македонците се твър

- каза Мирко Ка- 
но самото издаване

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Прс-
лезич
на такава книга отразява 
непроменената насока на бъл 

страна от велико-

в л ИНАЛАТА седмица се характеризира 
■VI силена външно-политическа активност

шата страна, с който се потвърдиха известни
те становища на Югославия да сътрудничи с 
всички страни в света, които се борят за мир и ра
збирателство.

В седмицата, която е зад нас председателя на 
Съюзния изпълнителен съвет Веселин Джураиович 
посети Норвегия и Финландия. В Париж се во- 

на делегации на югославския

със за- 
на па

назидиума на Върховния съвет 
на СССР Леонид Брежнев и 

съветскотопредседателят на 
правителство Алексей Косигин 
срещнали се днес в Кремъл с 
алжирския председател Хуари

гарската 
български позиции да се отри 
ча македонската нация, кое 
то е напълно в противовес с 
официалните 
НР България за желанието за 
добри отношения с Югосла 
вия-

та
изявления вди, че са българи.Бумсдисн.

идиха разговори 
френския парламент. Нашата делегаия бс приета и 

Кув де Мюрвил. В Ню-Йорк нашият съ- 
за външните работи Йосип Върхо-

че такъв 
е издаден и че се

Бумедиен, Брежнев и Коси
гин на тази среща обменили 
мисли от общ интерес. В раз 
говорите отделно внимание с 
обърнато на положението на 
Близкия изток и изтъкнали че

— Известно ми е, 
сборник

от Морис
секретар

който предвождаше делегацията на 33 заседание 
на Генералната скупщина на ООН води разговори със 

колеги от съседните страни, присъствува на

юз е н 
вец.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 
НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ ‘своите

заседанието на министрите на необвързаните страни 
Ню-Йорк. На това заседание на министерската сре

ща на необвързаните страни Йосип Върховец даде 
предложение, който бе приет за повединето на нео- 

страни към Близкия ч изток. Това стано- 
страни ще застъпват на Гене

ралното заседание на ООН. След това Тодо Курто- 
вич миналата седмица посети Анкара като ръково
дител на една делегация на ССРН по покана 
председателя на Републиканската народна партия 
Булент Еджевит. Тодо Куртович в Анкара изнесе ска
зка и води разговор с около 60 членове и сътрудни
ци на Републиканската народна партия съществува 
голямо интересувание за Югославия и за развитие 
на добросъседски отношения между двете страни. 
По думите на генералния секретар на Републиканска
та народна партия в Турция съществува голям 
интерес за самоуправлението в Югославия-

• Миналата седмица в Югославия бе на посе
щение председател на Зеленорътската Еепублика Ари- 
стидес Марио Переира. Той води разговори и с 
президента Тито. И на тази среща бяха изразени 
югославските принципни становища във външната 
политика на нашата страна. Тито обърна внимание 
на опасността от вмешателство на великите страни 
в работите на Африка. Другарят Тито заяви, че нео
бвързаните страни не трябва да бъдат резерв на 
блоковете. Движението на необвързаните има вси
чки условия да поддържа ролята при превъзмог
ване на проблемите в света. Докато Переира изтък
на, че неговата страна от основаването си подържа 
политиката на необвързаността. Югославия и дру
гаря Тито, като един от основателите на необвърза
ността дават пример как се провежда политиката 
на това прогресивно движение.

„Социалистическа Федеративна Република Юго
славия, която свободно избра собствен път на 
развитие и цели, които отговарят на тежненията 
на нейните народи и народности, постави цялата 
своя творческа енергия в служба на мира, обществе 
на правда и напредък както вътре, така и вън от 
своите граници, на международната сцена, където 
нейното положение се засилва от ден на ден." — 
каза Переира на вечерята устроена от другаря Тито 
в Игало.

траен и справедлив мир в то 
зи регион може да се постиг
не само' след пълно отеглянс 

окупациони

в Заседание на 

подготвителния комитетбвързаните 
вище необвързаните на израелските 

сили от арапска територия и
наосъществяване правата 

палестинския народ според 
решенията на ООН.

Н.1
ските организации на Нами
бия, Палестина, Сирия, Ирак, 
Малта, Йемен,.

На 15 октомври в Белград 
се проведе двудневно заседа
ние на Подготвителния коми
тет за първата конференция 
на студентските организации 
от необвързаните страни. До 
макин на заседанието е Съю
зът на социалистическата мла 
деж на Югославия- На заседа 

повече

Конференция на студентите 
от необвързаните страни по
казва, че политиката на необ 
вързаността се не свежда са 
мо на отношения и сътрудни 
чество между правителства и 
държави, но се разширява и 
в сътрудничеството на поли
тическите организации и дви
жения, научни и културни ин 
ституции.

Тайни
споразумения в 

Кемп Дейния
нието присъствуваха 
от 20 студентски организации 
от необвързаните страни. Под
готвителния комитет съчиня
ват представители от студентНА ЗАСЕДАНИЕТО в Кемп 

Дейвид председателите Джи-
ми Картър и Анвер ел Садат 
подписали редица усни тай
ни споразумения за бъдеща 
та роля на САЩ, на Близкия 
изток, твърди Арно де Бор- 
шграв в последния брой 
седмичника „Нюсвик".

м
на V. \\

\Според писането на списа
нието, двамата . председатели 
се договорили египатските ча 
сти на Синай да се разпоред
ят на египетско—либийската 
граница, да се съгласува сътру 
дничеството между тайните 
служби на Израел и Египат, 
която вече съществува от 
1976 година и да се въоръжат 
египетските военни сили. Еги 
пет ще получи противъздуш- 
ни ракети и самолетносители, 
които ще заплати САЩ и Са 
удийска Арабия, пише „Нюс
вик" не сочейки 
тези информации.

\\
• й

Как карикатуриста на „Заддойче цайтунг" 
предстоящите египетеко-израелски мировни разговори

вижда
Във всички тези срещи и разговори в страната 

и вън от нейните граници проличава ясно и недво- 
смислено външнополитическата орентировка на Юго
славия която характеризира политиката на необвър
заността, борбата за мир и прогрес в света. извора на

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОМИТЕТ НА 
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БЕЛГРАД

Б. Н.

За нов папа избран 
полски кардинал Джураиович приел Хей

Председателят на Съюзния 
изпълнителен 
Джураиович

ВССТНИИ НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ

тъкна за сътрудничеството на 
Червения кръст на 
вия

Новоизбраният папа на Римокатоличе- 
ската черква, досегашния краковски карди
нал Карол Войтил, взел името на своя пред- 
ходник и те се нарича Иван Павле Втори

Полският 
Войтила е избран 
па. За пръв 
столетия 
ческата 
италиан.

съвет Веселин Югосла- 
и Международния комиприе завчера 

председателя на Международ 
ния комитет наИзлиза всеки петък червения 

Александър Хей- ПоУрежда редакционна Кръст
време на разговорите се из-Директср 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ кардинал Карел 
за нов па 

път след четири 
за папа на Католи 

черква няма да бъде

ПОСЛЕДНИ новини
Главен и еттоаорем 

радаиIир
СТОЯН СТАНКОВ 

Тюшичаскн редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

Заир и Ангола со поговорили 

за сътрудничествоНовият папа е по потекло 
от работническо семейство. 
По време на следването 
ология

: дмреутоп — 
48-454, Редаиция 52-751 

•бсакмонт ЙО, 
а ■оиугаяквдан зд

дтогарв
?о«7та сметна 

62500-603-9525
С да

на те
и философия — съ 

така е работил като ра- 
една химическа фа-

Г Председателите Мобуту Сс 
се Секо и Агостиньо пътната линия Бенгуел 

която Заир ще изнася 
ща.

чрез
въглиНето

подписали в Луанда договор 
за сътрудничество 
мир и Ангола.

Този

що
ботник в

междубрика в Краков. „След периода на недорат 
зумения и проливанеНиш на кръв
можност ™бВа Да дадем въ3

договор предвижда 
формиране на контролна 
мисия която под закрила 
Организациято на африканско 
то единство ще бъде отговорна 
за безопасността на

Във ватиканскатаОочавд!М1 ^Вут Нарад- иерархия 
е заемал висок пост като член 
на Генералния 
на Светия съвет. Известен е

ко- на нашите В. ДжураиовичнародинаМ П ~ А я оканчателно 
мир", каза 
буту 
след

I секретарият да живеят в
тет нц Червения кръст, както 
и за активността на Червения 
кръст

председател да Мо 
на пресконнференция 
подписване

М ш съвместна 
та граница. Предвижда се 
отново' откриване на

като автор 
по верски въпроси.

на много студии
целия свят при дава

не на хумана помощ.надоговора.
(АФП)железо-

(ТАШОГ)
СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО 20 ОКТОМВРИ 1978
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Всеки път това беше и припомняне за трудните 

но и величествени военни усилия и за огромните жер
тви, за нашите другари и другарки, които дадоха жи- 
вотите си за своята родина, за сиоя народ...'’

„Срещите с бойците от нашата социалистическа 
революция и великата освободителна война за мен ви
наги представляваха най-голяма радост.

Винаги се радвах когато ми се удаваше възмож
ност да разговарям със своите съратници за съдбонос- 

събития, които всички ни неразривно свързаха 
и сближиха.

(ТЙЕНТИЩЕ, ЮЛИ 1978 ГОДИНА)ните

в Титова концепция национал 
ните малцинства да представ 
ляват мостове на дружбата ме 
жду съседите, между народи 
те. И от едното и от другото 
съображение Югославия пос
ледователно се бори на нейни 
те национални малцинства в 
съседните страни да се обез- 

на печи
нална самоличност и 
тие на равноправно положе
ние като граждани на 
страни.

В НЕОТДАВНАШНАТА 
реч в Скопие другарят Тито 
отделно се спря върху една 
област от международната ак 

Социалистическа

си СЪСЕДИНИЕ И НАШИТЕ
тивност на 
Югославия, която във всички 
фази на , нейното 
както днес имаше за нас 
и не само за нас —

.телно голямо значение: 
е политиката на изграждане 
на добри отношения със съ
седните страни, последовател
ното действуване към създава 
не на добросъссднска 
фера, сътрудничество 
НО СВъРЗВЗНС.

ставена върху най-широки ос 
нови. С нея постоянно се це 
ли към разширяване на въз
можностите за развитие 
миролюбиво, приятелско сът
рудничество на всички поле
та при създаването на такива 
отношения, които обезпеча
ват в мир и сговор да се раз 
решават всички проблеми, ко 
ито съществуват, или 
могат да възникнат.

тази част на континента, и да 
установи примерни условия 
на сътрудничество, взаимна 
откровеност и доверие. Наша 
та страна с Румъния изгради 
и продължава да гради Гсрдап, 
да създава Гердапска хидро
енергийна и плавателна систе 
ма, което представлява при
мер на взаимна изгода и доб
росъседско 

Търговска 
видове
се развиват е Австрия, Гър
ция, Унгария, България и Ал 
бания. Отвореността на наши 
тс граници, нашата заинтере
сованост и готовност за взаим 
но сближение със съседните и

отговаря на потребите и инте 
ресите на други, на 
съседи и международната общ 
ност изобщо, поради което на 
шитс отношения със съседите 
— въпреки множество истори 
чсски обстоятелства и нашите 
поотделим тежки опити, през 
които минахме през бойната 
и при други обстоятелства — 
цялостно, сс развиват положи 
телно, а в някои случаи твъР 
дс успешно. Тази политика по 
ради туй именно служи 
пример на постоянно и прием 
ствсио изграждане на добро
съседски отношения.

развитие. нашите
изключи пълно право на нацио- 

разви-това

тези

атмос- 
и взаим От досегашните успехи на 

политиката на добросъседство. 
на която Югославия дава 
така голям и траен принос, 
сигурно се чувствуват в отно
шенията в тази част на Евро 
па. „Благодатите от това чув 
ствуваме не само ние, но ‘ и 
нашите съседи, а и други,- 
всички, на които наистина е

коитосътрудничество, 
размяна и други 

на сътрудничествоособено Един от тези Въпроси — 
за нас това е принципен въ
прос ис само на вътрешната 
политика, но и от междуна
родните отношения, отделно 
със съседите — си отношени 
сто към националните малцин 
ства. В Югославия този въп
рос е разрешен с пълното при 
зиаванс на всички права на 
народностите, които живеят в 
нашата страна и които 
равноправни и свободни чле
нове на нашата общност, осъ 
щсствяват всички свои нацио 
кални/ обществени, икономи
чески, граждански, културни 
права и свободи в 
на нашето 
социалистическо 
другата страна на тази поли 
тика,
отъждествяваме с мсждусъссд- 
ските . отношения, е изразена

Наистина: в една заобласт на евро-чувствителна 
псйския континент, къдсто се 
срещат страни с различни ме
ждународни положения и на
соки, такава политика на юго наИменно президентът 

СФРЮ, другарят Тито, на Съ
вещанието за европейската си 
гурност и сътрудничество в 

мир, свободно развитие и си- Хелзиакн търЖествсно заяви, 
тази част на света,

изяви като фактор 
на такова съ- 

обезпечава

славия се 
на изграждане 
стоянис, което

с другите народи — са израз 
на тази политика, която зана 
пред ще сс задълбочава—с раз 
ностранната и 
размяна на културното, спорт 
иото, научното, туристичсско- 

в съобщенията, съ-

при сърце опазването на мира 
и международното споразумя 
ване, социалистическа необвър 
зана Югославия, всички сили, 

като съдействуваоци в нейните дей
ствия на международен план 
и спрямо съседите — остдцес 
твяват политика на добросъ
седство върху най-широки ос 
нови: това е най-добрият път 
за окончателно укрепване на

все по-богата
. гурност в 

в която вместо 
несъгласия, раздор и стълкио 
вения, трябва да владеят ста 
билнй отношения на мир и 
взаимно уважение и доверие.

че „Югославия спазва нринци• някогашните па па ненарушимост на гра- 
принципиицитс и че този 

счита за еднакво задължитс-
то поле, 
трудничсството с обществсно-

за себе си и за всички организации,политическите 
заведения и териториално-по
литическите общности, СЪС СъТ 
рудничсство, което съзнателно 
сс разширява към всички съ
седи, без оглед на общество 
но-политическата им 
и международно

лен
свои съседи по отношение на 
съществуващите граници, без 
оглед кога и с кои ииструмен 
ти са утвърдени." *Гъкмо Юго 
славия е Италия успя (е Осим 

споразумения) договор- 
да реши югославско-итали 

граничен спор, който

Такава политика естествено,
об-ироизляза от характера,

битие и устрой*
рамките

самоуправИтелио мира, сигурността и сътрудни
чеството в тази част на Ев 
ропа, за миролюбиво и успеш 
но решаване на всички въпро 
си от отношенията между съ

ществеНото 
ствбто на нашата страна, ней- 

прогрссивни, миролюби- 
Тя е от най-гол

устройство.
система 

положение.
скитените
но изискването за нейнотови стремежи, 

ям интерес на нашето общест 
нашите народи и на-

анския
■дълго време беше една 
причините за напрегнатост в

Тази политика на добросъ
седство значи е съзнателно но

от седите.во, на 
родиости. Но също така, тя



2 Комунист
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ В КУРШУМЛИЯ

\
ОТНОШЕНИЯМЕЖДУНАЦИОНАЛНИ

По-добри условия
голямо равноправиепо пътя към

РАЗВИТИТЕ
ПО

всички области и среди. В 1978/77 година в СР Сърбия
състава на делегациите на обучението на езиците на на-
всички равнища е осъществе- родностите посещаваха 283 721
но пълно равноправие. От 340 ученик, или за около 42 на
делегации в Скупщината на сто в повече отпреди 10 юди
СР Сърбия 11 са по национал ни. Същевременно, през изте
ност черногорци, 6 хървати, 7 клата година обучението на
мюсюлмани, 2 словенци, 255 тези езици в средните учили-
сърби, 28 албанци, 13 унгарци, ща посещаваха 51 263 учени
5 словаци 2 турци и 5 югослав- ка. И на територията на СР

в Скупщината на САП . Сърбия без покрайнините, С 
7 акцията на Социалистическия

съюз, при най-голямо анга
жиране на Съюза на комунис 
тите, е договорено в смесе
ните среди равноправно да 
се учат езиците на народнос- 

От настоящата учебна 
година в Южноморавски ре- 

започнаха да работят

СВЕТА ТАДИЯ във

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 
главните определения - 
тиката на Съюза на комунис- 

нашето общество изця

на
и поли-

тите и
ло по отношение създаването 

всички народности е поето 
и винаги актуална зада-

наИдеологическото образование, развитието 
на делегатската система и излизането от изоста 
налостта са основните задачи на комунистите в 
Куршумлия

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

янна
ча — е изказано като мото на 

централния яни.
Войводина има 9 черногорци, 
13 хървати, 2 
млооюлман, 133 сърби, 55 ун
гарци, 7 румънци, 12 словаци 
и 7 югославяни. От 189 деле
гати в Скупщината на САП 
Косово 8 са черногорци, 1 
хърватин, 4 мюсюлмани, 41 сър 
бин, 130 албанци и 1 турчин. 
Подобен, отговарящ състав 
имат и общинските скупщи- 

самоуправитслнитс общ
ности на интересите.

