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На Издателство „Братство“ 

- Септемврийска награда

С тържествени заседания на общинските скупщини и обществено- 
политическите организации, митинги, пускане в действие на нови обекти, 
евокиране на спомени от славните дни на Народоосвободителната война 
и народна революция, откриване на възспоменатални плочи и полагане вен 
ци на гробовете на загиналите бойци, изложби, спортни и културно-забав
ни програми и редица други прояви през първите дни на септември на тър
жествен и достоен начин бе ознаменувана 30 юбилейната годишнина от 

освобождението на повече места в Югоизточна Сърбия от фашизма.
По този повод бяха оценени досегашните крупни постижения в со 

циалистическото преобразование и изграждане в общините Сурдулица, 
Пирот, Димитровград, Враня, Бабушница, Босилеград и други, и подчерта 
предстоящите задачи в провеждането на новите конституции и конгресни 
решения. В тези внушителни прояви на братство и единството между юго
славските народи и народности взе участие цялото население от тази част 
на Социалистическа република Сърбия.

ИЩ щ

По случай 30 — годишната от освобождението 
от фашизма Общинската скупщина в Димитроград 
на сесията си състояла се на Деня на освобождени
ето 8 септември 1974 год. присъди Септемврийска 
награда и на Издателство „Братство“ в Ниш „като 
израз на обществено признание за постигнатите ре
зултати от извънредна ценност в областта на изда
телската дейност“.

ДИМИТРОВГРАД

Подтик за още по-големи усилия
* ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ 
МЕЖДУ АЛЕКС АНДРОВАШКА И ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА * СЕДЕМДЕСЕТ И ЕДИН 
НОСИТЕЛИ НА ТАЗГОДИШНАТА СЕПТЕМВРИЙ
СКА НАГРАДА * ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА ГРАДИ
НИ ПРЕИМЕНУВАНА И НОСИ ИМЕТО НА ВЕ
ЛИКИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР ИВАН КАРАИВАНОВ
♦ ПОЛКОВНИК МАРКО ШПИРИЧ ПРОВЪЗГЛА
СЕН ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДИМИТРОВ
ГРАД

Голямо тържество в Крива Фея

БЛАГОДАТ“ ЗАПОЧНА С ПРОИЗВОДСТВОТО СИ99

— На тържествения митинг говори Драгослав Маркович, 
председател на Президиума на СР Сърбия

но ще въздействува върху 
по-нататъшното- развитие 
на Врански регион из
тъкна Маркович. . .. ,

— Обществено-икономи
ческото развитие на Сърбия 
през изтеклия период е би 
ло неравномерно. Исторчес 
княт момент в нашата Ре
публика е оставил големи 
различия по отношение раз 
витостта между отделни ре 
гиони и общини. Освен Ко 
сово, в неразвитите краища 
спадат още 52 общини, а 
над 100 общини получават 
допълнителни средства, ко 
сто говори за тяхната отно 
сителна развитост. Имай
ки предвид обществено-

Тридесетгодншшшата от освобождението ш» 
Врански регион бс отбележела на 7 септември с от
криване па олово — цинковия рудник „Благодат“ и 

флотацията в Крива Фея. За изураждацо на тоя 
стопански обект, в който щс работят 700 ми

ньора и други специалисти, с« изразходват! към 500
— Откриването на минна 

„Благодат“ значи още ед
на голяма трудова победа. 
С редовното си производс
тво тоя обект благоприят-

вич и останалите представи
тели на ЮНА; секретари на 
Междуобщинската конферен 
ция на СКС — Ниш Любиша 
Йгич; председателят на Ме
ждуобщинската конференция 
на ССРН — Ниш, Любиша 
Митгрович; председатели па 
обществено — политически
те организации и общински
те скупщини от Пирот, Ба- 
бушиица и Б. паланка; пред 
ставите ли на посолството на 
СФРЮ в НРБ; представите
ли на обществено — полити
ческите организации, органи 
зациитс на сдружения труд, 
местните общности, общно
стите на интересите, делега
тите на Общинската скушци 
на и бойците от Димитров
градска община и други.

С тържествена сесия на об 
щия събор и подписване на 

за побратимяванепротокол 
между Александровашка и 
Димитровградска община на 
7 и 8 септември тържествата 
по случай тридесетгодишии- 
ната от освобождението на 
Димитровград 
връхна точка.

На сесията на общия събор 
на този край в

на
голям

На големия митинг в 
Крина фея говори Драгос
лав Маркович, председа
тел на Президиума на СР 
Сърбия.

достигнаха

за приноса 
Народоосвободителната бор
ба тридесетгодишното разви
тис нз Димитровградска- оо-

социал исти ческа Юго 
говори председатс,в Гина в 

олавия
лят на Общинската скупщина 
инженер Борис Борисов. На 
тържеството бяха: делегаци
ята на Общинската скупщи
на — Александровац, възгла
вявана от председателя на 
Скупщината, инженер Пре- 

Живорад

& «Г
ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ 

СВОБОДНО РАЗВИТИЕ
В речта ш Борис Борисов, 

най-напред говори за знаме
на Народноосвободи

икономическото и полити
ческо значение за по-на
татъшното развитие на? не

драг Думайович,
Костич, генерал — майор па 
ЮНА; Видойко Величкович, 

на комисията за ме 
отношения

нието
телната война и периода ко- 
тато Югославската комуни
стическа партия начело с 
другаря Тито вдигна народи 
те ни на въоръжена борба 
срещу враговете. По-нататък 
Борисов говори за формира
нето на Царибродкия парти
зански отряд „Момчило Вой 

(Стр, 4)

развитите краища равно
мерното развитие на всич
ки региони в Републиката, 
на тоя проблем се отДеля 
особено внимание. За цел: 
та са определени задачи, 
които вече успешно се ре
ализират.

секретар 
ждунационалзги 
при ЦК 113 СКС; Филип Ма- 

секретар на Република и 
тфереяция на ССРН; 

Димитър Славов, делегат на 
Скупщината на СФРЮ; То
дор Славински, делегат на 
Скупщината на СР Сърбия; 
полковници иа ЮНА Марко

тич,
ската кон

(На стр. 2)Шпирич и Милош Богдан о-



Послания на Титовъв връзка 

с кипърската кризаОЗНАМЕНУВАНА 30—ГОДИ 

ШНИНАТА НА НР БЪЛГАРИЯ обстоятелства. Президентът 
Тито изпрати послания и 
па ръководителите па дър 
жавите или правителства
та на страните постоянни 
членки на Съвета за сигур 
пост, както и на някои дру 
ги страни.

Президентът на Рсиубли 
ката по тоя повод изпрати 
послание и на генералния 
секретар на Организацията 

обединените нации Ку- 
рт Валдхайм.

Социа- 
федсративна 

република Югославия Йо- 
сип Броз Тито изпрати 
слаиия до ръководителите 
на държавите или нрави 
тслствата па по-голямо чи
сло необвързани страни.

Президентът па 
листическа

С парад па частите от 
всички родове на българ
ската армия, състоял се на 
9 септември и с редица дру 
гн манифестации в НР Бъл 
гария бе ознаменувана три 
десетгодншшшата на соци 
алнстнческата 
и националния празник на 
българския народ — Деве
ти септември.

От главната трибуна 
пред Мавзолея на Георги 
Димитров парада наблюда
ваха най-висшите партий
ни и държавни ръководи
тели на България, начело 
с първия секретар на ЦК 
на БКП и председател на 
Държавния съвет Тодор 
Живков. На трибуната по
край Живков се намираше 
председателя на Президи
ума на Върховния съвет на 
Съветския съюз Николай 
Подгорни. Тук бяха и гос
тите от чужбина, между 
конто н ръководителят на 
Югославската държавно-па
ртнйна, делегация на Пред 
седателството на СюК и 
на СФРЮ Стеван Дорон- 
скн.

участвува с 64 на сто и об 
ществения продукт или с 
52 на сто в националния 
доход на страната. Тези 
крупни резултати са по
стигнати благодарение па 
сътрудничеството със стра 

революция ннте от СИВ,
място със Съветския съюз.

Спирайки се на дните, 
непосредствено преди и 
след 9 септември 1944

свой принос в разгромява 
мето па фашизма в Европа 

Живков изтъкна, чс не
говата страна полага уси
лия за подобряване па отно 
шопнята със съседна ГОго 
славия н чс в тази област 
са постигнати известни ре
зултати. По-нататък той до 
бави, чс България желае 
да разшири връзките си и 
сътрудничеството и с Ллба

по

Посланията сс отнасят 
до кипърската криза. И до 
сега с тези страни по 
същия начин сс вършеше 
обмен на мнения в подобни

па първо

на

го-

СРЕЩА МЕЖДУ БРЕЖНЕВ И КАРДЕЛ
Президентът на Републиката Иосин Броз Ти

то изпрати до пърпмя секретар на Централния ко
митет но Българската комунистическа партия и 
председател па Държапния съвет па НРБ Тодор 
Живков следната телеграма:

предприятия и води сърде 
чии разговори с представи 
телите на обществено-лоли 
ческия и стопански живот 
в този район.

След пристигането си в 
Москва Кардел посети и 
една фабрика в Подмоско 
вието.

Генералният секретар на 
ЦК па КГШС Леонид Ьреж 
нео прие на 10 септември 
в Кремъл члена на Пред
седателството на ЦК на 
СЮК и па Президиума на 
СФРЮ Едвард Кардел, ко 
йто се намира на почивка 
в Съветския съюз.

По време на разговора, 
преминал в топла и другар 
ска обстановка, са разгле
дани въпроси за по-нататъ 
шиото развитие на всес- 
траното 
между СЮК и КПСС и Юго 
славия и Съветския съюз, 
както и някои актуални ме- 
дународни проблеми.

Едвард Кардел тоя ден 
се завърна в Москва след 
посещението си на някои 
промишлени центрове в 
Сибир.

През последните някол
ко дни в Новосибирск, Ир 
кутск и Братск Едвард Кар 
дел разгледа някои проми 
шлеии и хидроенергийни

„По случай тридесетата годишнина от осво
бождението п честиунапето на националния пра
зник на Народна република България, от името па 
народите на Социалистическа федеративна ренубли- 

Югослаиия, Президиума на СФРЮ, Председа
телското на Съюза на
ка

югослапскитс комунисти и 
от свое лично име с особено улополстппс изпращам 
на Вас, Държавния съвет. 11а Народна република 
България, Централния комитет на Българската ко
мунистическа партия н приятелския български на
род най-сърдсч1ш поздрави и некрени пожелания 
за по-нататъшни успехи 
нтелство п социалистическото стро- 

на Народна република България.
Желая по тоя повод да изкажа своето убежде 

ние, че приятелските отношения и сътрудничество 
между кашите две съседни страни успешно ще сс 
развиват (и по—нагтатък укрепват) за доброто на 
свето”5 НарОАИ Н в шггсрес «а мира и социализма в

сътрудничество

На 8 септември в София
се състоя тържествено съ- дина> Живков изтъкна, че 
брание на държавни и об- Българската народна ар- 
ществено-полнтически стру мия участвува в Отечестве 
ктури в България, на кое
то Тодор Живков изнесе 
доклад за досегашното раз 
витие и външната полити 
ка на България. На заседа- 
ето, на което говори и Ни 
колай Подгорни, присъству 
ваха и около 50 делегации 
от чужбина, между които 
и югославската, чийто ръ
ководител Стеван Дорон- 
ски бе в почетения прези
диум на срещата.

бания. Той остро 
авантюристки, ревизиони- 
стки и националналистиче 
ски курс на групата на 
Мао Дзе Дун и осъди „ан 
тисъветските 
мунистически клевети на 
Пекин".

нападна

ната война „рамо до рамо 
с легендарната Червена ар 
мия и Югославската наро- 

войска,
и антико-досвободителна

и че по тоя начин е дала
'ЛАЛ/ЧЛА/

Голямо тържество в Крива фея

»Благодат« започна с производството си
КОНКРЕТНИ АКЦИИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СТОПАН- 

СКИ ИЗОСТАНАЛИТЕ 
ОБЩИНИ

да бъдат спънка за по-бър 
зото развитие на Републи
ката като цяло. В новия ни 
средносрочен план ще усъ- 
вършеиствуваме метода и

зи акции — каза той имат 
голямо значение за разви
тието на цветната металур 
гия в Сърбия.

Говорейки за осъществе

пия пазар, тази проява е 
преди всичко последица на 
собствените ни слабости в 
стопанисването, 

производителност, недоста 
тъчното ползване на 
ностите, слабостите 
ланската система и др. По 
ради това всички общест
вени сили и

Живков в доклада си 
подчерта, че България през 
последните три десетиле 
гия е доживяла дълбоки 
промени във всички обла
сти на живота, специално 
в икономиката. Той доба
ви, че индустрията днес

слабатаВ речта си, Драгослав 
Маркович изтъкна, 
в периода от 1971 до 1973 
година от фонда за разви
тие

че само
мощ- 

в сто
на неразвитите кра- 

ща са инвестирани над
1.330 милиона динара. При 
това — каза той отделно 
значение има процесът на 
свързването на стопански

организации 
на сдружения труд трябва 
много повече да пестят, по- 
ефикасно и рационалло да 
раоотят, с по-добра органи
зация и ползване 
шните
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изостаналите краища с го
леми и успешни трудови 
организации от други кра
ища.

на вътре- 
ресурси и с увели 

чаване на дохода, с цел да 
се осъществят изисквания
та на стабилизационната 
политика. При това 
е завършено самоуправи- 
телното преустройство на 
фондовете на

Маркович изтъкна, че 
средствата във фонда за 
развитие са все още недо
статъчни, което налага да 
се увеличат чрез договори 
с по-големите трудови ор
ганизации и банки в

още не

държавния 
свързването на 

производството с търговия 
та и др.

капитал.раз
витите краища. Всичко то
ва има за цел равномерно меха'™зма за развитие на ните стопански 
развитие на цялата ни Ре- изостаналите краища. Сърбия, Маркович

^ ТаЗИ политика е СлеА това, председателят на: — Сериозни трудности 
риета, тя е израз на соли- на Президиума на СР Сър- има в областта на цените

наниетп отРазява И съз бия Г0В°Ри за значението пазаРа и жизнените разхо 
нанието, че по-бързото раз на минните изследвания Аи. Без оглед „а факта че 
витие на неразвитите кра- във Врански регион и за пРез тази година до увели 
ища представлява обектив- откриване на минна „Под- чаване на цените 
на нужда, защото те могат вирове” в Караманица. Те- цените

митинга

в
Драгослав Маркович об

стойно говори и за 
слабости в обществено-по
литическия живот на наше 
то общество.

изтък-
някои

СДК — Ниш
Пачоищл
Ажич“, Ст

ЛЕ 72 - Н и в
Лук 

. П»1
Кяря-

От тържеството бе изп
ратено поздравително пис- 
смо до другаря Тито.

е дошло 
на външ-и под влиянието
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ЮБИЛЕЙНО ТЪРЖЕСТВО на остров вие 
СТАНЕ ДОЛАНЦ:

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА 

КОНСТИТУЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕШЕ
НИЯТА НА X КОНГРЕС НА СЮК

ска и други вражески ак
тивности в чужбина, от 
нафталина бяха изнесени 
политически вече отдавна 
мъртви и някои информбю 
ровски елементи, които на 
шето обществено развитие 
отдавна прегази.

Съюзът на комунистите 
изтъкваше и постоянно 
сочи ма това, че всички 
тези сили са врагове на са 
моуправителиите социали 
етически отношения, рав 
поправието, братството п 

единството на 
шата общност, национал
на независимост и общест 
вена стабилност на наша
та страна. Затова срещу де 
йствуването им трябва да 
водим безкомпромисна бор 
ба с всички средства, с 
които самоуправителното 
общество разполага, защото 
за противниците на социа 
лизма и на социалистиче
ското самоуправление в 
нашето общество няма, ни 
то може да има сводбода 
и демокрация.

