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На 1 септември

Граиичен събор в Димитровград
На 1 септември в Димитровград ще се съ

стои традиционният събор на югославски и 
български граждани- Границата ще може да 
се преминава от 6 до 18 часа.

На цетраяната трибуна в Спортния цен
тър ще бъде изпълнена богата културно-забав
на -програма, в която ще участвуват членовете 
на самодейното дружество при Центъра за 
култура в Димитровград.

На събора ще се продават всички видове 
промишлени стоки, а представителите на бан
ките от двете -страни тези дни ще уточнят кур
са за обмен на парите.

ндроаност 8 СоГр югосдда.ни ^»
Брой 665 XVI * ЦЕНА 0,80 ДИН.

Усилил на Ювославия да се реши Кипърската крива

МИЛОШ МИНИЧ ПРЕДАДЕ ПОСЛАНИЯ ОТ 

ПРЕЗИДЕНТА ТЙТО ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ 

НА ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ
А. Д.

Димитровград
Като необвързана и сре- 

диземноморска страна СФР 
Югославия разви жива 
пломатическа дейност във 
връзка с кипърската кри
за в Обединенияте нации и 
в контактите си с ръково
дителите на Кипър, Гръция 
и Турция.

В края на миналата и 
началото на тази седмица 
подпредседателят на Съюз
ния изпълнителен съвет и 
ните работи Милош Минич 
съюзен секретар на външ- 
посети Гърция и Турция и 
на президентите и мини
стър-председателите на две 
те страни предаде лично 
послание на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито 
във връзка с кипърската 
криза. С ръководителите 
на Гърция: президента Ги- 
зикис, председателя на 
правителството Караман- 
лис и министъра на външ
ните работи Маврос под
председателят Минич води 
разговори, в които изнесе

Атинските вестници, ра
дио и телевизия дадоха го
лям публицитет на посе-

собено коментираха посе
щението на Минич като 
доказателство за новата а- 
тмосфера създадена в Гър
ция през последните сед-

Подготовки за чествуване 

Деня иа освобождението
АИ-

мици и след решението на 
Гърция да напусне въоръ
жените сили на НАТО. За
бележителен

Комитетът по чествуване на тридесетто- 
дишнината от освобождението на Димитров
град, на заседанието състояло се миналата 
седмица, прие определени концепции за че
ствуване на 8 септември — Денят на освобож
дението_________

публицитет 
бе даден и на изявлението 
на подпредседателя Мав
рос за личността на прези
дента Тито и за това, че 
югославският президент „в 
службата на мира с вло
жил своя огромен автори
тет, който има не само 
между необвързаните, но 
и в целия свят".

След пристигането си в 
Анкара, на 19 този месец, 
подпредседателят Минич 

(На 2 стр)

Тазгодишното чествуване 
на юбилейния празник ще 
започне на 7 септември, ко- 
гато в Димитровград ще при 
стигне делегация от Алексан 
дровац Жупски. Делегация
та ще пребивава два дни и 
ш-е присъствува на търже
ствата по случай тридесетго 
дишмината от освобождение 
то. На тържествената сесия 
на Общия събор на община

та, на 8 септември, председа 
телите на общинските скуп- 
щини на Александровац — 
Предраг Думанович и Дими 
тровград ^— Борис Борисов 
ще сложат вторите подпи
си върху повелята за побра
тимяване на двете общини. 
Делегацията на града побра 
тим ще посети някои трудо 
ви организации, както и до
лината на река Ерма.

На 8 септември, сутринта, 
е предвиден преглед на бой
ците от този край, след ко
ето ще бъде открита изло
жба на стопанските постиже 
ния. Тържествената сесия 
на Общия сабор ще се състои 
в 11 часа и на нея ще 
бъде изнесен доклад за след 
военното развитие на общи
ната, подписана повелята за 
побратимяване и разделени 
септемврийските награди на 
трудови колективи и отдел
ни лица, работници, обще
ствено-политически общно 
сти и на останалите гражда 
ни, като обществено призна
ние на дългогодишната им 
работа и дейност. На сеси
ята ще бъде оформена и ко 
мисия, която ще положи ве
нец пред паметната плоча 
при гимназията.

След сесията на събора ще 
бъде организирано търже
ствено събрание с подходя
ща програма.

По случай празника в Ди
митровград ще се провъзг
ласи седмица на чистотата — 
от 1 до 8 септември.

Комитетът по чествуване 
па тридесетгодишинната от 
освобождението ще предло
жи на Общинската скупщи 
иа по случай празника пол
ковите Марко Шпирич, ко
мендант на граничните ча
сти да бъде провъзгласен за 
почетен гражданин на Ди
митровград. Това дюлямо при 
знание, което трябва да по
дучи полковник Шгшрич ще 
бъде знак ма благодарност 
иа гражданите от Димитров 
^градска община за заслугите 
му към населението от този 
край-

Планирането - сериозна 

задача
Милош Минич

Й.Б. ТИТО ИЗПРАТИ ПОСЛАНИЕ 
ДО МАКАРИОС чсскитс организации на пла

нирането да се даде място и 
значение, което то заслужа- 

Или отговорните служби 
в стопанските организации 
даваха платове, колкото да 
се отчете, че нещо с сторено.
Такова отношение към тази 
задача е несериозно 
тично. И никой за такава не
брежност ие о отговарял.
При такива прозви планира
нето на общинско равнище 
стоваше много затруднено е 
доста празнини и недоста
тъци. Без солидни планове от 
базата пс може да се нзото-
ВЯТ и ПЪЛНИ II ВССОбуХВТТНН
планове в общината, репуб
ликата и федерацията.

Автономността в планира
нето е принцип, който а! в 
бъдеще трябва да се зачита.
Планът трябва да изхожда 
от основната организация, на 
сдружения труд, но на това 
пс може и да се остане.
Сдруженото стопанство е 
единен организъм, който и- 
зисква съгласувано развитие 
па всички негови части. От
тук произтича и твърде ва
жната роля на стопанските 
камари в процеса по изгот- 
вяшете на стопанските плано
ве. Те ще дадет необходима
та професионална помощ о- 
собсно на онези стопански 
организации, нямащи доста
тъчно професионални кадри.
Но това пце объдс само по
мощ. Работата главно пада 
иа стмоуправптслните орга
ни и професионални служби септември, когато ,в хотел

„Балкан" ще бъде оргапнзн 
рана другарска вечер.

Една оа ная-вжаните зада
чи на всички организации на 
сдружения труд, обществе
но-политически организации 
общности представлява из
готвянето и приемането на 
срсдносрочпия план на раз
витие от 1976 до 1980 годила. 
Изготовяието на този извън
редно важен документ е за
дължение, което произтича 
и от Конституцията и от ре
шенията на Десетия конгрес 
на СюК.

Опитът ни учи, че без план 
п без всестранно съблюдава
не на бъдещето пс може по
вече да сс върви ускорено 
напред. Без солидни планово 
развитието ио може да вър
ви закономерно, което пре
дизвиква редица (нежелател
ни янлсишя в процесите 
иа производството, пласмен
та, оборота, платежния ба
ланс и пр. Това иай-добре 
са и досега чувствували оне
зи трудови организации, ко
ито ис са имали щатно раз
работен план и . сериозна 
концепция за овосто разви
тие. А тяхното число, за съ
жаление, те е малко и в на
шите обпщиии. Касае сс за 
парлив проблем, който за- 
грижва и предупреждава 
къи сериозно пристъпване на 
планирането. Заицото поради 
несериозното схващаме па 
планирането много трудови 
организации юа се озовали в, 
трудно положение или са 
дошли до фалит.

Досега ималс (случаи в Бо- 
сил е градска обшдопа някои 
стопански организации да сс 
отнасят (небрежно към уси
лията иа общестпспо-полпти-

На21 август президентът на Република Кипър 
архиепископ Макари ос в резиденцията си в Лон
дон прие управляващия югославското посолство 
във Великобритания Душан Гаспари, който му връ
чи лично послание от президента на републиката 
Йосип Броз Тито.

Узнава се, че посланието на президента 1и- 
то съдържа основните становища 
Югославия вЪв връзка със сегашната кризиа обс
тановка около КипъР-

След това президентът Макариос сс задържа 
твърд® сърдечен разовор с управляващия посолс

твото Гаспари и изрази специална благодарност ,1а
усилия, които полага 

опазването на независимостта 
териториалната цялост на Република

ва.

и аполп-
и гледища на

в

Тито за всичкипрезидента 
Югославия за 
веренитета и
КипъР-

еу-

щеимето на Минич в Г7>р- 
ция и Титовото послание. 
Вестниците ма левицта о-

становища,югославските 
относно решаването на 
кипърския проблем.

Ввжно яа учениците

ОТ 2 СЕПТЕМВРИ НА 

УЧИЛИЩЕ
Новият закон влезе в 

сила през и»ли т. г. и сс 
прилага от 1 септември 
— началото на учебната 
година.

Според новия Закон за 
основното и средно обра
зование в новата учебна 
година занятията 
новните и средните учили 
ща ще започнат от 2 сеп
тември-

Чоствуването на празника 
ще завърши вечерта на 8

в ос-
в организациите но сдруже
ния труд.

Стр. — 9 Ст. Станков А. Д.



ОХРИДУсилия на Югославия да се 

реши кипърската криза НА СРЕЩАТА ЗА МАКЕДОНСКИ 

ЕЗИК 122 УЧЕНИ ОТ 21 СТРАНИ(От I стр.) лика Турция, република 
Гърция и република Кипър 
са приятели ма Социалис
тическа федеративна репу
блика Югославия. Ние сме 
уверени, че може да се на
мери политическо мирол
юбиво решение за кризата. 
Президентът Тито, югос
лавското правителство и 
Югославия цялостно жела
ят да допринесат колкото 
могат час по-скоро да се 
намери политическо реше
ние за кризата.

След
твърде изчерпателни разго
вори с турския премиер 
Еджевит и министъра па 
външните работи Гинеш, 
Милош Мнипч па 20 ав
густ заяви, че обменените 
гледища с ръководители
те на Турция са били съд
ържателни и открити, и 
изрази надежда, че това 
ще бъде от полза за реша
ване на кипърската криза. 
Той също заяви, че под
робно е осведомен за гле
дищата на турското пра
вителство във връзка с 
кризата. Мииич добави, че 
Югославия е убедена в ми
ролюбивото решение на 
кипърската криза върху 
правдива основа, па прин
ципа на независима, суве
рена, необвързана репуб
лика Кипър, нейния пълен 
териториален интегритет и 
същинско национално рав
ноправие. А това отговаря 
на мненията на всички на
ши приятели, включени в 
кипърската криза — заяви 
накрая Минич.

'» *даде следното изявление;
— Чувствувам удоволст

вие, че пристигнах в прия
телска Турция с нейните 
държавници да обменя 
мнения. Пристигнах като 
пратеник на президента 
Тито и нося неговото пос
лание до президента Коро- 
турк и премиера Еджевит 
за становището на Югосла
вия във връзка с Кипър. Аз 
ще връча посланието на 
президента Коротурк и 
премиера Еджевит и ще 
предложа услугите си за 
всички пояснения, конто те 
искат да узнаят, относно 
становищата на Югославия 
във връзка с Кипър.

Югославия счита — каза 
по-нататък Минич — че по
ложението е опасно и че 
в интерес, и на турския, и 
на гръцкия народ, турска
та общност и гръцката об
щност в Кипър час по ско
ро да се намери изход 
ог тази криза. Репуб-

I
1 с

№

ШМНПШ.*четиричасовнте, 9Ш
От 15 до 31 август в Ско

пие и Охрид се провежда 
Седмпнт семинар за маке
донски език, литература и 
култура. През това време 
122 учени и професори па 
университети слависти от 
21 страни Ню слушат лек-

'

професорславистиката:
Роберт Оти от Оксфорд
ския университет, Херберт 
Голтън от Канзас, Ерик от 
Чикаго, Пшсмислав Зво-

КИ11 от областта на маке
донски» стик, литература и 
култура, обществено уст
ройство, история, изкуство 
и архитектура.

Между участниците в 
срещата се намират и све
товно известните имена в

от Варшава, Ро-липски 
берт Юет от Цюрих, Герг 
Чиплс от Клуж — Руму.ния
и др.

Арествувани двама български граждани
Л7,ржаш/ата и обществена 
сигурност във Враня., на 
които населението от .този 
край даде всестранно. по
мощ.

При арестуването у пре
стъпниците са нам грени 
три пистолета и голямо 
количество патрони. Един 
от пистолетите, те взе.хи от 
тежко ранения ми/шщио- 
нер Велий Зейнич.

Арестуваните са преда
дени на компетентните ор
гани във Враня, които ще 
водят по-нататъшното- сле- 
ствие.

боти във Враня заловиха и 
арестуваха двама напада
тели.

В официалното съобще
ние, издадено по тоя повод 
от Междуобщинския секре 
тариат на вътрешните ра
боти във Враня се казва, че 
са арестувани двама бъл
гарски граждани — неле
гално влезли в Югославия. 
Престъпниците са аресту
вани в село Нова Брезови- 
ца край Враня, след упо
ритото преследване от 
страна на служителите на

На 10 август т.г. непозна
ти лица с пистолети теж
ко раниха милиционера 
Велия Зейнич па шосето 
Власина — Босилеград в 
село Божица. Лекарите в 
сурдулишкия Медицински 
център с голям труд спаси 
ха живота на храбрия ми
лиционер, като извадиха 
от гърдите му пистолетно 
зърно.