По въпроса на равноправна 
та употреба на писмото и ези 
ка, а в7,в връзка с това и ин 
формирането, е посветено от
делно внимание. Това се 
да и от резултатите. Особено 
са намирани решения за по- 
широко прилагане на многое
зичното общуване в смесените 
среди. Има тук, разбира се, 
и определени слабости. Касае 
се, преди всичко, за не вина 
ги критическото отношение 
към непълното или само фор 
малното нормативно регулира 
не на употребата на език и 
писмо. То в най-голяма степен

заседанието на 
комитет на Съюза на комунис 
тите на Сърбия към средата 
на април през настоящата го 
дина. В тази република пора 
ди многонационалната й сло- 

особености като об- 
общ-

1македонци.
трудови организации още ве 
днаж са обсъдили своите го 
дишни и средносрочни 
ве и програми и в тях са вне 
сли редица новини. Общински 
ят комитет е оценил, че сто 

скромно
тъчно развитите общини в е планирало своето развитие, 
Сърбия: С 4 000 заети, от кои че не са използвани всички 
то 100 души работят в извън възможности на открития юго 
стопанските дейности с малки славски пазар, нито пък всич- 
промишлени мощности, и ки вътрешни резерви, и е да- 
без достатъчно специалисти, дено напътствие за по-смело 
тя прави изключителни уси- планиране и по-бързо разви
лия Да догони по-развитите тие. Че тази преценка на Об
общини в нашата република. щинския комитет на СК е би

ла вярна, показват резултати 
Двигателна сила в тези уси те от стопанисването на трудо 

лия в Куршумлия е органи вите организации в първото 
зацията на Съюза на комунис полугодие — нито една орга
тите, която в тази среда се низация не е работила със
ползва с голям престиж. За загуба, или неизпълнение (на
нейния опит разговаряхме със увеличените) планове,
секретаря на Общинския ко- 

: митет на СК МИЛАДИН МИ- 
ЛЕНКОВИЧ.

планоОбщина Куршумлия 
§ 32-те хиляди жители, които 
живеят в 23 селища на бедна 
та почва на Копаоник и Яс-
требац се числи към недоста пакствою твърде

жност и
ществсна и държавна 
ност, отделно има винаги ос
нование за постоянно набляга 
не върху тази обществена ра 
бота. Понякога и така наре
чената дребна работа, нещо ко 
сто при други обстоятелства 
и области не заслужава внима 

светлината на

тите.

гион
отделения със сърбохърватски 
език, в които 
ще се изучава албански език. 
Настроението на родителите 

им равноправно да 
е голямо и

факултативно
ни и

децата
учат двата езика 
нямаше никаква съпротива. 
Подобно е и с обучението на 
български език, при което осо 
бено се ангажираха Съюзът 
на комунистите и Социалисти 
ческидт съюз.

Развитието на недостатъчно 
развитие е тема за себе си. 
Всяка трудност, а особено про 
пуск, получават тук по-голяма 
тежест, а с това откриват и 
редица възможности за до
пълнително действуване на 
всички, на които ни случайно 
не е при сърце братството ме 
жду нашите народи и народ
ности. А това е и най-трудна 
та област, защото никога не 

оборотните може да има съвсем достатъч 
но. Покрай неотложната за- 

неразбиране дача за още по-ускорено и 
по-последователно развитие 

САП Косово, което е и 
съставна част на всеобщата ни 
югославска политика, трябва 
да се има предвид, че в цен- 

Сърбия

ние, може в 
междунационалните 
ния да получи много 
ни, по-сериозни размери. От 
давна, пък и от близко мина 
ло знаем за това. Затуй с 
още по-разбираема чувстви
телността, когато се повдигат 
тези теми, или всичко подоб 
но. А те са присъщи навсякъ 
де, без оглед как ги деклари 
раме, от употребата на език 
и писмо, до капиталовложени 
ята и заемането на работа и 
обратно.

Касае се, значи, за всекидне 
вието, училището, работното 
място, по-добрата информира 
ност посредством своя вест
ник, радио и телевизионното 
•предаване, посещаването на 
Бюро по настаняване на рабо 
та, или дори за по-добро и 
по-слабо развитата ПТТ-или 
пътна мрежа. Такова виждане 
на междунационалното равно 
правие спуска тази грижа от 
домена на общите определе
ния, за които имаме съвсем 
ясни и добри становища, на 
равнището на прякото, в сфе 
рата на непрекъснатата и пое 
тоянната жизнена практика. 
Така и обществената грижа 
става много по-широка, а не 
само сведена на някого, кой 
то е „задължен’' в общество 
то да бди над развитието и 
осъществяването на добри ме 
ждунационални отношения.

Сегашното положение в СР 
Сърбия, как то показаха пос
ледните разговори в Социалис 
тическия съюз, характеризира 
допълнителното усилие при за 
бележителни резултати в по
нататъшното създаване на ус
ловия за обезпечаване на пъл
но равноправие на народи и 
народности. Трябва още да

отиоше-
по-сил виж

Тук отделно изтъкват, че 
партийните конгреси са пред
ставлявали силен тласък за 
критически анализ на собстве 
ната работд и активизиране 
на всички сили в общината. 
Първичните организации на 
Съюза на Комунистите и ръко 
водствата приеха планове, за 
работа, в които покрай по-бър 
зото развитие на материална 
та основа ^ежище слагат вър
ху идейното образование и ра 
звитието на делегатската си 
сте ма.

Съюзът на комунистите пре 
цени, че по-ускореното разви 
тие на общината може да се 
очаква само с развитието на 
промишлеността и туризма. 
Това определение намери ши 

] рока подкрепа и то се осъще 
ствява с модернизация на Кур 
шумлийска и Пролом баня и 
с опитите стопанските органи 
зации в града да се свържат 
с по-големите колективи 
Сърбия. Противоположно на 

: това бавно се реализира по- 
широкото свързване на про
мишлеността. Едва неотдавна 
крушевашки „14 октомври" ус 

: танови сътрудничество с кур- 
шумлийски „Металец“

важи за поотделни органи на 
управление, организации от 
областта на здравната защи
та, банковите и 
организации, или съобщения
та. Има още и 
същността на въпроса, но и 
присъщ, макар и не явн°, на- |на 
трапване на разговора от — 
страна на националистите „кол 
ко струва това равноправие".

Истинска крачка на това тралната част на
Поле е очевиден от факта, че 48 стопански изостанали об- 
през 1976/77 година в СР Сър щини. Към края на миналата
бия с покрайнините излиза-, година от дотогавашния кръг
ха 66 вестници на езици на на неразвитите излезнаха 11
народностите; 25 на албански, общини, което говори за го-

- 2 на български, з на словашки, лемите усилия . този проблем
26 на унгарски, 6 на румън
ски, 3 на русински и 4 на тур 
ски език. Същевременно, на 
езиците на народностите изли 
заха 45 списания. Все по-широ 
ката и по-богата издателска 
дейност на езиците на народи 
те и народностите, както и 
преводачеството, което много 
допринесе за взаимното запоз 
йаване на културата и изкус
тво. През изтеклата година 
работеха и 4 професионални 
театри на езиците на народ
ностите, 'голям брой самодей 
ни дружества, продължи тра
дицията на няколко прегледа 
на културните постижения, 
а отделно се насърчаваше, и 
то с успех, културното твор
чество на ромите.

}' в

има
На това поле вече са пос

тигнати изключително добри 
резултати в отделни среди. Съ 
юзът на комунистите е укре- 

но пен идейно, организационно 
тук оценяват, че това сътруд— и кадрово, а първичната орга 
ничество не е това, което пред 
вижда Законът за сдружения 
труд. Същинско свързване и 
сдружаване на труд и сред
ства няма и преобладават купо 
продажни отношения. Задача 
на Съюза на комунистите е те 
зи първи резултати от сътруд 
ничеството да се използват ка 
то изходна основа за установ 

. яване на по-здрави отношения 
върху доходни начала.

:

низация на СК в „Планинка" 
и няколко други организации 
в ШИК „Копаоник", най-голе 
мия трудов колектив в общи
ната вече са намерили истин 
ско съдържание на своята ра 
бота. Именно такова поведе
ние на първичните организа
ции на СК допринесе тук най- 
напред да се отиде в прила 
гането на Закона за сдруже
ния труд и в разпределението 
на дохода според резултатите 
от труда. В това отношение 
очСбиещо е изоставането в по

да се разрешава, но и съще
временно в този обсег влезна 
ха седем нови общини. Там, 
където изостаналостта, след
ствие историческото наслед
ство, е най-голяма, а ло пра 
вило става въпрос за смесени 
среди, по-големи са. и труд
ностите. С републикански сред 
ства те трудно в къс период 
могат в задоволяваща степен 
да се преодолеят, макар че 
за тези цели се отделят значи 
телни средства. Трябва по-ефи 
касно да се търсят по-дъдго- 
срочни решения. Последните 
разговори в Социалистичес
кия съюз при всички положи 
телни оценки на досегашните 
усилия и резултати, затова от 
дело посочиха необходи
мостта от по-силна и по-посто 
янна акция в рамките на 
фронта и на всички негови 
съставни части по посока към 
обезпечаване на непосредстве- 

срещи на възможните 
представители от по-развитите 
региони с изостаналите — не 
само от Сърбия — за да мо
же по-непосредствено да 
се изнамират и възможни об 
щи решения за по-ускорено 
развитие.

Покрай тези, още една не
отдавнашна акция на Съюза 
на комунистите, ще има из
ключително значение за по- 
бързото развитие на матери
алната база: по предложение 
на Общинския комитет 
Съюза на комунистите всички

малките колективи и в извън 
стопанските дейности и зада 
че на комунистите в тях е то
зи проблем по-бързо да разре 
шават.

се направи, но може да 
каже, че утвърдените стано
вища се реализират, макар че 
не винаги с еднакъв интензитет

се

на

Наблягането на всички ас 
пекти на националното рав 
ноправие и пълно равенство, 
постоянно и упорито резулти 
раше между другото и с все 
по-голямото определение на 
децата и младежта на добро
волни начала да учат езика 
на средата, в която живеят. 
На Косово към 88 на сто от 
децата учат другия език на 
средата. Във Войводина такъв 
е случаят с над 40 хиляди де 
ца от редовете на народности 
те и над 20 хиляди деца от 
редовете на сръбския и дру 
гите народи. Всичко това до
принася към още по-голямо 
взаимно сближение.

Комунист ни

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

Председател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комугаст“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: д-р Жарко Папич. Издава: Издателска трудова организа

ция „Комунист“.
Печата се на сърбохърватски, относно 

на хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

Изпълняващ длъжността директор и 
главен и отговорен Всичко това сочи, че 

тв>рде малко място за все 
още присъщите 
че всички въпроси от между 
националните въпроси са раз
решени с конгресните резолю 
ции и с добрите конституцио
нни решения, 
тивността върху материализа- 
цията на тази политика тряб 
ва да бъде постоянно присъ
ща, конкретна и всекидневна, 
във всички среди и на всич 
ки равнища.

имана всички изредактор
дания на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич. схващания.

Редакция на изданието на „Комунист“ 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
вич, Велимир Филипович 
тич, Слободан Кая кич,
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранмслав 
Милошевич и Милентине Вуксанович.

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
братство н единство със златен венец.

, Растко Йове- 
Михайло Ковач,

И с така да я наречем 
официална страна, харакрер- 
но е твърде чувствителното 
разширяване на условията за 
изучаване в основните 
ните училища на езиците на 
народностите. През учебната

Напротив. Ак-

Сехретар на редакцията Бояна Анту- и сред
иович.



ИЗ^ ИНТЕРВЮТО НА МИКА ШПИЛЯК ПРЕД В. „БОРБА" НИШ ТЪРЖЕСТВЕНО 
ДЕНИЕТО СИ 14 ОКТОхМВРИ

ЧЕСТВУВА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖ

на синдиката е в 
акцията на работниците ВНУШИТЕЛНИ УСПЕХИ 

И НОВИ ЗАДАЧИ'Председателят 
Съюза на чс много неща вече са раз 

• рошени, тук-таме с голям ус 
Основпа.а слабост 

че е там.

Кои въпроси интересуват 
трудещите се? Шпиляк по
сочва; че първо място при
надлежи на възпроизводствс- 
ната способност на стопан
ството, че за този проблем 
навсякъде е говорено. И каз
ва-. „Почти е невероятно у- 
бсждението на хората, чс без 
доходно свързване не може 
да се върви напред. За съжа 
ление, синдикалната органи 
зацид а и други органи твър
де малко организират ак
ции за такова свързване, още 
се дават поръчки някой 
друг да направи това”.

Трудещите се, според Шпи
ляк, сочат и на конгреса вси 
чко записано в новите спо 
разумсния и правилници и- 
мат нова форма, но е ос 
таиало много старо съдър
жание. Очакват от конгреса 
и той Да каже нещо за това. 
Но канени са и тези същите 
трудещи се хора да говорят 
за тези проблеми посред 
ством положителните приме 
ри да се посочват и реше
нията. Защото те се иитере 
суват и за условията на сто
панисване; но и за изгражда
нето на жилища, грижи за 
децата, заемане на работа и 
недоимъка на работна сила.

— Мнозина говорят за не
заетостта, казва председа
телят на Съвета на синдика 
тите в Югославия, което най 

Шпиляк изтъква, че всред стина е проблем, но съще 
работниците владее голям ин временно много стопански йт 
терес за конгреса. Мене дори расли нямат днес достатъч 
неприятно ме изненада, ка- но работници. Такъв е слу 
зва той, така големият инте- чаят със строителството, ту 
рее. Нашите хора очакват, ризма, минното дело и кора 
че след XI-тия конгрес на бостроенето, например. Хо 
СЮК, който за някои въпро рата напускат производстве 
си даде само идейно-полити ните професии, училищата 
ческа насока, конгресът на за тези занятия нямат до- 
синдикатите направи крачка статъчно ученици. Трябва да 
напред.- практично да се раз потърсим на конгреса нещо 

разиежванеомахтгрудещите работи'’” и приложат‘■дадената« повече’да’ с€',л-'ТЙВк<Г псГТбзй'' 
, — насока й да отговори на реди въпрос — изтъкна между дру

гото Мика Шпиляк.

на синдикатите 
в Югославия Мика Шии 
ляк даде тези дни на 
в. „Борба" интервю, в 
което отговори на ре
дица актуални въпроси. 
За нашите читатели 
даваме 
тервюто.

ТРИДЕСЕТ и четвъртия по 
ред свободен октомври град 
Ниш ознаменува със забеле

но в икономическата стабили
зация,
градоустройването и в развити
ето на

пех. оол капиталовложенията,че разпоредбите 
на закона се прилагат формал 

Съставени са обществено-икономижителни резултати във всич
ки области. Специално големи ч че ските отношения. Въз осно 
резултати са постигнати в ста 
билизирането на стопанството 
и в развитието на обществе

но. самоупра 
договори и споразу 

правилници,
решения са дадени, но 
го от тях е останало 
съдържание.

вителни
мения. ва на Закона за сдружения 

труд и Решенията на Единаде 
сетия конгрес на СЮК и Ос 
мид конгрес на СКС.

От октомври миналата годи 
на до днес нашироко е открит 
процес на реализиране на 
важни стопански проекти, ко 
ито съществено ще променят 
стопанската структура, нейна 
та технология- и производстве 
ни програми, което ще пови
ши доходността и активност
та й- На базата на тези про
грами са направени големи 
крачки напред в развитието 
на машиностроенето, произ
водството на съоръжения и 
машини за нуждите на хими
ческата и хранително-вскусова 
та промишленост, енергетика 
и в др. области.

Направено е разширение на 
мощностите за професионал
на електроника на полупро
водници, фабриката за теле
визионни цветни апарати, а 
на 7 ноември в рамките на 
30-годишнината от основава
нето на Електронна промишле 
ност, ще се положи основен 
камък за фабриката за рент
ген-апарати и фабрика за ка
тодни цеви, а към край е и 
подготовката за изграждане 
на фабрика за сметачни ма
шини, изтъкна Петровия.

Като говори за 34-годишно 
то развитие на Ниш Петрович 
каза, че този град и в мина 
лото и днес, е бил борчески 
град, град със светли револю 
ционни традиции, който ма
кар че често е бил разоряван 
и опустошаван, върви с неби 
вал растеж

пре
извадки от 1111- всички

В МНО
старото 

Новите правил 
по старите 

и правила, защото 
известни. То

но-икономическите отноше
ния, тъй като стопанството в 
този 200-хиляден град е във 
възход.

Сравнени тези резултати 
към изтеклата година, излиза, 
чс производството е нарастна 
ло с 15 процента, над 4 хиля 
ди души са намерили работа. 
Средният личен доход в сто 
панството възлиза на 4298, а 
в обществените дейности 
5290 динара. Значително са 
пораснали и производителност 
та на труда, износа и др.

Има оценки, че досегашни
те акции, на синдикатите са 

към решава-
ници се прилагат 
шаблонибили насочени 

нето те са по-добре 
ваосновните организа сега е основният проб

и започваме борба за 
отношения, макар че 

има още проблеми 
е дългогодишната задача да 
реализираме всичко 
което

ции на сдружения труд, 
рядко извън вратата на тру нови 
довите

но лем

колективи. Имало ли 
друг опит и дали може 

и той да намери приложение? 
Това е бил

пред нас;е и
онова,един

дените въпроси 
Шпиляк между другото е от 
говорил следното:

-— Не бих-

от зада- 
на които налага Законът.

КОНГРЕСЪТ ЩЕ ОТГОВОРИ 
НА КОНКТРЕТ11И ВЪПРОСИ

— В течение на подготовка 
та за конгреса на 
тите

казал, че всич. 
ки акции на синдиката досе 
га са били насочени само към 
сдружения ? труд, а малко 
към. всичко друго извън него: 
местната общност, общно 
стите на интерееите, в ко 
муните, там където се раз 
полага с по-голяма част от 
дохода. Това е констатирано 
и в предконгресната платфор 
ма при разработката на поли 
тическата система... За опит

синдика- 
посстихте много места

в Югославия 
говори в колективи по общи 
ните.

и водихте раз

До какви сведения
дойдохте?

— Правейки 
колективи и разговаряйки с 
трудещите се узнах, че те про 
явяват
към определени въпроси — 
изтъкна Шпиляк: — Това по 
служи и като указател какво 
да се внесе в доклада за кон 
треса.