В неделя на 8 септември т. г. на остров Вйс 
се сътоя централното тържество по случай 30-го 
дишнината от пребиваването и? Върховния щаб, 
ЦК на ЮКП и другаря Тито на този адриати
чески остров. На митинга, състоял се на „Брега 
на маршал Тито"пред повече ог 10 хиляди граж
дани, бойци от НОВ и военнослужии в ЮНА 
произнесе реч пратеникът на президента Тито, 
секретарят на Изпълнителния комитет на Пред
седателството на ЦК на СЮК Стане Доланц. По 
тоя повод президентът на република Йосип 
Броз Тито отличи община Вие с Ордена на на
родното освобождение.

След като пренесе поздравите и честитките 
от президента Тито в речта си Стане Доланц 
между другото каза:

Стане Доланц говори па митинга
зистенция, с други думи — 
на политиката на необвъ- 
рзаиост.

да се развиват условията 
на икономическа и полити 
ческа стабилност и демо
крация, в които ще бъде 
.възпрепятствувано и всяко 
оживяване на фашизма. 
Обаче, и в Италия, и в още 
някои страни, фашистките 
движения безпрепятствено 
действуват. Употребяват 
същите онези методи, кон
то употребяваха хитлерови 
те и мусолиниеви хорди, 
застрашават основните де
мократични предобивки а 
вече падат и човешки жер 
тви, да не говоря за тоза, 
че тези фашистки сили 
са най-шумни и в нападки 
те срещу нашите нацио
нални малцинства и че са 
първи в нарушаване на от 
ношенията с нашата стра
на, като открито предявя
ват искания към наши те
ритории, дори и към далма 
Словенското приморие, Ис 
трия и т. н.

Ние не се плашим от те 
зи сили, ще умеем да се 
справим с тях, където и да 
се появят те. Но, жалко е, 
че и някои демократични 
сили в тези страни още не 
достатъчно схващат опасно
стта от тях, за техните стра
ни и че до колкото му се по 
зволи по-нататъшно безпреп 
ятствено действуваме, той от 
ново може да застраши пре
ди всичко тях, а сетне и 
мира в света.

Югославия се застъпва 
за подобряваме на всестра 
IIМОТО, плодотворно СЪТру 
диичество със съседите 
във всички области, къде
то тоза е възможно и къде 
то съществува двустранен 
интерес. Застъпвайки се за 
такова развитие ние обаче 
не отминаваме откритите 
въпроси, които имаме с от 
делни съседни страни, за- 
щото смятаме, че можем 
да имаме стабилини отно
шения на сътрудничество 
и приятелство и можем по 
нататък успешно да ги раз 
виваме, само ако същевре 
менно се решават и откри 
тите въпроси, които съще 
ствуват в тези отношения.

II на-

АНЕС работническата 
класа и трудещите се от 
всички народи и народно
сти в Югославия, предвож 
дани от Съюза на комуни
сти! е и другаря Тито, еди
нно и решително изграж
дах социалистически самоу 
правителни общес1вени ог 
ношения. Необходими бяха

позиция на работническа
та класа в обществото, ко 
гато бяхме в разгара на 
подготовките за Десетия 
конгрес на СЮК отново 
се явиха сили, които иска 
ха да осуетят такова наше 
развитие. При това те не 
подбираха, нито средства, 
нито съюзници. Заедно 
със засилената усташка, 
четническа, белогвардей-

наистна огромни трудови, 
творчески усилия, много 
пот, дори и жертви и 
шения да се запазят, укреп
нат и по-нататък развиват 
придобивките на 
социалистическа 
ция. И днес трябва да изтъ 
кнем, че по тоя тежък път 
непрекъснато 
хме много трудности и това 
не само от материално и 
обществено естество, обу
словени от бремето на ико 
номическата и 
изостанал ност, но и от те
зи, които ни създаваха си
лите на вътрешната и вън 
шна реакция.

ли-

ОГНИЩАТА
нашата

Напоследък в света се 
случват твърде крупни 
промени, както във вътре
шния живот на много стра
ни, така и във връзка с меж 
дународните политически 
и икономически отноше
ния. Наистина може да ка 
жем, че международната 
обстановка става все по- 
сложна и по-неизвестна.

но изпращането му на по
слания на най-високите 
гръцки, турски и кипър 
ски държавници беше при 
ето с голямо разбирател
ство и срещна положите
лен отзив в световната об 
ществсност. Другарят Тито 

ПЪт
своя огромен държавниче
ски опит и международен 
авторитет в службата ми 
ра, свободата и независи
мостта на народите и стра 
и ите.

револю
Когато се касае за отно

шенията ни с нашите съге 
ди, иокал бих да посоча и спе 
цифичното значение, кое
то нашата страна придава 
на въпроса за положение 
то на националните малцин 
ства и признаване на тях
ната егзистенцпя и нацио
нални права. Осъществява
нето па правото на нацно 
■нална индивидуалност, сво 
бода и всестранно разви
тие ще допринесе за тяхна 
та афирмация и ще заздра 
ви ролята им на фактор на 
свързване.

преодолява

предложии тоякултурна

Във всички части на све 
та неудържимо продължа 
на процесът на еманципа
ция и заздравяване на не
зависимостта на много 
страни. По същото време 
империалистическите и рс- 
акциони сили искат с поли 
тиката на сила, диктат, аг
ресия и с различни видове 
натиск и интервенции да 
запазят или укрепнат свои 
те позиции, да спрат про
гресивните процеси и проме
нят отношението на сили
те в своя полза. Съвсем е 
ясно, че се касае за опит на 
ликвидация па независимо
стта на Република Кипър, 
един от основателите на 
политиката на необвързва 
не и активен участник в 
акциите на необвързаните 
страни, а с това и за още ед 
но пряко нападение сре
щу политиката на необвър- 
знаие. Дотолкова е по-гол 
яма пашата загриженост, 
че този нов международен 
конфликт се намира в на
шето съседство и може да 
застраши и нашата сигур
ност.

Личното ангажиране на 
президента Тито, специал-

НАПАДЕНИЯТА
Говорейки тук пред бой 

ците от Първа 
нека ударна бригада на 12 
септември 1944 година Ти
то каза:

СЪСЕДИТЕНИЕ днес сме щастливи 
и горди, че нашата свобод 
на, социалистическа, само- 
управителна общност на 
равноправни народи и на
родности, миролюбива и 
необвързана 
можахме и знаехме успеш
но да отбраним от различ
ните открити и подли папа 
дения на реакционните си 
ли. Единни, побратимени 
и самоуправително органи 
зирани, предвождани от 
Съюза на югославските ко 
мунисти ние безспорно то
ва ще успеем и в бъдеще.

далматин

ДРУГАРЯТ ТИТО 
септември 1944 година в 
речта си пред бойните от 
Първа далматинска брига 
да на това място по свой 
специфичен начин форму
лира някои основни прин
ципи па пашата външна 
политика, съдържани в ду 
мите му — „чуждото не ис 
каме, но и своето не дава
ме’’ 'И „ме бихме могли да 
се с съгласим това други 
да пи кроят шапката".

Тези дълбоки и далиови лобряваме

на 12

Както ви е известно на
последък пие имахме зна
чителни трудности в отно 
тенията със съседна Ита
лия, до които сс с™гна не 
по маша вина.

Югославия,
— Военната победа над 

германския завоевател и 
неговите придатъци ще бъ
де бърз. Обаче недей да 
мислите, че с това фашис
тите ще бъдат унищожени. 
Ще трябва дълга и упорита 
борба с тях в много стра
ни. Той в целия свят е свър 
зан и ще се настоява отно 
во да се приповдигне, ако 
не му се нанесе пълен смър 
тоносен удар. Това е една 
от най-важните задачи и 
всеки народ, който желае 
да предотврати в бъдеще 
такива катастрофи, какви- 
то доживяхме в тази война, 
трябва да я изпълни.

Искам да подчертая, че ние 
винаги бяхме, а и сега сме 
готови н по-нататък да по 

всестранното 
сътрудничество със съсед 
на Италия. Това наше же 
лапи, подразбира наисти
на, че ние в никой случай 
не правим компромиси за 
сметка на нашите национа 
лни интереси и историче
ската действителност, кои 
то за Югославия не са спор

дни мирли на вашия пречи 
дент, които силно отекна
ха в света, станаха един от 
основните принципи, вър
ху които през целия след
военен период се базира
ше нашата външна поли
тика. Те са и един от еле
ментите на стабилност и 
коитинуитет на тази поли
тика, основана върху прии 
ципите па независимост, 
суверенитет, равноправие, 
активна миролюбива коег-

Както и преди, така и 
днес реакционните и кон 
сервативпи сили упорито 
се съпротивляват срещу вся 
ка нова крачка па наше
то младо социалистическо 

обшес-самоуправително 
тво. Не е случайно, че тъ
кмо но времето когато съз 
давахме новата Конститу-

ни.ния, която означава круп
на, революционна крачка 
напред в укрепването на 
социалистическото самоу 
правление и решаващата-

Във връзка с отношени
ята със съседна Италия же
лая да изтъкна интереса 
ма Югославия с тази страна

Тези думи на другаря Тн- 
то, казани преди 30 годи
ни, и днес са актуални.
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В Димитровград тържествено чвствуван Празника нл свободата

Т ридесетго дишните резултати- подтик 

за още по-голяма дейност
тнто от дом ми дсм бележим 
успехи и установяването пи са 
моуприпитолпия .социализъм. 
Преди известно време, след 
всенародно обсъждане, при
ехме пови Конституция. С 
нея сн озакопспп 'придобивки 
тс в социалистическото ни 
развитие досега п начертани 
пътищата ма по-нататъшното 
развитие.

Протоколът за побратимя - 
пипе — показ па братството 
п единството

След речта пи Порне Бори
сов, чрез подписване ща про 
токола за прбратпмяпапс пре 
дседагелите па общинските 
скупщина на Александрова»* 
н Димитровград — Предраг 
Думнпович п Борис Борисов 
„озакопиха" побра1тимявалето 
между двете общини. След 
няколкогодишно плодотвор
но сътрудничество, чрез сла
гаме па 'вторите си подписи 
(па Ю август т. г. в Ллскеап 
дровац бе подписан протоко

голямата роля, която изигра 
издателство „Братство“ за ку 
лтурпото п политическо раз 
внтпе на народността, както 
и Центъра за култура в Дн 
мптровград.

— Само за три години в 
Димитровградска община се 
проведе интензивна акция 
по електрификация, в която 
«са вградени усилията на ме
стното население, подкрепе
ни парично и морално от об 
ществеио 
организации в общ.ииата п 
неоценимата помощ па Юго 
сдавската пшродна армия. В 
резултат на тази широка 
всенародна акция са изгра
дени 60 
проводи, 27 трафопостове, 46 
километра мрежа с 220-вол- 
тово напрежение. С това бе 
изгонен вековния мрак от 32 
селища, от общо 42 наседени 
места в общината.

От 1969 година насам чрез 
местно самооблагане па 'на
селението в общината са ас
фалтирани отчасти или из
цяло 14 улици, а дължина 
от 4 080 метра. Асфалтиран е 
и участъкът от пътя Дими
тровград — Висок в дължи
на от 9 километра, а по на- 
стоящем се вършат иодготов 
ки за асфалтова настилка на 
още 3 километра.

Борисов също говори н за 
резултатите по изгражда
не на градската канализа
ция. регулацията на Ниша
ва, построяване на водопро
води и мостове по селата и 
ДР-

(От 1 стр.)

вода” и неговите военни ден 
ствия в нашия край и на те 
риторнята ма останалите ча 
сти в страната ни, като ме
жду другото каза:

— Партизанският отряд, 
кейто прерастна в Първа ца 
рибродска бригада воюва до 
окончателната победа над 
фашизма, до пълното осво
бождение на страната, с ко
ето нашият своб°Аолю®11в 
край намери истинското . си 
място в Народоовободнтел 
ната борба на Югославия, ръ 

. ководена от ЮКП начело с 
другаря Тнто. В тия боеве 

70 верни синове от нашия край 
загинаха, а над 200 души бя
ха ранени. На тях населени
ето от Димитровградско дъл 
жи неизмерна благодарност 
и преклонение. Имената на 
падналите от този край бой
ци са врязани в паметника 
на милион и седемстотин хнл 
яци жертви в Югославия, по 
ложилн животите сн за най- 
св11дната придобивка — сво
бодата.

Спирайки се върху първи
те следвоенни дни в Дими
тровградска община Борисов 
изтъкна, че тогава това е 
бил пасивен край без каква- 
то и да е промишленост и 
индустриализация. Първите 
капиталовложения са напра
вени през 1956 година, коса
то само 1 на сто от национал 
ния доход е давала проми
шлеността.

— Днес, каза в речта са Бо 
рисов, основата на димитров
градското стопанство е инду 
стрията. Чудесен напредък е 
това, ако се констатира, че 
в 1960 година индустриално
то производстзо участвувало 
в националния доход с 1 па 
сто
на сто От него! В индустри
ята на Димитровград днес 
работят над 80 на сто от ра
ботниците, чийто общ брой 
е 3 260 души. Организаци
ите на сдружения труд при 
формирането си са имали 
246 работника — днес те 
■имат 2 100 души. Производ
ствените помещения през те
зи години, от общо 1 650 кз. 
метри се увеличиха на 25 400 
кв. метра, или над 17 пъ
ти..

От тържественото заседание на Общия събор

пич, Никола Тасев, Йовча 
Димов, Лиги Митова и Всрча 
Иванов,

Освен това, -на събора за 
пръв път бс провъзгласен и 
почетен гражданин на Ди
митровград. За заслуги към 
населението от този край с 
тази чест бе удостоен лолков 
пик Марко Шпирич, комен
дант на граничните части.

След събора бе изпълнена 
подходяща програма, а сетне 
председателите на общински 
тс скушцини и председатели, 
те па бойците от Александро 
вац и Димитровград положи 
ха венци пред наметната 
плоча на загинали бойци от 
този край.

Тържествено и на гранич
ната застава „Иван Караива 
нов“

крита в гимназията, а по 
случай празника промишлено 
то предприятие, „Тип/р” — 
„Димитровград“ Поганооски 
манастир и ждрелото на Ер 
ма, както и граничната зас
тина „Иван Караиванов“.

ог

политическите

Септемврийските награди — 
обществено признание

Като израз па обществено 
признание зд осъществени ре 
зултати от особено значение 
л работата, в областта на сто 
пакетното и останалите обще
ствени дейности бяха присъ
дени 71 септемврийски ти
ради.

километра далско-

В рамките на двудневните 
тържества председателите на 
общинските скушцини от Ди 
митровград и Александрова!/ 
извършиха преглед на бой
ците от Народоосвободител- 
ната война, а на 8 септември 
граничната застава „Гради
ни“ бе преименувана и полу
чи името на великия револю 
пионер Иван Караиванов.

Заставата е преименувана 
по инициативата на строител 
лото предприятие „1 радия", 
която е и покровител на 
заставата, и предложението 
на изпълнителните органи на. 
обществено-политическите ор
ганизации в Димитровград, 
по повод 30-годишнина та о-г 
формирането на граничните 
части и 30-годшннината от 
освобождението на Димит
ровград.

За изтъкнатия 
пер и борец на международ
ното работничеко и кому ние 
тлчесхо движение Иван Ка
раиванов л за сътрудничест
вото на граничарите и мест
ното население говори Цве
тан Еленков, председател на 
Общинската конференция 
Социалистическия

За здравеопазването бе каз 
зано, че през 1953 година Ди 
митровградска община е има 
ла само един лекар, докато 
днес има 57 здравни работ
ника, от които 19 лекари спе 
цналисти, декари обща прак 
тика и зъболекари и двама с 
полувпеше медицинско учи
лище.