След успешната потсря 
по престъпниците органи
те на Междуобщинския се
кретариат за вътрешни ра-

Станко Тодо
ров прие 

Видое 

Жаркович
На 19 август председа

телят на Министерския съ
вет на България Станко 
Тодоров прие члена на 
Президиума на СФРЮ и ,
члена на Председателство- ^фффффффффффффффффф^цуф
то на СЮК Видое Жарко
вич.

1

СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА КИПЪРВ разговора, който пре
мина в приятелска атмос
фера бяха обменени мне
ния по въпроси за по-ната
тъшното развитие на отно
шенията и сътрудничество
то между Съюза на югос
лавските комунисти и Бъл
гарската комунистическа 
партия.

Видое Жаркович преби
вава в България в рамките 
на програмата за междуна
родно сътрудничество.

Богат с медни руди, които 
представляват 
сей артикъл и поради преоб 
ладаващото гръцко 
име, гръцкия език п култу-

пър е бил 
озниОт получаването на независимостта арена на с>гри-през

1960 година Кипърската република последова
телно провеждаше необвързана политика.

стълкновения
гръцката и турската

главен пзно- : между
общ

ност през есента на 19^63 го
дина. Този конфликт ) дредиз 
вика 
на ООН

населе-
Остров Кипър има 9 282 

квадратни километра и 640 
хиляди жители, от които 
около 4/5 еа гърци и 1/5 тур 
ЦИ. Той заема извънредно 
стратегическо положение в 
източната част на Средозем- 
но море.

изпращане на сиглите 
— „сините наежи”, 

които са на острова е еч.е це 
ли 11 години.

През юли тази годи на Ки- 
пъР доживя преврат, в кой
то дойде от гръцка страна, 
в който бе свален презн лен
та Макариос и бе обр>а: зува- 
но правителство, наючо нено 
към Гърция. Това 
ка интервенция от ■ гу река 
страна, което косвено 
дизвика падане на 
режим в Гърция.

Окачествен като „непото- 
пим самолетоносач”, КипъР 
е в състояние да контроли
ра Суецкия канал, целия 
арабско — израелски Близ
ки изток, Дарданелите и ча
ст от южните предели 
Съветския съюз.

Прс }Д изви
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство" — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 
Годишен абонамент 40, 

а полугодишен 20 
дииара

Текуща сметка 
62500-603-9529

пре- 
вс »е) гния

на
Предупреждението на .Мо

сква, че трябва да се зг та
зи неутралността и 
мостта на Кипър, задкдо ле
ните опити на америк.шЕ щте 
да се постигне компрол шс: ме 
л<ду Анкара и Атина, напус
кането на Гърция на Атлан 
тичекия пакт, енерги чните 
акции на необвързаните ' стра 
■ни в Организацията на Обе
динените нации за запа зва- 

'не на независимостта и те *ри- 
ториалната цялост на КиаЛър? 
ската република и пр. пок-д- 
зват колко голямо е значе
нието на Кипър и междуна
родни размери и каква 
сността кипърската криза да 
прерасне 
конфликт.

Кипър обаче от получава- 
независимост 

при
общи нито към един военен 
пакт. а президентът Макари 
ос бе винаги последователен 
поборник за мира и необ- 
вързане.

В елик обр итан ия, 
колониална сила запази 
острова две овои бази — 
Акротири и Декелия 
да запази присъствието си 
.в Средоземноморието и кон- ^ 
тролира петролния път от 
Изток и Индия.

незав исине на своята 
през 1960 година не се

думи
След като е бил под 

заития, а след това под тур
ското царство (три века), 
през 1878 година, девет го
дини след прокарване на Су 
сцкия канал Кипър подпада 
под контрол на Великобрита 
мия.

Ви- ра, Кипър с бил с.вързан с 
елинизма. Със споразумени
ята В Лондон и Женева 
през 1958 и 1960 година Ве
ликобритания. Гърция и Тур 
ция стават гаранти на 
зависимостта на Кипър.

Ябълката 
жду Атина, 
като

бивша
на це

на раздора ме- 
която се считаИзгледите за повторно от 

криване на Суецкия
израелско — арабската 

криза отново върнаха стра
тегическата 
Кипър.

с целСДК — Ншп 
Оечсстшца ,3ук Кяра- 
АЖИЧ", Ст шувоип 

Л* 72 - н и ш

канал
„национален център на 

елинизма” и Анкара постоя
нно загрижена 
малцинство на острова Ки-

е опа
актуелност на за турското в международен

Страница 2
Братство * 23 август 1974-



Колко недвижимо 

ство може да се притежава?
ИНТЕРВЮ с ИЛИЯ ПЕТР ОВ — НОСИТЕЛ НА ГРАМОТА НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В АЛЕКСАН ДРОВАЦ ЖУПСКИимуще-
»Братството и единството са най-голямата 

придобивка на нашата революция*
В П^НИНСКИТЕМЕСТАв- 200 ДЕКАРА НА

ски. Това е в съгласие с 
конституциите на СФРЮ 
и СР Сърбия. В равнините 
сегашният

Републиканският секре
тариат на финанси на СР 
Сърбия изготви тезиси за 
нов закон за недвижимо и- 

сгради и и- 
хълмисто-планинс- 

краища аграрният ма
ксимум може да се увели
чи от Сегашните 100 на 200 
декара обработваеми пло
щи. Заетите лица могат да 
имат 10 декара, а смесени
те семейства 50 
земя. Предложено е, 
дин гражданин може да и- 
ма един апартамент, 
то досегашните два 
три апартамента.

В републиканския секре
тариат за финанси през 
юли тази година бяха изго

му във всички области на 
обществено - политическия, 
икономическия, култур
ния и спортния живот.

Когато на 10 август на За мен лично, тази гра- 
тържествената сесия на мота представлява ценно 
Общинската скупщина в признание, което ще пазя 
Александровац Жупски по като най - скъпа реликва 
случай тридесетгодишни- и ще остане завинаги йе
ната от освобождението забравим спомен. Считам, 
на този край от фашизма че тази грамота е призна- 
бяха връчени грамоти, ме ние за изпълнябане на дъл 
жду носителите бе и един га ми и всекидневните за- 
жител на Димитровградс
ка община — др. Илия Пе 
тров.

Тази грамота бе особено 
признание на един наш об 
ществено - политически де 
ец за досегашната му дей
ност върху развитието на 
сътрудничеството, братст 
вото и единството между 
Александровашка и Дими
тровградска община.

По този повод помолих
ме др. Илия Петров за ра 
зговор.

— Другарю Петров, как 
во за Вас представлява по 
лучената грамота?

— Откровено казано, бях 
изненадан от това голямо 
признание, дадено ми от 
страна на Александровац 
Жупски. Считам, че тази 
грамота представлява при
знание не само на мен, а 
признание на всички обще 
ствено - политически дей
ци и граждани от Дими- ло. 
тровград, дейно работили 
върху продълбочаването 
на сътрудничеството и раз 
ширяването на братство
то и единството между 
двете общини.

максимум от 
100 декара не би се менил. 
С новиямущество 

мот. В закон също така 
трябва да се утвърди, кол
ко имот могат да притежа
ват таканаречените смесе
ни семейства —- работни- 
ческо-служещи. Една от- 
алтернативите е вместо до
сегашните 10 декара да им 
се оставят 50. А семейства
та, които не се занимават 
със селескостопанска дей 
ност да разполагат вместо 
с досегашните 30 само с 10 
декара. Полученият изли
шък земя ще бъде преда
ден на селскостопанските

ките
— Кажете ни нещо повече 
за досегашното сътрудни
чество.

декара 
че е- — Считам, че досегашно 

то сътрудничество между 
двете общини е успешно, 
в пълния смисъл на дума
та. Въпреки обстоятелство 
то, че сме отдалечени по
вече от 200 км, нямаше ни 
какви спънки обществено- 
политическите организации 

и други институти да се 
срещат и обменят опити, 
което особено се засили от 
1967 година насам.

Срещите на спортните от 
бори, просветните работни 

представителите 
стопанството и друга до го 
ляма степен бяха пргиос 
към развитие на братство
то и единството и за запо 
зване на жителите от две
те общини. В този смисъл 
бих сложил особено уда
рение на сътрудничеството 
между младежта, изявява
що се на „Майските сре
щи” в Димитровград и 
„Жупския гроздобер" в 
Александровац, както и на 
Пионерския фестивал на 
основните училища в Сър
бия.

■ 4!вмес-
или

Щ)
. \

■-

:■&

организации на сдружения 
труд.

В тезисите се предвиж
дат и значителни промени 
в областта\ на жилищната 
политика. Според досегаш
ните закони всеки гражда
нин е могъл да бъде собст
веник на два големи или 
три малки апартамента. Те 
зисите дават предложение 
— един гражданин може 
да бъде собственик само на 
един апартамент.

Публичното и професио 
нално обсъждане ще пока
жат колко предложените 
промени в тази област съ- 
ответсвуват на днешния е- 
тап от обществено-иконо
мическото развитие на СР 
Сърбия.

Окончателна дума за то
ва ще кажат делегатите на 
Скупщината на СР Сърбия 
на една от сесиите си.

твени тезиси за закона за 
притежание на обработва
еми площи и жилищни сг
ради. За тоя документ най- 
-напред трябва да дадат 
мнение различни професи
онални институции, а след 
това проектозакона ще бъ
де даден на публично обсъ
ждане.

Закона ще има за цел да 
регулира право на собстве
ност на обработваеми пло
щи и квартири в духа на 
новите конституции и пар
тийните конгреси.

В тезисите се предвижда 
увеличение на сегашния а- 
грарен максимум на селс
костопанските площи в 
хълмисто-планинските об
ласти в централната част 
на Сърбия.. на 200 декара. 
Но предварително трябва 
да се уточни, кои краища 
се считат хълмисто-планин-

л

щ
Илия Петров

дачи. Неведнаж другарят 
Тито е изтъквал, че най-го 
лямата придобивка на на
шата революция са братс
твото и единството на вси 
чки наши народи и наро
дности. Тези негови думи 
са залегнали в оснрвата на 
побратимяването на двете 
общини и представлява 
претворяването им на де

наци.

Същевременно това при 
знание е един вид и задъл 
жение за още по - всестра 
нно сътрудничество, раз
ширяването и укрепванетоСт. Ст.

— Кой даде инициативата 
за подписване на повеля 
за побратимяване?БАБУШНИЦА:

КАК ДА СЕ ЗАЩИТИ ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ? — По почин на изпъл
нителните органи на Соци 
алистическия съюз на две
те общини е предложено по 
дписване на повеля за по
братимяване. На 10 август 
т.г. това подписване ста
на, като по тоя начин ос
тавяме на бъдещите поко
ления една малка история 
та на югославските наро
ди и народности и завеща 
,ние и занапред да се бор
ят за братство, единство и 
равноправие в рамките на 
социалистическата и само 
управителната ни общ
ност.

Повишение на минималните линни
ще па работниците в Бабу- 
шнишка община е — деца 
от такива семейства да сс 
позлзат с предимство при 
раздаване на стипендии от 
Титовия фонд. Разбира се, 
такива ще се отпускат са
мо на примерни ученици и 
студенти.

Посочените мероприятия 
трябва да бъдат приети в 
най-къс срок.

безнечаване, които получа 
па г
И на лица, намиращи с в 
отпуск по болест пад 30 
дни занапред ще се дава 
по-голямо парично възна
граждение, отколото досс-

тат на което също трябва 
да се подобри материално
то състояние на работници-

След повишението на ня
кои хранителни стоки — 
Общинската скупщина в 
Бабушница предприе реди
ца мерки, с които да се за
щити жизненото равнище 
на работници с най-малки 
лични доходи. На първо 
място — ще се увеличат ми 
нималните лични доходи 
на 80 работници в община
та от 900 на 1 000 динара. 
Освен това от скупщината 
■е отправено възвание до ос 
ловните организации на 
сдружения труд, в резуд-

тахова ог общността.

те.
Така например на Общ

ността за заемане е даде
на препоръка занапред да 
се държи 
сметка при приемането па 
нови работници. Предим
ство трябва да се дава 
лица, които най-много се 
нуждаят от работа, а пред
ложено е и да се намерят 
известни средства за пови
шение на материалното о-

га.
много повече

Общинската скупщина в 
съдействие със съвета на 
синдикатите търси от орга
низациите па сдружения 
труд в общината най-щатол 
но да се преразгледа из
вънредния труд. Там, къде- 
то има възможност — хо
норарните длъжности ще 
бъдат съкратени, а ще бъ
дат приети лица на редов
на работа.

Това, което започна на 
10 август в Александровац 
,ще приключи на 8 септем
ври в Димитровград. Име
нно, когато и двата града 
чествуват 30-годишната от 
освобождението се подпи
сва повеля за побратимя
ване, като траен документ 
в историята на двете об
щини. По този начин ние 
на практика осъществява
ме най-голямата придобие

на

М.А.

СУРДУЛИЦА

НОВ
РАБОТНИЧЕСКИ
АКТИВ

Тъй като в Бабушница 
само химическата проми
шленост „Лужница” има 
работнически стол, остана
лите организации на сдру
жения труд ще трябва да 
обсъдят този въпрос и да 
намерят задоволяващо ре
шение.

В Сурлулица тези дни е 
избран иов работнически ка на нашата революция — 
актив от 23 души.

За секретар иа актива е 
избран висококвалнцира- 
ния работник в оргаииза-

братството и единството
па нашите народи и народ 
пости.