обиколка на

интерес предимно

е още рано да се говори, но 
мога да посоча някои хуба 
ви примери. В много мест
ни общности и общности на 
интересите 
осъществили 
тати, 
жизнени

синдикатите са 
завидни резул 

разрешавайки редица 
въпроси... В. Петрович

Говорейки за развитието 
На град Ниш на тържествена 
та сесия на Общинската скуп 
щина председателят на ОО 
Владимир ПЕТРОВИЧ, между 
другото изтъкна:

— В годината, която изми 
' йа^м&жДУ^Двата' Шт6м1фи7:'йоъ~ 

стигнахме завидни резултати 
във всички области, сгтециал-

КОГАТО СЕ ЗНАЯТ ПРОБЛЕ 
МИТЕ, . И -ХОРАТА ИДВАТ 
НА СЪБРАНИЯ

— Дали не би трябвало пон 
якога да. се обезпечи по-пря 
коч
се: "и т

напред. -
=?тзатуй1 Й*"днес ‘■йейчкй сме *; 

твърде огорчени — подчерта 
Петрович — когато в някои 
съседни страни, въпреки про- 
кламациите за добросъседско 
сътрудничество се изявяват 
санстефански претенции като 
по такъв начин се забравят 
жестоките злодейства, . които 
българските фашистки окупа 
тори са направили над населе 
нието в тези краища през 
Първата и Втората световна 
война.

гражданите, без „дири 
жиран-' дневен ред, за да се 
чуят1 за актуалнпте проблеми 
повече

ца жизнени „въпроси”.
предложения и реше 

ния от базата?
Считам, че по правило.

И ДЕЙСТВУВАНЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В НИШКИ РЕГИОНОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

В организациите на сдружения труд делегатската 
система по-бързо и по-всестранно се осъществява

е трудно да се насрочват съ
брания- без определен дне 
вен- ред. Това би било неор 
ганизирано. По-добре би било 
ако в дневните редове сс вне 
сят съществени въпроси, кои 
то представляват 
проблеми и тогава организи 
рано да сс разисква и реша- 

предварително проб 
лемът добре се изучи, ако сс 
разбере какво измъчва чове
ка, дадена организация, как 

а какво нс.

ни въпроси от работата на 
организациите па сдружения 
труд.

За хоризонталното свързва
не на делегациите бе конста
тирано, чс то нс с на задовол 
яващо равнище и че причини 
тс за това са многобройнн, ка 
то сс тръгне от отдалеченост
та, до работата по смени.

Затуй например в Електро
нната промишленост п Машин 
пата индустрия, са минали 
към създаване на координаци 
опни тела или други подобни 
фирми, а в местните общнос 
ти, особено в Ниш, в своите 
скупщини местните общности 
включват и делегатите от ор 
ганизациитс на сдружения 
труд от тяхната територия с 
цел трайно да сс сътрудничи 
и съвместно да се решават 
редица въпроси. Такива при
мери на сътрудничество и съ» 
местно действуваме има и в 
местните общности и с орга
низациите на сдружения труд. 
когато сс касае до въпроси от 
комунално,битов характер, ор 
ганизиране на културно,заба, 
вей и спортен живот и други.

МНОГОБРОЙНИТЕ разго- Но не е навсякъде така.
Особено в по-малките ор

ганизации на сдружения труд 
и в местните общности. В 
такива среди дори се забсляз 
ва и недостатъчна активност 
па Съюза па комунистите и 
другите общсствсно-полити- 
чсски оргаиизаци в подобр
яването и развитието на де
легатската система.

Това беше основа Секрета
риатът па Мсждуобщинската 
конференция на Съюза на 
комунистите да заключи па 

‘неотдавнашното си заседание, 
пред сесия на Конференция
та, делегатската система 
организациите па сдружения 
труд но-бързо и по-всестранно 
да сс осъществява и чс деле
гатите в самоуирапитслиите 
органи работят по-добре и, 
по-отговорно че членове гс на 
делегациите на скунщините 
па самоупранитслнитс общнос 
ти ма интересите и общество 
но-иолитичсскитс общности.

Както бе изтъкнато па за
седанието на Секретариата на 
Мсждуобщинската конферен
ция па Съюза на комунистите 
н Сърбия, а няма основание 
в заключение отново да нс 
подчертае и па сесията на 
Конференцията, че за това 
допринесе и по-добрата ин
формираност на трудещите 
се и гражданите посредством 
разни бюлетини, стенвестни- 
ци, фабрични вестници, радио 
уредби, събрания и заседания, 
па които се осведомява по 
самоупранитслни, произнод- 
ствсио-долоии и други актуал

жизнени вори в основните организации 
на сдружения труд, местните 
и самоуправителнитб интере
си, общинските скупщини, с 
делегатите и делегациите 
територията на Междуобщин 
ската конференция на Съюза 
на комунистите в Ниш пока
заха, че делегатската система 
сс изяви във всички области 
на обществено-политическо ор 
ганизиране в региона. Сигур 
по е, чс за това 
принесоха делегатите, относно 
делегациите, в които са об
хванати над 65 хиляди трудел 
щи сс и граждани; Мсобходи 
мо е да сс подчертае, 
членовете па делегациите 
работници от непосредствено
то производство, с което 
осъществяват доминанто влия 
ние нс само на работническа 

сдружения

Ниш беше силна крепост 
на ЮКП от основаването й: 
в трудните условия на неле
галната борба, еднакво кактова; Ако

на
и в по времето на въстание 

Народоосвободителната 
борба и революцията. Все до 
победоносния й край. когато 
комунистите, начело на работ 
ннческите маси, по трети 
път. в истинска свобода, без 
чужди окупатори и домашни 
угиетители, започнаха успеш
но изграждане на града, като 
откриха нов етап, най-хубав 
и най-плодовит, на който сме 
участници и творци и ние, 
която завинаги ще остане ка 
то наша, самоуправителна. Ти 
това епоха, в която действу
ват събудени, освободени и 
сбратимени народи не само в 
този град, но и на цялата ни 
социалистическа общност.

Днес Ниш е вярна картина 
на всестранния прогрес на са- 
моуправителната ни социалис
тическа общност, която под 
Титово ръководство, от нище 
та и изостаналост, се издигна 
високо и като светъл пример 
може да послужи на остана
лите народи в борбата за сво 
бода. за по-добър, за човека 

подчер

то,
во хората искат, 
тогава не е трудно да се на
прави реален дневен

да дойдат на събра
ред и

всички
ние. много до-достатъчно се знае заАко
проблемите, казва Шпиляк, а 

и сснс е така, 
да се съставят формал 

редове за събра- 
проя

за жалост
случва 
пл дневни
ния, тогаза хората нс 
вяват интерес. Там, където 
се внасят съществени проб 

нужда да се тъР 
пито да сс мисли

и
чс
са

Чглеми, няма
си кворум, 
дали ще сс гласува наи-правил 

при та класа но и па 
труд върху общата политика 
на общественото решаване.

Многобройнитс разговори и 
анализи още ведмаж потвър 
диха и показаха, 
ствявансто и дсйствуването па 
делегатската 
вестни слабости, преди всичко 

израз на първоначално 
и на субск-

защото 
случаи работниците 

всички ид
но решаване, 
такива 
са заинтересовани 
ват на събрания 
ват в решаването.

и участву

чс в осъщс-
ПРЕМАХНЕ СТАРОТОДА СЕ 

СЪДЪРЖАНИЕ система има из-
осъще На сесията на Конференция 

та на Мсждуобщинската кои 
ференция па СКС между дру 
гого по-цялостно ще се изучи 
досега осъщественото и дей- 
ствуиането на делегатската си 
стсма и ще се набележат по
нататъшните задачи п светли 
пата на конгресните станови
ща.

Как синдикатт/г
права и задъл 

пове-.
като
нсснамираис, но 
тивни пропуски. Там, 
предвид основните 
ции на сдружения труд и мее 
тнитс общности преди всич
ко където па делегатите и 
делегациите е дадена исобхо

ствяпа своите 
жения, набелязани в 
чс от петнадесетина алинеи 
на Закона за сдружения труд?

всъщност,
на, Съ-

имаме по-достоен живот 
та между другото Петрович, 

Подобни
„Агрокомбината"',
„Джуро Салам”, „Тютюневата 
промишленост” и др. трудови 
организации.

организа
похвати има и в 

„Нитскс“,— Синдикатът 
казва, председателят

синдикатите Шпиляк, 
да осъществява пра 

Закона за сдру 
сс споменават 

започ 
макар

вета на
започва 
вата , си от

димата професионална, адми
нистративна, тсхпииеска и 
друга помощ, резултатите са 

задоволителни.
женид труд, 
в 55 алинеи, 
ва да сс осъществява.

М. А.С. КръстичКазвам
твърде
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ОК ПЛ ССРН и ДИМИТРОВГРАДОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННОТО ТЯЛО ПРИ СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

За разрешаване на кадревнте проблема 

- необходими повече средства
Грижила цивилната защита

*
През миналата седмица в Босилеград се прове

де поредна сесия на трите съвета на. Общинската 
скупщина, на коЯто бе обсъдено състоянието на ци
вилната защита в комуната, 
бе разговаряно и за непосредствените задачи в тази
област.

обсъди по-обстой-Молби за получаване иа сът да се 
тези средства от Димитров- но. Да се види защо кому- 
градска община са отправили нално-битовото 
9 трудови организации, а „Услуга" и 
средства са получили 7 органи кооп" не са получили дори от 
зации. Средства са търсени говор от фонда, а са търси- 
за стимулиране на 84 работни ли средства. Също бе отпра 
ка. а получени са за 31 ра вен въпрос защо „Балкан' 
ботника. Тези средства се пол не е заключил договор с фон 
зват от тазй година. ^ да за ползване иа средсгва-

Както се изтъкна на заседа та, които е получил. Бе при 
нието, на координационното ето да се даде подкре1 
тяло, на което присъствува- на ООСТ „Димитровград”, за 
ха и директорите на ползва която се смята, че не е по
щите тези средства, във връ лучила 
зка с този въпрос е необхо ране на всички 
дим по-детайлен анализ.
Представителите на ООСТ 
„Димитровград” смятат, че 
средствата получени от фонда 
са недостатъчни и организа
цията не е в състояние да 
задържа специалистите, ко 
ито са и необходими, а соб 
ствени средства няма. Също 
се изтъкна, че средства са 
търсени за 20, а получени са 
мо за 7 работника, което с 
недостатъчно с оглед големи 
ната на предприятието, а 
също така с предизвикало не
доволство между онези лица, 
които тези средства не са 
получили^

Управителният отбор на 
фонда е ясно прецизирал 
чина на ползване иа сред
ствата, така че организации
те изобщо не могат да ги 
разпределят по друг начин.

На заседанието се заклю
чи, че е необходимо въпро-

а във връзка с товаКоординационното тяло за 
въпроси на кадровата поли
тика при ОК на ССРН в Ди 
митровград обсъди информа 
цията за начините на ползва 
не на средствата за стимули 
ране на кадри.

Нашата

предприятие 
ООСТ „Търго- На съвместната сесия делегатите обсъдиха и 

отчета за щетите, които вследвствие природните бед
ствия през тази година са предизвикани преди вси- 

полевъдните, градинарските и овощните кул-чко насоциалистическа 
общност и СР Сърбия полагат 
големи усилия стопански изо 
станалите

тури в комуната.
Освен съвместната.

С7,ветите на Общинската скупщина. 
Делегатите от Съвета на сдружения 

лизираха финансовите резултати на трудовите ор
ганизации от областта на обществените дейности, а 

осъществяването на общото и

проведоха се и отделни
сесии иатеритории по-бъР труд аиа-ю изо върват в развитието си и 

в тази насока създават опре 
делени условия, чрез средства 
та на солидарност. За осъ 
ществяване на целта в СР 
Сърбия е формиран и фонд 
за подтикване развитието на 
изостаналите територии, меж 
ду които е и Димитровград 
ска община.

Един от специфичните про 
блеми в тези общини е ка
дровият проблем. Школува 
нето, приемаът и особено 
задържането на кадри е спе 
цифичен проблем, а високо- 
специалните кадри винаги са, 
дефицитни.

За разрешаване на този про 
блем Републиканският фонд 
за подтикване развитието на 
изостаналите територии, Репу 
бликанската общност по зае 
тост и Републиканския фонд 
на общи резерви са подпи
сали през август 1977 г. спо 
разумение за сдружаване на 
средства за стимулиране на 
настаняването на специалисти 
в изостаналите общини и 
територии. ч

връзка с това и
потребление през първото полугодие от

въвсредства за стимули- 
нсобходими съвместно

тази година.кадри.
Тези съвет на Скупщи-Общсствеио-политическият 

прие програма за работа до май идната го-
оценки ще се отпра- 

до фонда и всички уча 
стиици в договора. Но също 
така бс изтъкнато, чс иа рав 
нището иа общината не е до 
статъчио подкрепена акцията 

връзка със стимулиране 
Затова с необхо 

да се обмисли за съз

ната
дина.

вят
в.в.

Акцията за политкчасната школа 

в Нумровец — успешно приключва
ВЪВ
на кадрите, 
димо
даване на фондове за стиму 
лираис на кадри в самите ор 
ганизации (което е предл 
ла конфекция „Свобода"), как 
кто и съответен фонд иа рав 
нището на общината.

ожи
които не са членове.

В начало на акцията Об
щинският комитет на Съюза 
иа комунистите в Димитров
град е запланувал да се съ 
бере износ от 135 хиляди ди 
нара. Тази сума обаче е да 
леч по-голяма. Записани са 
170 хиляди динара, а вече 
са събрани над 166 хиляди 
динара.

Очаква се акцията да при 
ключи предсрочно и с пълен 
успех, за което говорят и из 
несените данни.

В Димитровград с голям 
успех приключава акцията за 
събиране на средства за из 
граждане на сградата на По 
литическата школа на Съюза 
на югославските комунисти 
„Йосип Броз Тито" в Кумро-

На края се заключи, че 
фондът би трябвало да за
чита решенията на органи 
зациите и координационното 
тяло и средства да се отделят 
за комплетните програми, а 
организациите да имат по-гол 
яма свобода в разпределение 
то на средствата.

на-
вец.

Тази акция получи голям 
отзив между всички кому 
нисти в общината, но също та 
ка и между останалите гра 
ждани и трудещи се. Добро 
волни приноси са записали 
всички членове на Съюза на 
комунистите и над 230 души,

А. Д.

БАБУШНИЦА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ Зорица Кръстева

ВСЕ Пв-ПЪЯИА ИЗЯВА НА МЕСЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
★ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ Е ФРОНТ, В ЧИЯТО ОСНОВА Е ТРУДЕЩИЯТ СЕ

ОТ ДЕЙСТВУВАНЕТО на Общинската органи
зация на Социалистическият съюз като фронт и него
вата организираност зависи активността на 20 хиляди 
членове на ССРН в общината.

Общинската конференция на ССРН 
конкретни акционно-политически задачи в осъществя 
ването на конституционната роля на местната общ
ност.

Така също Съюзът на ко: 
мунистите представлява идей 
но-политическа и кохезионна 
сила в по-успешното действу 
ване на Социалистическия 
съюз.

утвърди

Социалистическият съюз, 
подчерта Новица Станкович, 
е опора в осъществяването на 
водещата роля на СК, но не е 
допълнителна организация.

В Социалистическия съюз 
комунистите с демократически 
средства се борят за своите 
определения. Влиянието на 
трудещия се в приемането 
на решения в Социалистичес 
кия съюз зависи от неговата 
широта, знания, приемчивост 
и аргументи.

ОТ АКЦИЯ В АКЦИЯ 
Постоянна акция на Социа 

листическия съюз върху пре 
образяването на селото е в 
провеждането на акция във, 
въвеждането на пълна здрав 
на защита на селскостопански 
те производители. Подкрепата 
на тази акция е саставна част 
на мероприятията за по-пъл
ното осъществяване на аграр 
ната политика. Широката об
ществено-политическа 
ност на местните организации 
на ССРН е насочена към обез 
печаване на инвалидно и пен 
сионно осигуряване на селско 
стопанските —

Реализирането на 
та по изграждане на пътища 

общината, 
на местно самооблагане за из 
граждане на водопроводи и 
изграждане и уреждане на 
помещенията на местните ор 
ганизации, кинофикация на 
селищата, богата активност 
„Срещите на селата" 
жество други акции 
сочат, 
съюз

В тези задачи ясно е определено мястото в дей 
ствуването на Социалистическия съюз и останалите ор
ганизирани социалистически сили в разрешаването на 
въпроси, отнасящи се конституционното преустрой 
ство на местната общност.

Във връзка със самоуправи 
телното организиране, както 
изтъкна председателят на Об 
щинската конференция на 
ССРН в Бабушница Новица 
СТАНКОВИЧ, са осъществени 
забележителни резултати.

В работата на органите на 
местните общности е включен 
широк кръг от хора, както в 
даването на предложения, та 
ка и в разглеждането и об 
съждането на конкретни въ 
проси, засягащи задоволяване 
то на всекидневните потреби 
и интереси на трудещите се 
и гражданите.

Социалистическият 
раздвижва акции и съ действу 
ва в разрешаването на пробле 
ми по снабдяването, комунал 
но-битово строителство, здрав 
ната и социална защита на 
населението, съобщенията, ре 
конструкцията на електрична 
та мрежа и множество 
ги. Местните общности все 
по-успешно установяват сът
рудничество със съответни ос 
новни организации на сдру- си. 
жения труд н самоуправител 
ни общности па интересите.
ЧРЕЗ БОРБА НА МНЕНИЯ 

ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ ПОЛИ 
ТИЧЕСКИ СТАНОВИЩА 
В развитието на самоупра- 

вителната роля на местната 
общност. Социалистическият 
съюз допринесе за укрепване 
то на местната общност като 
основа на самоуправление и

Стара къща в Гоиндол

игавласт на работническата кла 
са, трудещите се и граждани 
те, като място където се из 
явяват и съгласуват самоупра 
вителните интереси.