Председателят ОС Алексапдровац П. Думанович под
писва протокола за побратимяване

днес то съчинява 70 ла за побратимяване), те ус
тановиха братско сътрудни
чество във всички области на 
самоуправителното социалис 
тичсско изграждане. По този 
начин желанието на гражда 
нитс
осъществено и възможности
те за укрепване иа братство 
то и единството са още по- 
-големи.

Делегацията на Александ- 
ровац, съставена от общест
вено-политически, стопански 
п културни дейци бе запоз
ната с всестранното развитие 
на общината. В 
сн пребиваване 
посети стопанската изложба

Най-високата награда — 
Герба на Димитровградска 
община получиха местните 
общности на Куса врана, Г. 
Невля и Лукавица, Издател
ство „Братство“, в Ниш Сек 
ретариатът на вътрешните 
работи, Здравният дом, Подде 
лежгето на граничните части 
на ЮНА — Пирот, Общинс
ката конференция нд СКС и 
трудовата общност на мигни 
цата. Тази награда получиха 
и следните лица. Тошко Ни
кола Сотиров, Свободан Со
тиров, Димитър Славов, Рд- 
дислав Гюрич, Райко Зарков, 
Оорад Поповнч, Димитър Ма 

Сърбислав Златкович. 
Илия Петров, Георги Алек- 
сов, Митко Томов, Данко 
Костов, Витомпр Маноилов 
и Воя Богоевич.

Дипломи получиха Тодор 
Зарков, Андрея Милков, Де- 
са Гиг-ова, Рангел Каменов. 
Васил Гъргов, Петър Петров, 
Венета Маиова, Каменна Вел 
кова, Цветанка Арбутосна, 
Йордан Маринков, Златко 
Джорджевнч, д-р Никола 
Цветков, Ангел Димитров, 
Драголюб Раденковпч, Геор
ги Николов, Душан Миялков 
Адам Георгиев, Бранко Пей
чев. Петър Стефанов, Кръста 
Спасов, Алекси Пешев и Гю 
ра I юров.

Похвални грамоти получи- 
ха Асен Величков, Костадин 
Станков, Петко Нацков, Ми
лев, Георги Манов, Васко 
Алексав Петър Гигов, Любен 
Митов, Кръстила Истаткова 
Сърбггслав Златанов, Мили- 
„ °,?иович. Любинка Сто 
янова, Йордан Манич, Борис 
ЛлН°В' Стояи т°шев дХ-

На края Борисов каза:
— Нашето днешно тържес 

тво пада в момент, когато пе 
челим нови победи в битка 
та за развитие кд социализ
ма у нас. Претворявайки в 
живота задачите от Писмото 
на другаря Тнто, което нап
рави голям обрат в полити
ческия живот 
премахвайки 
гически уклони и вървейки 
твърде и неотклонно по пътя 
на социалистическото изгра 
ждане на страната и разви

ла Съюза нд ко.мунис-

от двете общини е
революцио-

на страната, 
някои идеоло-

Във връзка с културното 
развитие на Димитровград
ска община през 
30 години Борисов

двудневнотоизтеклите
изтъкна делегациятатието нов,шш■ I- -■

Генерал Жнворад Костич 
открива плочата за наимено

вание на заставата
След речта иа Еленков ге

нерал-майора Жнворад Кос
тич, представител на Нишка 
армейска област откри памет
нов3 ПЛ°Ча На ИваН 

На граничарите бяха преда 
скромни подаръци, а 

учениците от основното учи- 
дище изпълниха рецитал, под 
ветен на Освобождението .

-'1
:

сав

Преглед на бойците от Първа царибродска бригада
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БОСИЛЕГРАД:

РАВНОСМЕТКА НА СКРОМНИ, НО ЗНАЧИМИ РЕ
На митинга Д- Лисина говори Александър Трайковичв

зултаги и в селското стопан 
ство. Подобрен е расовия съ 
став на добитъка, фуражна
та база 'Непрекъснато се уве
личава,
ственн ливади върху площ 
от около 1000 ха и др. Още 
по-крупни резултати бележи 
горското стопанство. Залесе- 

са вече над 3 хиляди хск 
тара ерозивни терени в ця
лата община.

Чествуването 
бождението ка

на тридесетгодишнината от осво-
Босилеградска община се отбележи с 

редица тържества. На деня „а освобождението - 
Осми септември в Босилеград Се проведе 
ствено заседание на Общинската 
обществено политическите организации. Голямото 
тържество увеличиха с присъствието сн първите 
следвеени отборници и представителите на 
оощини от Врански
данка. Ка заседанието участвуваха и Александър 
1раикович, председател на Съвета за обществен план 
и финанси на Републиканската скупщина, Снма 
Иованович, член на ЦК на СК Сърбия „ другн.

създадени са изку-тьрже- 
скупщина и на

им
всички 

па-регион, както и ст Крива

ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ПЕРСПЕКТИВНО 

РАЗВИТИЕ

Ораторът сс спря и върху 
перспективното развитие па 
общината като посочи широ 
ките възможности на живот 
новъдството, дървообрабогва 
пето, използуването на руд
ните богатства и др.

— Досегашните изследва
ния показват, че ма терито
рията на нашата община има 
големи залежи на оловна й 
цинкова руда, фосфат, гра
фит и други минерали, кои
то могат да се експлоатират. 
Последните резултати от из 
следванията на минния ба
сейн „Бор” са завидни така, 
през първата половина на 
идущата година ще се вземе 
дефинитивно решение за ек
сплоатация на фосфата в Ли 
сина.

След това Мицов говори 
за подемащите в областта на 
електрификацията на общи
ната, здравеопазването, соци 
алната политика и изобщо 
за повдигане на жизнения 
стандарт на хората.

— С пълно ангажиране на 
-всички обществени структу
ри в общината, а преди -вой 
чко на Общинската скупщи
на, Съюза на комунистите и 
ССРН,
телно прилагане в дело на 
конгресните решения и кон
ституционните изисквания - 
бързо и ефикасно ще решим 
всички тези въпроси — ка
за на края Мицов.

След това бяха връчени 54 
грамоти на пай-васлужни тру 
дови организации и отделни 
лица за следвоенното разви
тие на общината. От стопан
ските организации с О-сем- 
селте мири иска грамота са у до 
стоени: Основното училище 
„Георги Димитров", Авто
транспортното предприятие и 
дома на народното здраве 
в Босилеград.

На тържественото заседа- 
за тридесетгодишното

зултати в следвоенното раз- 
Босилеградския 

край и между другото 
— Изминалите 30 

са незначителни, гледано от 
исторически аспект, 
отношение общото развитие 
на общината значителни 
година
тоя период отбележи 
ясно и убедително преобраз
ование.

Мицов посочи, че най-голе 
ми резултати бележи учебно 
то дело. — Политиката в та 
зи област обуслови, че вече 
нямаме неграмотни, а можем 
да се похвалим с редици спе

ние,
развитие на Босилеградека 
община в епциалистеческа 
Югославия, говори инж. Дра 
таи Мицов, председател на 
Общинската скупщина.

— Изминаха

вити е на
каза:

години

Момент от тържествената сесия

развитие постига Босилеград 
ска община.

— Не само учебното дело, 
което има красноречиви ре
зултати, но и осталите обла 
сти бележат с°ЛИДен напре
дък в Босилеградека община.
Това обаче не е достатъчно 
да се надлее все още сравни 
телиата изостаналост. С по
мощта на цялото общество 
ще се положат грижи за по 
— интензивното развитие на 
цялата община. Между дру
гото изграждането на втора
та фаза на Власинските водо 
централи в района на Лис
ина и създаването на изкус
твено езеро предлага солид
ни перспективи за елетрифи- 
кация, туризъм п др. Посред 
ством Републиканския фонд 
за стопанско развитие ще се 
подемат редица стопански ах 
ции, при положение на иконо 
мически опра вдаем и програ
ми изтъкна Трайкович.

но по
три десетиле

тия от времето, кога-го боси- 
леградският край смело тръг 
«а към изграждането на со 
циализма в СФРЮ — брат
ска общност на народи и 
народности. На днешния ден 
точно преди 30 години пар
тизаните влязоха в Босиле-

След това той говори за- 
претворяването в дело на ко 
нгресните решения, с които 
е зададен решителен удар. на 
анархо-либерализма и оста
налите антисамоуправителнн 
сили в Републиката ни.
.. С пресичането на лента, 
Трайкович на тържествен на 
чин предаде на употреба но
вата училищна сграда, в ко
ято учат над 40 ученика от 
това село. В помещенията на 
сградата бе организирана би
това изложба на народна но
сия от Босилеградско, която 
гостите разгледаха с голямо, 
внимание. В рамките на тър 
жеството, учениците от боси 
леградската гимназия 
основното училище в Горна 
Лисина изпълниха културно- 
забавна програма.

Тържеството продължи с 
народно увеселение.

на възход, защото 
едно

град, след ожесточени 
жения с българската окупа-

сра-

и от

както и с последова- В. Велинов

Ииж. Д. Мицов чете доклада

ционна войска. Тук те наме 
риха силна опора в народа 
и бързо установиха 
ни социалистическа 
Трябва да се отбележи, че 
между партизаните 
и младежи ученици, 
станаха първите учители и 
възпитатели на децата в со
циалистическия дух, за кое
то и на тях дължим призна
ние — изтъкна Мицов, а след 
това е редица подробности 
говори
на народната власт в Боси- 
леградския край и за първи
те акции върху успешното 
възобновяване на стопанския

циалисти, пък и научни ра
ботници.

И здравеопазването беле
жи видни резултати. В Бо
силеград работи сравнително 
добре обзаведен Здравен дом 
с добри специалисти, които 
настояват здравната служба 
да доближат още повече до

новата
власт.

имаше
които

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
В ЛОЛИЛ ЛИСНИНА СИМ
ВОЛИЗИРА ГОЛЕМИТЕ РЕ
ЗУЛТАТИ ИЛ УЧЕБНОТО 

ДЕЛО

населението.
Жизнените условия на на

ета-селението от лен на ден 
ват по-добри. Спирайки сс 

въпроси Мицов 
изтъкна: — Преодоляна е и 
една вековна трудност за Бо 
силеградско — транспорта и 
съобщията. Сега вече хората 
се возят в най-модерните а в 
тобуеи на основаното 
освобождението 
спортно предприятие, 
започна ла работи с 2 
камиона. Всяка 

някой

А. Трайкович прерязва лептата.върху тезиза възстановяването След тържественото заседа 
ние на Общинската скупщи
на, чествуваисто на значите
лен ия юбилей продължи в сс 
ло Долна Лисина, където на 
тържествен начин бс преда
дена на употреба новата учи 
лишиа сграда 
подведомствепо училище.

Тук тържествения митинг, 
иа който присъствуваха гра 
ждаии от Боилеград, Долна 
Ли.сина, Горна Лисина, Ми- 
левци и други села, откри 
Борис Костадинов, председа
тел на Общинската конферен 
ция на ССРН.

За героическите дни па На 
родоосвободитслиата. и и бо 
рба и за успешното разгром 
яванс на българските, окупа
ционни фашистки войски в 

край, говори Александър 
Трайкович. В речта си той 
се опря «и върху резултати
те, които в следвоенното си

Синдикална дейност

живот.
— Това бързо развитие 

изграждането доста забави 
Рсзолюцията па ИБ. В поли
тическо отношение положе
нието на народа от Босилс- 

бе/пс дооро. Ра- 
агенти и

сле дв автотран- 
коего Ще се формира Общност на 

интересите по заемане
па местното

стари 
година сс 
селски или 

път. И не са-
ионравя
междуселсюи 
мо сс пробиват пътища, а се 

Тези уси-

градоко не 
зпи задгранични 
диверсанти му нанесяха мно 
го беди, но той разумение за формиране 

па Общност па интересите 
по заемане. Същевременно 
се раздвижва инициатива 
за промяна на Обществено 
иото споразумение но зае
мане. Целта е това спора 
зумение да се допълни и 
премахнат недостатъците.

За да може до първи яну 
ари да се завъши целокуп
ното самоуправителмо кои 
ституиране па Димитров 
градска община в духа на 
конституционните начала, 
Общинската 
организация и нейният Син 
дикалеи съвет готвят изра 
ботваме на Обществено спо

и модернизират,
увенча асфалтовото що- 

Босиле-
отстоя на

л.ия
се. Сурдулица 
град, което през следващата 
година ще се продължи до 
граничния преход в Рибар- 
ци. Всичко това услови об- 
служавамсто на гражданите 
и в иай-отдалечените села 
да се подобри.

и остана верен иа 
НОВ и иасвоя пост 

придобивките на 
своя учител и вожд ■ ДРУ" 
гщ)й Тиго — подчерта Ми
цов.
УБЕДИТЕЛНИ гаЗУЛТАТИ 

ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
синдикална

I оя
Председателят на община

та. другарят Мицов след 
говори за постигнатите

Мицов подчерта, чс макар 
и скромни, постигнати са рс

това му.
ре-
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СУ Р ДУЛ IIЦ А

ДОСТОЕН ПРИНОС В БОРБАТА И ЗАВИДНИ 

РЕЗУЛТАТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
СУРДУЛИЦА ДАДЕ ОГРОшеи или вътрешен.

юбилей се провежда
нови победи вМНИ ЖЕРТВИЮубнлсйпата 30 годишнина от освобожде

нието на Сурдудишкия край от фашистките окупа
тори тържествено бе ознаменувана на 5 соптември 
т. г. в Сурдулпца в присъствието на народния герой 
Жипоин Никоднч — Бърко, Александър Трайкович, 
първобоец н делегат на Скупщината на СР Сърбин 
и други бойци от този край, делегация но заводите 
„Цървена застави” от Крагусвац, делегации от Пер
ник и Трън, НР България, Мнодраг Павловнч, ес- 

Рспубликанската образователна общност,

време на 
борба за социалистическо 
самоуправление, претворя 
вапе Писмото па другаря 
Тито, новата Конституция 
н резолюциите на Десетия 

СЛОК и Ссдмия

Говорейки за участието 
па населението от този 
край в пародоосиободптел 
пата борба Александър 
Трайкович, подчерта, че 
то е имало особено тежка 
и отговорна задача, която 
увенча е успех. В тези бор 
би за свобода, по-хубаво 
н щастливо бъдеще уча
ствуваха 2612 бойни от 
Сурдулпшка община, от 
конто 75 от 1941 година, 
125 — от 1942 година, 182 
от 1943 и 2.230 — от 
година, между конто най- 
много от Сурдулпца — 371, 
Масурнца 
мина — 
ца — 187, Ллакиицп — 169, 
Мачкатпца — 118, Ново се 
до — 100 н т. н. Между посо 
мените бойни се намираха 
п 83 от българската народ 
пост, от конто двама от 
1943 година, а останалите 
от 1944 година. Клисура — 
36, Божица — 24, Костро- 
шевци — 10 и т. и. През 
време на НОБ загинаха 183 
бойни, и 233 жертви на 
фашисткия терор, от кои
то само от Масурица 20 
бойни и 83 жертви. Между 
тях имаше и 9 загинали 
бойни от българската на
родност — 5 от Клисура и 
4 от Божица и три жертви 
па Фашисткия терор — 1 
от Клисура, 1 от Колуннца 
и 1 от Паля. Сурдудишкия 
край даде и един народен 
герой — Тома Иванович 
(Пера Мачкатовац) от Мач

конгрес на 
конгрес 

Вместо един лекар сега 
имаме всички служби, вме 
сто едно осемгодишно учи 
лище, сега имаме шест с 
3.600 ученици както и два 
училищни центрове е три 
средни училиша и 1.200 уче 
ницн каза в доклала си 
председателят на ОС Пегро 
пич.