Една от мерките за за
щита иа жизненото равни-

цнята на сдружения труд 
„Застава” Стончко Петров.Изглед от Бабушница А. А-
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в Босиллграде-Раноеори и предложениеИз организациите на сдружения труд
ка община
Делвгатната система пред
почита пъпна осведоменост

Борба за републиканско 

средно равнище По такъв начинформиране.
стлпавремешю се осигурява 
пълна публичност и то на 
о(/ективен 
начин за всичко, което ще ее 
предприема и решава в ор
ганите, в които участвуват 
делегатите.

В разговорите са изтъкна
ти и други предложения — 
отнасящи се до информира
нето. Така например матери
алите, върху които ще се ре
шава в Общинската скуп
щина да се доставят не само 
на делегатите, но и на пред
седателите на делегациите. 
Също така се предлага в Оо 
щината да сс изготвят качест 
пени информации, които да 
бъдат кратки и конкретни, 
за да се съобщава на най- 
подходящ начин съдържани
ето, цената и другите обсто
ятелства при взимането на 
решения, важни за 
комуна.Върху тези предложения 
отново ще се поведат разго
вори през септември и октом 
ври, когато всички делега
ции в комуната ще устроят 
договорни събрания.

общсствоио-по-Тсзи ДНИ, Плитическитс оргипизации,
скупщина, дслиа- 
останалитс струк- 

тупи на Босилсградска об
щина водиха се обстойни раз 
говори върху първи ге <>* 
от фукциаиИ|рането о«а лелс- 
гатната система (В общината. 

Особено интересни и важ- 
I предложенията, дадс- 

а отнася-

Об
ПроизводстветШЯТ р!ГГЬМ 

през първото тримесечие в 
трудовите единици на ,.Ти
гровата” ООСТ — „Дими- 
троград” продължи все до 
края на първото полуго
дие. Действително, затруд
ненията със суровннте от 
районите, засегнати от е- 
нергшшата криза забавиха 
фабриките, конто прера
ботват тези суровини. Оба
че, всичко това не е могло 
по-значително да наруши 
производствените процеси 
в трудовите единици, така 
че амбициозните производ
ствени планове от 130 ми 
диона динара общ доход за 
тази година се осъществя
ва така, както е заплану
ван. При това най-важното 
е, че се произвежда за па
заря, а не за складовете. 
Всеки месец от полугодие
то се реализират и над де
сет милиона динара от 
стоки в редовния цикъл. 
Това ще рече, че чистият 
доход расте със съответен 
темп и че основните фон
дове на организациите все
ки месец се увеличават. 
Няма съмнение, че запла
нуваният общ доход от 130 
милиона динара ще се осъ
ществи.

Доброто производство, 
редовната реализация, от
носително малки запаси на 
готови произведения и недо 
вършет I стоки, спестява
нето, увеличение на произ
водителността на труда, в 
крайна сметка означават 
нал1аляване разходите на 
производството и дават 
възможност, да се пред
приемат по-сериозни и по- 
-организирани мерки за у- 
величение на личните до
ходи й защита на жизнено

то равнище на работници- подителиост на труда, съв
ременна организация на 
труда, качествено произ
водство н овладаваис па чу- 
ждсстраннни и вътрешния 
пазар, може да сс каже без 
преувеличаване, че димит-

и съдържателенщииската 
циитс и вте.

На публично разискване 
се намира предложение за 
разпределние па личните 
доходи. С него сс предви
жда личните доходи па ра-

ии са
ни в разговорите,
.1 ,и се до осведомяването 
делегациите и делегати» е.
О01101)! ЮТО, ГГрОИЗТИ ЧЯЩО ОТ
казаното е, че качествената 
и т.лпга осведоменост на де- 
дслегациите е първата зада
ча, която трябва да се реши, 
за да действува, дслегатнага предвижда

на

МШШ
е 11*ги|Г:|!|

•и т т!! "I
система както 
Конституцията.

Предложено с органите, 
непосредствено отговорни за 
функциониране на делегат- общината цялатапия механизъм в 
да осигурят на делегатите 
необходими информации нре 

вестникди всичко чрез „Братство" и радио-предава
нето на български език. С 
периодични притурки във 
в-к „Братство" сс съ^ДАДе 
възможност за редовно ин- В. В.Сграда на Общинската

ботннците да се увеличат 
в основата си за 24 на сто, 
което приблизително отра
зява н увеличението произ
водителността на труда и 
залагането на работници
те. Преведено с езика на 
цифрите и пропорциите 
това означава, че средните 
лични доходи, които в ос
новата си миналата година 
възлизаха 1.460 динара ме
сечно, ще се увеличат на 
1.780 динара. Когато към 
това се прибави и стимула- 
тивното възнаграждаване 
и възнаграждението за 
трудов опит — тогава но- 
вопредложените лични до
ходи ще бъдат ако не на 
републиканско средно рав
нище, а то приблизително 
толкова. Борбата за произ-

скупщнна
ровградскнтс „гумарци” ве 
че са спечелили.

От деп на ден домашния 
и чуждестранния пазар все 
повече изискват конфек- 
ционнраин гумени обукви, 
технически стоки, фолиц и

други стоки на димитров
градската „Гумара”. Това 
насърчава професионални
те служби, непосредствени 
те служби, непосредстве
ните производители, орга
низаторите на производ
ството и технолозите да 
засилят производството и 
разкриват все по-нови вът
решни резерви. В трудова
та организация всички съз
нават факта, че ще запазят 
позициите си на герман
ския, френския, швейцар
ския и други конвертабил- 
ни райони ако по-нататък 
разработват приетия про
изводствен ритъм и пред
лагат стоки с такова каче
ство, съответствуващо на 
световни стандарти. Че ди
митровградските 
ци” действително са 
дели тези стандарти показ
ва и факта, че и английс
кият пазар им предлага да 
произвеждат за иего.

НОВИЯТ АКТИВ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - КОМУНИСТИ

производители, членове в 
техните партийни органи
зации.

Наскоро активът на ко
мунистите ще се учреди, а 
след това веднага ще изго
тви програма за работа. 
Обстоятелствата налагат в 
новата програма на актива 
на комунистите — преки 
производители да влезнат 
много акции от областта 
на стопанската дейност и 
Обществено - политическия 
живот в тях и в общината: 
увеличение на общия до
ход, стабилизация, разви
тие на самоуправлението, 
социално-здравни, култур
но-просветни и други въп
роси. Няма съмнение, че 
активът ще изпълни с ус
пех предстоящите си зада-

В трудовите организации 
в Димитровград приключи
ха изборите за новия — 
втори по ред актив на ко
мунистите 
преки производители. Съг
ласно критериите в съста
ва на новия актив влизат 
31 делегати преки произ
водители. От това число 
партийната организация в 
основната организация на 
сдружения труд „Свобода” 
делегира 3, „Услуга” — 2, 
„Циле” — 3, „Братство” — 

4, „Градня" — 1, „Димит
ровград” — 15 и „Прогрес” 

— 1 делегат.

работници

БЕЛЕЖКА

Въпрос без отговор Този път основните орга
низации на СКС и димит
ровградските трудови ор
ганизации, които имат пра
во да избират делегати в 
общинския актив на кому
нистите преки производи
тели,
критерии избраха работ
ници

Делегатът в Съвета 
на местните общнос
ти в Бабушнишка об
щина от село Ясенов 
дел Станоя Савов по
ставил в скупщината 
още на 10 юли иска
нето на своята деле
гация професионална
та служба да излез- 
не на място и да извър 
ши ново трасиране 

\ на пътя Звонци—Ясе
нов дел. Савов изтък
нал, че набелязаното 

сега трасе е неподход 
ящо и че неговата де- 

! легация му е възло
жила да се изнесе то
зи въпрос на най-ком- 
петентно място.

След чакане от о- 
коло един месец — 
отговор от професио- 

I налната служба не е 
получен.

Затова на сесията 
на Общинската скуп
щина на 30 юли Са
вов отново подвигна 

I същия въпрос.
За голямо съжале- 

* ние обаче — отговор, 
какъвто очакват не
говите съселяни, не 
получи. На Савов му

бе отговорено, че то
зи въпрос ще бъде ра
зрешен — през сеп
тември. Тогава ще 
може професионал
ната служба да стиг
не ...

На Савов

„гумар-
овла- чи в насока на опазване 

позициите на работничес
ката класа и нейния аван
гард — Съюза на комуни
стите.

съгласно приетите
не му ос

тана нищо друго, ос
вен да свие рамене и 
да се помири с поло
жението.

А какво ще ли ще 
каже на членовете 

на своята делегация 
в Ясенов дел? Защото 
до септември пътя би 
могъл да бъде готов.

Ясно едно: отноше
нието на професио
налната служба при 
общинската скупщи
на в Бабушница не 
върви по посока на у- 
крепване на делегат- 
ната система. Сигур
но е, че ясеновделци 
не могат да бъдат до
волни от протакане
то с акцията за стро
еж на пътя от Ясенов 
дел до Звонци. Те не 
са безразлични към 
този въпрос, както да 
речем, професионал
ната служба.

непосредствени М. Б.
)

Малко са онези, които отиват на рекреацияI
Както всяка, така 

година, синдикалната 
низация в „Тигровите' 
води в Димитровград раз 
движи акция за изпращане 
не на работници на рекре
ация и възстановителни 
почивки. Мероприятието е 
продължение на предиш
ните и означава по-нататъ
шна грижа за жизненото 
равнище на работниците 
техните трудови способно
сти и защита на тяхното 
здраве. В „Гумарата” 
зи година отзивът е бил 
малък, макар че е 
такива, на които

и тази 
орга

що синдикалната органи
зация е разглеждала 70 
молби на работници, кои
то са пожелали да възста
новяват сили и да се рекре- 
ират.

ООСТ (основната органи
зация на сдружения труд), 
както винаги е приела та
зи инициатива на синди
калната организация и е 
обезпечила средства за по
чивка и рекреация и възс
тановяване на 
работници

знрат двудневни излети. 
Освен това Общинския 
синдикален съвет съвмест
но със синдикалните орга
низации в трудовите орга
низации организират с не
изразходваните 
за почивка и 
подобни излети.

Онези, които са се оба
дили и отишли са изпра 
•Цани в почивни места спо
ред мнението ш. легарн. 
Най-много са били в Ига- 
ло, Върняшка, Нишка и 
Звонска баня. Изпращане
то на работниците до по
чивното място е предпри
ело Туристическото бюро 
в Пирот.

I

I за-

I

I: средства
рекреацияI

(
силите на 
непосред

ственото производство. Тя 
е внесла 50 хиляди, а Об
щинския синдикален съвет 
30 хиляди динара. При то
ва работниците на ООСТ 

Димитровград имат пра
во с автобуси да органи-

и та- от
!, имало

критери- 
възможнрет 
срещу поло-

ите са давали 
безплатно или 
вин цена да почиват. Об-

М. Б.
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Димитроград
ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НД ГРАНИЧАРИТЕ

ДЕНЯТ НА ГРАНИЧАРЯ БЕ 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН Традициите продължават
Заставата Градини получи— Орден за народни заслуги

същ начин най-горди все 
пак бяха граничарите от 
заставата Градини. Тук, на 
тази застава, пред постро
ените войници, бяха проче
тени поздравителни телег-

Заставата „Рибарци“ отличена с Ордена 
Братство и единство със златен венец.Тазгодишното чествува- 

не на 15 август, Денят на 
граничарите измина в знак 
на забележителните юби
леи

оркестъра на Радио Ско
пие, изпълниха концерт. 
Концертът бе предаден и 
за гражданите от Димит
ровград.

Освен тържествата на 15 
август Денят на граничаря 
бе чествуваи и чрез други 
дейности. Всички гранични 
застави в общината, от 10 
юли до 15 август, бяха по
сетени от обществено-поли
тически дейци и представи 
тели на трудовите органи
зации, които изнесоха ска
зки за следвоенното разви
тие на общината. Също и 
представителите на Югос
лавската народна армия 
изнесоха сказки в някои се 
ла и трудови организации. 
Войниците взеха участие и 
в турнира по-малък фут
бол — „Александър Пей
чев — Аца", на който от 
Общинската конференция 
на Съюза на младежта в 
Димитроград получиха ку
па, като награда и призна
ние за досегашното плодо
творно сътрудничество.

Нужно е да отбележим, 
че програмата за Деня на 
граничарите все още не е 
приключила и различни 
манифестации по повод на 
юбилея ще бъдат организи
рани в течение на цялата 
година. През септември са 
предвидени взаимни посе
щения на граничари и уче
ници; от 5 до 8 септември 
ще се състоят състезания 
по спортна стрелба за ку
пата на председателя на 
Общинската скупщина; у- 
чениците ще пишат върху 
иаградни теми за живота 
на граничарите, а ще бъде 
организирана и викторина, 
чието финале ще се състои 
в навечерието на Деня на 
югославската народна ар
мия.

Председателят на Републи 
ката, другаря Тито е отли- 
чйл граничната застава „Ри- 
барци” в Бооилеградска об
щина с ордена; Братство и 
единство със златен венец. 
Това високо признание, даде 
но по повод тридесетгоди
шния юбилей на гранични
те части ла ЮНА, бе търже 
ствено

• На тържественото събра
ние в Босилеград в навече
рието на юбилея, говори ма
йор Душко Воркапич. Най- 
-напред говори за историче
ския път на граничните ча
сти на ЮНА и за успешно 
изпълнените задачи непо
средствено след войните до 
днес.

30-годишнината от 
създаването на граничните

връчено на гранич
ния колектив на заставата. 
То е получено за извънред- 

резултати, постигнати 
във всички области, а осо
бено в разширяване и задъл 
бочаванс на братството и 
единството.