Факт е, че Социалистичес 
кият съюз все повече се пре 
връща в трибуна, където 
гражданите могат да се изяс 
няват, да дават предложения. 
Такава активност, подчерта 
Станкович, най-често идва до 
израз в местните организации 
на ССРН, където хората са 
твърде близки един с друг, 
взаимно се познават, подпома 
гат и договарят.

Социалистическият 
трябва да бъде, да си припом 
ним Титовите думи на Осмия 
конгрес на Съюза на комунис 
тите, онова място, където хо 
рата ще разменят мнения, 
ще разискват, ще се догова 
Рят в активна и творческа 
борба на мнения като изграж 
дат политически становища 
по най-важните обществено- 
икономически и други въпро-

иш
Звонци звъни ■ ■■
И тази есен в Звонци не е без изненади да 

сензации. Ако не път, то ще е самообла- 
за довеждане на вода, ако не е самооблагане 

ще намери нещо друго. Просто на човек му ипва 
явХя^150^ ДаЛИ ЗВ0НЦИ не можГ без та^

не кажем 
гане

на сградата^на инСн“' ВЪПР°Са
КОЛКОТО Съм 
•ване на

с продажбата 
Кооперация „Ерма” 

осведомен, поради нужда за разшир- 
на изкупуване на мляко и 

купила тази сграда, в която

до-
помещенията 

преработка на сътттото, 
е поместен

съюз съюз

училищният 
От основното

интернат.

на сгра^тГе^вГ3^ НЗУЧИЛИ 33
актив-

продажбата
готово. когато всичко било

кумент9* сР”ойтоРауж “учи?”"' 46 ^ствува -До

за продажба на сградата която^нг ?аЛ°* ■■Съглжие" 
училището, но му еД дадена на собственост на
татък. От тези факти и доводиТронни* и™™- "а' 

създадени най-различни вепги» , 4 района
гражданите и трудещи се.Р ' възмуща

ва Общинската с^пи^ина?^ п°ЩС На пъРвата сесия 
в Звонци да ?еТешТат и^оТрУпнач^Т ™ НеЩата 
говор например, чрез споразумяване? чГ Чрез Д°‘ 
щето и кооперацията не т п.Л ЯНе' 3аЩ° учили- 
Да се предприеме кадвато ида е К1Д контакт пРеДи 
Могла Да създава лошо положение ? а' К0ЯТ0 би хората? положение и да възмущава

производители.
дру- програма

в провеждането са
ват

КОМУНИСТИТЕ В СОЦИА 
ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 

Обсъждайки въпроса за по
ложението на членовете 
СК в Местната 
на ССРН, трябва да изтъкнем, 
че Социалистическият съюз е 
незаменима политическа опо
ра в осъществяването на во
дещата роля на Съюза 
комунистите.

на в
организация и мно- 

- ярко
че Социалистическият 

в Бабушнишка община
е непрекъснато в действие __
изтъкна Новица Станкович.

Драган Божилович

Интересува 
Цията трябва 
ват”?..

тт-, ~ Свдо дали Училището да сътрудничат. и коопера- 
илщ да се „размина

ла
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СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БОСИЛЕГРАД И КЮСТЕНДИЛ ЩЕ СЕ СЛОЖИ ЛИ КРАЙ НА НЕДОРАЗУМЕНИЯТА МЕЖДУ ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕ
РАЦИЯ „БУДУЧНОСТ" И ООСТ ЗА ТЪРГОВИЯ „ТАЛАМБАС"?

ПАЛИШ ПИНРШ 

ЗА КУЛТУРЕН ОБИЕН Време за договор
★ На съвместно
на СКС осъдено поведението на двете стопански организации, 
сам са нарушили взаимните си отношения

Работна група ще изработи анализ със съответни мероприятия за преодоляване на 
положението

заседание на Изпълнителния съвет при Общинската скупщина и ОК
които от три години на-

Въз основа на Протокола 
за крамгранично сътрудничес
тво между Босилеградска об 
щина и градския общински 
народен съвет в :
(НР България), между 
търа за култура в Босилеград 
и Градски съвет за култура в 
Кюстендил тези дке бе 
писана програма за сътрудни 
чество в областта на култура
та.

Сътрудничеството ще се 
изразява с провеждане на 
срещи и контакти между ръ 
ководствата на съответните 
-градски органи по култура и 
на културните институти от 
двата града, както и в размя 
на на художествени колекти 
ви на реципрочни начала.

До края на тази година 
Центъра за култура в Боси
леград и Градския съвет за 
култура в Кюстендил ще из
вършат размяна на гостува- 
ния на по един ансамбъл за 
народни, естрадни песни и 
танци:

През зимния период на ид 
ната година ще се извърши 
размяна на театрални поста
новки между Драматичния те 
атъР „Крум Кюлявков’’ от 
Кюстендил и един от театри 
те от Южноморавски регион.

През пролетта Центъра за 
култура ще организира в Кю
стендил концерт от естрадна 
и забавна музика, а пък на

сцената в Босилеград ще гос
тува Ансамбъла за народни 
песни и танци от Кюстендил.

Подписаната програма оп
ределя установяване на връз 
ки за сътрудничество между 
редакциите на вестник „Брат
ство” на българската народ
ност в СФРЮ от Ниш и на 
вестник „Звезда'’ от Кюстен
дил. Формите на сътрудничес
твото ще бъдат уточнени до
пълнително, а првата среща 
ще се проведе в редакцията 
на „Братство” в началото на 
ноември тази година.

Кюстендил 
Цен- о някои села, но 

за това дал много по-високи 
цени, само и само да навре
ди на „Будучност”. В отговор 
на тази постъпка, „Будуч
ност” открила някои магази
ни там, където вече съще
ствували магазини на „Талам
бас”. ..

ства агнетатношенията 
между зе

меделска ко 
операция „Буду
чност" и основна 

организация 
,Та- 
уш-

ница през после 
дните три години 
напарво казано, 
са враждебни. Ко
рените на недо
разуменията три 
години направо 
казано, са враж 
дебни. Корените 
те на недоразу
менията истина не 
са много дълбоки 
те водят потекло 
от ликвидирането 
на бившата земе
делска коопера
ция „Единство”,

1ЮД-

та
за търговия , 
ламбас” в Баб

И така, почти всеки ден, въз 
никнел по някой спор, и не- 
търпимоста между двата ко
лектива взимала все по-сери 
озен размах. В не един раз 
говор, който с отговорните 
ръководители са водили най- 
отговорните общински ръко 
водители, въпроса не се уре
дил както трябва. И двете 
страни виждали вина само 
в „Другата страна", твърдей
ки че те имат право.

Също така ще се установят 
връзки за сътрудничсствто и 
обмяна на опит между лите
ратурни дейци от българската 
народност, организирани от 
книгоиздателство „Братство’' 
и списание „Мост" и Дружсс 
твото на писателите в Кюс
тендил, като се организират 
взаимни гостувания 
турни четения и о1

литера-
бсъждания

на произведения.
Между двата града ще се 

размяна на
Това е основната причина 

на най-високо равнище да се 
разисква по 
спор, която ако не се пре
сече може да одведе далече.

върши взаимна 
художествена и детска лите- — Бре, Станьо, най-после мир между Еги

пет и Израел...
— Да се надяваме за такова нещо и меж
ду „Будучност'’ и „Таламбас"

зации, макар че отделни гла 
а ОСТ „Таламбас” ви от него не са в унисон с 

единния югославски пазар. 
Може би именно знаейки за 
това ръководителите на две 
те организации започват да 
се надлитат. Кооперацията се 
обърнала към органа на уп
равление и службите при 

членове на двете трудо- Общинската скупщина с апел 
да забрани на „Таламбас" 
да се занимава с продажба на 
изкуствени торове и изкупу 
ване на добитък. „Таламбас" 
пък се оплаква, че коопера 
цията се занимава и с търго 
вия, като пряко се меси в 
обсега на нейната дейност.

възникналия
ратура.

За отбелязване е, че това
е първият опит на културно 
сътрудничество на българска
та народност от Босилеград
ска община с културните зве 
на от Кюстендил.

която именно по 
ради неединство завърши не- 
славно,
при разформирането на съ
щата пое една част от работ 
ниците й- Малко оттам, малко 
от другаде, но получи се та
ка, че първо между ръко
водните хора, разбира се не 
всички, а сетне и между отдел

В изказването си на съвме 
стното заседание на Изпълни
телния съвет и Общинския 
комитет на Съюза на кому 
нистите и секретарят на ОК 
на СКС Миодраг Панчич, и 
председателят на Изпълни
телния съвет Славко Йелен 
кович, подчерта, че решени 
ето е в интеграционното свъР 
зване на двете трудови орга 
низации, както и по-нататъ 
шното развитие на сътрудни 
чество с „Агрокомбинат”, чия 
то основна организация 
Бабушница е „Таламбас”, раз 
бира се, на доходни начала.

В. в.

ЗАВЪРШИХА МАНИФЕСТАЦИИТЕ „БРАТСТВО И ЕДИН 
СТВО”

ни

УКРЕПВА ДРУЖБАТА 13К1ВАКА 

ПРЕЗ ВОЙНАТА
ви организации, се породи же
лание за надлитане, за раз 
духване на лоши отношения 
и за стремеж към създаване 
на щети. в

Като се прочете от първа до 
последна странична хрони
ката на „взаимните отноше
ния" между двете организа
ции, която е изготвил Съветът 
стопанство и финанси при Об
щинската скупщина може да 
се получи пълна картина за 
възникналия спор и за хо
да му от 1975 година до днес. 
С малки затишия, е „война 
до изтребление” между двете 
организации, подпалвана от 
някои членове на колекиви- 
тс от двете страни.

ница, младежите пренесоха 
факела в Кралево и по тра 

запалиха пламена на
След две години „Влакът на 

братството 
ще тръгне от Сърбия за Сло 
вения-

СЪС сърдечни 
цветя и музика, домакините — 

и обществено-по

Друго решение фактически 
и няма, защото така повелява 
и Закона за сдружения труд, 
а такива задачи са набелеяза 
ни и със средносрочния 
звоен план на общината.

единството"и
диция
свободата на паметника на от 
пора и свобода. В 
заедно с 20 000 жители на Кра 
лево и околността му, присъ 
ствуваха на края на тържество 
то на октомврийските

„Часовник на сърцето 
и на официалното заседание 
на Скупщината на опщииа Кра 
льево. По този случай на из 

и об

И така, от ден на ден, по 
неже не било намерено ре 
шение, което да задоволи и 
двете спорещи се страни, в 
Бабушнишка община започ
нали да никнат като гъби 
след дъжд по селата мага
зини за продажба на смесени 
стоки, изкупвателни станции 
и пр. и на „Будучност", и 
на „Таламбас”. Слагали едни 
на други прът в колелетата, 
като работели във вреда 
и на конкурентската страна, 
й на ссбс си. Така през тази 
пролет да речем, „Талам
бас” изкупил малки количе

събота.привети.
ра

гражданите 
литичесЕсите 
Кралево — изпратиха „Влака 
на братството и единството , 
който днес около 15 часа тръ 

към Словения 
тридневно пребивавне на

побратимени об

организации на сре Налага се значи да се пре 
„.студената война” икрати

час по-скоро да се потърси 
път за сътрудничество, спо 
разумяване и договаряне, път 
който ще бъде от взаимна 
изгода за двете трудови ор 
ганизации.

щи

след чс-гна сло
вестния революционер
ществено-политичсски
Кръста Попивода бе присъ- 

за мир в свс 
и вой

венци в 30 
щини на Сърбия-

Участниците на традициона- 
та манифестация 
ството и единството на 
венци и сърби изковано през 

на войната, из

деец
От посочените в информа 

данни ясно личи, че 
и двете страни са погазили 
подписания през 1975 година 

за сътрудничество,

дена Повеля 
та а срещу агресиятана брат цията Основателно и на място, на, 

заседанието бяха отправе
ни редица критически забе
лежки и до поведението на об 
ществено-политическите орга
низации в „Будучност" и Та 
ламбас”, които не са действу 
вали по посока на преодолява 
не на възникналия спор и 
не са потърсили отговорност 
и сметка от „войнствено" на 
строените членове в двата 
колектива.

сло- ната.
по лиТопло привстствуван

Кралево — Марибор,тежките дни
и тазгодишното пре договор

в който ясно са разграниче
нията

Влакът на братството и един 
ство" на 17 т.м. сутринта при 
стигна в Марибор.

ползваха 
биваване за укрепване на по 

стопанско и спор 
сътрудничество, и 

договориха да продължат та 
зи традиция след

когато от Сърбия за 
ще тръгне „Вла-

задачитс на двете органилитическо, 
тно

ниI е
две го- ИНИЦИАТИВИ

дини 
Словения 
кът на братството и единство БОСИЛЕГРАД ШЕ ИМА ДОСТАТЪЧНО ХЛЯБ
ТО. Създадената работна група, 

която бе натоварена с отго- 
задача да трасира

да известно количество и за 
потребите на населението от 
районните центрове на общи
ната. Също така е необходи 

още веднага да се обез- 
отделен продажбеи ма- 

в който, освен хляб, 
бурек, киф-

и Босилеград няма достатъч 
количество хляб. Пак и 

на хляба не задо

и свижда- 
коитоПокрай срещи

семействата,
през 1941 година са при 

няколко хиляди словен 
ски изгнаници и които 
помогнаха далече 
домове и най-близки да пре
живеят дните на окупацията, 

Словения запозна-

ПО ИНИЦИАТИВА
на Общинската

на
нония със 

които
ели

председателя 
скупщина в Босилеград, 
пъ-лнителния съвет на Скуп
щината подробно обсъди не
редностите явяващи се при 
хлсбоснабдяването в града.

В разговорите по този въп
рос участвуваха отговорните 
от предприятието за^произ-

ворната
пътя на бъдещето сътрудкиче 
ство, ще трябва да изготви 
проект за създаване на бъде
ща асоциация, която по съ 
щество да регулира спорните 
въпроси. При 
на набелязаните

качеството 
воляпа. Освен това продажба 
та се върши в скучен магазин 
със стоки от широко потреб
ление, което създава ежоднев 
на блъсканица. Съшо така 
хляба се продава доста къс- 

вече към обед трудно 
да се намери този пре 

храмбен артикъл.
Изхождайки от това поло

жение, Изпълнителния съвет 
ОС е заключил компетен 

ООСТ „Услуга" още 
-| изнамерят трайно 

количествено и качес

Из-
моим
печи 
газин,
да се продава: 
ли. банички и други изделия. 
Предложено е продажбата на 
хляб да се връши от пет часа 
сутрин и да трае през целия

от своите

провеждането 
мероприя- 

предложи ра-
гоститс от
ха забслежителностите 
Кра льево и околността му. 
петък след обед присъству 

на откриването на фа

на ш>, но 
може тия които ще 

ботната група, ще бъде неоводство, оборот и 
луги „Босилеград', в Раг 
на което ООСТ „Услуга' се

с хлебопроизводство.
ОС СИМЕ

мкитс ден. ангажиранебходимо пълно 
на всички субекти, 
всичко на членовете на Съю 
за на комунистите, 
може по-бърао да се намери

ваха
брика на метални произведе 

край Рашка, 
построена с общи инвестиции 

словенското и кральевачко 
стопанство, а след това 

манастирите Студе- 
Жича. Същата вчер, 

срощи с борци край ла- 
Боряк в Риб

предитезиС реализирането на 
заключения съвсем е сигурио, 
че ненужния проблем създа 
ден с хлсбоснабдяването 
Босилеград ще бъде трайно

занимава
Председателя 

ОН ЗАХАРИЕВ потърси разре 
всички слабости

в Ушчс нания на тиите от 
веднага да 
решение I. 
твено да се удоволяпат иуж 
дите от хляб на Босилеград, 
а след това да се произвеж-

за да
нана

^хлсбоснабдяването да стане 
бързо и енергично. 3аЩ°™' 
въпреки че парната хлебопе
карница е пусната в действие,

то
правия път.посетиха 

ница и 
след 
герния огън в

М. А.разрешен.
В. В.

СТРАНИЦА 5

* 20 ОКТОМВРИ 1978БРАТСТВО



.ЛЛАХ\\.\Ь?АЗ>!^0*>?ШдаШЕ ЯЩЯПЕЬйгкоидксмсгво ♦ самоупоч оианог ьо » ш
ЗА ВРЕМЕООСТ „ДИМИТРОВГРАД" РАБОТИЛНИЦА 

ИНО ПРЕУСТРОЙВАНЕ„ПЪРВИ МАЙ" В ПИРОТПОСЕЩЕНИЕ НАВ

ГРИЖА ЗА РАБОТНИКА 

И ЗДРАВЕТО МУТам където е привилегия 

да се работи нц, големия 
брой отсъствия по болест и 
естествено намалява производ 
ството и дохода, 
да реши проблема и защити 
здравето на своите работници 
организацията е запланувала 
откриване на работилница за 
временно
ваие на работниците.

оказва влияниеВ основната организация 
на сдружения труд „Димит 
ровград", в състава на заводи
те на „Тигър” в Пирот, има 
голям брой работници, чия 
то трудова дееспособност е 
намалена и не могат да ра 
ботят в помещенията с прах 
и химически попарения-

С желание„Първи май” работниците се 
готова, другата все още 
строи.

Стопанинът на. втората къ
ща ми отговори.

— друго е той — той е Ра 
ботиик ма „Първи май' •

Предприятието води смет 
ка за това работниците навре 
ме да получат жилища и то 
зи проблем навреме се реша 
ва всяка година.

