
ррштНо НА 6 ОКТОМВРИ

ГРАНИЧЕН СЪБОР 

В ДРАГОМАН
На 6 октомври в Драгоман, НР България, 

ще се състои традиционния събор на населе
нието от двете страни на югославско-българ
ската граница.

Съборът ще трае от 6 до 18 часа. 
Пропусквателни за югославските гражда 

ни ще издават СУП Пирот, Бабушница и Ди 
митровград.

На самия ден на събора пропусквателни 
ще се издават на граничния прелез при Гради 
ни, също от 6 до 18 часа.

* вестник н> българската НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
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Оживена дипломатическа дейност

ЮМЮАГИН ЦЕДЕН БАН В ЮГОСЛАВИЯ
Нашата страна посетиха и 

архиепископ Макариос
МАКАРИОС: ЦЕННА 

ПОДКРЕПА НА ПРЕЗИДЕ
НТА ТИТО И ЮГОСЛАВИЯ

Сиримаво Банданараике
и

ПРЕЗ последните десет дни 
президентът Тито и сътруд
ниците му развиха извънред 
но оживена дипломатическа 
активност. В страната ни пре 
биваха последователно пре
миерът на Сри Ланка Сири
маво Банданараике, прези
дентът на Република Кипър 
архиепископ Макариос и пър 
вият секретар на Монголска
та народна революционна па 
ртия и председател на Пре
зидиума на Великия народен 
хурал на Монголската народ 
на република Юмжагин Це
ден бал. чието посещение при 
ключва .в събота.

По време на посещенията 
на ръководителите на Сри 
Лаика, Кипър и Монголия бя 
ха обменени мнения във връз 
ка с билатералните отноше
ния с Югославия и междуна 
родната обстановка. Всички 
разговори са оценени като 
много полезни и конструкти 
е ни в настоящия политичес
ки международен момент.

на република Юмжагин Це- 
денбал със съпругата си е на 
официално приятелско посе
щение в Югославия по пока
на на председателя на Съю
за'на югославските комунис 
ти и президент на Социали
стическа федеративна репуб
лика Югославия Йосип Броз 
Тито.

С това Цеденбал връща по 
сещението, което президен
тът Тито направи на Монгол 
ската народна република през 
1968 година.

Посещението на другаря 
Юмжагин Цеденбал предста 
влява нов значителен принос 
към по-нататъшното разви
тие и укрепване на сътрудни 
чество между нашите две со 
циалистически страни, обо
сноваващи се върху принципи 
те на взаимно доверие.

Във вторник другарите Ти
то и Цеденбал водиха офици 
ални разговори. Те изчерпа
телно обмениха мнения, как- 
то по взаимоотношенията, та

На 22 септември в нашата 
страна пристигна на еднодне 
вно посещение президентът 
на Република Кипър архие
пископ Макариос. Той беше 
посрещнат с всички почес
ти, които се отдават на най- 
висок държавен ръководител.
По време на посещението си 
президентите Тито и Мака
риос и сътрудниците им во
диха дълъг изчерпателен раз 
говор върху кипърската 
криза и за начините и пъти
щата за решаване на положе 
нието в този немирен среди
земноморски остров.

Президентът Макариос при
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стигна в Югославия непо^ред 
ствено след посещението си 
в Алжир и Египет, където с 
президентите Бумедиен и Са- 
дат обмени мнения за разви
тието и последиците на ки
пърската криза.

На пресконференцията с 
наши и чуждестранни жур
налисти президентът Мака
риос зяви: — Ние ще се бо
рим да възвърнем независи
мостта и интегритета на Ки
пър. и за изтегляне на всич
ки чуждестранни войски от 
острова. Кипърският прези- 
нт подчерта, че Обединените 

(На 2 стр.)
Юмжагин Цеденбал

ПРИЯТЕЛСКИТЕ ВРЪЗКИ С 
МОНГОЛИЯ

ВВ ТОЗИ БРОЙ:От 23 до 28 септември пър
вият секретар на Монголска 
та народна революционна па 
ртия и председател на Прези 
диума на Великия 
хурал на Монголската народ

и

I■ПО ПОВОД ПРИСЪДАТА 
НАД ГРУПА 
ИНФОРБЮРОВЦИ

Енароден
(На 3 стр.)