— Още от началото на 
формирането граничните ча
сти бдха неразривно свър
зани е народа. Във всички 
специфични и важни акции 
те изявиха, своя героизъм, а 
мнозина 
живота си за

ни

граничари дадоха 
обществото ни. 

В граничните райони населе 
нието е станало десна ръ
ка, око и ухо на граничари
те. И в най-недостъпните 
гранични предели врагът вед 
нага бива разоткрит — из
тъкна Воркапич.

На тази гранична застава 
се сътоя и -главното търже
ство по повод 15 август — 
Деня на граничаря- Тук при 
съствуваха представители на 
всички обществено-политиче 
ски организации в Босиле- 
градока община.

Момент от приема при председателя на ОС

рами на другаря Тито, на 
Съюзния секретар за наро
дна отбрана — Никола Лю- 
бичич, на коменданта на 
армията Живорад Костич 
н коменданта на гранични 
те части — Марко Шпи- 
рич. Бяха прочетени и име
ната на наградените и по
хвалени граничари, а гра
ничарите поздрави и секре
тарят на Общинския коми
тет на Съюза на комунис
тите в Димитровград — 
Венко Димитров. Гранич
ната застава, Градини, по 
повод юбилея с Указ на 
президента на СФРЮ, Йо- 
сип Броз Тито, за извън
редните си заслуги в охра
ната на държавната грани
ца получи Орден за народ
ни заслуги със сребърни 
лъчи.

На граничната застава 
Градини естрадните певци 
Васка Илиева и Никола 
Бадев, съпровождани от

части на Югославскаха на
родна армия и 30 години от 
освобождението на Дими
тровградска община от фа
шизма.

Програмата за празнува
не бе богата и разнообраз
на н обхвана различни об
ществено - политически и 
културно-спортни дейнос
ти.

Както всяка, така и тази 
година, граничните застави 
бяха посетени от предста
вители на обществено-по
литическите и трудови ор
ганизации, които на грани
чарите честитиха празни
ка и връчиха скромни по
даръци. Тази година грани
чарите бяха посетени и от 
представители на Алексан- 
дровац Жупски — града 
побратим на Димитров
град.

Макар че на всичките 
застави празникът бе от
празнуван почти на един и

Хоро пред заставата

И мак, с редица тържества 
граничарите и жителите 
Босилеградска община озна
менуваха юбилейната триде- 
сетгодишшша От формиране 
то на Корпуса на народната 
отбрана в Югославия, чиято 
традиция продължават гра

ничните части на ЮНА.

Трудната и отговорна Дъл 
жност създаде лика на гра
ничаря в нова Югославия, 
който в себе си съДъРжа 
най-хубавите морални и ети 
чеокн стойности, присъщи 
само на една съществена ре 
волюционна армия. Всеки 
граничар изпълнява дълж- 
ността си с чувство на Дъл
бок патриотизъм и отговор
ност към народа, самоупра- 
вителния социализъм и към 
Върховния нн комендант — 
подчерта Воркапич.

След това Воркапич нзтък 
йа, че граничните части, с 
отговорните органи в общи
ната и Цялото население по 
стигнали особено добри ре
зултати и осъществяването 
на концепцията по всенарод 
пата ни отбрана.

— За целта граннчнцте ча
сти са непосредствено свър
зани в системата на всена
родната отбрана, която се 
протяга до самата гранична 
межда — каза той-

Разнообразно и плодотвор
но сътрудничество е осъще 
ствено и между граничните 
части и крайграничното на
селение.

След това младежите от 
Босилеград и граничарите 
предадоха културно-забавна 
програма. Проведе се и ,.ви
кторина — състезание” 
тема от историята на НОВ 
и СЮК.

в

А.Д.
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По въпроса се изказаха секретаря иа Об
щинския комитет в Бабушница Миюдраг Пан- 
чич и директора на службата по обществени 
приходи в Общинската скупщина Раднсав Ди- 
митриович. На сесията иа Общинската скуп
щина те заявиха, че доводите във връзка със 
завеждането на самооблагане за водопровод 
нямат основание. Сокрстарят иа ОК на ОКС 
Лаичич дори подчерта, че и всред комуни
стите в местната партийна организация в Звон 
ци има (несдинство' и че този въпрос, както 
каза той, ще трябва згай-осншшо да се обсъди, „ 
а носителите иа несдинство да се разобличат. = 
Изтъкна се, също така, че членовете на деле
гацията -в Звонци >са за въвеждане иа местно 
самооблагане за вода.

От довеждането иа вода ще имат голяма 
полза и Звонци и Звонока баня. Защото и бан
ята още няма в.ода, а заведенията в Звонци 
до преди известно време бяха завторсии от § 
санитарната инспекция именно поради липса 
на вода-

I= звонци

ЦЕНАТА Ш ЕДНО НЕСЪГЛАСИЕI II=
На отделни заседания на Съвета на 

общности и Съвета на сдружения труд 
= Общинската скупщина в Бабушница на 30 ю- 
1 ли сложи край на едногодишните недоразуме- 

във връзка с изграждане на водопровод в 
Звонци. В продължение на следващите 

| две години жителите на с. Звонци ще 
= по 4 на сто върху кадастралния и по 2 на сто 

върху личните доходи във фонда за водопро- 
Също всяко домакинство ще трябва да 
по 1000 динара, за да се приключи към

ме-=
стните

I
1НИЯ
селоI внасят

У
| ®ОД. 
щ внесе 
= мрежата.
= Защо е въвеждането на местно самюоола-

наложи да се разтака цяла годила?
След провеждане иа референдум за въ- 

Ш веждане на местно самооблагане за довежда- 
= не на вода в Звонци започнаха да се разпро- 
I страняват най-различни слухове: чс референ

думът бил незаконен, че имало хора, които са 
без право да се изясняват. В Общинската окун 
щина, в ръководствата на обществсщнполити- 
ческите организации в Бабушница започнаха 
да пристигат подписани и неподписани пи
сма „бележки“,в които се твя.рди, че рефе
рендумът е незаконен. Това, от своя страна, 
наложи да се направи щателна проверка на
доводите в тези писмени оплаквания. д

................................ .

I 1§ гане се
1

IОт едногодишното разтакаше със завежда
нето на самооблагане за вода в Звонци най- 
- много загуба ще имат — звончаии. Загубено 
е ценно време, а и строителните материали 
значително поскъпнаха.

Но цената иа несъгласието винаги

I
1
I
Е
Е

иае ви
сока.

В.В.

Братство * 23 август 1974
Страница 3



Димитровградското 

стопанство недостатъчно 

платежоспособно

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА

СРАВНИТЕЛНО ДОБРИ 

РЕЗУЛТАТИ Освен земеделската ко
операция „Сточар", която 
па текуща та сметка има 
174 хиляда динара и стро
ителното предприятие „Гра 
лня" със 128 хиляди дина
ра, останалите трудови ор
ганизации в това отноше
ние са в доста трудно по- 
ложспие.

Макар чс според отчете
ните полугодишни делови 
резултати за 1974 година 
за стопанските организа
ции в Димитровград може 
да се каже, че са работи
ли с успех, въз основа па 
информацията за състоя- 

платежоспособ-

I

„Ерма" — порядъчно 
добра

В трудовите организации когато туристическия се
на Бабушнишка община са зон с в пълен разгар, в 
отчетени полугодишните Звонска баня е имало дво- 
делови резултати за 1974 йно по-малко гости от съ- 
година. 1ция месец миналата годи-

С изключение на „Църни на, а полугодишния план 
връх”, другите имат поло
жителен бнланс. Ще се 
спрем накратко върху по
лугодишните билаисн в хи 
мическата промишленост 
„Лужница”, гостнлничарс- 
кото предприятие „Църни 
връх" и кооперация „Ер
ма” в Звонци.

В първите три месеца в 
годината земеделска коо- 

„Ерма" показа паперацпи I листо
костта па стопанството за 
периода от януари до юни 
па 1974 година може да ка
жем, че димитровградско
то стопанство е все още о-

Така например конфек- 
„Свобода” разполагация

само с 66 хиляди линара, 
докато милвалата година 
средствата на 
сметка е имало повече.

бременско и недостатъчно 
платсжностоеобно.

Да погледнем какво е 
състоянието па средствата 
на текущите сметки на 
трудовите организации, за- 
зилатспитс пето лични до
ходи и заплащане на задъ
лженията към доставчи
ците чрез акценти плате
жи п съдебни решения.

Състоянието па средства
та па текущите сметки в 
организациите па едлру- 
женпи труд от областта па 
стопанството показават, чс 
паричните средства са уве
личени за 10 на сто (по от
ношение със същи период 
миналата година) или от 
676 хиляди динара минала
та година на 741 хиляда 
тази година. Обаче ако не
щата наблюдаваме конкре
тно ще забележим, че от
делни трудови организа
ции почти не разполагат 
със свободни парични сре
дства, което е спънка за 
работата и за плащане то 
на личните доходи в пред
видените срокове.

текущата

Заплатените задължения 
чрез акценти също са на
малени и то от шест на че
тири милиона динара или 
на 61 на сто, което показ
ва, че болшинството за
дължения се изплащат по 
редовен път.

За отбелязване е, че в 
края на първото полугодие 
пито на една трудова ор
ганизация в общината не е 
била блокирана текущата 
сметка.

„Лужница" е добре

Финансовите резултати в 
промишле

ност „Лужница" в Бабуш- 
ница са положителни въ
преки редица трудности.
Поради липсата на сурови
ни в началото на годината 
производството бе затруд
нено. Някои цехове, като 
например пластика, по та
зи причина загубиха дори 
64 трудодни. Поскъпване
то на суровините за почти 
100 на сто, също неблаго
приятно се е отразило вър
ху делово-финансовите ре
зултати. Но от друга стра
на — и произведенията на 
, Лужница” поскъпнаха и 
това санира положението.
В първото полугодие реа
лизацията в ,Лужница” 
възлиза на 28 620 015 дина
ра, докато в същия период 
миналата година е осъще
ствена реализация от 
19 903 706 динара. Но уве
личени са и разходите: в
химическия цех с 5%, в це- НОВИНИ ОТ ФАБРИКИТЕ
ха за производство на ме- 
такрилати от 11% и в цеха 
за пластика — от 8 на сто.
Личните доходи през пър
вото полугодие на настоя
щата година са нараснали 
с 34 на сто, в сравнение 
със същия период на мина
лата година. Броят на ра
ботниците в същия период 
е увеличен с 1%. Като ос
новен проблем занапред в 
„Лужница” остават оборо
тните средства. Увеличени
те складове поглъщат голе
ми средства.

В „Църни връх” не
върви

Гостилничарското пред 
;:риятие „Църни върх” е е- 
динственото предприятие, 
което е работило със загу
ба. През първото полуго
дие тя възлиза на сума от 
101780 динара и трудно е 
дали през второто полуго
дие ще може да се навак
са. В това няма нищо чуд
но, ако се има пред вид, че 
„Църни връх” и по-рано 
често имаше загуби в ня
кои обекти в Бабушница, 
но те се погасваха от пе
чалбата, която осъществява 
ше Звонска баня. Сега оба
че положението съвсем не 
е добро. И Звонска баня 
работи на ръба на доход
ността. Да приведем само 
факта, че през месец юли,

химическата

цай-добри финансови ре
зултати. Така е и сега. В 
първите шест месеца „Ер
ма" е осъществила чиста 
печалба от 17 милиона ди
нара, предимно от увели
чение на стокооборота.

Личните доходи в кра^ 
на полугодието в „Ерма" 
са увеличени с 10 па сто, 
а 1^а 25-е трудещи се са 
дадени по 600 динара за 
годишна почивка.

едва е изпълнен.
Естествено, налага се да 

се постави въпрос, 
„Църни връх" работи със 
загуба? Още повече ако се 
има предвид, че само пре
ди един месец цените на 
алкохолните питиета, услу
гите и пр. бяха повишени 
за около 30 на сто?

В управлението на пред
приятието изтъкват, че то
ва е предходна криза, глав 
но от организационен ха
рактер и че през второто 
полугодие загубите ще бъ
дат санирани.

защо

От всичко досега казано 
може да заключим, че въ
преки известни подобрения 
в сравнение с миналата 
година платежоспособнос
тта на стопанспите органи
зации в Димитроградска 
обшина не е на желаното 
равнище това не се отнася 
за „Тигър", за който не 
разполагаме с данни), кое
то без съмнение затрудн
ява рботата на повечето 
организации.М. А.
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„Типи” за пазара

Понеже големите тър
говски магазини проявяват 
живо интересование за о- 
питните мостри (подготвя
ни в пролетните месеци), 
димитровградските „гумар 
ци" произведоха първия 
тур от серийното произвол 
ство от 15 хиляди чифта 
„Типи"-кецове, единствено 
производство и модел на 
конфекционирани гумени 
обукви в нашата страна. 
Това количество е пуснато 
в продажба на 20 август, 
пред новата учебна година, 
като се очаква, че ще ста
нат любими обувки на уче
ниците от всички възрас-

цветовете на своя клуб, 
на „Партизан” също и пр.

Фабриката за обуквн за
сега е произвела три осно
вни модела от осемте под- 
готовенп. Тябава да се оча-

Успсшна рационализация

При реконструкция в це
ха за вулканизация на про
филите спецалисти 
новната организация

същия брой работници про
изводството е увеличено 
за два пътн. Стойността па 
спестяванията все още не е 
изчислена, но безспорно е 
голяма.