Така „Първи май" предпри 
ятие със организирано самоу
правление, с добри отноше
ния в колектива, със сигур
ност за своето „утре“ печели 
симпатии със своето вътреш
но уреждане и своято конфе
кция, която предлага на по
требителите. „Първи май” с 
вече понятие у нас, „Първи 
май“ е феномен, който тряб 
ва да се разбере и достигне. 
Друг избор няма. Всички на
ши колективи трябва да 
учат от този колектив—първе 
нец, който постига така хуба 
ви резултати.

дебелите пликоНе радват на
ве. Те обичат повече да на- 

общия стандард
От какво ог

ГОВОРЕЙКИ за образцови
те предприятия 
актив на Сърбия на Крагуе- 
вац другаря Тито посочи Кон
фекцията „Първи май“ 
такова предприятие •_ 
страна.

И действително 
май" в Пирот стана пример 
за подражение. Миналата го 
дина това предприятие са по 
та страна с цел да се запоз
наят с постиженията на този 
колектив. Тези хора, както и 
ние, когато направихме посе
щение на „Първи май" мина 
лата седмица, си поставихме 
въпроса; 
можно?

се
пред полит. параства

предприятието, 
ромно значение е само това, 
че една майка има възмож
ност по време на работата да 
остави своето дете в детската 
градина, която сега има 120 
легла. И когато завърши ра 
ботата да си вземе детето и 
замине в къщи.

По време на нашето преби 
ване в „Първи май” 
ме домовете на някои работ
ници. Общата атмосфера 
предприятието влияе и в до
машната атмосфера, 
което работникът има на ра
ботното място (фонтани, цве
тя, картини и пр.) работни- 

И на-

като 
в нашата

трудово преустрояТова

— Можем да кажем, че 
най-сетне идеята е реализира 
на, осведоми ни директорът 
на ООСТ „Димитровград" Ми 
хаил Иванов. Вече подписа 
хме договор с Белградската 
банка и получихме средства, 
които обезпечи Републикан
ската общност за инвалидно 
и пенсионно осигуряване. Те
зи средства възлизат на 6 ми 
лиона кредити и 3 милиона 
безвъзвратни и ще се изпол 
зват за оборудване на рабо 
тилницата.

„Първи

посети х-

I)

Онова

нима това е въз

кът има и в къщи. 
шите очаквания не останаха

ПРИЗНАНИЯ НА КО 
ЛЕКТИВА

Награда АВНОЮ— 
като най-високо югослав 
ско признание за постиг 
нати
витие на самоуправлени 
ето и културата на тру

напразни. В много 
видяхме онова, което видяхме 
и в фабриката.

Зная двама съседи, които 
започнаха заедно да правят 
къщи в Пирот. Едната е вече

домове
В тази работилница ще се 

шие текстилната част на ра 
злични видове спортни обу 
вки. В една смяна щб рабо
тят 80 работника, а работил 
ницата би работила в две 
смени, така че дневно ще се 
изработват по 5 хиляди чиф
та сой (горната част на 
обувката).

се

М. ИвановБ. Николов
резултати в раз-

ЗА САМОУПРАВИТЕЛИОТО СЪГЛАСУВАНЕ СЪС ЗАКОНА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
Да.

„Букова награда” 
на Културно-просветна
та общност на Сърбия 
за постижения в разви
тие на културата на тру 
да и работническия ам- 
биент.

Последен срок 11 декември тази година
По този начин считам, ка 

за Иванов, че покрай за
щита на здравето на работ 
ника ще намалим и отсъстви 
ята по болест, които през 
последните години в нашата 
организация са двойно по-го 
леми от предвиденото в нор 
мативите.

Дотогава всички основни и трудови организации са длъжни да изготвят и съгла
суват общите си самоуправителни акти. След това ще настъпят юридически после
дици и санкции за онези организации и ръководните им лица, които определеният със 
Закона срок не са спазили.

Както е известно. Законът за съвмесет общ доход; Са 
за сдружен труд е във вали моуправително 
дност от 11 декември 1976 за съвместен 
година.. В срок от две години, моуправително 
което ще рече до 11 декем за съвместни 
ври тази година, всички ос терии за разпределение на чи 
новни и трудови организации стия доход; Самоуправително 
са длъжни своите самоуправи 
телни общи актове да съгла 
суват с този документ.

Там, където навреме и по
следователно е организирана 
тази дейност съвсем сигурно 
е, че тази сложна и отговор 
на работа качествено и без 
закъснение ще приключи. Но 
при кампайна, а особено не 
съдържателна дейност, по
следният срок за такива 
организации наистина е кра
тък.

„НОЕМВРИЙСКА 
НлГРАДА" на Републи
канската стопанска ка
мара за постижения в 
развитие на стопанство-

*
вителните документи от тази 

споразумение област. Почти 45 на сто от 
общ доход; Са организациите не са установи- 

споразумение ли всички критерии за раз 
основи и кри пределение на чистия до

ход и на средствата за лич
ни доходи и съвместно потре 
бление на чистия доход и 
на средствата за лични дохо
ди и съвместно потребление, 

потре- Около 15 на сто от органи
зациите не са определили на
чина, на който да се върши 
съвкупното разпределение на 
чистия доход а 20 на сто от 
организациите са 
само опит 
самоуправителни 
това обаче те са

отношения, което 
означава, че в 

самоуправителни 
доходните отноше- 

не са регулирали на на- 
както трябва.

то.
★ Орден на труда от 

първи разряд с червено 
знаме, с което 
дента на 
отличи „Първи май“ за 
постигнати резултати.

АМБЛЕМ на синди 
ката на работниците на 
индустрията и минното 
дело на Югославия 
резултати в областта на 
самоуправлението, 
турата на труда и об
ществения стандард.

Строителната част на о- 
бекта вече имаме. намира 
се в състава на сегашната ра 
ботилница за изработка на 
спортни обувки. Тя ще бъ 
де изолирана, ще има отдел 
на вентилационна система, 
както и две линии за произ 
водство. Машините, които ще 
се ползват в работилницата, 
са домашно 
вносни
личество машини и то оне 
зи, които не се намират на 
домашния пазар.

Прези- 
Републиката споразумение за съвместни ос 

нови и критерии за разпреде 
ление на средствата за лични 
доходи и съвместно 
бление; Статут и др.

Покрай тези основни са
моуправителни акти, органи 
зациите са дължни, според 
Закона за сдружения труд, 
да приемат и други самоупра 
вителни документи — преди 
всичко правилници, които по- 
конкретно уреждат вътреш 
ните самоуправителни отно
шения.

Според информацията на 
Окръжния стопански съд, в 
Южноморавския регион дей
ността в тази област е сравни 
телно скромна, защото 
във всички организации не 
е организирана на време и 
на начин, на който тряб
ва. Също така тук изтъкват, 
че за съгласуването на самоу 
правителните 
шаваща роля трябва да имат 
трудещите се.

за

направили 
да изготвят тези

кул-

акти; При 
запазили

производство, а 
са само известно костарите 

фактически 
своите

:
Трудно е за няколко часа 

всичко да се види и разбере 
в „Първи май”. Часове са 
нужни само по градината на 
предприятието човек да се за 
познае с растенията и живот 
ните. Зоопаркът представява 
същинска рядкост не само в 
града но и в СР Сърбия. За 
ония които обичат книгата, би 
блиотеката на предприятието 
ще бъде от интерес, не само 
че има 10 000 книги, но за 
това, че действително се че 
тат от работниците и члено
вете на домакинствата им.

до-Предстоящото време до 11 
декември тази година е крат 
ко за цялостно съгласуване 
на самоуправителните общи 
акти със Закона за сдружения 
труд. Обаче, все пак е доста
тъчно да приключат дейно
стите, които са в ход във 
връзка с изготвянето и усво
яването на общите самоупра 
вителни акти в ОСТ, ООСТ, 
трудовите общности, самоу 
правителните общности на 
интересите, земеделските коо 
перации, банките, застрахова 
телните служби и други.

Всичко това налага до опре 
деления краен срок да се 
ускори дейността на всички 
самоуправителни и ръководни 
органи по този въпрос.

Считаме, че е необходимо 
да припомним за някои осно 
вни самоуправителни актове, 
които съгласно Закона за 
сдружения 
се изготвят
декември тази година. Това 
са преди всичко: Самоупра 
вителното споразумепие за 
сдружаване в трудова органи 
зация,
споразумение за сдружаване 
на труда на работниците. Са 

в моуправителното споразумение

кументи 
ния
чин. Също бих изтъкнал, че 

ще имаме и някои машини, 
които

Ето защо трябва да се 
изтъкне, че организациите 
сдружения труд имат ненре 
късната

ще- се' лоцират в друна
ги помещения. Те ще сле
дят, производството на. рабо 
тилницата.

задача не само да 
определени корек- 

общи самоу- 
□равителни акти от областта 
на доходните 
непрекснато

вършат 
ции в своите В програмата е 

да се снабдим ипредвидено 
с машина за 
спортните обувки.

документи ре отношения, но 
да работят вър 

ху изнамирането на нови 
шения

пресуване на

ре
в зависимост от усло 

вията им за работа, а съгла
сно

В съвкупната дейност отдел
но значение има 
вителното

Накрая, каза Иванов, бих 
подчертал, че работилницата 
е предназначена за временно 
трудово

След това музея на „Първи 
май“ дава на посетителите 
най-веродостойна картина за 
историята на това предприя
тие, което тия дни чествува 
двадесет години от съществу 
ването му. Тук посетителя мо 
же да се запознае как от 
малка работилница на ентуси 
азирани шивачи начело със 
сегашния директор Драган 
Николич предприятието из- 
растна в предприятие в което 
трудът е радост.

самоупра 
учредяване на об

ществено-икономическите от
ношения

решенията на 
за сдружен труд.

Закона

В. В.в областта па съз 
и разпределението 

дохода и на средствата за 
доходи съгласно ре- 

труда. Именно, 
основата

по-нататъшното развитие 
обществено-икономическите и 
самоуправителни 
и за

преустрояване. Зна
чи, в нея един работник би 
работил

даването
на

4 до 5 месеца, а 
с възобновено здраве, 
върнал на работното 

Всичко това гово-

лични
сетне, 
би се 
си място, 
ри, че освен

зултатите от 
този въпрос е за

натруд трябва да 
и примет до 11 вече изтъкна- 

намаляванс на отсъ-
отношения 

развитието на самоупра 
вителната социалистическа де 
мокрация в нашето общество.

Според преценката на Окръ 
жния съд, в Южноморавски 
регион

тото — 
отвията по болест и съответ

увеличениено на производПреди години директорът 
на „Първи май’' Драган Нико 
лич .отговаряйки на прескон
ференция за личните доходи 
на работниците заяви, че

ството — 
работилница 
шия 
здраве.

откриването на тазиСамоуправителното
е грижа за на- 

и неговото
тъкмо всяка пета ос 

новна и трудова организация 
е добре

работник
изготвила самоупра

А. Д.
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Нов вбвкт м хладилника 

в Димитровград
ДИМИТРОВГРАД РАЗГОВОР С ВАСКО ТОДОРОВ, СЕКРЕТАР НА ЗДРАВНИЯ 

ДОМ, НА ТЕМА:

Димитър Славов 

-дириитир иа 

„Винар“
ЗАЩО НЕ СЕ СТРОИ 

АМБУЛАТОРИЯТА В 

ПОГАНОВО И ЗДРАВНИЯ 

ДОМ В ДИМИТРОВГРАД?

сточ7р°гтрпиТДа нужАите на оур
„СЮЧАР СТРОИ СЕ В СЕЛО ЖЕЛЮША

На стария път Димитров
град — Пирот при село Желю 

край бившия разсадник 
между пътя и река Нишава 
започна изграждането на ма 
газин — хладилник за съхране 

на сирене и кашкавал 
за нуждите на ОУР „Сточар" 
от Димитровград.

Обектът е поставен 
метра от пътя и по този 
чин е твърде удобен 
карване на матслиалите. Нуж 
дите за такъв обект отдавна 
че чувствуват, а особено сега 
след изграждането на овце- 
фермата в Липинско поле. Без 
хладилник

Хладилникът в Желюша има 
дължина и 27 метра 

широчина, което изнася 2214 
м2 Пред хладилника ще се 
строи 
то ОТ 750 м2.

Строителната част на обек 
та струва 7 490 000 д. а обо
рудването около 2 500 ооод.

70 м По решение иа централния 
работнически съвет на ОСТ 
„Сточар" за директор на ор 
гаиизацията 
труд „Сточар" 
митър Славов. Той е работил 
и по-рано в тази трудова ор 
ганизация, като ръководител 
и директор, от която отива 
след като бе избран за пред 
седател иа Общинската скуп 
щина в Димитровград, а по
следните няколко години ра 
боти като началник иа от 
дела за народна отбрана при 
ОС в Димитровград.

Централният работнически 
съвет реши в организацията 
да бъде приет и Крум Велич 
ков, който досега е работил 
като икономист в ООСТ „Ди 
митровград". Също така за

III а

рампа с асфалтно пла на сдружения 
е приет Ди-ние

Според плана и програма 
та на Републиканската и Ре 
гионална общност за здрав 
но осигуряване и реосигуря- 
ване през 1977 година в се 
ло Поганово, Димитровград 
ска община, трябваше да за 
почне изграждането на ам
булатория за нуждите на на- 
селинието от рози район на 
общината. Сега сме към края 
на 1978 година, а изграждане 
то на този обект все още 
не е започнало. Кои са причи 
ните за това, е въпросът, с 
който се обърнахме към се
кретаря на Здравния дом в 
Димитровград Васко Тодоров.

Дими
тровград е направил необхо 
димото. Изготвил е проект, 
получил локация, отправил 
молба до Републиканската и 
Регионалната общност и о- 
безпечил нужните средства 
за участие. Тези средства 
възлизат на 101 хиляди ди
нара, макар че според про

грамата на Регионалната об
щност е трябвало да се обез 
печат само 50 хиляди ди
нара. Но с оглед, че от 1976 
година когато е правена про 
грамата инвестициите са зна 
чително по-големи, обезпе 
чихме двойно повече пари.

За да можеше да се осъ 
ществи целта Регионалната 
общност трябваше да обез 
печи 683 482 динара, а Репу 
бликанската 399 546 динара. 
С тези, и средствата на Здра 
вния дом конструкцията на 
финансиране би била закръгле 
на, значи можеше да се из 
гради обект и амбулатория 
та оборуди с необходимите 
уреди, изтъкна Тодоров.

Регионалната общност пред 
ложи обаче 509 028, а Ре 
публиканската 224 621, което 
е по-малко от заплануваното 
и по този начин не може
ше да започне изграждане-

на 25
Обектът трябва 

готов до 1 май 1979 година от 
строителното

да бъдена-
за пре

предприятие 
„Градня" от Димитровград.

Хладилникът ще има огро 
мно значение за качествено 
производство на млечни изде
лия в Димитровградска общие трудно да се за 

увеличение на произмисли
водството на млечните изде
лия.

на.

Станул Нацков

КАК ДА СЕ ПОДОБРИ СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 
ВОДСТВО ПРОИЗ

комерчески ръководител 
ОСТ „Сточар" е приет Алек 
сандър Делчев, който досега 
е работил 
Ръководител в ООСТ „Ниша
ва".

на — Здравният дом

Сдружаванета - дългосрочна 

перспектива
като комерчески

Досегашният директор на 
ОСТ „Сточар" Стоян 
ков ще бъде разпределен на 
нова длъжност.

Давит
В Сурдулишка община все 

още няма
производители, които изцяло 
да са сдружили средствата и 
труда си с организацията за 
селскостопанско производство 
към комбината „Власина-про- 
дукт". Няколко стотин души 
обаче поддържат кооператив 
ни отношения със спомената
та организация- Тези отноше
ния могат да се окачествят 
като първа крачка към създа 
ване на трайни връзки.

Причината, че досега по
смело в областта на сдружа
ването не се е навлезнало, ле 
жи в самата организация „Вла 
сина-продукт", която опипом 
навлиза в делови отношения 
с частните селскостопански 
производители. БояЗънът се 
поражда от натрупаната тра 
диция в тази област и закос
тенелите купо-продажни отно 
тения.

то.на селскостопанските произво 
дители.

Подобно е положението и в 
останалите общини — Димит 
ровградска, Босилеградска и 
Бабушнишка. Сдружаването

Здравният дом на 3 и 11 
октомври тази година се объР 
на до Републиканския изпъл 
нителен съвет, Републикан 
ския секретариат по здраве 
опазване , Републиканската и 
Регионална общност за здра 
вно осигуряване и реосигуря 
ване, с молба да се анга
жират във финансирането на 
обекта. В противен случай 
изграждането няма да започ 
не нито тази година, .макар 
че е запланувано за 1977.

Подчертал бих също така, 
продължи Тодоров, че според 
програмата на Републиканска 
та и Регионална общност 
и Основната общност за здра 
вно осигуряване и реосигур 
яване в Димитровград тази го 
дина бе запланувано доиз
граждането на Здравния дом, 
с детски диспансер, диспан
сер за жената и стационар 
за медицина на труда. Необ 
ходимата документация е 
изготвена, но молба за обезпе 
чаване на средства не е от 
правена, понеже Здравният 
дом няма доказателство, че 
е обезпечил строителната 
площ.

В това отношение се обър 
нахме към Общинската скуп 
щина през юли т.г. Пред
ложихме да се направи раз
мяна с ползващите тези пло
щи, с оглед че смятаме този 
път за по-ефикасен, но ако 
се оцени землището може 
да се експроприира. Случаят 
обаче все още не е решем.

Смятаме, изтъкна Тодо
ров, че в конкретния случай 
общинската скупщина, коя 
то заедно със Здравния дом 
е инвеститор на този проект, 
трябва да бъде по-ефикасна.