8а ■■ПОСЕЩЕНИЕТО НА СИРИМАВО БАНДАНАРАИКЕ стр. 2 ■
мПО-ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВУВАМЕ НА 

НЕОБВЪРЗАНИТЕ
Враня :■

I 3НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ЗАЩИТА НА ЖИЗНЕ
НОТО РАВНИЩЕ

а3обходимостта от контшгуира 
но и интензивно дсйствуване 
на необвързаните страни в 
провеждането им в живота. 
Двете страни са съгласни, чс 
съвременната международна 
обстановка търси акционно 
единство и солидарност на 
необвързаните страни за по- 
ефикасио решаване на проб 
лема па сигурността и по-на-
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стр. 4ната на актуалната междуна 
родна обстановка двете стра 
ни специално пдчертават, че 
развитието на събитията в 
света през последните годи
ни показва, чс политиката на

По покана на президента 
на републиката Йосип Броз 
Тито и председателя на Съю 
зния
Джемал Биедич председател- 

правителството на Сри
Босилеград:
ИЗКУПВАНЕТО НА 
ДОБИТЪКА В ЗАСТОЙ

съветизпълнителен

ят на

стр. 6
Димитровград:
АСФАЛТОВО ШОСЕ ДО 
СМИЛОВЦИ

стр. 7
ПРЕД КОНГРЕСА НА 
МЛАДИТЕ

Л'
14

Момент от разговорите ■
Е стр. 10татъшиото по-ускорено иконо 

мическо развитие. В това от
ношение и в духа на Алжир 
ската конференция двете 
страни специално изтъкват 
проблема на международния 
то икономически отношения 
и необходимостта от по-иа- 
татъшпо тштемзипираие на 
икономическото сътрудниче
ство между необвързаните 
страни”.

псобвързатюст е незаменим 
инструмент на народите за 
запазване на независимостта, 
отпор срсв(у натиска на си
лата и хегемонията и осигуря 
ванс на пътя към правдив и 
стабилен мир... В разговори 
те е потвърдена актуалност
та и далновидността на оце 
нките и решенията па Четвъп 
тата конференция на необ
вързаните и подчертана ие-

Ланка Сиримадо Банданараи 
ке направи официално посс- 

Югославия от 19 дощение в 
23 септември.

В съобщението за водени
те разговори бе констатирано 
успешното развитие на вза
имоотношенията между две
те необвързани страни и ме
жду другото сс казва: „Об
съждайки активността на не 
обвързаните страни в светли

РЕЙСЪТ ЗА ВИСОК ПАК 
НЕ ВЪРВИ

стр. 11а
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Тодерирайето иа такава ак 
тивност е неприемливо. То е 
насочено не само срещу на
шата страна (но и срещу ос
новните начала, върху конто 
се основават международни
те отношения, сътрудничест
во и приятелски връзки меж 
лу държавите.

ЯО ПОВОД ПРИСЪДАТА НАД ГРУПА ИНФОРМБЮРОВЦИ

РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ ВСИЧКИ 

ВРАГОВЕ
Тази акция не трябва, пи

то да преценим, шито да тюд 
цепим, като и спекулите в 
една част от печата на За
пад. Впрочем, ние сме свик
нали от време на време, в за 

ни и осъдени като леприсм- рцсимост от естеството на
Лион. С това те искаха /V» събитията в нашата страна и
внесат смут и злоупотребят от собствените нужди на чу 
същинските стремежи на раоо ждестраииите кръгове, да се 
тяическата класа, трудещите овяват спекули и проречест- 
со и нашите народи, които ва за промяната на нашата 
се борят за изграждане на политика и „завоите". Това 
нови и по-усъвършснствува- сс пОВТарЯ щ този път и това 
в.и обществени отношения. пс уш изненадва. Обаче, сами 
Този път трябва да сс каже, добрс знаем КОЛКО са аиах- 
че в разплатата е иационали щ ^ чуЖди 1Ш 1гаШите хо- 
зма, техпобюрократизмл и ра тежненията и „програми-
либерализма СКЖ пито един тс" „а остатъците на тшформ 
момент — въпреки че имаше 
такива инсинуации в част от 
»I уждестра I щата пропаганда 
— ис считаше за затворен и 
фронта па борбата против 
бюрократичсско-догматичши - 
те сили. Самоуправитслиият 
концепт за изграждане на 
социализма и необвързаната 
външна политика на Югосла 

което така ясно бе

СЪОБЩЕНИЕТО па Съюзната 
обществена прокуратура за 
процеса срещу числящите се 
към нелегалната група, коя
то е действувала против са- 
моуправптелшш социалагстп- 
чооки конституционен, поря
дък и независимостта на Ю- 
гоелавия не оставя място 
за колебание за каква вра
жеска акция става дума. Дру 
гарят Тито преди няколко 
дни в Йессннце посочи цел
та, димензиите и намерения 
та на този нелегален враже
ски опит. Съществуват нове 
че причини да се спрем вър
ху тоя опит, който сега доча
ка своя епилог н пред съда 
и който с право предизвика 
възмущение на цялата ни 
общественост.