Преоценените стоки 
донасят печалба

на ос-

Предн един месец „гу- 
марците” в Димитровград 
в помещенията на стария 
цех на „Гумарата" откри
ха магазин за преоценени 
стоки. Тук могат да се на
бавят гумени обувки, фо- 
лшт и други прозведения, 
незадоволяващи необходи
мите стандарти.

Преди такива стоки бяха 
унищожавани или изгаря
ни. Съобразителните сто- 

досетиха тези „от
падъчни” стоки да превър
нат в пари и частично въз 
върнат средставата, които 
представляваха загуба за 
фабриката. Дей-твнтелно 
с оките се продава/ на по
ловин цена или още по-ев
тино. Вече в първия месец 
магазинът е продал стоки 
за стойност от 30 хиляди 
динара.

ти.
„Тигш”-кецовете са не са

мо леки, удобни и добре 
направи и леени обув
ки от плат и гума, но са из
работени от плат с разли
чен цвят — син, червен, 
жълт и т.н. и в комбини
рани цветове, в каквито се 
правят фланелките на на
шите най-добри клубове. 
Така че привържениците 
ца „Цървена звезда” ще 
могат да носят кецове с

папи се

В цеха за производство на спортни обувки
сдружения труд „Димит
ровград премахнаха тяс
ното място при т.н. опера
ция на автоерклави. Това 
спъваше процеса на произ
водството, така че

ква, че това произведение 
ще предизивка масово пот
ребление' понеже младите 
трудно ще одолеят, а да не 
ги потърсят.

сега със М. Б.
Страница 6
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Из дейността на земеделската 
кооперация

Овчарска идилия, но и отговорност...В служба на 

производството
Посетихме търговско-сел

скостопанския пункт в Дол 
на Любата, който работи в 
състав на обединената зе
меделска кооперация в Бо 
силеград.

Ръководител на пункта е 
агроном Зоран Трайков.

— Как върви с дейност
та на това земеделско сто
панство, с оглед, че от мо
мента на интеграцията на 
трите босилеградски земе
делски кооперации са из
минали вече шест месеца
— бе първия ни въпрос, с 
който се обърнахме към 
агроном Трайков.
— Тоя пункт — каза Трай
ков — обслужва пет села 
от любатски район, 
то живеят около 4 хиляди 
жители. Вършим снабдява 
не с всички необходими 
стоки седем търговски ма
газина. Освен стоки от пър
ва необходимост доставяме 
минерални торове, 
калии, алати и всичко дру
го необходимо на земедел
ския производител.

Тази пролет — гтаодължи 
Трайков — посредством на 
шия пунк са набавени ь- 
продадени на частните про 
изводители към 62 хиляди 
килограма минерален тор 
„нитромонкал", за торене 
на ливади и подхранване 
зърнените и градинарски 
култури.

Как върви с изкупване 
то ма добитъка във вашия 
район и има ли тук възмо
жности за изкупване и на 
други земеделски стоки?

— Как ще помогнете на 
частните земеделски прои
зводители да увеличат про
изводството?

— Когато става въпрос за 
подобрение на животновъ
дното производство има у- 
словия земеделската коопе
рация да предприеме и ор
ганизира повече мероприя
тия. Например особено ва
жен въпрос е подобряване
то на породите на добитъ
ка. За целта се налага да 
открием разплоден пункт.

Увеличаването на фура
жната база е също важен 
момент, от който много за
виси общото развитие на 
тоя отрасъл. В нашия рай
он съществуват извънредни 
условия за засаждане на 
изкуствени треви, от кои
то добивите са високи.

На кооперативните пар
цели, годни за обработва
не, ще организираме наглед 
но производство не само 
на треви, но и на зеленчу
ци. Същевременно занап
ред, с помощта на специа
листи при земеделската 
кооперация, ще оказваме 
непосредствена помощ на 
всички частни производи
тели.

Гъргуришки рид, юли. 
Просто не почуствувах-

ме умора, въпреки няколко
часовото пешеходене от
Каменица до Гъргуришки 
рид. Новите предели на
Стара планина ни мамеха.
И най-сетне стигнахме нав кои- Гъргуришки рид. Овцете
още бяха в оборите овча
рите се готвеха да ги пус
нат. Първо ни посрещнаха
кучетата, а след това ста
рия овчар Сретен Антич
им даде знак, че пристигатхими-
познати и те постихнаха. 
От този момент бяхме ве
че желани гости на овчари
те на земеделската коопе
рация „Сточар” от Димит
ровград. В Гъргуришки 
рид те имат овце ферма, 
която използват само през 
летните месеци. От май до 
октомври те пребивават 
тук, далеч от своите близки, 
сред хубавата природа на 
Стара планина.

В Гъргуришки рид рабо
тят 8 овчари. Между тях е 
най-стария Сретен Антич. 
Тук са още Найден Чирич 
и Миливое Николич от Лу- 
каня, Чала Влайкович, Ра- 

Алексов от Каменица, 
йован Йованович. Вучко 
Влаткович, 12-годишен у- 

Вслика Дукаия, 
помага на баща си през 
летните месеци. Той с иай- 
-малкия „жител" на Гъргу
ришки рид.

Първо бяхме гости на Е- 
лспко Ллексич, майстор па 
сиренето. Неговата работа 
изисква точност и сръч
ност. Точно в определено 

време се извършва всяка- 
операция и в определено

Овчарът е като войниквреме сандъците пълни със 
сирене се натоварват на 
магарето и отправят към 
Сенекос.

— Какво мога да ви ка
жа. Работа, както и всяка 
друга. Малко е трудно да
лече сме в планината и о 
самотени.

След това разбрахме ка
кво работи Еленко. В сво
бодното време чете. Него
вата библиотека не беше 
много бедна. След това 
видяхме и по време на ра
ботата, когато трябва само 
да размесва изварата, той 
с една ръка разбъркваше, 
а с другата държеше кни
гата и с внимание довърш
ваше недочетеиата страни- 
чка. А след това оставяше 
книгата внимателно на ма
сата и ни разправяше за 
своя труден живот. Еленко 
е дал свои имот на коопе
рацията. Чакал работа в 
Пирот, но работа не полу- 

. Тогава се решил да 
дойде, тук, на Стара пла
нина и вече две години ус
пешно изпълнява задълже
нията си.

Първата вечер бяхме в 
колибата на Сретен Антич 
и неговил син Младен. Сре
тен е най-старият овчар. 
Тук е прекарал 13 години. 
И докато готви овченика в 
котлето разказва ни инте
ресни преживелици от ов
чарския живот.

— Чакал! пенсия. Досега 
почти и няма овчари с пен
сия. Трудно я взимат. Това 
е трудна работа. Овчарът е 
като войник... Тук работ
ния ден не завършава. И в 
момента, когато се готвим 
да спим мислиме за ,вакла’, 
която днес слабо пасеше. 
Но, оставете това настра-. 

на... Елате поблизко, да 
видите каква вечеря съм 
сготвил.

На кръглата „паралия", 
всичко беше готово. Очак
ваше се само „овченика",

От агроном Трайков пои
скахме и отговор на въпро
са с какви нерешени проб
леми сега се среща търгов-

ша

чсиик от

старопланински деликатес. 
И докато ни сипваше от 
него Сретен ни обясняваше 
тайните му... В цялото 
помещение се чувствуваше 
миризмата на „овченика". 
В очакване да бъде час по 
-скоро готов мислехме, че 

ще изядем много, а така 
бързо бяхме вече сити.

На тръгване Сретен ни 
предупреди:

— Непременно трябва да 
След като завършат из- имате вода пб-близко ... 

конните работи, настилка- „Овченикът" иска вода ... 
та и валирането му пътно- в няколкодневновото ни 
то предприятие в Ниш ще пребиваване на Гъргуриш- 
сложи асфалтово платно. ки рид се срещнахме и с 

Шосето строят съвместно Рашо Алексов от Камени- 
Общииската, скупщина в 
Димитровград и пътното 
предприятие в Ниш. Общи
ната поема 60 на сто от

чил

ТАЗИ ГОДИНА АСФАЛТОВОТО ШОСЕ 
ЩЕ СТИГНЕ ДО СМИЛОВЦИл Долна Любата

рко-селскостопнския пункт
в Долна Любата.

Кооперативния дом

— Засега изкупуването 
сравнително добре е орга
низирано. През изтеклите 
месеци най-много изкупу
вахме дребен и едър рогат 
добитък. През пролетта из
купихме почти всички а- 
гнета, които ни предложи
ха земеделците. Изкупени 
са общо 4.500 агнета и 260 
говеда. Редовно изкупувах 
ме железопътни траверси, 
картофи, дърво за отопле
ние и друго.

Съществуват обаче възмо 
жности изкупуването да 
бъде още по-голямо, при 
положение да се увеличи 
производството на частния 
сектор.

След едногодишен зас- 
стой, продължава строежа 
на пътя Димитровград - Ви 
сок. Според договора, кой
то миналата седмица ск
лючиха Фондът за пътища 
при Общинската скупщина 
в Димитроград и строител 
ното предприятие „Градия" 
работите на пътя от . разк
лонението Пъртопопинци - 
Смиловци до Смиловци в 
дължина от 3 км. трябва 
да започнат веднага и да 
приключат до 28 септем
ври.

— Считам, че е необхо
димо не само нашият пункт 

останалите районниио и
пунктове на земеделската 
кооперация кадрово да за
крепват, за да можем да 
бъдем от полза на не по

да, който целия си живот 
прекарал е овцете.

Неговите идилични раз
кази за овцете и овчарст- 
вото минават идилнчнос- 
тта. Човек тъкмо тогава, 
когато го слуша схваща 
цялата отговорност и труд
ности, конто овчарите и- 
мат...

земеделскисредствения 
производител. Топа е и ед
на от основните задачи па

разходите.
За изкопните работи на

стилката н валирането на 
шосето, спорел сключения 
договор, ще бъдат израз
ходвани 285 250 динара.

обединената земеделска ко 
операция в Босилсградска 
община.

А.Д.В. В. Б. Николов
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Успешно предотвратен от пай-големите стодиа
папски организации в ко
муната, по решение на ра
ботническия съвет наскоро 
ще се приемат и други не
обходими квалифицирани 
кадри. Между другите ше 
бъде прието лице за заве
ждаш счетоводството, ка- 
кто и директор па една от 
основццтс организации на 
предприятието.

Наскоро към прелприя- 
,,Услуга" ще бъде 

и общинска

бяс
Ветерш юр! «ата инспек

ция и органите на община 
Босилеград веднага са пре
дприели енергични мерки 
да спре разпространението 
на тази опасна болест. В 
селата Бранковцп, Зли дол 
и Брестинца са избити вси
чки кучета и котки. Също 
така, от страна па сдруже
нието на ловджиите е ор
ганизирано преследване и 
избиване на скитащи куче 
та и лисици, които най- 
често предосят бяса.

Във всички останали се
ла Ветеринарната станция 
ще проведе цялостна вак
синация на кучетата.

Специалистите на Вете
ринарната станция в Боси
леград, с помощта на Вете
ринарния център и Ниш са 
установили, че в Боспле- 
градска обвита е дошло 
до появата на бяс. В селата 
Брестннца и Рибарцн били 
намерени няколко заболе
ли кучета от тази опасна 
болест. В Босилеград пръв 

съобщил, че кучето му е 
бясно земеделецът Кирил 
Симеонов.

От ухапване на бесни ку
чета се обадили няколко 
лица от тези села, които 
след приемането на вакси
на, все още са под лекар
ски контрол.

тието
присъединена 
та комунална служба, ко- 

неотдавна бе органи-ято
зирана като отделно пред
приятие. Това нещо съшо 
така изисква съответно ка
дрово решение. Защото ко
муналната служба ще има 
редица важни задачи не 

само в Босилеград, но и 
в цялата община. В.В.

Босилеград

Централният работниче
ски съвет па комуналното 
предприятие „Услуга" в Бо
силеград за директор па 
предприятието избра Ва
сил Такса, дилпоммрап п* 
копомнет. Такса досега е 
работил в Автотранспорт
ното предприятие като на
чалник 
транспорт, а от преди ед
на година завежда счетово 
дната служба и Здравния 
дом в Босилеград.

С цел кадрово да укреп
не гази перспективна п с-

В.В.

Стипендии РЛБУПП1ИЦЛза лекари СТРОЕЖИПОВИ
трябва да бъде готов до 
края па годината.

Един апартмент ще бъде 
ползване на Об-

От Фонда жилищно стро- 
ОбщипскатаЗдравният дом в Босиле

град все още няма необ- 
ходите кадри, за да мо
же докрай успешно да 
провежда задачите от об

ластта на здравеопазването 
Това е особено налице, ко- 
гато става въпрос за акти
визиране на теренните 
здравни амбулаторни, чия- 
то основна цел е да добли
жат здравните услуги до 
населението. Тези здравни 
обекти между другото още 
не работят добре поради 
липса на кадри.

С цел кадровият проб
лем да се разреши, Общ
ността по здравно осигуря
ване на работници и земе
делци във Враня, която

финансира здравната дей
ност и в Босилеградска об
щина, за сметка на Здрав
ния дом в Босилеград ще 
стнпенднра студент по об
ща медицина и студент по 
стоматология.

ителство при 
скупщина в Бабушница е 
обезпечена сума от 300 
хиляди динара за строеж 

три двустайни а-

пътппческняпа
даден на 
и*,ниската скупщина, а по 
един на Здравния дом и

на още 
партмента. Те ще влезнат

гимназията.в състава на новостроешия 
се жилищен блок, която М.А.В.В.