па СКС.
кретар па
Йован Манасиевич, генерал-майор,
Между общинската конференция на СКС от Враня, 
председателите на мсждуобщинскнтс конференции 
на ССРН, Съюза на бойците н младежта от Враня, 
Стоядин Стойковнч — Днчо н делегации па с1,с®Л“

секретаря на

ч шгге братски общини: Босилеград, Църпа трапа, 
Владичнн — хан, Враня, Търговище, Буяновац, Пре- 
шево н Власотннци. 1944

ВЕЦ „Власина" има мощ 
пост от 60 мегавати, а след 
завършване па втората фа 
за ще има двойно по-годя.м 
капацитет с най-значителна 
та трудова организация в 
Сурдулишка община.

Фабрика „Мачкатида" 
със своите четири основни 
организации на сдруже
ния труд и 400 работ 
ници израстна от занятчи 
иска работилница във фа
брика с капацитет от 6 хи
ляди тона отливки.

248, Йлаш-Тридесетгодишнината от 
освобождението бе отбелм 
зана и с откриване на две 
възпоменателни плочи — 
едната в чест на освобож
дението от фашизма и орга 
низиране на народна власт, 
з втората на паметник 
костницата в чест на заги 
налите бойни през Първа
та световна война, а която 
българските фашисти бяха

унищожили през време па 
окупацията. Също така бе 
открита и новопостроена 
та сграда за работилници 
при Техническия център 
„М. Пиядс” в Сурдулпца.

На народния митинг го
вори Александър Трайко
вич. От митинга бе изпра
тена поздравителна теле
грама до Президента на 
СФРЮ другаря Йосип Броз 
Тито.

199, Супойнн-

А. Трайкович говори на ми 
тинга

иите села в комуната с ма
гистралните пътища, каза 
на края Петрович.

Йован Петрович, отлич
ия връчи в чест на юби
лея, а за извънредни зас
луги писмена грамота на 

ФАЕОС, сега основна ор Александър Трайкович, пъ 
ганизация на сдружения рвобоец и делегат в Скуп- 
труд на „Цървена застава” щнната на СР Сърбия, и на 
от Крагуевац произвежда трудовия колектив на За-

водите „Цървена застава'* 
от Крагуевац и на генерал 
ния й директор — Първо- 
слав Раковия.

авто-електро 
и има 200 работника. С но 
ви инвестици от 130 мили

снаряжения

она динара, които ще ннве 
стира „Цървена застава" 
за разширяване на капаци 
тетите си, ще подпомогне 
и разширяването на Сурду 
лишкмя цех.

На заслужили граждани 
другарят Петрович ьръчи 
ордени на труда със сребър 
ни лъчи, с конто ги отличи 
по повод юбилея другарят 
Тито и то: Властнмир Зд
равковци, Радмило Томич, 
лекар гинеколог, Божидар 
Павловия, Новнца Миха>- 
довия, Никола Аврамов, 
Славко Радоичич, Живоин 
Станкович, Живоин Джорд 
жевия, Елеонора Китано- 
внч, Градилшр Филипович 
и Баса Маринкович Орден 
за воени заслуги със среб* 
рен венец получиха Деси- 
мир Николич, началник в 
ОС в Сурду лица, а медали 
на труда: Видосав Димитри 
евич, Стаменко Янкович» 
Петър Стойкович, Добросав 
Станкович, Светислав По
повия, Обрад Станоевич* 
Бранко Николич, Иван Ма 
ринкович, Милен Николов 
Предраг Косанович и Лю- 
биша Поповия. От 23-а, от
личени с ордени и медали, 
двама са от бълграската 
народност — Никола Авра
мов, в.д. директор на учи
лищния център 
Броз Тито” в Сурду лица 
Милен Николов 
в ОС в Сурдулица.

катица.
—Населението от Сурду- 

лишка община, каза Трай
кович, способно е и днес и 
в бъдеще да се противопос
тави на неприятеля, вън-

Цехът за производство 
на водно стъкло, след ин
теграция с „Галеника” из
растна в солидна фабрика 
за производство 
рална вълна. Новите инве
стиции ще допринесат за 
по-бързото развитие 
тази организация.

Пован Петрович открива тържествената сесия
Общинската скупщина

на мине-

и на

До 1975 година произво
дството ще се увеличава го 
дишно с 13,3 на сто, 
хода със 17 на сто, така че 
националният доход през 
1975 година трябва да дос
тигне 5 хиляди динара 
глава от населението.

а до-

на

През последните три го
дини са направени 28 про
екти за построяване на ули 
ЦИ, канализации, водопро
води, далекопроводи, ре
конструкция или построя
ване на нови фарбики, 
тели, жилищни 
т.н. През същия

хо-
сгради и 

период са 
електрифицирани 8 махали 
5 села, асфалтирани са 40 
км селски

,йосип
и

пътища, а ре
конструирани 60 км 
днес свързват най-отдалече

служащ-
и теПубликата слуша с внимание речта на А. Трайкович

М. Величков
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бабушница

ТРИДЕСЕТ 

КРАЧКИ НАПРЕД
Юбилейната

■воин Николнч _ Бърка, Джуро Златкович и оста
налите преживели бойци, както и делегации на гра
да побратим Плевля, Димитровград, Пирот, Бе
ла паланка и Църна трава, членове на Секретари
ата на Председателството на Републиканската кон
ференция на Социалистическия съюз Миодраг Вуй 
чич и Никола Стоилкович, д-р Данило Маркович, 
председател на Изпълнителния съвет на Републи
канската образователна общност, Лтобшна Игич 
гчсг- . „*** Междуобщинската конференция на 
СКС, Любиша Митрович, председател на Междуоб- 
щинската конференция на Социалистическия съюз 
в Ниш, младежта и населението.

ПОБРАТИМЯВАНЕ С ПЛЕ 
ВЛЯ

С цел да се утвърждават 
и провеждат на дело брат 
ството и единството меж
ду народите и народности 
те, Бабушнишка община 
се побратими с Плевляи- 
ска община в Социалисти 
ческа република Черна го

Бойците от Бабушнишка об щипа при председателя Ста
нимир Илич

дата на основното учили
ще и гимназията по търже 
ствен начин даде на упо
треба Данило Маркович, 
председател на Изпълните- 
тния съвет на Републикан 
ската образователна общ
ност.

Този обект е финанси
ран със средства на Репуб 
ликанската образователна 
общност, която отпусна 1 
милион динара. Общинска 
та скупщина 200 хияди ди 
нара, а с 300 хияди динара 
строежа кредитира строи
телното предприятие „Рад- 
ник" от Пирот, като го за 
върши за 4 месеца — два 
месеца предсрочно. Освен 
девет учебни стаи 720 уче
ници получават и кабине
ти по физика, химия и био 
логия, модерна работилни
ца по общотехническо обра
зование и библиотека. Сле 
дваща крачка, според ду
мите на директора на учи
лището Драгутин Пейчич 
е уреждането на училищ
ния двор и спортните обек

Грамоти „Шести септем
ври" получиха народният 
герой от този край Живо- 
ин Николич-Ьърка за кни 
гата си „22-ра дивизия", 
Джуро 
за книгата „Зли времена” 
и организацията на сдру
жения труд „Текстилно 
лор” за подобрение на ус
ловията за работа.

секретар ра.
Това е само продълже

ние на братството, завър
зано от бойците на Пета 
санджашка бригада съз 
дадено още през Наро- 
доосвободителната борба.

Бурно приветствуван от 
делегатите и гостите Стани
мир Илич, председател на 
Бабушнишка община връ-

Златкович-Милич

. По този повод в Бабуш
ница бе открита новата 
града на основното учили
ще и гимназията, пуснат в 
движение участъка от шо
сето Велико Бонинци до 
главното шосе за Бабушни 
ца и открита изложба „Лу 
жница в Народоосвободи- 
телната борба”.

С бурни овации и апло
дисменти бе прието предло 
жението на бойците от Пе
та санджашка ударна бри
гада за побратимяване на 
Бабушница и Плевля в СР 
Черна гора.

На сесията бяха връчени

на социалистическото раз 
витие и развитието на со
циалистическите 
ния.

Спирайки се върху сто
панското развитие на об
щината — Станимир Илич

отноше-
Дипломи с парична на

града от 2Ь(Л) динара полу 
чиха местната общност .в 
с. а. Бонинце за постро
яването на пътя четвърти 
разряд и строеж на сел
ския водопровод и местна 
та общност в с. Радининци 
за изключителни 
при построяването на пътя 
четвърти 
раджа — Радининци. Дип 
ломи и парични награди 
от по 1500 динара получи
ха местната организация 
на Съюза на младежта в 
село Долни Стрнжевац, за 
за развитие на културно- 
забавния живот, Слободан 
Йованович и Стоядин Пау 
нович от Бабушница.

Похвални грамоти полу
чиха: местната общност в 
Бабушница и Дучевац и 
Милутин Раденкович от 
Стрелъц за успехи постиг
нати в организирането на 
обучение по всенародна от 
брана. В знак на прнзнател 
пост за дългодишна по
литическа дейност специ
ални грамоти 
Светомнр Ннколнч, Будн- 
мир Велнчкович и #осиф 
Александров.

усилия

Люберазряд

Исептемврийски награди — 
грамоти, дипломи и похвал 
ни грамоти — на най-заслу 
жили за развитието на об
щината трудови организа
ции и граждани. Доклад 
за следвоенното развитие 
на Бабушнишка община 
изнесе Станимир Илич.

Делегатите и гостите от
правиха поздравителна те
леграма до президента на 
СФР Югославия 
дател на Съюза на югослав 

комунисти Ар. Тито,

ти.

ПРИЗНАНИЯ НА НАЙ- 
ДОБРИТЕ

В новата учебна година - в нова училищна сграда

чи Протокол за побратимя 
ване на председателя на 
Плсвлянска община Томислав 
Кнсжевич.

По повод 6 септември Де 
пя па освобождението иа 
Бабушница и 30-годишнн- 

освобождението 
на този край от фашизма 
— на пай-заслужнли дей
ци и организации на сдру 
жения труд председателят 
на Скупщината Стамнр 
Илич връчи септемврий
ски награди.

изтъкна, че през миналите 
30 години в Бабушнишка 
община са постигнати за
бележителни резултати.

— В организациите 
сдружения труд работят 
1(ЛЮ работници, които 
ществяват бруто- произвол 
ство от 111 милиона дина
ра. Участието на стопан
ството в националния до- 
ход днес възлиза на 33 сре 
щу 13 па сто, колкото бе
ше през 1956 година.

— Спомняйки си за во

и предсе пата от

иаските
в която изразяват готовно- 

си и по-натагьк неот
клонно да вървят по пътя 

социализма и на дело 
да укрепват братството и 
единството на нашите наро 
ди и народности.

Говорейки на тъжестве- 
сесия на Общинската 

Станимир Илич

НОВА УЧИЛИЩНА СГРА- получиха
осъ

ДА. стта

В чест на великия юби
лей, па 6 септември стра

на
Матея Андонов

Заседание на СК на СКС в Босилеград

ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА СТОПАНСКИТЕ АКЦИИната
скупщина 
накратко изнесе участие- 

населението от този 
край в Народосвободител- 
ната борба, в която са пад 
нали над 700 души.

— Населението в Бабуш 
нишка община — изтъкна 
той — е готово и днес и ви 
наги занапред — да нанесе 
решителен удар иа всеки 
враг, откъдето и да идва 
той.

ениите дни — каза на края 
Илич — и сумирайки успе 
хите в тредесетгодишното 

набеля

осведоми членовете иа ОК иа 
СК, че с сключен договор 
'С„А|грОIСомбииат,' в Ниш за 
изграждано на парна хлебо
пекарница в Босилеград, че 
•се вършат подготовки за из
граждане иа хотел и че се 

за по-

грлждането иа повече дале
копроводи в районните цен
трове на комуната и за дог- 
раждане на три дележи тере 
ини амбулатории.

За реализирането на тези 
акции ще се ангажират сред 
ства от около 2 милиарди с.та 
ри динара, от конто една част 
ще осигури Републиканския 
фонд за развитие на стопанс 
ки изостаналите краища.

За довеждането на вода в 
Босилеград, е предложено 
компетентните органи в об
щината още веднага да орга
низират провеждането иа та 
з»1 комунално-битова акция,

На проведеното неотдавна 
членовете на Об- 

комитст на СК в
то на заседание, 

щинския 
Босилеград дадоха пълна под
крепа на всички досога пред 
приети стопански и комунал 
но-битови акции от страпа 
на ръководствата иа обще^ 
вено-нолитическите организа 
ции и Общинската скупщи-

ииестроителство 
зваме по-нататъшиите за
дачи в развитието иа общи 
ната. На първо 
следва да претворяваме в

място — предприемат мерки 
-нататъшното 
на производството в дърво- 
обработваемия цех в Божиле 
град.

За активизирането на фос 
фатите в Лиоина и на олов 
ио-цтшковите руди в Кара- 
мазшца, общинското ръковод 
ство с в непосредствени дого 

басейни

разширяване
живота конституционните 
принципи, специално делс 
латната система, да осъще 
ствяваме резолюциите 
Десетия конгрес на Съюза 
на югославските комунис
ти и Седмия конгрес иа 
Съюза иа комунистите в 
Сърбия.

иа.

В (информацията си, секре
тарят ма ОК на СК в Бо
силеград Гонс Григоров 
изтъкна, че досега са пред
приети подготовки за модер 
пизираие иа кланицата в Бо 
силеград и за изграждаше иа 
три животновъдни обекта в 
комуната. Също така, той

наделоПретворявайки в 
Писмото на Изпълнително- 
У го бюро и Председател
ството на Съюза на югослав 
ските комунисти направих 
ме голям напредяк по пътя

с миннитеБори
В областта иа комуиално- 

-жмлищтото 
продпиоти оа мерки за из-

страителство
В. В.
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ЛИ И общество ни. Защото делегатната система 
ме е нищо, което се намира вън от ролята иа
обществено-политическите организации. Затова 
е необходимо най-подробно да се преразгледа; 
първите опити па делегатите и делегациите, да 
укрепва дух па критика и самокритика, опит и 
да се обобщават и предават, за да изпълняват с 
успех всички делегации функциите си.

Едно от най-важните предусловия, че тру- 
граждаиите своите ;;рава не са пре

несли на делегациите. Според Конституцията те 
имат право да решават но всички въпроси в 
обществото, а посредством делегациите своите 
права осъществяват в скупщините на обществе
но-политическите общности и в скушцинигс на 
самоунравителните общности на интересите на 
начин щото делегатната система ще афирмира- 
ме напълно ако създадсм услових във всяка ме
стна общност и основна организация на сдру
жения труд трудещите се и гражданите да ре- 
ШсШЗТ по всички шопроси.

ДЕЛЕГАТНАТА СИСТЕМА 

ЕДИНСТВЕН ПРИМЕР НА 

ПЪЛНА ДЕМОКРАЦИЯ дещите се и

По инициатива на Общинското ръководство 
на Социалистическия съюз и Синдиката, тези 
дни в Босилеград се водеха оживени резисква- 
ння на тема: как функционира делегатната си
стема в комуната, какви са досегашните опити 
и какво трябва да се стори, за нейната пълна 
афирмацная.

-В тези разговори участвува и Тихомир Мн- 
лбшевнч, член на Политическия актив в СР 
Сърбия п ръководител на аналитнческпя отдел 
при Конференцията на ССРН в Сръбия.

След проведените разговори, помолихме то, 
да ни отговори на няколко въпроса.

ПРОГРАМИТЕ ЗА РАБОТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ 
НАЙ-ШИРОКИ ДОГОВОРИПРЕДПОЧИТАТ

Какви практически мерки до края на тази 
година трябва да се превземат, за да се издигне 
и окачестви ролята иа делегациите и делегатите?

— Особено важно е да се изработят всички 
нормативни правилници иа сдружения труд, на 

други самоупрателии общности на 
интересите. Тези документи, въз основа на пър
вите опити, трябълва да се разработят, допият 
и на тоя начин да се осигури солидна норма
тивно-правна и обществена основа делегатната 

да функционира без трудности.

местните и.