Това 1И11|формбюропско дей
ствува по още отдавна беше 
разобличено като прсдатсл- 
ско. По-голямата част от бил 
шито пиформбюровци през 
изминалите години пзвлекоха 
поуки, по една част от тях 
се притаи л започна да сс 
свързва с уиитариитс, бюро
кратично-догматичните и рап 
ковичевскп елементи, както 
п с останалите врагове на ле 
зависимостта, социалистичес 
кого самоуправление м равно 
правното по народите и на
родностите па Югославия. Те 
засилваха своята коитрарс- 
иолюциоииа активност вина
ги по време па значителните 
битки па СЮК. Тяхната дей
ност се забелязваше от пре

сновани: върху наказателна 
отговорност, поради различ
ни степани -на съучастие. *

Въпреки значителните ре
зултати, които постигнахме 
в осъществяването пд коицеп 
цията на всенародната отбра 
на, самозащита и сигурност, 
обвзети от динамичната бит
ка за решаване па същество 
ни въпроси на обществспо- 
икономпческото и поантичсс 
ко развитие н съзнателни за 
високата степен на единство, 
осъществено в тази битка на 
СЮК, все пак занемарявах- 
ме действувалото па врагове 
те от този вид. Те ошжога не 
изхождаха от нашия реален 
живот п определението па 
пашата работническа класа 
н трудещите се и повече от 
четвърт столетие па развитие 
на страната ни, винаги бяха 
в конфликт със собствения сн 
народ, относно с политиката 
па Съюза па комунистите п 
гсички усилия за напредък 
и социалистическо развитие 
на Югославия и в най-новия 
случай не се касае до някое 
ново, но за добре известното 
и непроменено действуваме 
на крайно неприятелска гру
па, която с догматштната си 
визия на обществените отно
шения и развитие провъзгла 
сява за предателство незавн 
си мото самоуправнтелно со
циалистическо 
необвързаната външна 
гика.

бюровщината.

Борбата против информбю- 
ровщината е открита един 
път и винаги и еднакво ще 
бъде решителна, както и бит 
ката срещу национализма, 
техиократизма и либерализ

ма па време п по време па 
битката па СЮК против на
ционализма. те х 11 обюрократи 
ама и либерализма.

ма.
По времето, когато кому

нистите н всички трудещи 
се плебисшггно приеха Плат 
формата за изготвяне на ста 
нови щата и решенията на Ас 
сетия конгрес, когато вече 
имахме новата Конституция 
и се готвехме за Конгреса 
да конкретизираме задачите 
в нашето по-нататъшно соцн 
алнстическо самоуправнтелно 
развитие и необвързаната 
външно-политическа ориента 
ция, бе поведена една акция 
на която актьорите й искаха 
да придадат значение на ор
ганизирано настъпление в 
борбата срещу нашето ус
тройство, а която още един 
път показа безсилие на роля
та. която те и предшествени 
ците им си приписаха. На 
групичката наши граждани, 
свързана с екстремната ин- 
формбюровска емиграция се 
пршця нито по-малко ншо 
повече, но да формира някоя 
„кова партия” върху основи 
Противоположни на нашето

Решителната битка срещу 
враговете от всеки вид, коя
то не смеем да пренебрегнем 
в никой момент ще бъде успе 
шил, ако още по-последова- 
телно и упорито сс борим за 
осъществяването на Програ
мата на СЮК. С превръщане 
в дело Конституцията и 
становищата на Десетия кон 
грес на СЮК ще се стеснява 
пространството за действува
ме на всички видове врагове 
на нашия социализъм и само 
управление, па и на информ 
бюрозекия.

Необходимо е в нашия бо
гат разклонен политически 
живот в нашата сложна бит
ка за самоуправителен соци- 
а.шзъм да се развива смисъл 
да разпознаваме всичко оно
ва, което е вражеско. Това е 
задължение на комунистите 
~л всички трудещи се, а пър- 
венствено на обществено-по
литическите им организации 
и общности, както и на ком 
петентните държавни орга
ни. С една дума, на всеки са 
моуправител и на всички ор
ганизирани сили в нашата 
независима социалистическа 
самоуправителна общност.

вия
изразено па Десетия конгрес 
на СЮК — още един път по
твърдиха. че ис правим нито 
ще правим как вито и да би
ло компромиси, когато се ка

Тази битка на СЮК — за
силена особено след 21-о за 
седание и Писмото на пред
седателя Тито и Изпълнител 
мото бюро иа Председател
ството от СЮК — те се опи-

еас за принципите на програ 
мната ориентация на СЮК.

Най-новият опит иа тази 
групичка показа, че те не са 
готови да приемат нашата 
реалност и че в нападението 
на нашето социалистическо 
развитие вървят заедно с 
всички врагове на народите 
и народностите на Югосла
вия. За това красноречиво 
говори и фактът, че седмина 
между осъдените са били из 
вестни по изразителното си 
националистическо действува 
ме, а четирима още преди то 
ва са наказвани поради вра
жеска дейност.

ха Да представят като потвър 
ждане па споите тези. че 
пътят на изграждане иа соци 
ам ютическото самоуправле
ние с погрешен и търсеха 
онези политически, обществе 
но-нкономически и междуна 
ционални отношения, които 
в Съюза на комунистите и в 
нашата социалистическа пра
ктика отдавна са разобличе

развитие и 
поли-

Съобщете на Съюзната обществена Подтикнати от обмислени 
мерки, този път от терена на 
прикритото противопоставя
не на нашето развитие те се 
опитаха да тръгнат по пътя 
на нелегална и деструктивна 
акция, насочена към промяна 
на конституционното устрой
ство. Колкото и осамотени те 
с такива неприятелски цели 
са се „организирали" „засе
давали", „планирали“ и т. н. 
поради което и наказанията 
им донесени от съда са при
мерни.