ДО СЕ АКТИВИЗИРА КРЪСТ“ЧЕРВЕНИЯТ
По инициатива на Репу

бликанския
с цел Общинската органи
зация на „Червения кръст" 
и нейните основни органи
зации да се организират за 
по-успешна работа.

В разговорите взеха уча- 
Мнра Стефанович,

добре организирана.
Договорено е още ведна

га да се изготови програма 
за най-важните задачи в об
ластта на кръводарението, 
оказването на помощ на 
бедни лица и друго. За цел
та особено важно е да се

ССРН, председателя и се- 
„Червенияотбор

„Червения кръст" в Боси
леград се проведе събрание

на кретаря 
кръст” от Враня, ръковод
ството на Босилеградска 
община и

на

ръководството 
на „Червения кръст".

Присъствуващите 
статираха, че досегашната 
работа на тази обществена 
и хуманна организация в 
Босилеградска община не е 
задоволяващи, мито пък е

Преглед на сп. „Мост“ стие:
секретар на Републикан
ския съвет на „Червения 
кръст”, Нада Стойкович, 
представител на Републи
канската конференция на

кон-

активизират основните ор
ганизации на „Червения 
кръст".

Тези дни излезе от печат 
книжка 30 на списание 
„Мост". На видно място

щения” списанието отедля 
място на статията „Обуче
нието по самоуправление 

списанието помества ста- във визпитателно-образо- 
тия на Милан Миладино- вателните заведения от То- 
вич под заглавие „ТИ- дор Васич, а известният
НРР и ниш*и историковел Дра-НЬР И ХУМАНИСТ , голюб Мирчетич пише за 
съдържаща множество фа- „Интернационализма 
кти и документи, от кои- елемент на моралния лик 
то ярко личи привърза- на бореца в революцията”.

др. Тито към Д-р йован Чирич публику- 
онеправда- ва материали, в които се 

и угнетените, него- разглеждат данни за няко- 
вата дълбока хуманност и гашния римски военен път 
човечност. Качества, при- през Пиротско поле 
същи на велик комунист- И в раздела „Обществени 
-марксист, борец за побе- въпроси" „Мост” помества 
да на работническата кла- актуални материали Ми- 
са и социализма. ла„ Величков пише за , О-

раздел „Литература и собеностите на Статута 
изкуство „Мост поднася Сурдулишка община" а и- 
на читателите си разказа кономистът Младен Димов 
„Жената на оня от Мо- — за Общественото 
мир 1 одоров и стихове на варяне в данъчната поли оАлександър Дънков, Антон тика поли- Въз основа па съществу-
Борисов, Симеон Костов и В раздел Педагппш.™, ващите законопредписа-
Сретен Митов, наградени практика" списанието пуб '!™А^пълнител1'ият съвет
на литературния конкурс ликува трудове на л п Гпя„ Общинската общност за
«а списанието за 1973 го- Сотиров за Твопчегко^ кваР™РУване в Босилеград
дина. В аналитична статия „ачГГо у човека°РинаТе ВЗЕ решеиие на тази общ 
под заглавие "Поетът като ргина Ганчева за Н0СТ Аа се пРеАадат на уп-
легенда" литературният етично упражнение върху всички °бществе-
критик Миливое Маркович стихотворението Писмо" л квартири в общината, 
се спира върху творческо- от известния македонски тез,‘ квартири е
то наследство на известния поет Никола Йонков Вап Раз"олагала общината, 
словенски поет Карел Де- царов. В раздел По наши ' слУжбата по общест-
стовник-Карюх, а Георги те краища" „Мост" публш веиото счетоводство и 
Арсовски пише за „Новите кува материали на Милош 
течения в съвременната Бакич за културно-истори- 
македонска детска пое- ческите забележителност
зия • в Клисурския край.

В.В.

На тържествата на Пета санджашка ТОК в 

ПЯАНИНИЦА
ТО

Стотина бивши бойци от 
Бабушнишка община 
минаха ма 20 август на тър 
жествата на Пета санджа- 
чка бригада в Плевля.

гурно-исторически памет
ници, между които и ле
гендарната Кадиияча край 
Титово Ужице, паметник- 
-парк Слободище в Круше- 

Бойците от Бабушнишка вац, Музея на революцията 
община се възползват от в Титово Ужице и др. 
случая да разгледат кул-

като за-
ността на 
борбата на 
ните Към края на миналата 

седнгща приключиха ра
ботите по електрификаци 
ята на село Планшшца.

Тази акция, в която у- 
частвуваха 16 от общо 21 
домакинства в Планини- 
ца бе проведена от 
стната общност на 
тю, а помощ даде и Об
щинската скупщина в Ди 
митровград.

М.А.

Инициатива за нови 

квартири
В на

ме-
село-дого-

тва с ниски доходи, члено
вете 
съвет

Изпълнителния 
констатираха, че та

кива възможности има. Ед
на от тях е максимално да 
се ангажира новоформира- 
ният Общински фонд 
солидарност за жилищно 
строителство, който 
разполага с около 1 
он динара. Също така за 
изграждане иа нови

па

Работите бяха проведе
ни от строителното пред
приятие 
костта на 
на 130

„Градня” Стой
същите възлиза 
хиляди динара, 

включвайки и трудодните 
на :селските домакинства.

Когато обектът бъде 
приет от Общинската 
мичеока !К0'М1исия, 
трябва да стане тези дни, 
ГТланиница ще бъде 31-то 
село в общината, което се 
електрифицира.

на

вече
мили-по-
квар-

уири ще се ползват и сред
ствата, въпреки че са 
скромни засега (възлизат 
на около 300 хиляди д 
рз) и на общността 
квартируване.

Ару-
Обсъждайки материални

те и финансовите възмож
ности за изграждане на но
ви квртири, предназначе
ни преди всичко за семейс-

тех 
коетоги.

дина-
поВ раздел „Научни съоб- М.А.

I В.В. А. Д.
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Новини в просветното дело
култура ★ просвета * изкуство

КАКВО ПРЕДВИЖДА НОВИК ЗАКОН 

ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Според новия Закон за ос

новното образование и «въз- 
дейност ще бъ 

де многостранно програми
рана. По предложение на 
Просветния съвет в Скупщй 
ната на Социалистическа ре 
публика Сърбия ще се при
емат единни основи на основ 
ното образование и възпита
ние, в които ще се съдър
жат основните принципи и 
начала на плановете и про
грамите, но планове и про
грами ще приемат, училища 
та. конкретизирайки в прак 
тиката общия план и допъл 
няваки то с материали, пред 
ставляващи конкретна пот
реба на обществената среда, 
в които работи училището. 

Тези програми училището 
приема в сътрудничество с 
общинските скупщини.

През настоящата и след
ващите години учениците в 
първите четири класа през 
учебната година ще имат са 
мо 800, а по-горните класо
ве 900 часа. По този начин 
те ще бъдат значително уле 
снени и (разтоварени от пре 
комерни часове и материа-

щето. За тях се предвиждат 
и допълнително хранене, без 
платни учебници и учебни 
помагала и пособия.

Ученици, които се учат 
при затруднени условия щс 
получават топла храна в по 
мещенията за дневно преби 
ваванс, а в случай на нужде 
ще могат и да нощуват там.
Тъй като все не са създа
дени всички нужни за тези 
изисквания условия, в новия 
Закон е допуснато предвнде е 
ното да се осъществи изця
ло до началото на учебната телно-образователната дей- 
1979/80 година. Дотогава усн 
лено

драта. преподавателите ще 
трябва да притежават и не
обходимите морално — поли 
тичсски качества, а идейно 
да бъдат верни на курса иа 
Съюза иа югославските ко
мунисти.

Затуй занапред и кадрова 
та политика в училищата 
щс се третира като въпрос 
От особен обществен инте
рес.

питан ие тази

В Закона голямо внимание 
посветено на участието 

иа родителите във възпита-

ност и нито едно решение 
не може да се взима без тя 
хното съгласие.

В нашите училища Зако
на значи внася големи про
мени. Най-пажното е, че в 
основните училища ще се 
създадат много по-добри у е 
ловия за работа.

Обучението отава безплат-

ще действува към съз
даване на най-подходящи 
за обучение условия-

В предстоящата учебна 
година училищата ще оказ
ват по-голяма помощ на 
учениците чрез допълнител
но обучение, с което ще бъ
дат обхванати не само по- 
слабите но и по-талатливи- 
те ученици. По този начин в 
Закона се предвижда ония 
ученици, които в по-долни
те класове са показали по- 
слаб успех да могат да ми
нават в по-горен клас, ако 
по оценка на класовия на- 
ставник или класовия съвет ТГл лр'\икип 
имат условия да наваксат 
загубеното през изтеклата 
учебна година.

За учениците от ос.ми клас 
фатктически няма да има 
повтаряне на класа. Те ще 
могат да държат поправите 
лен изпит ако в края на уче 
бната година имат слаби бе
лежки. Съществена новина 
е и ако ученикът напълни 
15 години той може да оста 
не в училищната скамейка 
до 17 годишна възраст, 
това поиска родителя

но, а преподавателите са за
дължени да дават повече 
знания на своите възпита
ници.

НИШКАТА КРЕПОСТ — МЯСТО НА ФИЛМОВИТЕ 
СРЕщИ

Д. Миленкович

ТАЗГОДИШНИЯТ ФЕСТИВАЛ ЩЕ 
БЪДЕ ОТКРИТ С ФИЛМА „УЖИШ- 
КА РЕПУБЛИКА“. А ЗАКРИТ СЪС 

„СВАТБА“

ли.
Дневното обучение не мо

же да продължи повече от 
четири за долните и пет 
часа за горните класове в 
основното училище.

В един клас ще има не 
повече от 30 ученици. Но по 
ради липса на достатъчно 
подходящи за обучение по
мещения. В новия Закон е 
предвидено в срок от пет го 
дини да се създадат усло
вия като дотогава се допу
сне в един клас да учат и 
по 34 ученика.

Новият Закон търси и уед 
наквяване на условията за 
обучение. От особено значе
ние е и това че се предви
жда обучението да бъде без 
платно, а преподаването на 
по-високо равнище. Затуй 
се предвижда и допълител- 
но обучение за по-слаби 
ученици, а така също и пре 
воз на ученици, живеещи 
по-далеч от 4 км от учили-

Бедно босилегра- 
дско „културно“ 

лято Членовете на организа
ционния комитет и секре
тариата на тазгодишния 
фестивал в Нишката кре
пост, който) ще се състои 
от 31 август до 7 септем
ври са изготвили програ
мата за прожектиране на 
филмите.

На филмовите срещи в 
Ниш ще пристигнат към 
230 артисти, и гости на фе- 
в Ниш ще има към стоти- 
стивала, така че всеки ден 
на дейци на киноизкуство
то.

Тазгодишните филмови 
срещи ще бъдат придруже
ни и с редица други кул
турни манифестации.

В Ниш по това време ще 
бъде уредена изложба на 
артисти-художници 
название ,Д1ет палитри“. 
Изложбата ще бъде откри
та в понеделник, на 2 сеп
тември.
ще бъдат устроени и рази 

скваиия върху темите: ,Дк 
тьорът във филмите от На- 
родоосвободителната бор
ба“, „Положението на ак
тьора в съвременното об
щество“ и „Пресъздаване
то на литературното про
изведение във филм“. За 
третата тема организато
рите на фестивала ще по
канят да присъствуват и 
авторите на филмите.

В рамките на фестивала 
е предвидено откриване 
на ретроспектива на фил
мове за деца, които не са 
прожектирани в Ниш.

През тези лстип дни, в об- 
ако ластта на културно-забавния
или живот в Босилеград почти

нищо не се случва. Няма
фолклорни, музикални, теат
рални л други културни
срещи, които да раздвижат 
монотонното босилеградско 
лято. Защото кинопрсдставлс- 
нията в ск учената — почти 
импровизирана кинозала ие 

Освен необходимата профе Са в състояние да създадат 
сионална подготовка, за да по-интересси културен живот 
могат да застанат на катс- в града.

настоятеля-
Посочените детайли от но 

вия Закон говорят за лови- 
шената отговорност на пре
подавателите и за повише
ние качесвото на образова- 
телио-бъзпитателната рабо-

и
Първата вечер ще бъде 

прожектиран само филма 
„Ужишка република“ (на 
31 август). В неделя, на 1 по•Ата. септември, ще се прожек
тират „Кошава“ и „СБ за
тваря кръга”. В понедел- 

Тапса стотина младежи, оту- ник, на 2 септември, зрн- 
денти и средношколци, ка- телите ще могат да видят 
кто и многобройпи гости, до- филма за деца „Капитан 
шли тук на почивка няма 
къде да прекарат свободно
то си време иа полезен и 
приятен начин.

Общинската културна об
щност е готова да финанси
ра всеки успешен почин в 
областта на културата, обаче 
засега такива няма. Като, че 
ли няма кой да организира 
градската младеж да изго
твя» макар и скромни култур 
ио-забашги програми. Доста 
големи възможности в тази 
област има и студентския ро
дей клуб, който през летни
те месеци може значително

Димитровград Микула мали” и „Където 
пукло". Във вторник, на 3 
септември, ще бъдат про
жектирани филмите „Пар- 
лог” и „Червеният удар”, в 
сряда, на 4 септември, „По- 
лепов прах" и „Отписани
те”, в четвъртък, 5 септем
ври, „Полетът на мъртва 
птичка" и „Партизани”, а 
на 6 септември — „Депс"

Основон работнически клуб
КАЗАХА НИ, че то наричали Клуб на обще- 

ствено-ттолишчеежи работници.
Нека ни бъде допуснато да го наречем 

Клуб на работниците от каучуковите заводи „Ти
гър“ в Димитровград. Той е първият от рода си в

А построен е благодарение оживената дейност 
синдикалната организация ® заводите. В резул

тат на тази дейност са създадени условия за съдър
жателен обществен, културен и забавен живот.