Друга що Милошсвнч, какво ноказиха първи
те резултати в превръщане в живот иа делегат
ната система » Социалистическа република 
Сърбия?

Преустройство на 
общностите на 

интересите

система

Също трябва, всички делегации да изработят 
програма за работа и то.въз основа на програ
мите ?а работа на общинските скупщини, об
ществено-политическите организации, оенрвни-

местните

— Цялостна оценка за функционирането на 
делегатната система още няма. Но първите ре
зултати говорят, че делегатната система е раз
брана и приета особено сериозно и че обществе
но-политическите организации, общинските скуп 
щини и останалите обществени структури ра
ботят обстойно върху пълното оспособяване за 
планова работа на делегатите и делегациите.

Първите резултати говорят, чс делегатната 
система в СР Сърбия с 30 хиляди делегации 
над 350 хиляди членове

Преустройството на общ нос 
тите па .интересите в Дилшт 
ровградска община бе тема 
на разиквания на съвместно
то заседание на Изпълнител
ния отбор на Социалиетичес- 
.кия съюз и Общинския син
дикален съвет, състояло се 
неотдавна в Димитровград.

На заседанието бяха прие
ти -определени заключения.

- Според приетите срокове 
през септември трябва да се 
изготвят самоуправителните 
споразумения, проектостагугц 
и останалите документи за 
работата на общностите на 
интересите. 1Це се направи 
и критическа! анализ за досе 
гашната работа на общности 
те на интересите, както и 
програма за бъдещата им ра 
бота Подписването на само- 
управителните споразумения 
трябва да приключи до 15 ок 
■гомври, а през първата поло 
вина на ноември трябва да 
бъдат избрани делегати за 
скупщините на общностите 

.«а интересите. Учредяването 
на същите трябва да бъде 
през втората половина на 
ноември.

На -заседанието бе прието 
и заключение да бъде отпра 
вено предложение до Изпъл 
нителния «съвет при Общинс- 

. .оката скупщина на първото 
разширено заседаоие «а този 
съвет да бъде усвоено реше
ние за формиране на нови . 
общности на интересите.

Разисквайки върху въпро
са за безплатното образова

те организации на сдружения труд и 
общности. Трябва да се изработят и правилни
ци, в които да се уточци дейността, компетен- 
ците на делегациите и делегатите, сътрудниче
ството с други делегации, със самоуправителни
те органи в основните организации на сдруже
ния труд и местните общности и др.

г и с
на делегациите, започна 

да дава очакваните резултати, ясно определени 
в Конституцията и докуметите на Съюза на 4 и 
комунистите. Много въпроси са повдигнати, да
ват се отговори, изготвят се програми, определят 
се непосредствени задачи, осигурява се съгласу
вана дейност между организациите с делегации
те и други.

Съвещанията с делегаците в много общини 
показаха, че членовете на делегациите особено 
сериозно се отнасят към ролята и задачите си, 
настоявайки при това да овладят същността на 
делегатната система. Това потвърждават и раз
говорите с делагациите и делегатите в: Смеде- 
ревска паланка, Кучево, Буяновац, Прешево, 
Крагуевац, Ниш, Белград, както и в Босилеград.

Мога да кажа,

Това ще се постигне когато през септември, 
октомври и декември тази година в основните 
организации и местните общности се организи
рат нови разговори, с които да насочил! акции
те на делегатната система във всички обществе
но-политически общности.

РЕЗУЛТАТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
— ГАРАНТИРАТ НОВИ УСПЕХИ

Имахте възможности подробно да се осве
домите и за първите резултати на делегатната 
система в Босилеградска община. Какво бихте 
казали за постигнатото?

— Важно е, че. вече в обществено-политиче
ските организации, в Общинската скупщина и 
в другите структури на община Босилеград се 
водят разговори за първите опити от функцио- 
рането на делегатната система. Такива разгово
ри бяха организираш! на съвместното заседание 
на Изпълнителния отбор на ССРН и Синдикал
ния съвет, на събранието с групите, които ра
ботя върху преустррйството на самоуправител
ните общности на интересите и в разговора с 
делегацията в Босилеград.

че изцяло подходът е серио
зен, акциите са в ход, делегациите са раздвиже
ни и в по-скоро време могат да се очакват още 
по-големи резултати.

ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАДЖДАНИТЕ ПРЕДЛА
ГАТ И РЕШАВАТ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ

за цялет-Кои са, най-важните предусловия 
ното афирмиране на делегатната система?

Може да се говори за идейно-политиче
ските и общите предусловия за функциониране- 
то на делегатната система. Първото предусло- 
вие е отговорността на всички органи и органи
зации, делегации и всички членове

От казаното може да се заключи,. че деле
гатната система в Боецлеградска община е за- 

: цочнала да функционира, че се достигат първи
те резултати, отстраняват трудностите, че са де- 
легацицте провели по едно — две събрания, на 
които са се. договорили как да работят "и др. 
Също така може да се констатира,' че делегаци
ите, и делагитите сериозно са разбрали .своите 
Задачи,. което гарантира, че делегатната система 

, в общината бързо ще осъществи крупни резул
тати. Казал бих още,, че. отношението на Общин
ската скупщина, Изпълнителния съвет, общест
вено-политическите. организации и другите стру 
ктури в общината към делегатната система е 
съвсем отговорно, защото всеки настоява да 
изпълни своята задача.

ние на учениците от основни 
те училища присъствуващите 
на заседанието, заключиха, че 
е нужно този въпрос обстой- 
ноот да се разгледа и реши 
на подходящ начин. Преди в си 
чко нужно е е момента да 
бъдат обезпечени средства За 
■онези лица, които получа
ват детски добавъчни относ
но децата на онези родители, 
«шито доходи не възлизат над 
тази сума. За целта средства 
та ще бъдат обезпечени от 

- Общинската образователна 
общнорт, а очаква се помощ 
и от организациите на сдру 
жевия труд, местните об
щности, както и-релубликанс 
«и средства.

на делега
циите да се издигне на възможно най-високо 
равнище. От друга страна, целите на делегатпа- 
та система трябва да бъдат изцяло, ясни, а сред
ствата за осъществяването й съответни и то 
във всички среди и във всички фази на работа.

От голямо значение е публичността в рабо
тата иа всички делегации, делегати и самоуправ- 
•ителни органи да бъде постоянна и осигурена 
до детайли. Защото само по такъв начин може 
да се осигури едно от основните предусловия- 
пълна осведоменост на трудещите се и гражда
ните, за да могат след това квалифицирано да 
рещават по всички въпроси в обществото ни.

Особена важност има във всички области 
да се осъществи ролята на обществено-полити- 
ските организации, а преди всичко на ССРН 
— като най-широк фронт

Интересованието на членовете на делегаци 
ите и на делегатите за работа потвърждава и 
гарантира, че могат да се очакват добри, резул
тати още от самото

А-Д.
на организираните си.

начало.
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ШЗ^ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД Подготовки за електрификаиия на Босилеградска община

ВЕЦ ЛШЦДЕ 3 ИИШМ ДИНАРА
Босилеградска община сс 

намира във фазата на подго
товки за реализиране на 
най-голямата комунално-би
това акция след освобождснц 
ето — електрификация

ПО-ДОБРИ ДВА НОВИ, 0ТК0АК0Т0 

ОСЕМ СТАРИ РАЗВОИ на Лисина, Долна Любата, 
Горна Любата и Рибарци. 
Същевременно с минния ба
сейн „Трепна” — цех Враня, 
се водят разговори за елект

ропроводите, а същевремен- 
специалзхзирано 

се наеме 
«а инвеспи-

ио, като 
предприятие, ще 
да бъде носител 
Ции и строител.

Цената на
те ще възлиза на около 
милиард стари динара. Тези 
средства ще се осигурят по 
рледния начин: Дирекцията 
на Влаоинеките водоцентра- 
ли в Сурдулица е дала досе
га 3 милиона динара, 
лзта година 850 хиляди дина 
ра. От общинския бюджет и 
други източници Босилеградс 
ка община, в момента, е обез 
печила 1,7 милиона динара. 

Половината

Всички трудови единици в 
с „услуга приключиха 
- дието с положителна 
сметка. Внимание 
ват успехите на

На конкурсите такива спсци 
алисти не се обаждат, 
значи, че Съветът на труде
щите се и други управлен- 
чески, професионални 
моуправителни фактори тряб 
ва да осъществят тази зада
ча докрай, ако искат да раз
виват съвременно производ
ство на кувертюри, по-добра 
организация на работа-повп- 
шена

полуго 
равно- 

заслужа- 
тъкачния 

цех, не спрямо резултатите в 
момента, но според възмож
ностите, които пред този 
се откриват. За шестте 
ци осъществи печалба от 160 
хмляди динара, благодарение 
че в началото въведе в про
изводство два нови разбоя 
Новите мощности произведо 
ха 80 «а сто от целокупната 
продукция в стопанската 

' ница, а останахте 20

тлъминския далекопроводи- 
един

това

и са-

цех
месе- а мина7'

производителност 
труда и повишено качество 

Това 
значи борба 

за увеличение на личните до 
ходи. за по-добро 
равнище на хората не само 
в тъкачния цех, но и в ця
лата организация на сдруже— 
ния труд.

Инак. трудовата 
ция прави усилия да защити 
жизненото равнище на рабо 
тници с най-малки лични до 
ходи. На всички работници с 
месечни лични доходи по-мал 
кн от 1300 динара (общо 60 
души)
то от 1-вн август им се дават 
по 50 динара.“ За целта 
края на годината организаци 
ята трябва да обезпечи около 
70 хиляди динара.

на

на произведенията, 
същевременно средства, как- 

то е вече предварително до
говорено, ще се осигурят от 
Републиканския фонд за раз 
витие на стопански изостана 
лите краища. Касае се за 
средства от
милиард стари динара.

В организирането на тази 
акция в Босилеградска об
щина трябва да се изтъкне 
особено голямото разбиране, 
изказано и в материална 
мощ, която е дала 
дирекцията на Власинските 

район в рамките на активи- водоцентрали. Също така в 
зирансто на оловната мина случая за финансирането на 
в Караманица. далекопроводите безмерно

Ь.лек гродистрибуцията в голяма ще бъде материална-
за Лесковац е изработила съв- та помощ, която __ 

купна техническа документа- Републиканския фонд 
ция Зд изграждане на дале-

еди 
процен

та осъществиха другите осем 
разбоя. Новото 

•' носят Марките
производители, — „Ма ши но - 
текстил’ в Лесковац, докато 
„жакорд-уредите” са произ- 

във Вараждин. За 
снаряжението са дадени 260 
хиляди динара 
средства и банкови кредити, 
за да осъществят веднага зна 
чителна производителност и 
акумулация.

жизнено
снаряжение 

на домашни
около половин

организа-
ведени

собствени
Детайл от строежите в Горна Лисина по-

досега
заради поскъпване по-голямата част от комуна

та — информира ни предее 
дателя ма ОбЕцинската скуп
щина инж. Драган Мицов.

В ход са подготовките 
изграждането на далекопро
води до Долна Лисина, Гор

доТърсенето 
тъкачния цех е толкова голя 
мо, че е необходимо час по- 
-скоро да се направи рекон 
струнния, за да се задоволят 
всички изисквания на част
ните лица.

услугите на

ще окаже
за раз

витие на стопанско изостана 
лите краища. Да добавим, че 
ръководството на Босилеград 
ска община най-обстойно е 
осведомила компетентните в 
Скупщината на СР Сърбия 
за акцията по електрифика
ция.

М. Б.

Заседание на Секретариата на МОК на СКС в Ниш
Именно, заинтересованите 

лица изпращат до тъкачния 
цех вълнено предиво, а „Услу 
га” обезпечава памучна ос
нова и от това 
кувертюри. В стойността на 
чергите — килими влиза це-

ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ Е В 

НЕПОСРЕДСТВЕНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Изграждането на селските 

мрежи ще се финансира с 
помощта

се празят
на средствата от 

самооблагане, иместното 
със средствата, които според 

ще се от
делят от общинския бюджет. 
Също

ната на материалите и цена
та на тъкачните услуги. Ус
луги такъв вид търсят хора 
от отдалечени краища — Нс 

Тимошка

Освен по актуални пробле
ми и политическо-стопанския 
живот в Нишки регион на 
разширеното заседание иа 
Междуобщинската конферен
ция на СКС в Ниш стана ду 
.ма и за темата: осъществя
ване на конституционните 
концепции но основните орга 
иизацяи на сдружения труд 
(ООСТ), 
свързване и сдружаване рс-

отрази и енергийната криза 
обхванала света. От друга ст 
рана много организации твър 
дс бавно се преустрояват в 
духа па конституционните на 
чала. Това с една от същсст 
вените причини, чс в много 
трудови организации в Ниш 
кн регион мощностите нс сс 
ползват напълно, така че 
производствените разходи са 
големи. Несъответно с и зап 
лащансто и все още в органи 
зациитс се отнасят прими
тивно. когато сс касае за 
специалисти.

Заслужава внимание кон
статацията, чс над половина 
Та организации в този решем 
нямат ООСТ, па дори п в 
пяко-и имащи и над 1000 ра, 
ботпици. 13 такива самоупра 
вителпм устройства трудно 
може да сс говори за еамо- 
управителпо влияние па тру 
дещитс се върху процесите в 
организацията.

Освен това, характерно с 
явлението на автархичиост в 
сложим те организации па 
сдружения труд. 13 тях пък 
се явява тенденция към за
тваряне и твърде бавно 
свързване с организациите в 
сдружения труд. Причина за 
такова поведение трябва да 
се търси в боязъпа от цент
рализация.

Всички тези тенденции за
бавят осъществява на задачи 
те на икономическата полити 
ка и по-последоватслно кон
ституиране на непосредстве
ното самоуправление. Затуй, 
бе казано на заседанието, 
борбата за иконом!Ичека ста
билност е същевременно бор 
ба за конституционно преус
тройство и обратно. „Понеже 
без последователно органи- 
зираио самоуправление в тру 
ловите организации 
самоупрпвитслио договаряне 
в рамките иа по-големите и 
по-малкигте обществсно-поли- 
тическп общности.

Принос към подготовките 
на второто заседание иа ЦК 
иа СКС дадоха секретарите 
па комитетите в Бабушннца 
и Димитровград. Доказвайки 
неразвитостта на Бабуиишш 
ка община Миодрат Панчич, 

01< па СКС

възможностите,

така в изграждането 
на мрежите ще се ползва и 
доброволния 
лението.

готинска крайна, 
крайна, Иванград и т. н. Та
кова разширяване на работа 
та иска нови влагания, за да

труд на насе-
В. В.

могат да се подменят стари
те, още отначалото аморти
зирани, и да се въведат нови 
далеч по-продуктивни 

-бои.

Димитровград
раз- самоуправнтелно Овцефермазултати от увеличението про 

изводителноетта на труда и 
задачите на Съюза на кому
нистите. В работата на това 
заседание участвува и Вукос 
Булатович, член иа Изпъл
нителния комитет на Предее 
датслсзвого на ЦК на СКС.

През първото полугодие в 
сравнение със същия период 
от миналата година, резулта 
титс иа стопанисване са зна 
чително по-добри. Освен чс 
е увеличено производството 
в региона, намалени загубите 
и подобрена платежоспособ
ността, обща констатация е, 
че тези резултати са могли 
да бъдат по-добри.

Причините спъващи стопаи 
ската дейпоот и по-нататък 
са в преработвателния ха

на промишлеността, .

С увеличаване на производ 
. гството и производителността 
*:на труда сс създадоха усло

вия зд 47-те тъкачи да уве-

пяма

Вече няколко месеци Ин
ститутът за животновъдство 
от Зсмун-яоле работи върху 
проект за овцеферма на зе
меделската кооперация „Сто 
чар”. Овцефсрмата ще се 
строи в Литгнеко поле-край 
село Бачсво. Тя ще има всички 
необходими помещения за 
пет хиляди овце.