прокуратура

Осъдени числящите се към нелегал
ната група, която е действувала 

срещу социалистическия, самоулра- 
вителен, конституционен порядък и 

независимостта на Югославия

социалистическо самоуправ
ление. Касае се за 27-те обви
нени в Печ и 5—те в Тито-
град, конто според съобще
нието
осъдиха на строг затвор от 
2 до 14 години и на затвор 
от 1 година. Дванадесет осъ
дените са участвували на не 
легално събрание докато при 
съдите на останалите са обо-

съдебните съвети

(ТАНЮГ)

-■-■ЗД
Пред съветите на компетентните съдебни органи в 

Печ и Титоград е завършен процесът срещу тридесет и 
двама души, членове на нелегалната гр^па начело с Ком- 
нен Йовович. пенсионер от Печ и д-р Бранислав Бошковнч 
професор от Пршцина, поради углавно дело сдружаване 
против народа и държавата.

Целта на осъдената нелегалната група е била да се 
организира за вражеско действуване срещу конституцион 
ното устройство на СФРЮ и установяване в нашата стра
на на обществено-политическа система противна на соци
алистическото самоуправнтелно устройство.

Представителите на осъдената група са били 
връзка с информбюровски емигранти, действуващи в чуж
бина срещу нашата страна, и от тях са получавали зада
чи и пропаганден мдтериал.

МАКАРИОС: ЦЕННА ПОДКРЕПА НА 

ПРЕЗИДЕНТА ТИТО И ЮГОСЛАВИЯЩщстВо е международен проблем, той 
непосредствено се касае до 
необвъразнпте страни, чийто 
е той един от най-старите 
членове.

— Много съм щастлив — 
заяви Макариос — че в паве 
черието на заминаването ми 
за Ню Йорк на сесията на 
Общото събрание имах възмо 
жност да се срещна и обменя 
мнение с президента Тито, 
чиято политическа и морална 
подкрепа за нас е твърде дра 
гоценна. Президентът Тито 
е авторитетен и изтъкнат дър 
жавник, един от основатели
те на необвързаното движе
ние и с мъдростта си и дал
новидността си той насочи 
идеите на необвързаното дви 
жение. Народите на Югосла
вия и великият им лидер ка 
то винаги досега се показаха 
искрени приятели на Кипър 
в тези критически моменти.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ» 

СФТ ЮГОСЛАВИЯ във
Излиза всеки петък

Уреждв редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ

Членовете на нелегалната група са провели събра
ние приели „статутарни актове” и образували „ръковод
ство”, а всичко това с цел — създаване на свои органи
зации. Вражеското действуване на групата е осуетено с 
акция на органите на вътрешните работи през април 1974 
година. При арестуването при осъдените е намерено по- 
голямо количество пропаганден и друг матсц/чал с неприя
телско съдържание. По време иа слсдствитео следствените 
правссъдни органи са събрали и други материални доказа
телства, въз основа на които папълно е утвърдена нака
зателната отговорност на числящите се към групата.

Съдилищата осъдиха на строг затвор от 2 до 14 годи 
ни 29 обвинени, а трима са осъдени на затвор от 1 
година. При вземане на присъдите съдът

Издава „Братство“ — 
Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-945 
Годишен абонамент 40. 

а полугодишен 20

Текуща емепс 
62300-603-9529 
СДК — Ниш 

Пммяшц .Лук Кара- 
АЩШК", Ст Пауномч 

М 72 — Ни ш

Президентът арх. Макариос
е имал предвид 

тяхната готовност да влезнат в служба на враговете на 
социалистическото самоуправнтелно устройство и 
висимостта на СФРЮ. както 
друга криминална дейност

(От 1 стр.)
нации са иай-компетентдият 
Форум за решаване на кипър 
ската криза, като добави че 
нищо не може да го

иеза-
и предишната вражеска и 

на една част от числящит^ се
спре да 

се връне на острова. Кипър
към групата.
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ОТМЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕ- 
РЕНЦИЯ НА СКС В НИШ

АКТУАЛНО

Общностите на интересите 

тема на деняКъм по-нататъшно унре 

дяване на регионалните 

общности
м Сгъстената политическа де
йност, която трябва да се 

всичко възможно, щото сдру осъществи до края на годи- 
лсспият труд да се учреди в ната. изисква организирана, 
региона в духа на консгигу- осмислена и рационална ра
нил! а. Като авангард Съюзът бота, която до 1975 година ще 
на комунистите е длъжен да 
направлява всички прогре
сивни сили и в учредяването 
на общностите от регионален 
интерес, службите и институ | 
цинте и тн за да може по ! 
такъв начин да се разбиват 
отпорите на общинска тесно
гръдата затвореност.

на обществените договори за 
начина на Финансиране на 
мощностите.