Тези дни в помещенията му се поставят 40 ма
си, урежда хубава витрина, в която ще бъдат изло
жени купите, спечелени на, „гумиадитс“, на които 
димигровградчани участвуват с голям успех; под
реждат се дипломите и грамотите.

В клуба работниците щс могат в слободни- 
да прегледат ежедневниците „Борба“ и 

„Политика“, седмичниците „Братство“ и „Труд“ и 
др. вестници и описания. Тук ще могат да следят и 
тслскизжишата програма, да играят шахмат.

Посетителите яа югуба щс могат на по-ашош 
цени да получат кафе, безалкохолни питиета, да си 
купят цигари.

и „Хамлет от Долна Мър- 
душа“. В последната фес
тивална вечер, па 7 сеп
тември, ще бъде прожекти
ран филмът „Сватба“.

града.

«а
много да раздвижи култур
но-забавния живот.

Напоследък и Центъра иа 
културата не е на равнище
то на задачите си, поне през 
тези летни месеци. Защото 
това е единственото културно 
ведомство в общината е пря 
ко определена здача да ор
ганизира и подпомага само
дейността във нсички обла
сти на културно-забавния 
живот в общината.

Ясно се вижда, че за раз
движване и обогатяване на 
културно-забавния живот в 
града има и средства и сили. 
Няма обаче инициатива за 
работа.

НА ГИМНАЗИАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ — 
ПО-ВИСОКИ ЛИЧНИ доходи

Началото ма новата учеб
на година гимназиалните 
преподаватели в Бабушница 
щс .посрещнат с по-ашеоки 
лични доходи. На последна
та сесия Общинската скуп
щина прие искането иа обра
зователната общност лични
те доходи ащ гимназиалните 
учители да бъдат повишени 
с по 300 динара на месеца. 

Така средните лични до- 
В. В. ходи на тези просветни ра

ботници занапред ще възле- 
зат на около 3 хиляди дина
ра.

В обоснованието на това 
решение, изтъква, че Бабуш- 
шща като пасивно 
трудно привлича специалис
тите, а такива са необходи
ми на гимназията, тъй като 
и тя няма достатъчно подгот
вени кадри,

те часове

място

М. Б. г\
М.
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ОТ ФЕСТИВАЛА НА КУЛТУРАТА НА МЛАДИТЕ В КНЯЖЕВАД ДО ВСИЧКИ МЛАДИ

ДВЕ ПЪРВИ И ЕДНО ТРЕТО МЯСТО Бъдете редактори и 

сътрудници!
Тазгодишният трииаде 

сети фестивал «а култура 
та на младите в СР Сьр- 
рия се състоя ог 10 до 
17 август в Княжевац. За 
разлика от предишните 
години, този път дойдоха 
до изява всички младеж
ки дейности — литератур 
■но творчество, драмати
чни изпълнения, аматьор 
ски филмове, хорово и

тс първи места изисква
ха много по-ссриозиа и 
качествена подготовка. 
Димитровградските само
дейци, може да ос отче
те, забележила изключи
телни резултати. В осате- 
горията на състезаващи
те се ,с музикални изггья- 
шдаия Петър Пигол сте
чали първо място за на
родна тесен. Първо мя
сто опечели и оркестърът 
за народни пести и таи- 
ции- Оркестърът пък за 
естрадни изпълнения „Лл 
батроюи“ ос класира на 
трето място.

По този начин в общия

■рсцитаторско изкуство, из 
ворни фолклорни, както 
и изпълнения та народни 
песни и естрадни мело
дии.

На тазгодишните мла
дежки дейности участву
ваха общо над 800 млади 
от 46 градове в СР Сър
бия, е автономните обла
сти Войводииа и Косово. 
Следователно, оспорваш и-

Вашата страница в „Братство“ вече има 
традиция. Вее повече младежи и девойки ии 
се обаждат като сътрудници.

Този нът, ние »и предлагаме:
— изпращайте материали от вашите пред

приятия, училища и заводи,
— давайте предложения за уреждане на 

страницата,
— пишете писма за връзки е други учи

лища в страната и чужбина,
— нишите за всичко, което ви интересува 

и /търсете отговор, редакцията на „Братство“ 
ще се погрижи да ви удовлетври исканията.

Ще се погрижим в следващите броеве да 
открием нови рубрики в които ще се печатат 
интересни материали от младежи и за мла
дежи.

СПОРТНИ новини
Завърши младе
жкото първенст
во на Югославия

спечели унгарския първе
нец Андраш Харгнтам е 
нов световен шампион — 
4:28,89. Неговият резултат 
е за две минути по-добър 
от досегашния рекорд на 
американеца Гари Хола, 
която постигна през 1972 
година в Чикаго.

плаамент Димитровград-- 
оките самодейци — мла
дежи бяха абсолютен по
бедител в музикалните из 
пълнения и по време ца 
пребиваването си ,в Кня- 
жевац плениха любители
те на хубавата народна и 
естрадна песен в този 
град.

На 26 тл1. в Пореч за
върши младежкото шах
матно състезание. В после
дното 15-и кръг са постиг
нати следните резултати:

Поповнч—Бъркич 1:0, Ри 
стич — Шифрер 1:0, Раши- 
дович — Борис 0:1Д1аксн- 
мович — Костич реми, Къ- 
рстнч — Барлов 0:1, Бюпн 
— Чурич 1:0, Кибриш — 
Орак 0:1, Георгиев ски — 
Чабрило 1:0.

Нов младежки първенец 
в Югославия е Драган Бар- 
Лов.
13 първенство по 

плуване във 
Виена

На финалното надбягва
не на 400 м смесен стил

Хавана

Световен боксьо- 
рски шампионат Опитайте се и вие да бъдете редактор и 

сътрудник!
На световния боксьорски 

шамшионат най-добри са 
кубанците. Нашият Бенеш 
се представи отлично. Ку
бинската телевизия днес 
представи Бенеш в специ
ална емисия. Същото вни
мание е отделено и на 
Мате Парлов.

За организиране на све
товно първенство по бокс 
Югославия официално се 
обади за кандидат.

А. Д.

!По повод юбилея _

ЩАСТЛИВО,
МУХАМЕЦЕ!

1ЯЯ1 1М1 ш
!
в

Младежи, проверете 
вашите знания

МУЗИКАТА В КУБА
КУБИНСКАТА народна музика е повлияна

негърската (проникнала с докарване-
■ то на робите), от която е превзела типичния й |
- ритъм, поддържан от характерни негърска му- »
■ зикални инструменти. Характерно е също нали- |
■ чието на елементи от испанската национална 2
■ музика. По-разпространени кубински музикал- §
3 ни инструменти са китара, лютна (струни), мир-
■ дитон, ботих (духови), юка, конта, бата (ударни).
2 Кубинските танци в по-голямата
2 негърски произход (африканско-кубински н тан-
2 ци. румба, конта) или са под влияние на музика
2 на др. народи, главно от испански (хабанера, гу-
2 ахира, гуарача, пунто). Художествената музика
2 на Куба има богата традиция. Първи професио-
", нални композитори и основоположници на на-
, ционална музикална школа са Е. Селс Кастро

(18 в.), А. Рафелин, М. Саумел Робрете (19 в.) и 
др. Други големи композитори през 18 в. са К.

■ Мартинес, Н. Р. Еспадеро, И. Сервантес. Най-из-
■ тъкнати кубански композитори през 19 в. са А.
2 Ролдан, А. Г. Катурла и Е. С. де Фуентес (послед-
■ ните двама са и фолклорни изследователи). Из- 
2 вестни фолклористи са и А. Леон и О. Марти- 
2 нес. В 1814 в Хавана е основана първата Акаде- 
2 мия на музиката (в 1816 — втората), 1885 — кон- 
2 серватррия. В революционна Куба интензивно 
>' се развива професионална и самодейна музикал- 
- на култура. Изтъкнати композитори са Е. Ле- 
; куона, Г. Роя, X. Валдес, И. Гонсалес, П. Р. Ка- 

| стелянос. С голяма извесност се ползва балетна-
■ та артистка и балетмайсторка А. Алонсо.

силно от
:

Мухамед Абазовнч Никола Васов
Той можеше да бъде на всеки дру

ги граничен пост на границата 
шата граница. Но случай искаше той 
да бъде на

! Щастлив съм н твърде доволен, 
че ме изпратиха на приема.на на-

си част са от — Изглежда, че иматюгославско-българската 
граница край Димитровград и да го 
срещнем на приема при председателя 
на общината по повод Деня на грани
чаря. Казва се Мухамед Абазович от 
Бихач.

! тук и приятели?
— Сътрудничим отлично! — от

ново отговаря Никола.
— Те

ние сме добри за тях —
Мухамед.

Живеят заедно на границата, 
нужни са един на друг. Имат общи 
проблеми и грижи ...

са добри за нас, затова н 
допълняваСедеше в първия ред 

но слушаше разговорите. До него бе
ше Никола Васов, делегат в Съвета 
на местните общности и партиен ра- 
ботник в Бербевница.

. Мухамед е от работническо се
мейство. Този

и внимател-

— Обичам тези хора и този край. 
сме всеки ден. На мен не е 

!?'на гРаницата. Тук съм да па
тил Ра”373 и затова трудностите ле
сно понасям... Слушал съм от хора
та как са живеели в миналото. Слу-
ттГ В тл*0 И пРеАсеДателя на община
та. В този край имам много приятели,
но найдобър приятел ми е Никола — 
казва Мухамед.

млаА човек е баща на 
едно дете родено на 27 януари т.г. За 
своя син разказва с възхищение.

— Мухамеде, как бе избран 
зи прием? На граничната 
още войници?

С тях

за то- 
застава има

— На граничната 
най-добър човек — 
вместо него.

— Искахте ли

застава той е 
отговори Никола

I __ да бъдете тук?
III
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Светът в бройки
На световната конференция за 

населението, която тези дни се про
вежда в Букурещ в организация на 
ООН, а която
секретар Курт 'Валдхайм бяха 
ни интересни данни за броя 

1___________ селението в бвета.

През средата на 1973 годи 
на в света е имало 3,8 мили
арди
слени страни са Китай (787 
милиона). САЩ (207) и индо 
иезия (125 милиона). Повече 
от половината на население
то, около 2,5 милиарди живе 
ят в Азид. В Европа, без 
СССР, живеят 466 

* хора, в Африка 354, Северна 
Америка 327, Ю>кна Амери
ка 195 и Океания 20 милио- 

хора. Най-малка е ражда 
емостта в света

откри генералният
Даде

на на-

ните могат да очакват, 
повече ще живеят от м-ьже 
те. Повече от половината на 
жителите

че
Най-многочи-хора.

на Индия са по- 
- Млади от 18 години, а все
ки пети още не е напълнил 
шест години. Индия след 15 
години ще има един мили
ард жители. Правителството 
на тази страна счита че уве
личаването на жителите с 
12 милиона годишно изисква 
нови 12 5С0

милиона

училищни сгра
ди, 400 000 преподаватели, 2,5 
милиона

ГЕРОИЧЕН ЛЕТОПИСна
в Западна 

Германия — 12,8 на хиляда, 
жители, а най-висока в Сва 
зиланд — 52,3 на хиляда жи 
тели. Нигерия, Горна Вол
та, Сри Лаика, Индия, Йор
дания и Пакистан са един
ствените страни, където же

квартири и четири 
места замилнопа раоотни 

всяка година. В края на то
ва столетие на земното къл
бо ще има 7,8 милиарди хо
ра. Учените считат, че наша 
та планета може да „издър
жи 15 милиарди хора.

Акция на бригадата в Буково
— ОТКЪС ОТ „ЗЛИ ВРЕМЕНА’ ОТ ДЖ. ЗЛАТКОВИЧ

оочените обекти. Дъждов 
ното време дава възмож
ност частите незабеляза
но да пристигнал- до обек 
тите и -когато гръмва иър 
вата -пушка партизаните 
бързо превземат всички 
обекти. В Бел© поле бива
заловен един стражар, а ват без да изстрелят кур- 
след това биват пленени шум.

воички стражари. От бун
кера край моста войници 
те на общината, избяг- 
и започват да бягат. В Су 
ково кучешкото лаене по
дсказва на полицията, че 
наближава опасност. Зато

От село Беровци на 21 
април (1944) Пета южно- 
моравска партизанска бри 
гада тръгва към Суково- 
След внимателно разузна 
ване те изготвят план за 
нападение.

1. На железопътната га 
ра в Бело поле и при мо
ста «а Брма има по едно 
отделение 
войски, а общината в Су
ково пазят 6 -полицаи. На 
-месата -на неприятеля мо 
же да се очаква от Пи
рот, отдалечен 15 км и 
Цариброд (сега Димитров 
град) отдалечен 10 км.

2. Нашата бригада ще 
използва нощта и дъждов 
ното време, ще изненада,

В ДИМИТРОВГРАД

ОСЪДЕН ПОРТИЕРЪТ НА ХОТЕЛ 
»БАЛКАН« ЗА ФАЛШИФИКАТ ва те заедно с чиновници 

на общината, набяга-В Общинския съд в Ди
митровград се проведе съ
дене на портиера на хотел 
„Балкан” СИМЕОН ДЕН
КОВ (31), за фалшифици
ране. Съдът под председа
телството на Васил Тодо
ров констатира, че Денков 
от 1 март 1972 година е да
вал на гостите, особено на 
шофьорите на различни 
туристически агенции, лъ
жливи сметкоразписки за 
нощуване в хотела. Дал е 
десетина такива лъжливи 
документи, въз основа на 
което тези лица са получа
вали пари от своите орга
низации за нощуване в хо
тела. Денков на оригинал
ните документи внасял по-

-голям износ, докато на ко- 
опите, които се предавали в 
рецепцията записвал дейст
вителната сума._^1о този 
начин той злоупотребил 
дължността си като давал 
възможнаст на други хора 
да печелят безаконо.