Първият дял от проекта, 
който съдържа всички мате
риали за банката, е в заклю 
чителна фаза на работа. Вто 
рият Лял, в който ще бъде 
разработено дългосрочното 
развитие иа овцевъдството 
ще бъде готов до края 
дината. Специалистите на Ин 
ститут от Земун-поле ще бъ
дат непрекъснато в хода на 
работите, докато 
не бъде окончателно

Що се касае до проекта 
за строителните обекти и ос 
та палите помещения, дохция 
изготвят специалисти на 
„Прогрес” — Пирот.

За реализацията на проек
та са нужни средства от око 
ло 25 милиона динара. Те 
ще бъдат обезпечени чрез соб 
довени извори, средства 
дсловния партньор „Агроек- 
спорт” от Белград и банко
ви кредити.

Овцсформата окончателно 
трябва да бъде завършена 
през 1977 година.

личат месечните лични дохо 
ди на 1400 динара, срещу 860 
динара миналата година. Но 
«ма и тъкачи, които сега при 
етечелват и до 2000 динара. 

В „Услуга” правят усилия 
тази стопанска единица, коя
то с възможностите и голя
мото потребление, да обезпе 
«та много по-голяма акумула
ция, да се обзаведе не само с 
нови разбои, /но и да се до- 

необходимите спсци

секретар на 
изтъкна, че Иа 29 011 жители 
в общината! имат само пети 
ма лекари обща медицина и 
само 1500 заети в стопанство 
•го и извъпстонаигството.

И въпреки постоянното по 
добряваие иа стопанската дей 
пост в Димитровградска об
щина секретарят па комитета 
Венко Димитров спря шиша 
името, чс това все още не 
обезпечава стабилност на сто 
паиството в общината. Въп
реки че е увеличена произво 
дителноотта иа труда, дохода 
1И икономичността през изми 
Iгалия период, макар че фон 
довсте постоянно сс увелича 
ват, а и оборотните средства 
растат, в общината има две 
организации, които трябва 
да сс ликвидират. Общината 
обаче влага всички средства 
на Фонда по -стабилизация и 
резервния фонд около 
|работш4ЦИ ла те останат без 
работа, понеже в Димитров
градска община около 
дуппг търсят работа.

еедат и 
алисти.

Усилията чрез конкурси да 
се намерят трима инженери 
като текдоилци, трима техни 
цм като майстори и няколко 
квалифицирани тъкачи, ле 
дадоха желаните резултати.

иа горактер
облягаща сс главно върху 
вносни суровини, а чрез това 
върху стопанските процеси се

проектът
готов.

гато започнат да почистват 
улиците, 
прах.

Между другото . . .
вдигат голям

За поддържане па по- 
добра хигиена пе са доста 
тъчни само 100 хиляди ди
нара, които е отделила Об
щинската скупщина. За мс

В Димитровград само 
двама чистачи поддържат 
хигиената по улиците и па 
зара с повърхина около 
50000 квадратни метра. Спо 
ред някои норми в но-голе

мито и чисти градове за та 
капа повърхнина са необ
ходими най-малко още три 
ма чистачи. Тези двама ду 
ши о Димитровград имат 
само лопати и метли и ко

па
300

ханизация и поддържане 
па чистотата са необходи
ми повече средства.

1200

М. Б. М. Б. Л. А-
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ДЕТСНИ ДОБАВЪЧНИПО-ШЛЕМУТРЕ В ИЗАТОВЦИ по здравноСЕ ОТКРИВА

НОВА осигуряване 

Пирот
пението па добавъчните е 
п,0 18,00 динара за всяко де

дите к11те добивь-чопио ма 
чии н следните случаи:

— за ползващи добавъ- 
411и за деца -според I цоизус: 
група. В тази група увсли-

В Закона за пряка детс
ка защита и детски добавъ
чни е внесено едно нзмеие 

(Служебен вестник" 
СРС бр. 32/74), за унелн

ЗДРАВНА
СТАНЦИЯ

те,
— за получаващи детски 

добавъчни според I/ пензу- 
спа група топа увеличение 
за всяко дете с 16,00 динара.

Повишението на детски
те добавъчни влезе в сила 
от 1 август 1974 година и 
службата в Общността по 
здравно осигуряваме па ра 
богипнптс шс го изплаща 
без издаване па отделни 
решения и трудовите орга 
шпации и счетоводните 
им служби те съставят

11110
на

За осемте ссла във Висока 
утре е малък празник. В Иза 
товци ще бъде открита но
ва здравна станция и те ня
ма вече да се разкарват и 
да губят с днп. когато имат 
нужда от лекар.

В здравната станция в Иза 
товци щс идва лекар обща 
практика от здравната стан
ция в Смиловип, а ще се 
организира и зъболекарска 
служба.

На тържественото открива 
не на станцията ще присъ- 
ствуват представители на 
Здравния дом. Комуналния 
завод за социални осигуров
ки в Пирот, представители 
на обществено — политиче
ския живот в Димитровград 
и «а местната общност в 
Изатовци.

списъци на получаващите 
детски добавъчни като само 
добавят увеличението към до 
сегашните детски добавъ
чни.

В спорни случаи заиите 
сованите могат да напра
вят спРавки на тел. 26-49.

Бабушнира

Трябват още лекариПред здравната станция в е. Смиловци

След освобождението Бабушнина имаше само 
един лекар и болногледач. Първата амбулатория 
бе поместена в частна къща, а по-късно бе прене
сена в обществени помещения. През 1948 година в 
града пристигна и първия стоматолог. Ннколко го
дини по-късно към амбулаторията бе открит и ста
ционар. Бяха създадени по-добри условия за работа 
на здравната служуа.

С построяването на нова сурзда през 1958 го- 
в Бабушнишката община значително се по-

*: На здравни теми ♦♦:
♦

♦
♦

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ АРТЕРИОСКЛЕРОЗА ♦
♦: : дина

добри здраве спазването. Бяха приети на работа пе
тима лекари обща практика, а към Здравния 
бе открит диспансер за деца от предучилищна въз
раст. Откриха се здравни станции и по районите: 
в Любераджа, Велико Бонинци. Звонци и Стрелъц.

Неотдавна са открити и амбулатории - в най- 
огдалечените села — Богдановац и Раков лол.

♦: Това заболяване е широко разпрост
ранено във всички страни на нашата пла
нета. Възникването и развитието на ар
териосклерозата се обуславя от много 
фактори— наследственост, нервна и. ен
докринна система, заразни и други бо
лести, тютюнопушене, употреба на спир
тни напитки, тлъста животинска храна 
и др. Но водещо начало е разстройство
то на холесгериновата обмяна.

Артериосклерозата засяга предимно 
зортата и големите артерии на сърцето, 
мозъка, бъбреците, ръцете, краката, а 
понякога цялата артериална система. 
Характерни признаци на мозъчната ар
териосклероза,. на пример са психичните 
промени. Някои болни стават упорити, 
капризни, подозрителни, жестоки, а дру
ги — доверчиви, лекомислени, безгриж
ни. В повечего случаи паметта отслаб
ва и почти напълно изчезва. При арте
риосклерозата във вътрешните артери
ални стени, се отлагат липиди, главно 
холестерин и негови производни, мастни 
киселини, бета-липопротеиди, а също та
ка калциеви и други съединения в нез
начителни количества. Това предизвиква 
разрастване на съединителната тъкан и 
като последица образуването на липид- 
ни петна. Такива петна се наблюдават 
във всички възрасти, но особено много 
в зрялата. Холестеринът се намира в 
кръвта и всички клетки на организма. 
Богати с холестерин са тлъстото месо, 
тлъстата риба, мозъкът, сланината, свин
ската маст, кравето масло, жълтъкът на 
яйцето и други.

В човешкия организъм непрекъснато 
се образува холестерин. Това вещество 
е необходимо за редица важни физиоло
гични функции -— предпазване на чер
вените кръвни телца от разлагане, при
чинявано от токсини, чужди серуми, 
змийска и пчелна отрова, синтезираме на 
биоактивни съединения (жлъчни кисели
ни, хормони на мъжките и женските по

лови жлези, хормони на надбъбречната 
кора, провитамин ДЗ и други. Някои 
природни и синтетични вещества задър
жат усвояването на холестерина в тън
ките черва, а други улесняват окислени
ето или пък пречат на отлагането му в 
артериалните стени. По-важни вещества 
с антисклеротичии свойства са: бета си-

::
ДОЛ!! :

♦

1: ♦

! ♦

х ♦ Разширяаването на мрежата от здравни стан
ции в общината до значителна степен подобри здра 
вните услуги на населението. С изключение на ам
булаторията в Стрелъц, останалите 
подходящи помещения, а в много от районите цен
трове са построени и жилища за медицинския пер
сонал.

тостерин, лецитин. метнонин, холин, мн- 
оинозит, витамин А, Е, Ф (незаменими 
мастни киселини), В1, 136, В15, П, ПП, У.

Бета-ситостеринът се съдържа зна
чително в растителните продукти, глав
но в царевичното, пшеничното и памуч
ното масло, в пшеничните трици, копри
вата и др. някои страни той отдавна сс 
използва за лекуване ма артериосклеро
зата. Децитинът се намира в лещата, со
ята, граха, фасула, яйчевия жълтък, чер
ния дроб; метионинът — в соята, граха, 
место, рибата, черния дроб, яйцата, мля
кото и млечните произведения, холиньг 
в граха, фасула, спанака, гъбите, риба
та, черния дроб; миоинозът — в’ граха, 
фасула, пшеничните трици, черния дроб' 
Витамин Ф образува основната маса на 
растителните масла царевично, пше
нично, орехово, фъстъчно, слънчогледово 
и др. Витамин А се

:■ ♦
♦

I♦ са поместени в

!
♦ Днес на един лекар в Бабушнишка община 

се падат по 6 хиляди, а на един стоматолог — по 
15 хиляди жители. Затова се предприемат мерки за 
ооезпечаване на нови медицински кадри, 
всички жители в общината са обхванати с

:
♦: защото 

със задъл
жително оаигураване и трябва да му се обезпечат 
добри здравни услуги.

:г
♦

X

ПОВИШЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕI намира само в жи
вотинските продукти — ,най-много в кра
вето масло, яйчевия жълтък, 
дроб, рибеното масло.

Изброените вещества играят същест
вена роля в предпазване 
развитието на артериосклерозата. Но ос
вен антисклсротичиото действие те из
пълняват и други важни функции в ор
ганизма.

! На последната 
Републиканската общност 
по пенсионно осигуряване 
в Белград пенсионерите в 
централна Сърбия наскоро

сесия на валидно осигуряване е при 
ето

черния
и решение занапред 

най-висока пенсионна ос- 
в Социалистическа 

република Сърбия да бъде 
6265, динара.

! :
♦н задържане : нова

ще получат увеличение на 
пенсиите от 7Антисклеротичен ефект в значителна 

степен оказват и такива фактори като 
трудът, спортът и туризмът. Те не само 
тонизират организма, но и значително 
понижават 
холестерин.

на сто и на 
всички ще бъде изплатено 
по 50 динара. Тези 
ще бъдат изплатени от 1 
септември.

♦
♦: Пенсиите ще бъдат уве- 

личени с оглеА\ на увеличе 
иието на жизнените разхо 
ди, които най-много зас
трашават 
пенсии.

суми
съдържанието на кръвния

* др. И. М. На същата сесия на Ску 
щината по пенсионно

♦ лица ^ с малки
и ин
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Из дейността :.а Общностите на интересите

ВСЕ ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА ВУКОВ СЪБОР
В родното място на беле 

жития наш книжовник и 
творец на народно писмо 
и четмо Вук Стефаиович 
Карадж1ич — Тършич, тези 
Дни е открит 39-ия Вуков 
събор.

Откривайки събора пред 
седателят на Сръбската ака 
демия на науките Велибор 
Глигорич изтъкна огром

ното значение на Букова
та езикова реформа в разви 
тието на сръбската култу

Общността на интереси
те по детска .защита в Ди- 
тровград за работата на 
.Детската градина отделя 
годишно към 400 хиляди 
динара. Родителите

В тези разговори е става
ло дума за построяване на 
детски почивен дом в посо 
чената местност. При-това

а в началото би имал от 50 
до 60 легла.
Да напомним кам края, че 

тази година Фондът по дет 
ска защита изпрати на

ра.

На тържеството присъ 
ствуваха и голям брой пи
сатели, обществено-полити 
чески дейци и граждани.

Буковият събор ще про
дължи до 15 септември.

запла
щат една част от разходи
те, в зависимост от ' • "

услови
ята предвидени, в правилни 
ка на това възпитателно
заведение.

За да се Димитровградсъгласува всич
ко със съвременните 

• сквания, Общността 
тересите ги подготви 
че да ги верифицират и ре 
публиканските органи. За 
целта трябва да се

изи- 
на ин- 

така,

осигур
ят средства за парно отоп 
ление и набавка на необхо БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИдимия инвентар.

Така 
самоуправително

димитровградското 
устрой

ство настоява да претвори 
в акция и действителност

Сурдуднца: Изпълнение културно-художествен състав

летуване 30 деца по съвети 
на лекар, чиито родители 
имат малки доходи. Днев
ният понсион възлиза 75 ди 
нара. Миналата година та
кова летуване ползваха са 
мо пет деца от цяла Дими 
тровградска община.

Представители на Изпълни 
телння съвет при Общинска
та скупщина. Общинската 
конференция на Социалисти 
ческии съюз, Общинския син 
дикалгн съвет. Съюзни на мла 
дежтс, на общностите на ин 
тсрсспте от областта на обра 
зованието и детската защита, 
и директорите на основните 
училища неотдовиа разисква 
ха по нсвия закон за осиов 
ните училища и във връзка 
с него осигуряване на без
платно школуване на бедни 
ученици и обезпечаване на 
безплатни учебници и пома
гала.

ства за прибавяне 
и предполага се, че 70 на сто 
от учениците в общината ще 
получат безплатни учебници.

на книгитоп получи и свое име и тр 
ябва да носи название 
„Братство и единство”. В 
тази насока вече са водени 
разговори в Републикан
ската общност по детска 
защита.

Според замислите, обек
тът ще се проектира така, 
да може да се догражда,

една отдавнашна замисъл. 
Раздвижва 
в околността на Погоновс 
ки манастир, чийто 
рит предизвиква възхище
ние, да се построят обекти 
за детски почивен дом. Об 
щността 
предназначи 200 хиляди ди 
нара за осъществяване на

се инициатива От друга страна, трябва да 
се организира акция на соли 
дорност, по-старите ученици 
да връщат книги, за да мо
гат от тях да учат по-малки

коло-

те.
на интересите С безплатни учебници ще 

бъдат обезпечени всички де
ца, чиито родители получа
ват детски добавъчни, или 
доходът им не надминава 
границата за детски добавъч 
ни.

М. Б.

ЗАВЪРШИХА ФИЛМОВЕТЕ СРЕЩИ „НИШ 1974”тази замисъл.

Благодарение на тази ини
циатива вече през септем
ври ще се проведе съвеща 
ние с представители на об 
ществено-политическите ор 
ганизапии и Общинската 
скупщина, за да се догово 
рят за по-нататъшна акция 
в тази насока. Предвиждат 
се разговори с представи
телите на училища и съот
ветните общности на инте 
ресите в града-побратим 
Александровац, както и 

. с Пригцина и Чантавир.
Тази активност се свър

зва с разговорите, устрой- 
при провежда

не на фестивала на наро- 
училяща

в Смиловци СР Сърбия

ВОЯ МИРИЧ ПОЛУЧИ ПРВА 

НАГРАДА
На съвещанието бе взето 

решение безплатни учебни
ци да се обезпечат за най- 
бедиите ученици в основните 
училища. За целта Общинс
ката образователна общност 
ще осигури средства от 90 
хиляди динара. Тази сума е 
55 на сто от нужните сред-

Бе прието и решение за 
осигуряване на превоз за 
всички ученици, които спо
ред новия закон имат праве
на това.