олед завършеното публич
но разискване върху тези про 
екти и окончателното офор- 
*»ошане на, самоуправителни- 
ао споразумения ще се под
пишат представители на ор
ганизациите на сдружения 
Аруд. иощинската скупщина, 
ооществено-долитическите ор 
ганизации.

Следователно, до края на 
годината се предвижда във 
всички 16 общности на инте
ресите, организационно, фор 
мално-правно, относно само- 
управително. да се съгласуват 
интересите на работническа
та класа, трудовите органи
зации, трудещите се и граж
даните на Димитровградска 
община.

Съвещанието не се спря са
мо върху установяване на те
зи срокове. Политическите 
усилия ще организират й?е- 
давания и семинари на първо 
място за членовете на деле
гациите и за делегатите. Та
кава акция възлага и моме
нтът, в който функционира и 
делегатната система в дими
тровградски условия. Защото 
от досегашната работа на де 
легатите, съветите и Скупщи 
ната трябва да се извлекат 
определени заключения, за 
да може по-ясно да се разгра 
ничи положението и работа
та на отборниците от делега 
тите и делегациите и по-ясно 
формулира работата на съве 
тите и Общинската скупщи
на. Затова се предвижда в 
града, да се организират пре 
давания по тези въпроси, а 
в някои районни центрове 
съвещания.

сия и координационно тяло 
за кадрови въпроси. Групата, 
съставена от икономисти и 
юристи, представители на 
съществуващите общности на 
интересите и секретари на 
различните фондове, е задъл
жена да изготви проекти на 
самоуправителните споразу
мения за формиране общно
сти на интересите, програми 
на дейност у други норматив 
ни актове. От тази група, 
която ще формулира самоуп 
равително-правните принди 
пи. се очаква навреме да из
пълни сложните и отговорни 
заключения. Специалистите 
са длъжни да осигурят всич 
ко, та до края на ноември 
публичното разискване по 
проектите да приключи. Съ
щевременно трябва да се из
берат и делегати за скупщи 
ните на общностите на инте
ресите. Всичко това дава въз 
можност в началото на де
кември скупщините да се уч 
редят и изработят проекти

Трето заседание на Между 
общинската конференция на 
СКС в Ниш

приключи с учредяване на 
общностите на интересите — 
една от решаващите компо
ненти на делегатната систе
ма. Следователно предстои 
интензивна работа по органи 
зиране яа димитровградска
та обществено-политическа 
общност в духа на консти
туционните принципи, тоест 
в духа на непосредствената 
социалистическа демокра
ция.

Компетентните в Димитров 
град неотдавна проведоха 
съвещание на Изпълнителния 
отбор на Общинската конфе
ренция на ССРН и Председа 
телството на Съюза на синди 
катите, на което са определе 
ни насоки за работа и „ка
лендар” на дейностите. Насъ 
вещанието се оформи коми-

има значение не 
само че отчет едо сегашните 
резултати в регионалното 
сдружаване и организиране 
на десетте общини, влизащи 
в състава й. но и че набеля- 
ва насоките на действие във 
всички области на живота и 
труда. То ясно определи и 
ролята на Съюза на комуни
стите и другите обществено- 
политически организации във 
всички сфери на учредяване 
на регионалните общности.

Заседанието посвети и дъл 
жимото внимание на регио
налното информиране. Изтък 
нато бе, че и то трябва да 
се организира в духа на кон 
статуционните принципи в 
общност на интересите по 
инфе рмлрането. Защото и 
.информирането е елемент 
на пълното прилагана е на 
пелегатната система”.

Изтъкна се, че в досегашна 
та работа са осъществени до 
5ри резултати в междуобщи 
нското сътрудничество в Ниш 
ки регион, но то още не е 
достигнало необходимата сте 
пен, макар че съществуват 
обективни условия за сдру
жаване на труд и средства 
за създаване на асоциации в 
стопанството, самоуправител 
ните общности на интереси
те и така нататък. Причина 
за това е и .липсата на един
на програма по регионално 
развитие и планиране, недо- 
статсчна активност на обще
ствено-политическите органи
зации, це е имало по-сериоз
ни акции по осъществяване 
на междуобщинските спора
зумения. а не са изпълнени 
и поставените задачи за раз 
витието на самоуправление
то и укрепването на ролята 
на „работническата класа в 
сдружения труд”. Затова сдру 
ж е пият труд и не е използ
вал всички налични възмож
ности за по-ускорено иконо
мическо развитие не е извър 
шван обмен на опит и не са 
използвани всички природ
ни условия.

М. Б.

ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ - 

РАБОТНИЧЕСКО МНОЗИНСТВО
В организация на ОК на 

ССРН и Общинския съвет ми 
налата седмица в Димитров
град бе организиран разговор 
между представители на общ 
нос тите на интересите, обще 
ствено-политическите орга
низации, юристи от общината 
и представители на фондове 
те за различни дейности при 
Общинската скупщина. В ра 
зговора бе заключено до края 
на текущата година в Дими
тровградска община да бъдат 
учредени 10 самоуправител- 
ни общности на интересите 
и то по: култура, образрва- 
ние, физическа култура, здра 
веопазване, детска защита, 
квартируване, социална за
щита, настаняване на работа 
комунална защита и осигу
ряване «а селскостопанските

производители. Всички тези 
общности, както се зае ста
новище. ще имат работниче
ско мнозинство.