Съдът не е можал да ут
върди дали една част от 
парите е взимал за себе си, 
въпреки , че някои сви
детели го обвиняват за то-

н ©приятелски

Нападение на Цървена ябука
На воички -неириател- 

ски злодеяния партизани
те -отговарят с иови напа
дения срещу окупатора и 
рушене на-неговата власт. 
Една група на- Лужни- 
шкия батальон на 15 де
кември (1943) опожарява 
общината в с. Раоница 
при Пирот. При то-ва на
падение са пленени някол 
ко -пушки, два «оня, 10 
хиляди лева и други не
ща. От това село- -към -па-р 
тизаиите се -присъединя
ва ладежът Йовано-вич.

тальон се настанява по 
махалите в полите на Тум 
ба. В следобедните часо
ве неприятелят започва 
да опожарява колибите, а 
към вечерта тръгва в на
падение орещу батальона. 
Борбата е краткотрайна. 
От страна на партизани
те загиват Рангел Д. Ил- 
ич и Радомир А. Кръстич 
и двамата от село Ябухо 
вик. Вечерта батальона се 
изтегля в село Градско, а 
през нощта получава на
реждане веднага да тръг
не за Църна трава. На 
19 декември в Цървена 
ябука наказателната ек
спедиция подлага на по
бой много хора, а най- 
много Стоян Кръстич. 
След страшно мъчение 
разстрелват Гюра Джу 
рмч. На 33 домакинства 
опжаря-ват 86 постройки, 
между конто и 6 къщи,
С това на селото нана-сят 
гол-сми загуби, защого 
унищожили целокупната 
храма за добитъка -и хора 
та. Това е незабравимо 
злодеяние па капитан Гор 
ч-ил-ов -и Иван Лечев, ко
мандира «а конния поли
цейски оокадр-он. -

Същият дон наказател
ната експедиция присти
гна в Кошевйе и махала 
Оооис, където разстрелва 
Будисал Арсич и Мило- 
рад Бошжюштч от селю Ра 
дооин, каисго и Сава Ве- 
лич, Джиго Маряшович, 
Мирко Статшщюпич и 
Зария Станимировим от 
Рачсют дол.

ва.
Зарад направените фад- 

шификати Симеон Денков 
е осъден с наказание зат
вор от 7 месеци.

Зарад също провинение 
е осъдена и Павлина Стоя
нова (30) работничка в хо
тел „Балкан”, която по вре
ме на годишнита почивка 
замествала Симеон. Тя да
ла 13 фалшифицирани сме
ткоразписки. Съдът я нака
зал с 5 месеци затвор, ус
ловно за две години.

унищожи или изгони тге- 
войници,приятелските 

ще разруши железопътна 
та линия Пирот — Цари
брод и Суково — Звонци,
ще опожари неприятел
ския архив в Суково и ще 
плени много боеприпаси.

3. Първият батальон с 
една рота ще превземе 
железопътната гара в Бе
ло поле, ще унищожи в си 
чко което може да ползва 
неприятелят, а с две ро
ти ще осигури бригадата 
откъм Пирот.

4. 1Втори батальон с ед
на рота ще превземе мос-

^ та ига рока Ерма и ще ю 
Ь раз руши, а с две роти ще 
у осигурява пътя от Цари- 
I брод.
I 5. Трети батальон ще 
I завземе Общината и гара 
? та в соло Сухото, ще опо 
$ жари общинския архив, 
Г ще разруши линията и ще 

1/РуГ. унищожи вагоните,

Клисура

Докато Лужнишкия пар 
тизанаки батальон на 16/ 
17 декември почива в с. 
Студена, Бора Анджелко- 
пич идва от Цървона ябу 
ка, за да обади за приспи 
гането па наказателен ба 
тальон в селото. Партиза 
пите ведиа,га тръгват м 
след няколко часа приети 
гат в селото, където се 
срещат с наказателната 
експедиция на капитан 
Г'01рчилов и оскадроиа па 
копната полиция от Пи
рот. На разсъмване е и 
мъглата полска ©е вдига
ше. Откъм Таламбас на
падението ое провежда с 
две роти, докато третата 
бс изпратена да прекъсне 
неприятелските части и 
спрсчи изтеглянето им в 
направление на Кална. 
Партизаните този ден ус
пешно водят борбата, но 
не успяват да изгонят вра 
га' Вечерта партизаните
и неприятелят прокарват 
п Цървена ябука. Следна 
щия ден Лужнипжият ба-

ПР0КАРАН УЧА
СТЪКЪТ ВЛАСИНА 
- ГРАНДЖИН

мМОСТ
Ш-Тези дни завърши строе

на участъка Власипа — 
Гранджии мост от шосето 
Сурдулица — Стрезимиров- 
ци. Трасето минава през о- 
стри завои, но с това дви
жението ще бъде улеснено 
значително. Шестте кило
метра от този участък ше 
бъдат готови до края па 
септември, няколко месеца 
предсрочно.

С асфалтирането на това 
шосе на граничния преход 
при Стрезимировци през 
туристическия 
се увеличи протока па 
„моторизирани" туристи 
от Южна Сърбия, Косово и 
Македония, които вместо 
през Димитровград — ше 
минават тук за НР Бълга
рия.

жа
• К

шеШ1--

■ Чут Времето за иападапмие- 
14' ' то с определено — 23 ча-

са, когато ма даден сиг- 
иал Втори батальон и ос
таналите батальони изпър 
шваг нападаиие срещу по

>'■т щшШФЪ
Хуш.ш

гщесезон

шгшР
Vкт

Бомбата — трофей 
в Цървена ябука№
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В носове но отдих и почивно5
Дпима колеги се карат 

о канцеларията:
— Идиот?
— Будала!
При тоаа шефа каза:
— Но, моля ви се, забра 

пяте, че и аз съм тук.

— Драги господин Ху- 
бер — казва лекарят, — 
от кое бихте се отказали 
по-лесно: от жените или 
от виното?

— Докторе, това зависи 
изключително от възраст
та им — отвръща пациен
тът.

ХуЛц&р
Ф
Ф
♦ Давам под наем таван- 

стая на 5 до 7 студен- 
високи от 1,70 м.

ска
ти, не по 
Шифър — „Жизнено про
странство”.

Баща развежда тригоди
шния си син из зоологиче
ската градина. Пред една 
клетка той обяснява на ма 
лкия: „Това е ягуар”. „Не 
вярвам — отвръща синът, 
— та той няма колела"?

йдията: — Нарекли сте 
тъжителя идиот.

Подсъдимият: — Не си 
спомням. Но колкото пове 
че го гледам, струва ми се, 
че е било възможно.

БАНЯТА ЪИ!
♦ Продавачът: Тези панта

лони ви стоят отлично. 
Купувачът:

стягат малко под миш
ниците .

БОЛИ♦
♦* Само дето
♦ МС

ИНТЕРЕСНИ ДАННИ!
— Зарежи пг бая Мапчо, удавило се — 

поче тува некня да ми се жали сват Ра«1)сл 
от „Църми вър“.

— Защо бре, златаи? Защо па ви завмку- 
йете. Нпти праите нещо, та да немате мате
риал, нити <па треба да чекате да ви сс пла
ча, Щом нокой гагйе — одма га русите!

— Друга йе болката — рече очг. Дру!)е го- 
дине банята «и извадеше. Другите иапрае за- 
губу.аона печалбу, па затърлямо работу. Съга_ 
банята ни издаде.

— Кико тека?
— Много лъсно- Намножнше се приваг- 

ници, направите си човеци коджамн ти внле 
с по 15 — 20 1кревета —• и йела да видиш — 
нийе им доводимо гоейе, а онн 1)и мълзу. Ете 
за юли месец кггга йе най-големият сезон — 
нийе смо имали за половину по-малко гоейе 
оди ланн , . . Суша . . .

— А кико .може тека? Банята йе ваша, ки- 
ко може прпватници да ви отимаю гоейете? 
— пак питуйем я.

— Може, може! Йорда и йош некойп пре- 
сречаю автобуейете йош у Звонцн. Од Звон- 
цн до — банюту Би прекликаю и они отиду 
при н>и. И испадне тека — нийе !)и купемо, 
нийе би ранимо — а они обираю сметануту.

А кико им наплачую? Да ли вийе не би 
уплашисте с ценете?

Белград има 33 музеи♦

I Мъж влиза в бижутерсн 
магазин и иска да купи с- 
легантен диамантен пръс
тен на приятелката 
пита за цената.
_ 47 000 марки — каз

ва бижутерът.
Клиентът подсвирва изу
мително.

— А този до него?
— Две подсвирвания, го 

сподинс.

си иI Интересно е, че през 1971 
година в Белград е имало об
що 33 музеи, една галерия и 
две сбирки. Във всички му
зеи е имало общо 1 005 846 
предмета, зашото само тол
кова са били изложени в по
мещенията на музеите, 
чки 33 музеи са били посете
ни от към 850 хиляди граж
дани.

В един от статистически
те годишни календари 
Белград са дадени данни за 
откриването на пръвите му
зеи в столицата.

Най-старият музей е На
родният, основан през 1844 
година, след него е открит 
Военният музей през 1878. В

миналия век са основани още 
музея Природният — 

през 1895 и Педагогическият 
— през 1896 година, докато 
всички останали музеи са 
създадени през XX век. Та
ка Етнографският музей за
почва да работи от 1910 го
дина.

За отбелязване е, че през 
1950 година Белград получа
ва пет нови музея: на съвре
менните изкуства, на театъ
ра, нелегалните партийни пе
чатници, на железничарите 
и па приложните изкуства.

Най-богат с предмети и 
сбирки е Природният музей. 
Той разполага с 461 196 пред
мета, от които посетителите 
могат да видат само 3 550.

♦ два
♦
!

>
V♦

♦ В си-♦
♦
♦ — Мари, вярно ли с, че 

омъжила за Виктор? 
— Да, защо?
— А аз мислех, че 

е обикновен флирт.
— О, така мислеше и Ви 

ктор.

♦ си се♦ за
това

♦ !♦
♦ :♦
♦ ♦ Бащата чете вестник в 

градината. Идва синът:
— Не се смущавай, тат

ко, дойдох само да видя 
дали ти е добре така.

—Късно идваш, синко. 
Преди малко за същото до 
йде майка ти. На нея дадох 
всички пари, с които раз
полагах.

♦ ♦♦

Знаете ли, че..
♦♦ — Може да има и това, ама има и друго 

приватниците койе ггрияве, койе не прияве 
— никой Би не задева...

Помисли, помисли па реко на сват Ран-

♦ Божица заема площ от 
71,6 кв. км. Между край
ните махали и на селото 
има 5 часа разстояние. 
На това голямо простран 
ство са пръснатти едина
десет божишки .махали, 
разделени от своя страна 
на по-малки махалици.

ФI ! Декадентство — упадъч 
но направление в литера
турата и изкуството, кое
то изразява кризата на 
буржоазната култура при 
империализма. Възниква 
през 80-те години на 19 
в. във Франция, в основа 
та му стоят крайният ин
дивидуализъм и теория 
за „чисто изкуство“. Де
кадентство води до мисти 
цизъм, аморализъм, песи
мизъм и биологизъм, до 
отричане, на реализма в 
художественото изображе 
ние, до,предпочитане на 
самоцелния психологизъм

_____________форма
пред изобразяването на со 
циалните проблеми.

Ф бела: ♦
♦♦ — Епа, свате, гледайте 

Кико Йорда и дру5и 
не можете. Треба малко повече

Влакът тръгва и жената 
с въздишка казва на 
руга си:

— О, ако беше тук пиа
ното!

— Що за идея! — възму
щава се мъжът.

— На него оставих биле 
тите за влака. _

кико се работи, 
потъчу а вие 

да се размър-
♦I съп-може да ♦
фдате, па че имате гоейе и вийе, нема никой да

♦ ви би отима- Поправите хигийенуту, доведите
♦ им редовно докторйе, подобрете услугуту а
♦ немой само да дизате ценете и гоейете че бу- 
Ф ду ваши, А за Йорду и компаниюту — има
♦ лек.

:
ф ГЛЕЧ се получава чрез 

оксиляване на 
олово. Намира приложе
ние като оикатив (при про 
изводство на безири, за 
замазки, глазури и емай
ли, за получаване «а ми- 
шгй при производство на

ф металноф
: ф

Само първо треба вие да се о-праите.
А гоейето су си гоейе — они за свойе па- Ф 

ре, че иду там куде им йе по-йевтино и по-уба- Ф 
ф Това си йе тека, нема кикво да им се сър- ф
4 дите! |

— Келнер, жаден съм, 
— обажда се някой пиян 
човек.

Келнерът донася чаша 
вода, а пияният ще каже:

— Слушай не казах че 
съм изцапан, но че 
жаден!

Ф
:

акумулатори. В разговор
на реч често наричат глеч 
емайла и керамичната

Ф
▲

М а н ч а съм
и изтънчената

гла
зура.

// /*г

Бдй с/
он-$и (читАдиш,^ ! ]