селскостопански

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

НАРУШЕН ХРАНОСМИЛАНЕна селскостопанските произво 
дители не е намерило истин
ското си приложение: не 
възстановяват 
шения, които еднакво ще за
интересуват и 
ските частни

се
ИМА МНОГО случаи, кога

то у хора, страдащи от ос-
рат и повече зеленчуци, като 
домати, чушки зеле, под фор 
мата на салати или сокове, 
съобръзно с поносимостта на 
болния. Да се яде по-често 
и на малки порции. Според 
указанието на лекаря целе
съобразно е да се вземат ме
дикаменти, които подобряват 
хранослането.

Ферментивната диспепсия 
възниква при употреба на 
по-голямо количество захар, 
конфитюр, сиропи, прясно мля 
ко, нишесте. Доскоро не бе 
известна нейната причина. 
От няколко години вече се 
знае, че и този вид диспеп
сия се дължи на липса или 
на недостиг на ферментите, 
които разлагат захарите. Те 
зи ферменти се произвеждат 
в тънките черва.

У възрастните хора непо
носимостта към прясно мля 
ко сладки храни се дължи 
най-често на придобита недо 
статъчност на тезн ферменти 
поради прекалено остро чре 
вно заболяване.

Такива болни са обикновс 
но с относително добро здра 
вс, което се нарушава бързо 
при употреба на прясно мля 
ко, захар, конфитюр, сиро 
пи. Малко след консумира 
него на тези храни — 1/2 
или един до два часа — те по 
лучапат коликообразни бол 
ки в корема предимно около 
ло пъпа, къркорене на чер 
вата и диария.

Изпражнения са обемисти 
и па вид кашеви или водни- 
сти, шупливи с кисела мири
зма. Болните, които имат 
вродена липса на тези фермен 
ти нс понасят добре и най- 
малкото количество прясно 
мляко и захарни изделия.

Диспепсията може да сс ле
кува и то главно чрез диета. 
Необходимо е обаче болният 
да се консултира с лекар, за 
да се изясни причината, да 
сс определи формата на ди
спепсията и тогава да се при-

доходни отно-
тро или хронично нарушено 
храносмилане възниква до
пълнително болестно състоя 
ние

селскостопан-
производители, 

и заетите в земеделските коо-
диспепсия. Тя бива 

гнилостна или ферментативна. 
Гиилостната диспепсия на-

перации.
Очевидно в тази насока те

първа ще трябва да се изна- 
мирват облици, които да отго 
варят на заинтересованите 
страни. Засега имаме почти 
парадоксално положение: от 
една страна 
от обработваемите площи са 
частна собственост и стоят нс

стъпва често при нарушено 
смилане иа белтъчните съ
ставки на храната, което во 
ди до глиностното й разла
гане в червата. От този вид 
диспепсия страдат предимно 
болни с хронични заболява
лия пя стомаха, на жлъчно- 
чернодробната система, иа зад 
стомашната жлеза.

При тях често иедостигат 
ферментите

голяма част

зеизползвани, а от друга 
меделските 
полагат с ограничени площи, 
на които трудно могат да сс 
приложат 
технически мерки и значител 
но да се подобри 
ланското производство.

кооперации раз-

Трудно се възтановяват но
вите отношения — да се сдру 

оръдията
липсватиликомплексни агро- трипсин, ериксин.пепсин,

които смилат белтъчните съ 
ставки на храната. Тези бол 
ни получавата диспепсия, ко 
гато нарушават диетата 
прекалят с употребата на мс 
со, млечни продукти.

Глииостна диспепсия могат 
да получат и здрави при обил 

консумиране на същата 
храна. Диспепсия настъпва и 
при употреба на голямо ко 
личсство мазнини.

Страдащите от гнилостна ди 
спспсия сс оплакват от лип 
са на апетит, сухота п устата ;

жат средствата и 
на труда, както и самия труд, 
но върху основите, както пред 
вижда Закона за сдружаване

сслскосто

Ст. Н. и
СЪВЕТИ ЗА НАШИТЕ СЕЛСКОСТОПАНИ

по
по-трудно 

зачимяоането. Обра 
на почвата в пасаж

нови подложки, 
понасят 
ботката 
дения 
на клонови 
ва да е с 4-5 см 
отколкото в насаждения с ДъР 

присадени на семенни

са взи 
почвените

Ябълковите дървета 
скателни спрямо

Тс сс развиват най-условия, 
добре, когато се засаждат на 
дълбоко богати, леки и до
бре аериране почви, е ниско 

на подпочвена вода. В 
много по-

с дървета, присадени 
подложки, тряб- 

по-плитка,
горчив вкус, тежест п подлъ 
жичката п корема и диария.

Гиилостната диспепсия сс 
лекува чрез диета. Болният 
трябва да остане два до три 
дни изключително на чай със 
захар и лимон, 
ябълки ИЛИ яг°Ди- 
свинското, 
новото месо, 
яхниите, пикантните 
задушеното въобще 
бва да сс изключат от дие
тата.

ниво
това отношение 
взискателни са дръвстата, при 
садени на клонови подлож-

вста, 
подложки.
КАК РЕАГИРАТ ЯБЪЛКОВИТЕ 
ДЪРВЕТА НА НАПОЯВАНЕКИ.

повърхност вПочвената 
ябълковите градини може да 
се поддържа в черна угар, 
при краткотрайно затревява 
ис, със засяване култури на 
зелено торене, с междуредо- 

но чи-

Най-новото становище на 
имуществено-правната служ
ба на ОС е землището да се 
експроприира. Домът оба 
че смята, че този начин ще 
отложи доизграждането до 
1980 година, понеже ползва 
щите площи са изтъкнали, 
че ще ползват всички прав 
ми средства покрай земли
щето да се изкупят и обекти 
те на него, което Здравния 
дом. поради ограничени сред 
егва, няма да може да удо 
влетпори, каза на края Тодо
ров.

компот от 
Гъбите,

Ябълката с взискателна иа 
затова ябълкови 

пре
напояване,
тс дървета се засаждат

поливни площи. 13 
от ночнено-климп

овиешкото и дипс 
тлъстата риба.

сосове,димно на 
зависимост

тря-през годитическитс условия 
пата сс извършват от 6 до 

По-често сс по
ви култури, в чим, 
мовомулчирната система и 
с мулчиранс. Най-добре сс 
развиват ябълковите дървета 
когато почвената повърх
ност се поддържа в черна 

с периодично редуване 
торс-

8 ПОЛ ИВКИ.
ливат 
НИ върху

Iнасаждения, създаде- 
лски и силно про Такива болни могат да упо 

требдват 
пилешко месо п малки коли 
чества, парено или печено на 
скара. Понася се добре по мал 

истлъста риба — предим 
но варена. Полезно е с ме
сото или рибата да коисуми-

само телешко илиПОЧВИ И П П0-Т011ЛИ-пусклини 
тс райони. 

Поливнитеугар
на култури за зелено 
не или при каткотрайно за
тревяване със смес от житни 
и бобови треви. Ябълкови
те Дървета присадени на кло

норми и сроко 
сс определят по посочс 

Поливането ссвс
коните начини, 

извършва повърхностно и под 
почвено.

ложи съответна диета.
А. Д.Д-р С. д.
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МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР В БЕЛГРАДПРЕД 23

КНИГИ ОТ 45 СТРАНИ
изложба посветена за живота и делотоНа панаира и 

на Мирослав Кърлежа \‘1\
литература с около 2000 

Третата изложба
скаТрадиционният междунаро 

ден панаир на книгата в Бел 
град, тази година по 23 път 
ще се състои от 2 до 8 ноем 
ври.

заглавия, 
посетителите оце запознае с 

700 книги за необвърза 
необвързаните 

Чуждестранните изло 
също така, готвят 

изложба и 
необвърза-

около 
ността и от 
страни, 
жители.

Тазгодишното панаир 
представление „е пора 

снало". както по брод на уча 
стниците, така и по изложбе 

съоб- 
Бучевац, ди

ректор на трудовата общност 
на издателствата и на кнкжар 
ниците на Югославия и ди 
ректор на панаира. За сега 
са декларирни повече от 150 
домашни и 2500 чеждестранни

ско

представителна 
Междусрещи.

ните за първ път ще се пред 
КУБА, ЛИБИЯ и АМ

ното пространство 
щи Йеленко

ставдт 
ГОЛА.

Панаирът на книгата е цен 
трална манифестация в рам 
ките на месеца на книгата (от 
15 октомври до 15 ноември). 
По това време ще се устрой
ват срещи посветени на юби 
леите на нашите книжовници 
— Мирослав Кърлежа, Десан 

различни ка Максимович, Душан Ма- 
тич, Мишко Краньац, ще се 
говори и за текстовете на мла 
дите писатели за първите им 
обявени книги, след това 
за произведенията, наградени 
измежду двата панаира.

изложители.
На белградският панаир 

на книгата ще участвуват кии 
гоиздатели от 36 страни, на 
щандовете чрез 
рсекспортери ще бъдат за 
стъпени по-точно книги от 
45 страни. Домашните кни
гоиздатели ще разполагат с 
30 на сто повече изложбено 
пространство от миналата го
дина.

I
Книги от продукцията на „Братство"

ОТ 15 ОКТОМВРИ ДО 15 НОЕМВРИ — МЕСЕЦ НА КНИГАТА

Книгата-действена силагодина на Белград-Тази
ския панаир ще се съберат 
повече от 1000 делови хора.Тези данни, по думите на 

директора на панаира илю
стрират неговия ръст, кой 
то се отнася и на придружава 
щите се манифестации. Ос
вен 20 литератури вечери, 
на които ще участвуват око
ло 150 писатели от всички 
народи и народности на Юго 
славия, три специализирани 
панаирски изложби заслужа
ват отделно внимание.

Едната е посветена на жи
вота и делото на Мирослав 
Кърлежа, другата ще презен 
тира марксическа и политиче

Следва обаче да отбележим, 
че и тук далеч по-голям ин
терес трябва да се прояви кни 
гите да проникнат до предназ 
начението си 
тател. А всичко това ще може 
да се осъществи ако книгата 
заеме онова място в живота 
на хората, което й принадле
жи.

Издателската дейнност към 
издателство „Братство" има 
добър актив: пет нови загла 
вия за една година. Това са 
книгите: „Тито за самоуправ 
лението’', „Осмият конгрес на 
СКС“, „Разкази за Тито", „По 
далината на Ерма'’ и „Сега е 
нашият ред ". В процес на 
издаване са още няколко кни

МеСТАНА традиция през 
сеца на книгата (от 15 октом 
ври до 15 ноември) да правим

та и това, както се очаква 
ще допринесе за подобрява
нето пласмента на книгата. 
Посетителите на панаира ще 
могат 
издания 
на сто. Освен това, голям 
брой чуждестранни издания, 
които ще се появят на щандо 
вете, ще могат да се купят 
в нашите книжарници без 
много да се чака и без от
делни поръчки.

преглед какво е постигнато в 
книгоиздаването и книгообслу 
жването на населението в об 
щините, в които живее бъл
гарската народност. При това 
ежегодно отчитаме, че книга
та все по-властно навлиза

да купят най-новите 
с намаление от 20

масовия чи

в
живота на хората, става техен 
придружник в минути на 
дих и активна почивка.

ги. Ст. Н.от

Обява за доставяне 
на ръкописи

(ТАНЮГ) За разлика от досега, този 
път искаме не да посочваме 
данни колко книги са проче 
тени, или колко нови читате 
ли са записани. Желаем да 
спрем вниманието върху КНИ 
ГАТА, като действена сила, чи 
ято незаменима роля вече ве 
кове наред не отслабва.

АЛЕКСАНДАР ДЪНКОВ ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" осведомява заин
тересуваните литературни, научни, културни, общес
твени и други дейци от българската народност в Юго
славия, че приема ръкописи за съставяне издателския 
планКогато — издаване на книги за следващата 1979 година. 
Според основната си програма издателството приема 
ръкописи от следните области:

I. ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА:
1. сборници от разкази или новели,
2. повести,
3. романи,
4. стихосбирки.

За съжаление все още . към 
книгата мнозина културни и 
обществени радетели се отнас 
ят като към „стоки'’. Дори 
има явления да се съобразя 
ва изцяло с пазарните усло
вия- Тези явления (колкото и 
да са единични), свидетелству 
вават разрез с общите усилия 
в нашето общество на книга 
та да се даде достойно мяс-

Когато всички живи на земята
имат хляб, свобода и къщя,
когато в хората завладее човещината
и любовта им бъде съща,
когато в хората завладее човещината
и бомбардировачи самолети
и ядрените бомби и куршумите
заменят, топли човешки думи,
а великите престанат с закани,
със заплашвания и измами,
когато разберат сами
че и малките са голями,
когато по меридианите на длъж и шир
между народите завладае траен мир
ТОГАЗ ЖИВОТА ще бъде песен,
човека ще бъде герой.

5. поеми,
6. сборници от есета или критики. 
И. МАРКСИЧЕСКА НАУКА:
1. Сборници от статии 
областта

или отделни студии отто. на марксизма, 
2. студии на марксическо 
славската

проучаване на юго- 
социалистическа практика — социа

листическото самоуправление, делегатската система и
"у! ПУБЛИКА^1* °Т ВСИЧКИ ОБЛАСТИ- 
1. ръкописи на сборници от публични статии 
или цялостни трудове от областта на обществе
ния живот, икономиката, образованието, 
рата, Народоосвободителната борба 
тическото строителство.

Неотдавна от Изпълнител
ния комитет на Председател
ството на ЦК на Съюза на 
комунистите на Сърбия бе 
подета инициативата книгата 
да стане достояние на всички, 
а особено на трудещите се. 
С редица финансови улесне
ния комунистите в общините 
и трудовите организации се 
насърчават към създаване на 
библиотечните пунктове 
всяка основна организация на 
сдружения ТРУД и към изкупу 
ване на книги за обогатяване 
на книжните фондове на съ
ществуващите библиотеки.

култу- 
и социалис

зимата по-хубава от есен, 
чужденеца ще бъде свой, 
един ще е езика на децата, 
за всеккго

ТВОРЕНИЯЦИ °Т ИЗВОРНИ 
1- Народни песни,

(Народните умотворения 
местния говор, лицето 
изпяло песента, на колко 
— село, махала е то 

ЗАБЕЛЕЖКА:

“ЗДаТеЛ"
тора и с точно посочен адрес 

1979 гадила“"ще с? "* кии™
Издателството РприемаНръкш1иси Дсамо н^ориги

И самостоя Ре*лно Нподготвени "
умотворения. А И с6оРници на народпи

Ръкописите

НАРОДНИ УМОвъв
ще има място на земята, 

светът ще блесне в рубини огньове —
приказки предания, легенди, 
трябва да са записани на 

от което ги е разказало или
години е то и от кое мястонадеждите във всички домове, 

от щастието на свободните хора 
ще блесне кръгозора, 
за всички черни, жълти и бели 
хората-герои щастие донели 
и от Хо-Анхо до Ла Плата 
хората ще целуват земята, 
ще се разбират и обичат 
и БРАТЯ ще се наричат.

Месецът на книгата е име
нно най-удобният повод 
преценим в собствената среда 
колко поръчения на това 
соко партийно тяло сме прет 
ворили в дело.

да
име на

ви

нални

Може би ще прозвучи 
сонанс 
статията.

в ди
от об.щи.я характер на се изпращат на

книгоиздателска
1800 НИШ.

I

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"

адрес: Новинска 
дейност“

установа 
Кей 29.

но следва да посо
чим, че книгоиздаването 
роден език в настоящия 
мент бележи виден напредък.

„Братство1' — 
декември бр. 8 

9 октомври 1978
на

годинамо-
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СЕДЕМ СТИПЕНДИИ В ДИМИТРОВГРАД от титовия ФОНД

БОСИЛЕГРАД

АКВ ИМАШЕ И РАБОТНИЦИ 

ЩЯХА ДА БЪДАТ ПОВЕЧЕ
Предложени стипендианти 

иа Титовия фонд
фонд, а този статус имат и 
230 частни лица. Съществуват 
обаче възможности броят на 
членовете да се увеличи.

През тази учебна година 
Босилеградска община ще 
има шестима стипендианти на 
Титовия фонд, от които че- 
тирма са студенти, а двама 
средношколци. Именно, тако
ва е предложението на Об
щинския съвет на Титовия 
фонд, който констатира, че 
заинтересоваността иа млади
те да бъдат стипендианти на 
този фонд — нараства.

Обсъждайки въпроса за 
омасовяването на Титовия 
фонд бе изтъкнато, че досе
гашните резултати общо за
доволяват.

Защото от 30 основни и тру 
дови организации в комуната 
27 са членове на Титовия

Изминаха пет години от 
формирането на Титовия фонд 
за стипендиране на млади ра 
ботници

пена със съответна дейност 
и в Димитровградска общи 
на. Въз основа на самоу 
правителното 
за формиране на фонда в об 
щината бе учредена Скуп 
щина на фонда и изпълнител 
ното й тяло — Съвет на Ти 
товия фонд.

Във Фонда членуват над 
30 организации на сдружения 
труд,
ски и обществени организа 
ции, местни общности и само 
управителни общности на им 
тересите, както и над 3 хил 
яди лица. Записаната сума 
възлиза на 178 хиляди дииа-

на работници, а Фондът ос 
вей тях стипендира и мла 
ди работници. За съжаление 
досега нито един работник 
от Димитровградска община 
не е търсил стипендия от 
Фонда.

Ето защо Общинския съ
вет на Титовия фонд е заклю 
чил да се продължи със за- 
членяването 
ве. За целта е оформен По 
литически актив, чиито члено 
ве непосредствено ще се гри-

и работнически де 
ца. За тези години фондът 
израстна в силна и значител

споразумение
на нови члено-

на институция, която с при 
мера си и резултатите, кои 
то осъществява, ясно опре 
делея пътя на класова соли 
дарност и грижите на обще 
ството за школуване на млади 
те от редовете на работни- 
ската класа.