Подготовките за учредява
не иа общностите на интере
сите трябва да започнат вед 
нага. До края на този месец 
ще се изготвят проекти на са 
моуправителни споразумения 
и други необходими докумен 
ти. През втората половина 
на октомври този въпрос ще 
обсъдят 
сдружения труд и местните

общности. Подписването на 
самоуправителните споразу
мения ще бъде към края на 
октомври, а през ноември 
скупщините на общностите 
на интересите трябва да бъ
дат учредени.

Паралелно с изготвянето 
иа съответните документи 
ще се изготвят и критически 
анализи за досегашната дей 
ност на съществуващите об
щности, програма за работа 
и проекто-предложения за 
финансирането им.

организациите на
А. Д. М. Б.

Жизненото дело на Димитър Славов
„Мога да кажа, че електрификацията на този кран 

беше много по-сложна, отколкото в който и да е друг 
слаба материална база на комуната и което е най-важно, 
електрификацията трябваше да поемат върху плещите си 
главно старци. Не познавам друг край, толкова останал 
без младежи. Това ще бъде главна пречка и за бъдещата 
работа.

През тази, 1971 година, в об
щината бяха електрифицира
ни само няколко крайград
ски селища, а днес ток имат 
62 населени места. И всяко 
от тези села с обикалял, над 
гледал работите, давал 
раж и морална подкрепа и 
Димитър Славов, тогава пред 
седател на Общинската скуп 
щипа.

Това с същественото, кое
то за Славов може да се 
каже. Може да се каже и то
ва, че е роден преди 42 годи 
ни в Лукавица. Завършил ви
еше образование — а днес 
е задочен студент на тре
та година на факултета за 
организационни науки в Бел 
град. Носител е иа две високи 
отличия от председателя на 
Републиката и то — Медал 
за трудови заслуги и Орден 
за трудови заслуги със сре
бърен венец.

Съюзът на комунистите, ка 
кто бе изтъкнато на заседа
нието. трябва да предприеме

Оживена дипломатическа дейност
ку-

Южмагин Цеденбал в 

Югославия
Но електрификацията има и свои радетели. Моето 

лично ангажиране като прооктант и на моя екипаж, 90 
на сто се дължи на аигажиарането на председателя на Об 
щинската скупщина Димитър Славов. Трудно ще сс помери 

председател който ще напусне топлата канцелария, удо
бното кресло и Да обикаля терона при най-лошо време. 
Кажете ми моля ви познавате ли друг председател, който 
лично поставя стълбове за далекопроводите”?митст за стопанско сътрудии 

чество, подписване на триго
дишен план за културно сът
рудничество и пр.

Президентът Тито и Цеден 
бал обмениха мнения и по 
близкост иа становищата нд 
международната обстановка, 
като констатираха голяма 
близост на становищата иа 
двете страни. Това особснр 
изпъква в разискванията по 
Близкия изток, Кипър, Индо 
китай. Чили И'други между
народни въпроси. Цсдспбал 
високо оцени ролята на Юго 
славия, специално иа прези
дента Тито. в усилията за /ре
шаване на сегашната криза 
около Кипър, както и изоб
що ролята на Югославия в 
движението на необвързани
те страни.

Двете делегации ще се сре 
щаат отново в пегьк. По това 
време Цеденбал и придружа 
ващитс го лица ще посетят 
социалистическите републи
ки Черна гора и Босна и Хер 
цегоаина.

(От 1 стр.)

ка и по международното по
ложение. Също така взаимно 
се информираха за обществе 
ното, икономическо и поли
тическо развитие на своите 
страни, изграждащи при спе 
цифични условия социали
зъм.

Твърде положително бе оце 
не но бил атералното сътруд
ничество в много области, но 
също така 
че има много възможности и 
потреба за неговото разшир
яване. Специално е посочено 
на добрите и широки между 
партийни връзки за които е 

че представляват ва 
съставка в билатерални

За радетеля на 
слсктродистрибуцията 
— герба на 
Димитровград

Славов голяма дейност 
е показал и от 1954 до 1966 го 
дина, когато работи в Каме
ница. в земеделската 
рация „Сточар”. Тук е изгра 
ждал овчарницц и се грижил 
Да се увеличи броят на овце 
тс в този край, от 1966 г. ди
ректор иа „Сточар” в Димит
ровград. През 1969 година би 
ва избран за председател на 
Общинската скупщина и иа 
тази длъжност с все до ап
рил т.г. Днес Славов е деле
гат на Скупщината на СФРЮ 
и началник в органа на на
родната обрана при Общин
ската скупщина в Димитров 
град.