хиляди динара за иай-успе- 
шна мъжка роля спечели Ар . 
нолд Товорник за пресъзда
ване на образа на Тяша в 
същия филм.

Голямата повеля и 5 000 ди 
нара получи Божидарка 
Фрайт за изпълнение на ро
лята на Нада във филма 
„Ужишка република” па Жи 
ка Мптрович, а голяма по
веля за мъжка роля получи 
Раде Шсрбеджия като ма
йор Барац в същия филм. 
Повеля за женска роля .и 
4 000 динара получи Ирена 
Муламухич за ролята ма сср 
витьорка във филма „Поле- 
иов прах” па Райко Гърлич 
„Където и да пукне”... В съ-

Девстите филмови срещи 
„Ниш 74” завършиха в не
деля, на 8 септември с разда 
ване на наградите. Журито 
на срещите с председател 
Мира Банян за най-успешно 
изпълнение на роля първа на 
града макет на Челс кула и 
15 000 динара присъди на Воя 
Марич за ролята Ахмед Ну- 
рудия във филма „Дсрвишът 
и смъртта''. Бюстът „Царица 
Теодора” и парична награда 
от 10 000 динара за най-успе 
шно изпълнение на женска 
роля получи Майда Гърбец 
за Аника във филма „Поле
тът на мъртва пгичк 
Живсгип Павлович, докато бю 
ст на цар Константим и 10

А. д.

ваши се
а” па

надностите

щия филм повеля за най-до
бра мъжка роля н 4 000 ди
нара получи Младен Будн- 
шчак.

Награда за най-добра жеп 
е»са спизодиа роля 
динара получи Радмила Джу 
ричин за изпълнение на ро
лята па Флорика във филма 
„Парлог” па Карол В 
а същата награда за най-до
бро .изпълнение на мъжка 
роля получи Велко Маидич 
— за (изпълнение *па ролята 
на Карала им във филма „Дср 
вишът и смъртта” на Здрав
ко Вслимировнч.

Специално прмзнаяше 
успешно изпълнение получи 
Марко Тодорович за ролята 
на върховния комендант във 
филма „Ужишка република”. 
Накрая па Срещите бе провъ 
зглассна 
кииоактоьрока двойка. И та 
зи година това бяха Стани
слава Пешич (и Властимир
Сто ИЛ КОШ 14.

СМИЛОВЦИ

Гдо от 3 000

1 Пред книжарницата — „опашка” за учебници

На Босна кобилап чек,

возванс на ученици от отда
лечените села до централно
то основно училище, 
услуги ще върши предприя
тието „Ниш-скспрес” от 
Ниш. Също бе договорено за 
започване с работа на учени 
ческия стол и пр.

В самото начало па тази 
учебна година 
съвет при основното учили
ще в Смиловци предприе
най-необходимите подготовки
за по-успешна работа през 
годината. Още на втория уче 
беи ден бс проведена учи
телско-родителска среща, на 
•която родителите бяха обс
тойно запознати с разпоред
бите на повия закон за ос
новно образование и възпита 
тгие. Преподавателите и ро
дителите конкретно се дого
вориха на кои ученици ще се 

безплатни учебници, а 
това са болшинство от уче- 

райоиа на забърдис.

Същевременно бе обсъден и 
въпросът за безплатно пре-

учителският
Тези

На възпоменателна плоча 
ще бъдат записани имената на 
загиналите не само в ката
строфата от 5 октомври, но 
н преди това. Защото на пъ
тя през тази планина, след 
овобождението са загинали 
25 пътника, между конто и 
няколко младежи.

На мястото, където ще се 
строи паметната чешма, то
ровите от основното учили
ще в Горна Любата преди 
няколко години са засадили 
над 500 декара борова гора.

В. В.

По повод петгодишнината 
от автобусната катастрофа 
па Бесня кобила, в която на 
5 октомври 1969 година загу 
биха животите си 16 души, 
се строи паметна чешма.

Пътното предприятие във 
Враня с взело решение за 
изграждането на тоя обект 
да осигури 100 хиляди дина
ра. Изграждането ще помо
гнат и обществено — нолити 
ческите организации в Боси- 
доградена община.

Непосредственото сътрудии 
между просветните

за
чество
работници и родителите 
този район ще допринесе за 
по голям успех в образоватсл 
н-о-възпитателната работа на 
училището през учебната го
дина. Понастоящем е в ход 
акцията за абониране на уче 
цици и прал подаватели на из- 

издателство

от

11 а й -поп у ляр 11 аталадат
надаиияга

„Братство”.
ИИ1ЮТС в

Б. Марков
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МЛАДЕЖТА Е ГОТОВА ДЛ ПОМОГНЕ В ПОПРАВКАТА ИМ

Но за какво служат днес 
залите иа -кооперативните до 
моис? В тих кооперацията си 
складира брашно, цимент и 
други стоки. Никои залт слу

[1
га се поставя въпрос.- чии

селата, кой трио 
тях, кой

Веднага след войната в Бо 
силеградека община бе поде
та инициатива за изгражда
ше на кооперативни домове. 
Зашьснлът тогава беше земе 
делскнте кооперации да ста
нат организатори на земедед 
окото производство, и затова 
трябваше да имат-съвременни 
магазини, складове за семена 
и минерални торове, земедед 
ски машини, за съвременна 
обработка на земята. Също 
така се считаше, че тези до
мове ще се превърнат в кул 
турни средища по селата — 
ще имат библиотеки и читали 
ща, където производителите 
наред със земеделска лите
ратура ще взимат и други ни 
тересни за четене книги. Тря 
бваше да имат и помеще
ния за културно-забавни прог 
рами. С една дума — очаква 
ше се тези домове да станат 
база за организиране на нов 
живот на село.

Замисълът наистина беше 
хубав.

И правилно разбрали идея 
та, селяните след свършване 
на работата в полето, в не 
делиите и празничните дни 
работеха на строежите на ко 
оперативните домове. Освен 
физически труд — те дава
ха доброволно и строителни 
материали.

Така много кооперативни 
домове в Босилеград ска общи 
на бяха сложени под покрив.

А какво стана после?
Кооперациите да поправят 

по едно-две помещения за кан 
церарин и магазини. Тук-та 
ме са пооправени и залите. По 
такъв начин са направени ко 
оперативните домове в Дол
но Тлъмино, Горна и Долна 
Любата и Горна Лиснна. Не 
са довършени сградите на ко 
оперативните домове в Рай- 
чиловци, Брестница, Бранков 
ци и Църнощица.

домовете но 
пп да сс грижи за 
да ги поддържа и да управ
лява е тях?

жат дори н тих да ее гот- Л отговорът? Той трябва да 
паря изкупен добитък? ! Сери дойде. Аз искам да Дам ЬЛ- 
дпте слабо се поддържат — мо предложение. Ечшам, чс

мш
а я щ

г

БАСКЕТБОЛ

Две победи и едно поражение
„СВОБОДА" (Димитровград) — „ВЕНТИЛ" (АЛЕК- 

САНДРОВАЦ) 105 : 67

Димитровград, 8 септември, 11 гршдс па „Сво
бода'. Зрители около 300. Време хубаво за игра. 
Съдии Г. Мнтич и С. Живкович (Ниш). „Свооода . 
А. Петров, В. Минев, М, Петров, Н. Величков, Н. 
Димитров, Е. Соколов, А. Вукович, И. Левов, II 

Г. Минев.Симов и 
В безинтересна игра бас

кетболистите на „Свобода' 
успяха високо да победят 
отбора иа „Вентил" с ре
зултат 105:67 (48:35). На иг 
рата оказа влияние слаба
та игра на гостите, понеже 
домашните 
ти превъзхождаха гостите 
във всяко отношение.

есенния полусезон на бас
кетболните срещи. В два 
.мача димитровградските 
бас к етболисти 
побели, докато един мач 
загубиха само с една точ
ка. В момента баскетболи
стите на „Свобода" се на
мират на четвърто място 
между десетте състезава
щи се отбора.

извоюваха
най-добре ще бъде ако 
щипската скупщина вземе ре 
шепне онези части на коопс 
ративнитс домове,' предна
значени за стопански цели 
да си останат на кооперация 
та, а помещенията за кул
турно-забавен живот да бъ
дат отстъпени на Центъра за 
култура и забава или на мес 
тните общности. Новите сто
пани на тези помещения би 
трябвало да ги поправят и 
доведат в ред. за да могат да 
служат за предназначението 
си. В уреждането «а тези по 
мещения трябва да се потър
си съдействието на младеж
ките организации, Социалис
тическия съюз и др. общест
вено-политически организа
ции, които ще имат нужда от 
тях. В тази акция могат да 
помогнат и основните учили 
ща, защото и те ще ги полз
ват за устройване на програ 
ми и др. тържества. В ония 
пък села, където няма усло
вия за организиране на кул- 
турзго-забавен живот, не би
ва да се допусне кооператив 
ните домове да се разпадат 
поради неупотреба и да за
приличат на безстопанствено 
имущество. И за тях би трябва 
ло да се намери някакво реше 
ние. В Бранковци например 
помещенията на кооператив
ния дом могат да се ползват 
за местна канцелария и за 
районна амбулатория. В Брес 
тница — районна амбулато
рия, ако се поправи пътя до 
селото. В Долна Лисина мо 
жс да се намери временно 
решение: сградата може да 
се отстъпи на ползване на уп 
равлението иа строещия се 
язовир. В нея може да ое ор 
ганизира обществена и кул
турна дейност. В Църиощи- 
ца — сградата може да сс 
адаптира за амбулатория, ако 
се поправи пътя дотам.

По този начин 
ят от руиниране тези скъпи 
обекти и ще се създадат 
добри условия за културно- 
забавен живот. Това 
едно мнение. Нека по въпро 
са се изкажат и други.

31 много от тях са руинпрани. 
Особено помещенията, пред
назначени за организиране на 
културно-забавен живот.

Домовете са дадени иа уп
равление и ползване на ко
операциите (днес обединена
та кооперация Босилеград). 
Кооперацията като стопанин 
не е заинтересована за поп
равка и поддържане на същи 
те. Особено на ония части, 
предназначени за културни 
цели. А ако се случи някъде 
да ги поправи — тя веднага 
ги превръща в магазини. Кул 
турната общност в Босиле
град, а и Центърът за култу 
ра и забава нямат право да 
поемат грижата за тях. И се-

баскетболис

Това беше четвъртия 
кръг на състезанията в Цен 
трална сръбска дивизия, в Предраг Димитро*-

футбол—Започнаха състезанията в Нишко-пиротско 
на дивизия

УСПЕШНО НАЧАЛО: »Б0РАЦ« 

(Б. ЧИФЛИК) - »А. БАЛКАН»Конкурсната комисия при Организацията на 
сдружения труд при (ОСТ) на комунално — жи
лищното предприятие „Услуга" в Димитровград 

обявява

0:4 (0:1)КОНКУРС
за попълване на вакантно място 

СЕКРЕТАР 
Условия: Б. Чифлик, 7 септември. Игрище на „Борац". 

Зрители около 300. Време хубаво за игра. Голмай
стори. С. Мнрковнч в 30, М. Петров в 65, Б Ми
хайлов в 70 н 82 минута. Съдия Т. Йованович (Пи
рот).

„Асен Балкански”: Д. Гаков 8, Д. Велков 7, 
А. Пейчев 7, П. Димитров 7, А. Петров 8 ,С. Мир- 
кович 7, Б. Каменов 8, А. Милев 8, Б. Михайлов 8 
и М. Петров 8.

В първия кръг на състе
занията в Нишко-гшротска 
футболна дивизия „А. Бал
кански”, в хубава и инте
ресна игра, високо победи 
отбора иа „Борац" с резул 
тат 4:0 (1:0).

В равностойна игра през 
първите 45 минути димит
ровградските футболисти 
успяха с гол на С. Мирко- 
вич да осъществят 
преднина.

През второто полувреме 
гостите от Димитровград 
показаха игра на високо 
равнище, която 
лява успешно начало 
зва, че футболистите на „А

Освен общите условия за получаване каче
ството на работник в сдружения труд, кандидатите 
трябва да изпълняват и други условия:

а) да имат виеше специално образование (ди
пломиран юрист с три години трудов опит);

б) полувисше специално образование (полу
висша управителна школа с пет години трудов 
опит);

Да притежават морално — политически каче-

Да не са осъждани и да нс са под след-

Аичен доход според правилника за разпреде
ление на личните доходи в комунално — жилищното 
предприятие "Услуга’'.

На работа се постъпва веднага.
Конкурсът е открит 15 дни след публикуване

то му във вестник "Братство”, а ако не се обадят 
кандидати изпълняващи условията, остава открит до 
попълване на работното място.

Със заявлението за участие в конкурса, ка 
ндидатите са длъжни да представят и доказателс
тва, че изпълняват условията на конкурса.

Непълни и закъснели заявления няма да сс 
взимат под внимание.

Заявления да се изпращат на адрес комуна
лно — жилищно предприятие "Услуга” Димитров
град, ул „Маршал Тито” бр. 44

Комунално - жилищно предприятие „Услуга"
Димитровград

Балкански" 
добра състезателна форма. 
Хубавата игра бе и резул
татно

се намиратства;

твие.
изразена, чрез тра 

вкарани гола през второто . 
полувреме.

Нужно е да се 
че всички

изтъкне,, 
олисти нафутб

„А. Балкански" играха доб 
ре и в отбора нямаше сла
би места.

Съдията Т. Йованович от 
Пирот добре води срещата, 
в което помощ му оказаха 
футболистите от двата 
бора, с/ь,с 
си държание.

малкаще ее спас-

(ПО-

ог-
спортсменското

е >само

преде гав- 
и пока

Иван АНДОНОВ
А. А.-
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БОСИЛЕГРАД НЕ Е 

ЗАТЪНТЕНО ГРАДЧЕ
Босилеград 
е красиво градче

Стрезимировски „Оемродчони“В Боилеград 
на Първи май 
1945 година

Неотдавна посетихме квар
тал „Калуджерица", където 
има най-вече стрезимировс
ки „белградчани”. Повече от 
къщите им са завършени, 
други покрити, трети се стро 
ят. Над покривите стърчат 
телевизионни антени, на про 
зорците стрезимировски ша
рени черги. Понякоя „рукат- 
ка” от Клисурско напомня 
за родния край. Много куп
чини строителен материал: 
тухли, камъни, пясък, кере
миди край недовършените 
обекти. Кипи трескава рабо
та. Особено в празничните 
дни, когато не се работи в 
предприятията. Тогава всич
ко живо се захваща На ра
бота — жени, деца, пенсио
нери и строежът расте.

По-заможните самостоятел 
но са направили къщи, дру
ги се сдружават — по един 
апаратамент за семейство. 
Вечерно време майсторите 
се събират в кръчмата „Две 
чинии", разговарят, смятат, 
планират ... Още няколко се 
мейства от Стрезимировци 
наскоро ще започнат да стро 
ят в „Калуджерица". Тогава 
този квартал наистина ще 
бъде „малкото Стрезкмиров- 
ши" в Белград.

Ако ви нанесе път из ново 
стросщите се жилищни ком- 
плески около белград в дос 
та о.т тях ще (срещнете мно 
зина стРезимировчан)и.
' Те са известни като трудо 
любиви и честни хора и доб 
ри майстори строители. На 
безброй постройки в Белград 
(и навред из страната са ра
ботели сръчните ръце на стре 
зимировоките дюлгери. През 
последно време особено при 
сърце им е да се настаняват 
и свиват гнездо тук, в ,столи
цата, където винаги има ра
бота за тях и училища за де 
цата им. Понастоящем в Бел 
град постоянно живеят към 
300 граждани, чието потекло 
е от крайграничното село Стре 
зимировци. Мнозина от тях 
са техници, икономисти, тър 
говци, но най-гоямото число 
принадлежи на строителите. 
Те работят в предприятията 
„Комграп", „Рад", „Полет", 
„Трудбеник’’ и др.