Вината сигурно е и до мла 
дитс работници, но бихме 
казали повече до организации 
те на сдружения труд. Без
спорно, в стопанските органи 
зации има хора с желание да 
продължат школуването си. 
Има млади хора, които осъ
ществяват извънредни резул 
тати в ежедневното производ
ство. Но с повече теоретичес 
ки знания техния принос 
и в производството и в соци 
алистическото ни строителство 
би бил ПО-ГОЛяМ.

жат за провеждане на тази 
акция- Инак, предложено е 
всички основни и трудови ор 
ганизации трайно да се за
пленят в Титовия фонд, а час 
тните лица най-малко на де
сет години.

обществено-политнчс-

В Титовия фонд членуват 
над 7 хиляди организации на 
сдружения труд, обществе
но-политически и обществени 
организации, местни общно 
сти и самоуправителни об 
щности на интересите, както 
и над 200 хиляди лица от ця 
ла Югославия.

Досега във Фонда са събра 
ни над 140 милиона динара 
и за изминалите четири го 
дини са стипендирани пове
че от 3400 ученици и студен

В. в.

ра

МЛАДЕЖИ И ДЕВ8ЙНИ!За изминалите четири го 
дини от територията на Ди 
митровградска община сти
пендии от Фонда са получа
вали 22 ученика и студента.

През тази година, в пета
та генерация на стипенднан 
ти от Титовия фонд, сти
пендии ще ползват шест сту 
дента и един ученик.

Тези резултати, осъществе 
ни в общината, са добри. Но 
и една слабост, която вече 
пета година не се преодоля 
ва. От досега конкуриралите 
за стипендии всички са деца

:
Очакваме вашето сътруд
ничество и предложения 

за уреждане на страни
цата.

Затова сме на мнение, че иа 
този въпрос трябва да се 
обърне по-голямо внамание, 
и в организациите и в Съве 
та на Титовия фонд в общи 
ната, поне догодина меж
ду стипендиантите да бъдат и 
млади работници, заедно с ра 
ботническите деца, каквато е 
и целта на Фонда.

ти.

Целокупната активност от 
момента на формирането на 
Фонда, провеждана на равни
щето на Федерацията и Ре 
публика Сърбия, бе подкре А. Д.

до гроба. Така беше първите две-три години. 
Любен беше агроном и живееше в Шид. Ня
маше деца, макар че и двамата чезнеха за де
те. Тя ходи и при лекари, и в баня, но винаги 
й казваха, че тя е способна да ражда и няма 
никакви пречки. Любен се съмняваше в кон-

АНГЕЛИНА разместваше стаята. Утри- 
слънчеви лъчи проникнаха през прозо- 

сноп върху кревата, 
лежеше старата й майка Йорданка. 

Те трепериха и като че ли със страх милваха 
старческите ръце, сложени над покривката. Под 
блясъка на на слънчевите лъчи и поради ста- 

набърчканата кожа на ръцете и

нните 
реца 
на който

и падаха в златен

статациите на лекарите, казваше, че те нищо 
не разбират и не вярваше и на най-големите 
специалисти. Стана отчаян, студен към Анге-

ростта
беше

лина, макар че никога не се караше с нея, ни
то я псуваше, нито биеше. Започваше петго- 
дишиината на брачния им живот.

Един ден, когато Любен се завърна от 
работа, лицето му беше някак тъмно като об
лак. Ангелина го посрещна любезно, както все 
ки път, говорейки му гальовни) думи. Нали 
те се обичат, а след някоя година може би 
ще си имат и дете. Но Любен стана още по
мрачен.

като лимон.
колкото гледаше кое къде да 

погледа си вАнгелина
толкова повече впиваше

болна майка. В един момент пре- 
една цветна фо- 
дълбоко впит в 

й живот беше тук.

сложи,
РАЗКАЗстарата и

късна с работа«%. Загледа се в 
тография- Погледът й беше 

В този момент целия
Ангелина, млада невеста, с украсено бяло 

Около нежното бяло було ко- 
от бели красиви цветиста. Дълга бяла 

най-хубав и скъпоцеи .материал. На 
ръкавици. В една Г-ъка 

чантичка, в другата — красив 
На дясната й ръка златна краси- 
а на безименния пръст — златен 

беше единственото дете на роди- 
беше осо-

„Виолста, Виолета! Бързо майка почина!” 
Като се върна отново при майка си, тре- 

страх. Плачеше, ридаеше и 
па майка си, като че ли тя с

нея.
Тя, переше от тъга и 

щ. и казваше 
жива:

було на главата, 
ронка 
рокля от
ръцете й бели, тънки 
бяла дамска 
букет цветя- 
ва гривничка, 
пръстен. Тя 
телите й- Много я 
бено красива I

любов към родителите
образованието си, макар 
и с отличие завърши основно учи-

— Ангелино, ние се обичахме... и сега 
се обичам... Но да не се измъчваме и по-ната- 

да се разведем — произнесе той 
който говореше, че решението му

„Ах, майко, майчице мила, 
тави съвсем сама? С кого ще приказвам, как- 

щс правя? Оставите ме всички, които наи- 
обичах, а сега съм сама самичка.. /’

дотича Виолета, едра жена 
пла

за ще мс ос-
тък. реших 
с тон, 
може да се отмени.

Ангелина падна като свещ.
Макар че беше късно, на прозореца ня-

непо
много

Най-напред
пстдесетгодишна възраст. И тя

Ангелина от майка й. целуна я 
Пристигнаха и сьсс- 

ссл-

иа околообичаха, понеже
и добра по душа. Заради голя- 

си, нс искаше да 
че беше

кой почука.чеше. Дръпна 
и започна „Кой ли е сега толкоз късно?’’ — питашеда я съветва.

Заркови. След тях и други хора — 
Събраха се исички от селото. Та нали

се тя-дитс 
яни.
селото остана без младеж

бяха само старци. Всички съветваха и утс-

мата 
продължи 
много умна 
лище.

Ангелина отвори вратата. Пред нея сто
еше той — Любен.

„Добър вечер, Ангелпнке!.. Мога ли да 
взема, искам нещо да ти кажа?"

„Влез' — съгласи се Ангелина.
„Аз сто... разбрах, писаха ми родит^сли- 

Ти си сега съвсем

почти всички жи
тели
шаваха Ангелина.по-натам''на училище„Нс искам да ходя 

— каза та иа г-одитслите си — „а вие даI ос 
^ кпчл те ви помага в работа га. . тансте сами. Кои щев ГаНЧ0 когато се годи.

невеста. Кое колко 
сватбата й трябва

„За мене вече няма утеха, докрай останах 
сама Г — хълцаше тя. те, чс и майка ти починала, 

самичка — заговори той като влезе в стаята. 
—. Дойдох да ти предложа отново да се при
берем. .. Нс мога без тебе!’’

Заради това
бъде най-хубавата 
— нека струва, но

околните села.

покои*
добра

Някои плачеха, други приказваха, че 
била добродушна, за всскиго само

. Жените започнаха да пригот- 
селскитс

Но нощта беше 
хора останаха да дремят 

върху маса на срс-

ч* тя ще 
щ« струва 
да се запомни в

ната
дума намирала.. 
пят какво 
Така
по-трудна, 
край 
дата на 
та нощ, а 
пата на
почнаха да дохождат 
роднини. Идваха и хора от съседните села да 
бъдат тук и изпратят баба Йорданка до неч- 
чния й Д°м- Изпратиха я как то беше ред.

И така Ангелина остана сама. Остана със 
снимката, п кодто често се заглеждаше зара
ди ий-скъпитс за нея хора — майка й и °а- 

И мъжът й Любен й беше* мил.. . Тях- 
любов беше силна с обещания за верност

Тя го погледна но нищо не каза.обичаи.трябва според 
мина този ден.

Методи Костов
И ето на снимката с тя. ангелина с мла- 

а остра ни са майката и
преди няколко годили и.

пак тя. майка 
се сепна и • 

майка

още
, Малцина 

покойната, сложена 
стаята. Хората се сменяваха през цяла- 

Аигслииа постоянно беше край гла- 
майка си. Когато се показа зора —

псе повече съселяни и

Любен,доженеца
баща й- Татко й почина

майка й тъгуваха, но все
В този момент тя

леглото към
ТЯ и 
й, беше жива. 
бързо хвърли за-поглед върху
си. — Майко, майко, майчице...

вика, милва, 
си и за
май ка си

сърцераздирателен
иа камс- 

балконче и

повдига, 
върху гърдите 

главата иа
Започна нежно да я 

главата й
сложиПритисна 

плака.
*ЪРХУ 
плач 
ината плоча, 
започна

Отново 
възглавницата и със 

вратата, 
която служеше

застана 
катоизтича пред ща и. 

мата
да вика:
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖ•тгтрП АПОИАЯИЛСАТА НА 

ЦРАГУЕ1АЦ НИНОГАШ 

НЯМА ДА ЗАБРАВЯМ
сипни шдмпнии но

НЙСИНШ

Този град е известен като 
в който идеите насоотСто хиляди млади, 

всички краища на
страна, щс се слеят утре на 
едно място. В западната част 
на Крагусвац в местността Шу 
марице, а в нея много памет
ници. Между тях и паметник, 

се в небесата, сим-

град,
циализма е разпространявал 
още Светозар Маркович, пъР 

на социали 
град

нашата

теоритик
на Балкана. Този

град, град на работ 
град с въодушеве

вият
зма
е червен 
пика. Този 
ние е следел Комунистическа 
та партия на Югославия коя 
то веднага след

Музеят - 
томври''

паметник „21 окиздигащ 
волизиращ птица с пресече- окупацията, 

от великия вожд на 
народи и народно- 

другаря Тито, започна 
завоевателя-..

разни крила, паметник на 
стреляните ученици в ва за този музей- Но да се 

върнем на поръките на раз 
стреляните. Между тях, са, 
на ученическа книжка, после 

думи на ученика Лю.- 
„Майко, татко, привет

водена
нашитетози
стиград...Тези дни нашият национален отбор по бас

кетбол ни достави голяма радост. На световното пър
венство в град Манила, вдалечни Филипини. Те по
бедиха всичките десет противника и играха в „свръх- 
финалето” със Съветския съюз. И станаха световни 
шампиони.

борба срещу
Нима Крагуевац е известен 

стопански и културно-образо- 
в страната 

има и

Утрешният ден припомня 
па един апокалиптичен ден. 
На ден, какъвто историята нс 
помии. В този ден,
47 години фашистките завое

дните 
биша
за последен път''.,а сетне, 
„Кажете на другарите да. се 
борят до победа, аз загивам, 
но те нека избият гадовете. 
Да живее КПЮ"; „Цвето, па 
зи децата1'; „Сърца мои, ду 
ши мои. Миро, целуни деца
та вместо мен. Слушайте 
майка си, деца пазете се. ЗбОг 
гом за винаги. Любо"; „Всич 
ки ви обича, тата Лаза" ...

Обикаляме този парк-памет

вателен център 
ни. Но Крагуевац

Шу марице. Местност,преди своето
простираща се на повръхностНашите баскетболисти се наложиха пад Съвет

ският съюз е 82:81 (42:42). Нашият състав: Далипа- 
гич, Кичанович, Славнич, Чосич, Радованович, Дсли- 
башич, Вилфан, Кръстулович, Кнего, Жижич и Йер- 
ков бяха сърдечно посрещнати на аерогара „Сур- 
чин" край Белград.

ДОБРА ИГРА УБЕДИТЕЛНА
ПОБЕДА ник.

Седем километра е асфал 
тов път. Тридесет и три ма
сови гробници. Много памет 
ници. Паметници на болка, 
паметници на геройство, па 
метници на съпротива и сво 
бода, паметници в една до 
лина, долина на смъртта...

Между паметниците е и па 
метникът на малките чиста 
чи на обувки който симво 
лизира пресечена проза. Пет
надесет са били, 15 разстрел 
яни след като са героично 
отказали да изчистят боту 
шите на фашистите след раз 
стрела, ботуши на които е 
била кръвта на техните бли 
зки. Цената е била смрът 
Цената на героизма на мал 
ките деца...

„МЛАДОСТ" — „ВЛАСИНА-ИРОДУКТ" (СУРДУЛИЦА) 4:0 
В осмият кръг на състеза то нападателни редове, под 

нията във вранската група, помогнати от отбраната добре 
футболистите на „Младост" от функционираха.
Босилеград на свой терен Трябва да се отбележи, че 
се наложиха срещу футбол в досегашните състезания в 
ния отбор „Власина—продукт" тази футболна група фут 
от Сурдулица с твърде висо болния отбор „Младост" за- 
ка, но заслужна победа. Край губи само един мач. С по- 
ният резултат е 4:0 за боси стигнатите си резултати мо- 
леградските футболисти. ментално заема второ място

в тази футболна група, но 
това не са му и крайните въз 
можности. Обективно привър 
жениците на „Младост" оча 
кват той да се класира на 
първо място през есенния се 
зон на състезанията.

Запис на мястото където са разстреляни ученицитеУбедителната победа бе по 
стигната през второ полу 
време от мача, когато фут 
болистите на „Младост" отбе 
лежиха три гола. Това бе пе 
риод на супериорна игра на 
домашните футболисти, чии

от., около 3500 дка. А на тези 
площи на 19, 20 и 21 октом
ври 1941 година са се слели 
потоци от кръв. Потоци на 
разстреляните...

В местността са 33 масови 
гробници. В местността са 
бройни паметници.

ватели са разстреляли 7 хил
яди патриоти от този край, 
а между тях 300 ученика, 18 
техни преподаватели и 15 де
ца от 8 до 15 годишна въз
раст.

Не случайно Крагуевац е 
избран за коварното злодей 
ство.

В.В.

ФУДБОА
Утре в Шумарице е голе 

мият ученически час. Утре 
в Шумарице ще се слеят над 
сто хиляди млади от всич 
ки страни. Край паметника на 
разстреляните

„Прогрес'' заслужен победител 

в дерби срещата
На входа в парка-паметник 

е изграден музеят-паметник. 
Пред музея са изписани по
следните

81 1са; II
учениците 
деня, ко- 

в сърцето на поробена 
оказана незабрави

ма съпротива от един град. 
Съпротива на деца от- 8 го
дишна 
дишна

поръчения на раз 
стреляните. Не може човек, 
ако е човек, да задържи на 

сълзи пред това

ще си припомнят 
гато
Европа е„А. БАЛКАНСКИ” — „ПРОГРЕС” (ПИРОТ) 

1:2 (0:1) ТРЕТО ПОРАЖЕНИЕ 

НА ШАХМА
ТИСТИТЕ

пиращите
зрелище.

Музеят
различни

е проектиран в 33 до старци над 80 го 
възраст.Димитровград, 15 октомври. Игрище в спор

тния център „Парк”. Теренът идеален. Вре
ме подходящо за игра. Зрители около 250. 
Голмайстори Л- Манчич в 4 и 3. Митич в 53 
за „Прогрес”, а Б. Михайлов в 61 минута за 
„А. Балкански”. Съдия Т. Бакич Ниш.
„А. Балкански": Г. Ставров, Г. Сотиров, 3. 
Марков, А. Петров, П. Димитров, А. Пейчев, 
С. Миркович, Д. Каменов, Б. Михайлов, Н. 
Алексов, С- Иванов.

вертикали, симво
лизиращи 33 гробници. Про 
зорци в

Коварните фашисти ги раз 
стреляха, «о не ги унищожи
ха. Ние се кланяме 
ния
че никогаш 
бравиме...

музея няма' а све
тлината идва чрез пред тех 

героизъм и обещаваме.
покрива, 

на атмо- 
крагу

което припомня 
сферата на затворените 
евчани

няма да. ги за.-Новоформираиият 
тен отбор 
претърпя и трето поражение 
в IV кръг на състезанията в 
Регионалната шахматна диви
зия Ниш. Те бяха победени 
от отбора на „Филип Клайич" 
(Ниш) с резултат 5:3.

В третия кръг Димитровград 
ския отбор бе победен 
отбора на „Свърлиг'’ с 6:2.

За отбелязване е, 
катастрофалното

първия кръг (извоювана са 
мо половин точка) „Димитров 
град" въпреки пораженията в 
III и IV кръг играе 
но (във втория кръг Димитров 
градските шахматисти 
свободни).

шахма-
„Димитровград" през 1941 година.

да се приказМоже много А. Д.

Дерби срещата в седмия
кръг на състезанията в Меж 
дуобщинската футболна 
визия
чели отборът 
който
Балкански" с 2:1 (1;о).

Гостите постигнаха гол още 
в 4 минута, след успешна а- 
така по десния фланг на на
падението. При постигането 
на тоя гол груба грешка на
правиха А. Пейчев и С. Ива- 

С предпазлива

рото полувреме. В едно та
кова нападение 3. Митич по- 
виси резултата на 2.0. Гол 

отбор постиг 
лов в 61 минута, 

но с това резултата бе само 
намален на2:1.

В 72 минута гостите има-

.- <■ди
VНиш заслужено спе 

на „Прогрес", 
победи като гост „А.

за домашния 
на Б. Михай.

от №■ жЙ
■ ■

че след 
поражениеха идеален шанс да пови- 

сят резултата, но не използва 
ха дузпа. Съдията Бакич 
слабо води тази среща, но 
футболистите и на двата от
бора играха спортсменски.

неделя, в VIII кръг, „А. 
Балкански" отново играе ка 
то гост с отбора на „Ястре 
бац" (Тешице).

; ;:ГВ Г ! 
• :

по-успешнов.
„Прогрес" успя да задържи 
резултата до края на първото 
полувреме.