коопе-е констатирано,
Тези думи, печатани във 

вестник „Братство” в брой 
526/527 от 29 ноември 1971 
година, е казал Душан Миха 
илович, проектант инженер 
в Елсктродистрибуция — 
Ниш. Бяхме принудени да 
цитираме другаря Михаило- 
вич за да дадем кратък очерк 
за Димитър Славов, носител 
на най-високата тазгодишна 
награда — герба т Димит
ровград. Самият той бе лю
безен, както и винаги, но и 
прекадено скромен да каже 
нещо за себе си.

каза; го
жна
те отношения между Югосла 

Монголия. С удоволст 
е дадена положителна

Димитър Славов

Л достатъчно с да кажем, 
че Димитър Славов с опя ра
детел на електрификацията в 
Дим итровградска 
който бс инициаторът на 
тази най-голяма следвоенна 
комунална акция в този край.

вия и 
вие
оценка на досегашните уси
лия за укрепване на сътруд 
ничеството и постигнатите ре 
зултати в тази насока, като 
увеличение на стокообмена. 
Формира не на съвместен ко-

общииа,

А. А.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНАНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ЗАШИТА НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ
Враня

Цените на 

услугите 

под контрол

общестиспю-нолитичемощ от 
ските общности, като ги ос- 
пободят от някои обществени 
матер и а ли и облаган и я.

0бщич1ск1ият профсъюзен 
съвет и Босилеград тези ре
шения е доставил на всички 
трудови организации в общи 
пата и търси до края на тоя 
месоц да бъде осведомен за 
провеждането им.

се предлага организираМеждуобщинската органи
зация «на профсъюзите на об
щините от Врански регион 
разисква върху решенията, 
които трябва да се предприе 
мат, за да се защити жизне
ното равнище на работници
те с НИСКИ лични доходи.

така
не иа безплатни годишни по 
чинки иа работниците, допъл 
нптелио образование и сти- 
пеидираие на техните деца.

Междуобщшюката оргахI и - 
зация на профсъюзите препо 
ръчва иа онези, трудови ор
ганизации, конто поради ма
териални трудности нс са в 
състояние да помогнат ш Ра 
ботницитс си, да потърсят по

На съвещанието се взеха 
конкретни решения, имащи 
краткотрайно и дългосрочно 
значение.

Според решенията, всички 
трудови организации от Вран 
ски «регион са длъжни да об 
съдят материалното положе
ние на работниците си, а от
делно на онези, препитаващи 
се изключително от личния 
си доход осъществен в орга- 

сдружемия

Повече помощ на социално 
затрашените лица

в. в.

Отчетно-изборно заседание на Секцията за 

обществена дейност на жената

иис и изменение на решезше 
'го за социална защита _ на 
гражданите в общината. В 
този смисъл бе дадено пред
ложение право на добавъчни 
да имат стари и изнемощели 
лица, лишени От семейно ста 
раиие и инвалиди, които то
ва право не осъществяват по 
друг начин. Помощта ^трябва 
да възлиза в размер от 50 на 
сто от минималния личен до 
ход. Право на добавъчни ще 
имат и слепи лица и то 50 
сто от минималния личен до 
ход, намален със 30 на сто.

Заето е становище да про 
дължи акцията по обезпеча
ване на безплатно школува
не на ученици в основните 
училища, а бяха разгледани 
и някегл други въпроси — про 
екто-решение за създаване 
на коьшсии при Общинската

Изпълнител/ният съвет при 
Общинската скупщина в Ди 
митровград, миналата сед
мица, разгледа изменението 
и допълнението иа решение
то за пешдфсдствец общест
вен контрол на цените, 
този смисъл, а въз основа на 
решението иа Републикан
ския изпълнителен съвет, бе 
взето решение цените на *ля 
ба, кифлите, бюрека, както и 
цените на занаятчийските из 
делия и различни видове ус
луги от пряко значение за 
жизненото равнище на насс^ 
ле листо в общината, да се 
формират според условията 
на пазара.

Размерът им трябва да пре 
дложЕИ Мсждуобщинският за 
еод за цени в Ниш, а същите 
ще приеме Общинската ску
пщина *на предстоящата се
сия.

ПО-ШИРОКА ДЕЙНОСТ В 

ПРЕДСТОЯЩИЯ ПЕРИОД
низанията 
труд. Материалното състоя
ние на тези работници — ка
зва се в решенията — може 
да се подобри чрез увелича
ване на личните доходи, оои 
гуряване на безплатни закус 
кн .купуване учебници на де 
цата им, оказване помощ при 
заплащане на наеми н др.

В рамките на предложена! 
те решения трябва Да се изу
чат и възможностите за ма
териално подпомагане на уче 
ничеоките столове от Фонда 
по детска защита, а общинс
ките образователни общнос
ти да прибавят безплатни уче 
бннцн на ученици, чиито ро 
днтели получават ниски лич

на
В

курсове но шев и бродерия, 
детската защита и т. и. са 
също области, в конто секци 
ята е изиграла голяма роля.