Най-много от тях имат 
къщи в кварталите „Калуд
жерица” — 20, „Карабурма” 
— 4, „Кумодраж” — 3, „Бано 
во бърдо” — 3, „Сеняк" — 3, 
„Братя Йеркович”, и др. 
Къщите са им добре обзаве
дени с най-съвременни дома 
киноки уреди. Някои се още 
изграждат.

Днес, тридесет години след освобож
дението от фашизма Босилеград, 
е затънтено градче. Напротив, той е от
лично свързан с асфалтово шосе с Ниш, 
Белград, Скопие и с Кюстендил в НР 
Балгария. Някога от Босилеград до Бел
град с® пътуваше повече от едно дено
нощие. Сега автобусите 
портното предприятие — Босилеград ми
нават това разстояние (над 400 км) за 8 
часа.

страшните дни на фашисткия терор, ко
гато ЮКП и другарят Тито ни открива
ха пътя към социализма и светлото бъде
ще. Никога няма да забравим неравните 
боеве на нашите партизани по планини- 
ните, когато отекваха бомби и гранати 
по височините на Църпоок Бесна кобила 
и Стрешер и се раждаше свободата.

През 1944 година голям брой босиле- 
градчани стъпиха в партизанските редо
ве. Мнозина от нас средношколците и 
селски младежи, вдъхновени от идеите 
на ЮКП се приключихме към парти
занските отряди. На 8 септември преди 
тридесет години Босилеградскияг парти
зански отряд с останалите части на На- 
родоосвободителната войска на Югосла
вия освободи Босилеград от българските 
фашистки окупатори.

Тази година Босилеград чествува 
30-годишнита от освобождението си от 
фашизма. С неизмерна радост се суми
рат постиженията и с революципен 
порив се набелязват новите задачи за в 
предстоящия период във всички области. 
Изпълниениет» на тези задачи предпо
чита пълно единство и мобилизация па 
всички сили в общината да се довърши 
започнатото и да се осъществи заплану
ваното.

вече пе

на автотранс-

Околността на Босилеград изобилс- 
твува с природни богатства и прекрас
ни планински предели. Самото градче е 
уютено между потъналите в зеленина 
баири Рисовица, Радни дел, Дойчин дел 
и Кремиково. По-надолу по поречието 
на Драговищица са живописните села 
Райчиловци, Радичевци и Млекоминци. .. 
Бссилеградските пейзажи, въздух и кли
мат са дар на природата, който заслу
жава да го опише най-талантливият 
пътеписец. Всички тези хубости предла
гат богато развитие на туризма в тоя 
край, по все докато не се намеси човекът 
— да ги уреди и рекламира — те ще си 
останат неизползвано богатство.

Ние, които се намираме по други се
ла и градове в страната ни, с любов си 
спомняме за родния край, а особено за 
вихрените дни на войната. Ние, няко
гашните младежи и средношколци си 
спомняме за народната революция, за

Любен Дойчинов, 
учител, с. Волковия Тетово Ц. Димитров

ЧЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛДЛАЛЛДАЛЛ.ЛАЛЛЛЛЛ

жаване, понеже чакат запо
вед от 'своето правителство. 
Търсят Да причакаме, докато 
получат заповед и искат да 
не ги нападаме, а за сметка 
«а това няма и те да напа
дат. С това протакане се за 
губва скъпоценно време.

ЖИВОИН НИКОЛИЧ-БЪРКАГлавният щаб в Сърбия с 
директивата си №3 и запо
вед от 28. VIII. 1944 година 
възлага на Двадесет и втора 
дивизия следните задачи, ко- 

след 29. ПОХОДЪТ НА 

XXII ДИВИЗИЯ
ито тя ги приема 
VIII. 1944 година:

1) Да се разгромят главни 
те иедичевско-чсткически си 
ли и окупаторската и неди- 
чевско-четническа власт.

2) Да се проведе обща мо
билизация на територията на 
дивизията.

3) Да се водят преговори 
с българските казарми (части) 
при условие: да минат на

«а НОВЮ под ко- 
Главния щаб в

По същото време българс
ките окупационни власти 
водят преговори в Ниш с 
представителя на германско
то военно командуване за К>- 
гоизток за превземане на ка
зармите от германски части, 
а германският военен пред
ставител в София води прего 
в ори с българското правител 
ство по проблемите на гер
манските сили в България и 
оттегляне на българските 
части от Сърбия. Германска
та команда ое стреми да из
мъкне своите части и мате
риални средства от Бълга
рия, а българското правител 
ство търси да оттегли своите 
части от Сърбия, комплектно 
и с оръжие. Тези преговори 
текат нормално и без затруд 
пения при взаимно разбира
телство, все докато СССР на 
5-и септември не обявява вой 
на На България и тогава не
щата се изострят. Германски 
те части в Ниш пленяват ко 
менданта на Първия българс 
ки корпус и неговия щаб, 
прекъсват телефонните и ра
дио връзки със София. При 
това пленяват и няколко ко 
монданти на дивизии, чнито 
части са стацнонираии в Сър 
бия.

(СлОДВА)

1.
трябва да насочи своята ра
бота и действията на брмглг 
дата. Щабът разбира, чс най- 
-спсшиите задачи са прегово 
рито с българските части и 
ликвидирането на нсдмчсвс- 
ко-четии че ските сили и вър
ху това насочва своите сили, 
без да пренебрегва и остана 
литс задачи. Самият щаб с 
оглед на мястото па пребива 
исто си (Добро поле — Вус) 
отпочва проговори с Щаба на 
граничния батальон в Кру
шовица. Същевременно запо 
вядва на бригадите да отпо- 
чиат преговори с български
те части и гарнизони в свои 
тс сектори. Щабът на 8-а 
сръбска бригада води прого
вори с частите в Гърделица, 
щабът па 10-а бригада с ко
мандването с казармата в 
Прдеяие, Пиротският отряд 
с командира на граничната 
чета в Любораджа, коман
дването в Кална с щаба на 
българския батальон на Тум 
ба, а командваното иа Пи-

си трябва да обезпечи създа 
ванс на корпус най-малко от 
две дивизии.

7) Със създаване на нови 
партизански отряди да пок
рие цялата територия.

8) На формирането и дей
ността на тиловите военни 
власти да сс обърне голямо 
внимание — с формиране иа 
дивизионна военна област да 
се направят подготовки за 
формиране на корпусна вое
нна област.

9) Въпросът за поддържане 
връзки с НОВ иа Бълга

рия в тази обстановка сс пое 
тавя пред 22-ра дивизия, ка
то особено важна задача.

Освен тези задачи, частите 
на 22-ра дивизия трябва да 
подпомогнат политическите 
организации в дейността им 
на териториите и да осигур
ят работата на учрежденията 
в тила. Когато щабът иа диви 
зията след нападението на 
Власотиице се изправя пред 
получените задачи, поради 
спешността и важността им

ротската военна територия с 
комаидатй иа казармата в 
Пирот.

Командата 
военна територия. Окръжни
ят иародоосвободителен от
бор за окръг Враня и члено 
вете на Окръжния комитет 

Враня начело с

страната 
мандата на 
Сърбия и да съдействуват на 
нападенията на частите на 
НОВЮ срещу германски и 
четнически сили. Доколкото 

не приемат, трябва да 
ги обезоръжат и изпратят в 
България.

4) След преговорите с бъл
гарските части веднага да се 
пристъпи към завземане на 
градовете, в които българите 
представляват главната сила.

всички

па В раи ската

това
на окръг 
Александър Трайкович водят 
преговори с 29-а лех. диви
зия във Враня, члченовете на 
Околийския комитет в Буя- 
новац с щаба на бътарскня 
батальон в Риставац. Комаи- 
дувансто в Масураица с Бъл
гарското командуване на ба
тальоните в Сурдулнца и Вла 
дични хан.

Всички тези прелимниарни 
преговорят, освен няколко из
ключения, биват без резул- 

Щабоветс ат български-

5) Да се призоват 
четнически. щабове да 
подчиняват на командуване-

Главния щаб на НОВ 
и ПО в Сърбия (и да стъпят в 
редовете на НОВЮ, като се 
позовават на указа на крал 
Петър от 25. VIII, с който 
е разпуснато „Върховното ко 
мандуване 
войска в родината".

6) На получения сектор, 
обхващащ територията от 
Южна Морава и Нишава до 
бълтарската граница и Лчиня, 
22-ра дивизия с действията

сс на

то на

тат.
тс части приемат преговори
те, но дават обяснения, чс не 
могат да минат на страната 
иа НОВЮ и водят борба сре 
щу германските сили, нито 
могат А» позволят обезоръ-

на югославската
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В часове на отдих и почивна
Йежи Новосад (Полша)

ПРОИЗШЕСТВИЕ
I Разбира сс, в тази ситуа

ция ние, безпомощните участ 
цици и автомОб!^ЛIгото залрьс 
тване, решихме ла уведомим 
годеника на лекомисленото 
момиче. Той живееше в стар 

на седем километ- 
кръстовище. 
спринтьор и 

шампион по бягане но покри 
автомобили си преддо-

сн клаксона и 
поза час и подел 
беше напълно об

2000-та година) на е лакътя 
,стоя в тази 
пипа, което 
ясиимо, ГЬЙ като вече пели 
осем месеца никой не беше 
я ухажвал.

(Призрак наНемо до ти се тресу 

порцотье!
от топа,Всичко започна 

че старчето от форд-таунуеа 
почна да ухажва младото мо
М11ЧС ОТ МОС*011**40, *’а 1,аС*

бяхме зад тях, веди а- 
впечатление

мерцедес
от нашето 

известен<>. ра о 
ЕдинНо иай-неприятно бе това, 

че москвичът на девойката 
стоеше редом е училището, 
което бяхме открили преди 
половин година и един авто
бус. Учителката също натие- 

клаксона, протестирайки 
срещу това явно «окяарява- 
ис па децата. Лла и този про 

ле даде никъкъв резул-

копто
га ип шаправи 
прнмнтивнзма 
ухажваме. Той предложи да и 
провери скоростната кутия. 
После се увлече дотолкова, 
да проверява п дали фарове 

наред. Виждайки това,
гражданката, 
в петнадесетата, смятано от 
кръстопътя, волта, почна да 
протестира гръмко. Тя патис

»
неговотоу, 113

ни на 
жи услугите.|

Оплака ми се тува скоро Ставрнч дека му 
се тресу парцашете, кига отоди у општинуту. 1у, (,
бре, олан, думам му я требе да те не срам. Слу- (; 
шай, кикво че ти кажем и кво йе записано у 
най-толемнят закон.

__ ^ <
У нас власт и управленнйе у руНете не на

трудови хора, демек на ония човеци што нека- • 
рую леб у вабрнНе, подето, у работилпнце, * 
коперацнйе, школе, болннце и лругде. Насекуде | 
работни човеци сдружуюу своюту работу аа сао- 
йе добро и за доброто на народат. 1ако се пране 
организацнйе на удружену работу (окайу Ьи > 
ОУР!) — да кажемо предприятие, вабрнка, ра- , 
ботплшща, учрежденийето — работнически ^ 
съвет, кооперативен съвет, у општинску скупш- , 
тину, кнко што сам я делегат, а има и друбн < 
койи иду по-нагоре у републику и ведерацнйу- 
Секоя организация сн има свой закон (ока се 
устав по бугарскн, статут по српсЬи) Сами ра- : 
ботн1щи га прайе. Нийе делегатите примнмо оп- < 
штннсЬи статут. Това йе нам основен закон, на 
народа, демек. Е съга, според тия нам закон се I 
пран оправия у општинуту, прайе се органи на | 
управление за разне работе: за стопанство, за . 
грацансЬе работе, за здравйе, за земеделие и за < 

требе. Тия човеци што работе там, , 
койи су учени за тея работе, демек изпълнявю , 
онова, што народът делегати на трудови хора, < 
а при н>и йе изпънение.

девойката■наГоденикът 
дойде още ма другата заран. 
Той отвори вратата на моги
ли ча и предложи на ухажао 
ра да напусне незабавно ко
лата на годеницата му. за- 
щото иначе щял да го нап
рави па пух и прах. И не са 
мо него, но и форд-таунуеа 
му. В отговор на това съблаз 

излезе от колата и 
се хвърли върху годеника с 

сваляне на гуми. И 
ка

нате са която седеше

тест
тат.

Хщ/ц®р нителят

лоота за
гс забърка една голяма 
ша. Годеникът мълниеносно 

от пазвата си гаеченБащата учи сипа си как 
да се държи пред по-въз 
растйи.

— Най-папред им своя 
яш шапка.. ■

—• А как, като те си ви 
наги по-високи от мене...

Майката: Откога ти е 
синьото под окото?

Детето: Откак Пенчо 
„ми върна юмрука

извади
ключ № 19 и почна да за- 
махва с него като с боздуган.

Децата в училището-автобус 
вдигнаха такъв шум, че за
глушиха всички влючени сиг 
нали, изразявайки по този на 
чин възмущението си от по
добни прояви. Един странст- 
вуващ циганин, който пъту
ваше с мотоциклет, 
жи да се организира 
като тото и залагаше пет сре 
щ\/ едно в полза на годени
ка*. Не се знае как щеще да 
завърши цялата тази работа, 
ако не бе се намесил про
курорът, който живееше на
близо в една нова шкода.

Продавачката: Какво ис 
ка:и?

Златко: Моля ви се, кол 
ко струва сладолед от 1 
динар?

предло-
нещогласи— Ивапчо, как 

закона на Архимед?
—- Всяко тяло потопе

но във вода се бори да 
не се удави.друго кикво

Преподавателят: Мир
но, кажи формулата на 
сярната киселина.

Мирко: Ох, на връх ези 
ка ми е...

Преподавателят: Изпл- 
йю веднага, отровна е.. .

— Ивапчо, кога се пи
ша г главни букви?

— Хогато човек е крат 
ковид.

Той обвини съблазните ля в 
нарушаване и на обществе
ното спокойство. Всички го
рещо поддържаха прокуро
ра. Бе свикан съд със съдеб
ни заседатели и собствени
кът на форд-таунуеа бе осъ
ден да изпусне и напомпа от 
ново гумите на всички авто
мобили, намиращи & в ради

Та затова, Ставрийо, кига идеш по работу у ^ 
општинуту, и на друга места, нема да ти се тресу < ^ 
парцаше оти ония човеци що седу по канцела- < > 
рийе, они не су никаква „власт” нади нас и они. ^> 
су работници на башка работу. Ако па нешто си (» 
ядовит, ако има неправдине оди човеци или ор- . , 
ганизацию, тьгай имаш право правду да сакаш , , 
оди судат, кико, човек, кико член на коопера- < 
тивния съвет, кико член на социалистическия ^, 

И друго да йе ясно: дънъска нема шяи- ,, 
чанье, целата работа свуде йе явна и ти имам < *

ус от сто метра.

Ние се похвалихме един 
друг за високата обществена 
активност, пожелахме си по 
скорашно ликвидиране на 
образувалата се „тапа”, зара
ди която тъпчехме вече це
ли осем месеца на едно мяс
то, а след това, маневрирай
ки пеша между колите, се от

.съвет.

право да разберем кво те интересуйе и да
кажеш дум у ту куде требе.

Йоште йеднуш да ти кажем: срамота йе,( 
дънъска за нашега човека да му се тресу парца-,’ 

кига иде у општину. Това йе, кико да ти» правихме към милиционере-вьисте кия пост на кръстовището.
кажем, ньегов втори дом.

Там за нас вече бяха при
готвени пакети със суха хра 
на, доставена, както обикно-

манча|
вено в такива случаи с верто

((УУь/имм,, г ц /ри
—------ ? ЗНЯЧи/г, у

гозги орден в от зойрягя, 
я мрргияя ая янл яо-лсряббЯ, отя&я-т 
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