С успешни контраатаки го 
стите продължиха и през вто-

игра
В

бяха

Симеон Манов
Паметникът на стреляните ученици
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МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * ОЗАИКА

по СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО: БИСЕРИ НА ПРИРОДАТА В РЕГИОН НИШ

ПАЗАР НА УЛИЦА Крупецко езеро
Според великия . сръбския 

географ Йован Цвиич в да
лечно гоеложко минало Изто
чна Сърбия представлява стра 
на „на хилядите езера". Вся 
ка котловина в днешното по 

В. В. речие на басейна на Нишава, 
например, била фактически 
езеро, свързано с една или на 
Повече връзки със съседните. 
Картина, наподобаваща днеш 
на Финландия. Днес обаче в 
този предел не се среща ни- 
то едно същинско езеро, а 
остатъци от старите големи 
балкански езера са прочути 
те македонски езера Охридско 
то, Преспанското и Дойран 
ското, запазили се до наши 
времена.

Все пак, около Пирот че
сто става дума за така: наре 
ченото Крупецко езеро. Но 
Крупачкото езеро, преди всич 
ко, трудно изпълнява искове 
те, които географите имат 
към типичните езера, а вто 

— то няма никакъва връз 
ка със. старите балкански езе 
ра, за които говореше Йован 
Цвиич.

ду селищата Крупац и Вели 
ко Село. Дължината на бла 
тото възлиза на 1,5 км а ши 
рочината му изнася 60-260 м. 
Цвиич на времето си написал, 
че Крупското мочурище пред 
ставлява най-голямото тресе- 
тище

Петък е пазарен ден в Бо 
силеград.

Тук идват хора от селата, 
за да се снабдят преди всич 
ко със зеленчук и овощия.

Пазарното място е в цен
търа на града. Простира се 
на само стотина квадратни 
метра. Има само четири щан 
да и една барака, която дъл 
го време за нищо не се пол

да бъде много по-пространно, 
а такова 
града

Същинско щастие е, че до
сега никой не е пострадал в 
такава блъсканица.

Безспорно, е, че на Боси то 
леград е необходимо друго 
място за организиране на па
зар. Разбира се, то трябва

вече в центъра на 
няма. Значи, решепие 

трябва да се търси на ня 
кое друго място. И то неза
бавно!

в низините на Източ
Сърбия. Защо? Защото 

действитещф на дъното на мо 
чурището лежат мощни на- 
слаги тресет.

В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА:

Щети от 43,5 милиона динара които спряхаза.
вниманието на специалисти
те. Тресетните наслаги ня
колкократно проучваха про 
фесорите Богданович от агро 
номическия факултет в Бел 
град и д-р Гигов (родом от 
Димитровград), като сурови
на за торене и подобрение на 
почвите.

Явно е, че тази и така по
дредена продажна площдка 
е станала твърде тясна, за да 
може да задоволи на нужди
те. Ето защо всеки петък ули 
цата, в която се намира па 
зара се превръща в пазарна 
площадка.

’ Продавачите на стоки зае 
мат и двете страни на тро 
тоара, а мнозина, поради лип 
са на продажно място, сто 
ките слагат и по Улицата. Та 
ка фактически цялата ули-

риална помощ от Републи 
канската скупщина и от дру

обществено-политически
общности по основание на 
солидарност. Също така бс 
заключено да се прецени кон 
кретната щета на всяко ча
стно и за сметка на това да 
се извърши съответно нама 
ле ние на данъка.

Трудовите

През тази година природни 
те бедствия, включително про 
летните мразове, градушка 
та дълготрайната суша в Бо 
силеградска община са при 
дизвикали щети от около 43,5 
милиона динара. Прякйте ще 
ти, по преценка на комисия 
та, на полевъдните, градинар 
ските и овощните култури 
възлизат на 40 милиона ди 
нара.

Разглеждайки отчета за 
причинените щети, делега 
тите на трите съвета на Об 
щинската скупщина в Боси 
леград констатираха, че са 
по-големи за 10 на сто от на 
ционалния годишен доход 
на общината. Затова бс за
ключено да се поиска мате

ги

Повръхността на мочурище 
то пролетно време достига 
около 0,5 м2, а през лятото и 
ранна есен намалява с една 
трета. Крайбрежната линия 
изнася около 3700 м. Блатото 
приема вода от няколко мо 
щни карстови врела, най- 
известни от които са Бърки 
ните врела и Къошка намира 
оци се на горната страна на 
мочурището. И двете дават 
180-200 литра в секунда, пора 
ди което Бъркините врела 
преди някоя година бяха 
каптирани за нуждите на во 
доснабяването в Пирот. Тол
кова много вода се получава 
поради просторната събира
телна област, която се на 
мира зад гърба на блатото. 
Това е планината Видлич и 
карстовото заравнение Те- 
пош, в което царува водопро 
пусквателнид варовик. Преди- 
едно-две десетилетия се смя
таше, че Крупецките врела 
се снабдяват от водите на 
Одоровско-Гуленовското кар
стово поле, но това мнение 
опроверга геоморфолога от 
Нови Сад д-р Йован Петро- 
вич (роден в Бела Паланка), 
който чрез точни постъпки 
и уреди установи, че водите 
от Одоровското поле — потъ
ващи в глъбините на подзе
мието при пещерата Попова 
печ
Градище (Заганица), което с 
Крупецкото блато няма връз-

оргаплзации.
занимаващи се с търговия и 
селскостопанска дейност, ще р0 
се търси да обезпечат доста 
тъчно количество сеитбен 
материал за есенната и про 
летна сеитба, 
вотновъдна храна, 
стигне до рязко 
на животновъдния фонд.

ца се превръща в пазарище.
Блъсканиците, 

стават след това са големи. 
Да не говорим за лошата гле 
дка, която получава пришъле 
цът.

които на-

както и жи- 
за да не 

намаляване
Крупецкото езеро е в съ

щност блато, покрито пове 
че от 97°/о с растителност, с 
малка дълбочина и много 
плитевини и по произход 
много младо. Според Цвиич 
и според Стеванович (доцент 
по география в Белград, ро 
ден в Пирот) Крупското мо 
чурище е на възраст от някол 
ко хиляди години, образу 
вано при заддържане на во 
дата от силните Крупецки 
карстови врела, които се из 
лйват в една депресия на 
долния край ка която Ни 
шава при големи наводнения 
нанесла много чакъл и по та
къв начин забавила оцеж 
дането на Крупските води.

Крупецкото мочурище се 
намира на североизточната 
страна на Пиротската котло- 

нявгашно езеро, но 
езеро,

- Круп- 
езеро няма никъква 

Пирот до мочу 
рището разстоянието изанея 
8 км, а надморската височина 
на този предел достига 400 ме

Мочурището е заело ка.
места

широчка карстова 
или депресия, 

разположила меж

За да бъде всичко още по- 
усложнено, през 
както и обикновено минават

тази улица.
В. В.различни моторни возила

вина
с древното Пиротско 
отдавна изсъхнало - 
ското
връзка. От се изливат при село

тра.
най-долната част на 
твърде 
вдълбнатина 
която се е

Освен Бъркините врела и 
Кьошка блатото се пълни с 
вода и от редица други изво 
ри наредени край отвесно
то крайбрежие откъм Вели
ко Село. Поради това на 
изходния край на блатото 
което се излива в Нишава 

охотно ще предпочетете да Чрез една изкуствено изко-
се извърши само една про- пана вада, изнася двойно
верка и регулировка, отколко- повече — през август 1968 го
то една подмяна на части. дина тук бе измерено, че от

блатото всяка секунда в Ни
шава се изливат около 450 ли 
тра вода в секунда! Темпера 
пературен и воден режим е 
благоприяетвувал за поддържа 
исто на особен растителен и 

11 животински състав на блато
то. Тук, например, се сре
ща една студенолюбива въР 
ба, липсваща ка други ме
ста в СР Сърбия. Също така, 

два вида риби, 
напускат бла- 

и ле-

развитие на туризма в тоя крайпри Лисина създава условия заНовото езеро

ЗА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

ДА ПОМОГНЕДИАГНОСТИКАТА МОЖЕ МНОГО
на клапани или други. Свое
временното отстраняване на 

необичаен шум то-
ността се нарушава, и то рит- 

Ако има нарушениеДОБРИЯТ ШОФЬОР трябва 
да свикне да следи внимател
но шума на автомобила 
време на движение, да отбел 
язва необходимите 
да си изработи усещане 
нормалните двигателни _

необходими за деиству- 
механизми.

е и' Много разпространено 
диагностицирането чрез осе- 
зания с крайниците, особено 
при установяване на хлабини. 
С ръчно разклащане на пов
дигнатото предно колело 
посока, препендикулярна 
надлъжната ос на 
ния болт, може да се конста 
тира ненормална хлабина в 
лагерите, във втулките на бол 
та или даване и в диферен
циала могат да се проверят 

навъртанс с ръка на

мично.
на плавността на излизането 

без външна при
всякакъв 
гава става бързо и предпаз
ва двигателя от евентуални

но
на газовете 
чина, може дакато примершумове, повреди.

Навикналият, да го парс 
чем обработен слух на автомо 
билиста може да разпознава 
още много неизправности в 
автомобила. Когато се натисне 
педалът на съединителя 
се чува необичаен шум, кой 
то по-рамо не с съществувал, 
може да се предполага, че 
лагерът за 
му нс е намазан или е залоч 
нал да сс износва. Ако нео
бичаен шум сс появи и в ня
кои от предавките на преда
вателния механизъм, причина 
може да бъде неизправност 
или недостатъчно количество 
масло. Важно е и периодич
ното следене на шума в за
дния мост, ако той, разбира 
сс, е двигателният, тъй като 
с това може да се опази от 
сериозни повреди.

работата на отсе провери
свещи, ца се отстранипа

наделни
неизправността и да сс иро- 

нътупа-
уси- шеикел-

лия,
ване на различни

нссмущавнодължи 
нсто.

Ако двигателят е четиритак 
и изгорелите газове са 

синкавосиво, 
за неизправности 

за нсиормал-

ло-лссно и коетоТака много 
с особено важно, по-навреме 

да бъдат откривани 
се повреди и

тук живеят 
които рядко 
тото. Това са щуката 
шапката или пийор, пупавец.

рибка живее

итовще могат 
всички появили 
неизправности.

Ако двигателят нс развива

товаоцветени 
ясно сочи 

- в регулирането,
състояние на някои оснои 

а в някои случаи 
качества па мас

ка наляга

чрез
кардановия вал в две проти
воположни направления- Та 
ка може да се открие и една 
ненормална осова хлабина на 
франеца на пионьона, която 
може да даде информация 
за неправилната регулировка 
на лагерите или състоянието

Тази
единствено в студени води и 
особено е характерна за пото 
ците, в които обитава пъстър 

Рибите на блатото все

малказадействуванотоноси мощност,нормалната 
с увеличен разходът 
во и масло, обърнете внима 
ние на шума, на плавността, 

и на миризмата на 
газове. Тс могат 

насочват бързо към не

ни части,на гори и за лоши 
лото. Проверката 
нсто при съгластяването 
делиите цилиндри с помощта 

манометър може да изяс 
бързо кое от предположе 

нията е вярно.

вата.
още не са обстойно изследва 
ни. По-рано. докато блатото 
посещаваха 
обитаваха и повече вида ред 

птици, за което

в от
на цвета

малко хора тукизгорелите 
да виизправностите и нарушенията. 
Така например плавността на 
газовете, които излизат, оп
ределя правилната работа на 
отделните цилиндри. Изклю
чи ли се от работа една от 
запалителните свощи, плав

на
им.ни

ки водни 
още на времето си съобщи- 
орнитолога С. Матвеев.

В следващия брой: ТЕХ 
БЕЗОПАСНОСТпознава добре нор- 

двигатсля,Ако се
малкият шум на

да с трудно да се познае 
необичайни шумо 
например чукане

НИКА НА 
МЛИ ПОДГОТОВКА НА АВняма 

появата на 
вс, както

Сп. СотировТОМОБИЛАМного по-
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СПЕКТЪР

■мш\
Сините пътиша

В Рощок и Висмар започ 
пат сините пътища на тър 
говския флот на ГДР. Те до 
стигат до пристанищата на 
СССР, Куба, Индид Финлан- 

Алжир, Англия и многодия,
други. Само през миналата го 
дина са били превозени 12,7 
млн. т товари. Днес 
ският флот на ГДР има то
наж 1850 хил. тона. Той не
прекъснато се обновява. През 
1977 година търговският флот 
е получил 61 модерни кораба.

ЕКСКУРЗИЙЕ Търгов

чудо у мойе време нейе било. Боже сачуве 
” работе да смо прайли. Ко ученици

сега Енергията на пулсаритетеквеие
прайли разхотЬе по по държавуту; 

що прайе. И моят син това нейе видел.
кико

Пулсарите
горели звезди’', са 
предизвикващ интереса на у- 
чените. С помощта на спътии 
ци американски учени са 
успели да измерят силата на 
магнитното поле на безименен 
пулсар, който се намира в 
съзвездието Касиопея. Данни
те показват, че полето е 1,5 
трилиона пъти по-мощно от 
това на Земята. Енергията на 
една „чаена лъжичка" от ма 
сата му е достатъчна да оси 
гури електрическа енергия 
на планетата ни за 1000 го 
дини, а един куб. см от него 
тежи колкото всичките зда 
ния на Ню Йорк.

т. нар. „из- 
обект.Знам само\ даскал Панта йедън дън ни под

бра та ни одведе до „Църквище". Он понел пушку 
та си лови заяди, а нийе децата цел дън играмо кли- 
су. Я бейо понел две печена яйца, а Васил Цветков 

^ що седеше у йедън чин със мене беше понел извару 
и тека цел дън йедемо и пимо воду на кладенъцът, 
на „Благушу".

Моят пак син кига беше у гимназии) преди 
войнуту бейоше га одвели до Расницу при Пирот. Он 
ми казува дека седели до црквуту и вечерту се вър- 

л нули у Пирот. Ама да ми йе он тражил паре за ек- 
.скурзийе, да сам му я плачал разходЬе, боже са- 
чувай.

$ — Днес са доволни от преставлснието. Хвърлиха само два 
домата...

4

! !♦ А са нашити унуци, н>еговите деца кожугу ни 
одраше. Троийча, синове майчини и у йедън дън а 
пооде на екскурзию. Най-стария од Цариброд до Блед. т 
Кажу требе да мине през Белград и{ Нови Сад. Дру
гият син, учи у Пирот и оди там требе да иде\ у 
Дубровник, а най-малият Митко требе да прелети 
целу Маведонию за три дъна и да види и Охрид и I, 
Маврово и незнам йоще кикво. Я това не съм и 
сънувал. Па се згърчил моят син и чуди се и звери 
кико да збере половин милион паре да плати на 
трите сина пут рану и „джепарац1' кико га окаю 
обуче да н>им купи и вармерйе.

•*.
Бедните бизнесмени

! Според 
анските
го скромни хора''. Повече от 
двеста
чи са декларирали като месе 
чен доход 170 хил. лири. То 

означава, че всеки слу
жещ със своята заплата мо
же да се причисли към едрите 
бизнесмени и търговци. Съ
щото
т. нар. „Свободни професии". 
Всеки

данните на итали 
бизнесмени са „мпо

} * хиляди предприема-

I♦ ваи I$ Карай по-бързо! Това колело е наше!
Варшава)(„Панорама♦* Найдо се при тьега и гледам га купил дигитрон- 

че и рачуна колко му паре требаю. Замислил се чо
век. А не су турали ни туршийе, йоще не су си ку
пили дърва и въглища. Зарад тея екскурзийе на деца
та по тържавуту требе целу зиму да дуваю у пръсти. 
Ама нема куде, паре требс| да се намере.

е положението и при

; трети адвокат полу
чава — според данъчните де 
кларации, по-малко от обик 
новен работник 
лири. Според умерените офи 
циални
не получава годишно данъци 
на стойност 10 млрд. лири по 
ради укриването на доходите.

Афоризми зо книгата!
100 ХИЛ.

оценки държаватаУзоше паре, отидоше и ка се върнуше, реко 
чидем да 1}и питуйем да ми разкажу кво су ви
дели и чули. Най-малдият нищо не знайе да ми ка- ^ 
же. Каже дека га болела мешина и нейе излазил од 
автобусат. По-старият каже да видел море, а не знайе 
да каже при кой град това било, а най-старият каже 
да су толко бързо ишли дека ке може да каже у койи 
градове су свърчали. И язък що толко паре дадомо, 
само за возенье из държавуту, ка нищо не су видели 
от търчан>е...

Книгите имат своя съдба, оп Ние няма да умрем, докато 
имаме книгите.ределена от читателите.

! М. СЕВИНЕ
Теренций МАВЪР

Книгата е опитът на минало- Деца в карцеритеДом, в който няма книги, при то.
лича на тяло, лишено от душа.

ЦИЦЕРОН
Е. ЛАБУЛЕ♦ Швейцарският 

„Нойе цюрхер цайтунг’' съоб 
щи че в момента в ЮАР зае 
днодно с възрастните в затво 
рите

вестник$I Ако на човек е съдено да ста 
Книгата е свещеното писание не бог, то негов престол ще 
иа човешкия дух. бъде книгата.
Няма толкова лоша книга, от 
която не бихме могли да нау
чим нещо.

Л. Н. АНДРЕЕВ се намират и иовече 
от триста деца на 12 годишна 
възраст.; Книгата прави 

дар на вселената.
човека госпо- По-голямата 

от тях са държани в карце
ри. В затвора „Моддер Б" де
сетгодишно

част

сЛ^Мцлас/I Плиний СТАРШИ Н. А. ПАВЛЕНКО
За мене книгите са 
от престол.

по-скъпи Денят, прекаран без 
загубен.

момченце е би 
изтезавано в продължение 

То било обвинено

книга. ло
на месец.ШЕКСПИР А. И. МАКРУШЕВИЧ в „саботаж".

ЧЕКМЦЯЕ си с*у
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цст. петров
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