На. заседанието бе приета 
и програма за работа в пред 
стоящия период която ще об 
гърне широка дейност в об
ластта па здравна защита, 
обществена афирмация на 
жената. Особено място ще 
се оадели на активността им 
в областта на всенародната 
отбрана и цивилната защита.

Бе избрано и ново ръковод 
ство от 18 членове с предсе
дател Миряна Коцева, апте
кар.

На 20 септември п Дпмит- 
се състоя отчетно-изровграп 

борно заседание иа градска- 
за обществена дей 

жените, иа което бе 
доклад за рабо

та секция 
пост па 
ше изнесен 
тата на секцията през изми
налите четири години.

В доклада бе изтъкната ро 
лята и активността на жени 
те през този период, а осо
бено във връзка с подготов
ките за честауването на 8-мн 
март — Денят на 
Развитието и пласментът на
домашни ръкоделия, органи
зиране на курсове от област
та на цивилната защита, за

ви доходи.
Взетите дългосрочни реше 

ния преди всичко се отнасят до 
увеличаване на личните дохо 
дн «а работниците в зависи-

жената.

скупщина, проекто-решение 
за образуване на общност по 
заемане на нови работници 
и др.

щита на майките по време 
на работа, организиране на

мост от нарастващата произ 
водителност на труда. Също Същевременно Изпълните 

лпият съвет разгледа и прое- 
кто-решението за допълне- А. Д.А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

ОБУЧЕНИЕТО ПО ЦИВИЛНА 

ЗАЩИТА - СПОРЕД 

ПРОГРАМАТА
ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ НА 

СЬЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
Акценти

Основното обучение по 
цивилна защита във всички 
местни общности в Димитро 
вградена община приключи 
успешно. В предстоящия пе
риод ще се проведе допълни
телно обучение. За разлика 
пък от местните общности, в 
организациите на сдруже
ния труд (с изключение на 
конфекция „Свобода”) с обу 
чението по цивилна защита 
се закъснява.

Резолюцията на Третата 
конференция на СЮК и X 
конгрес на СЮК в Общин
ската организация на Съюза 
на младежта в Димитровград 

значителни

жи. Почти всички са приети 
по предложение на младеж
ките организации, което пре 
дставлява нов метод и каче
ство в приемане на нови чле 
нове.

Освен нерешените пробле
ми по квартируване и прехра 
на на учениците от отдалече 
ните села, потребите да се 
осигури младежки дом, мла
дежта ползва времето пред 
конгреса да изтъкне пробле
мите в идейно-политическото 
им и марксическо образова
ние .Почти със 
пост акцентират този облик 
на дейност на Съюза 
мунистите и другите общест. 
вено-политичечески органи
зации и когатд се касае за 
работническата, селска, сред 
пошколска и студентска мла 
деж. Затова и в програмите 
ца предконгресната дейност 
акцентът пад* върху потреба 
та да се изпитат досегашните 
облици на идейно-политиче
ско и марксическо образова
ние на младежта, а особено 
да се осигурят такива рабо 
ти да се доверяват само на 
311 хора, които са усвоили по 
литиката на Съюза

Но марксизмът не е само 
привилегия на учените. Като 
наука и метод, той е преди 
всичко израз на интересите 
и а работническата класа, ней 
пата историческа роля в бор 
бата против всички антисамо 
управителни явления. Поне
же работническата класа е в 
челните редици на борбата 
за непосредствено сахМоупра 
вление и социализъм, това е 
длъжност на Съюза на кому 
пистите Да й даде всички ма 
рксически знания за законо
мерното развитие на нашето 
общество.

На практика тези

откриха по
ложителни процеси 
„борба на Съюза на 
стите

в
комуни- 

към социалистическа 
насоченост и активно учас
тие на хчладите поколения в 
развитие на сахчоуправител- 
ните социалистически 
шенпя”. Това с

11о време на обучението 
през 50-те часа -на програма
та са ползвани и необходи
мите помагала и технически 
съоръжения по защитата, ко
ето предизвика голямо инте- 
ресование сред населението. 
Участвуващите в обучението 
се запознаха със опазване 
на човешки животи, матери 
ални блага и добитъка по 
време на военни действия и 
други бедствия.
^Курсовете по обучение из 

областта на всенародната от 
брана също успешно

отно
същевремен

но принос в организиране иа 
социалистическите сили при 
подготовка на младежта за 
конгресите на Съюза на соди 
алпстичсската младеж в Сър 
опя и Съюза На социалистиче 
ската младеж в Югославия, 
а след тях на Общинската 
конференция.

Когато

съща актуал-

на ко- конста-
тании се свеждат — органи
зациите на Съюза на комуни 
стите и комунистите да при
ложат всички мерки (от по
литическите и самоуправите 
лии школи и предавания до 
индивидуална работа), за да 
развият такива личности и 
да създадат такава класа, ко
ято може да се включи в ре
шаващата битка за непосред 
ствена самоуправителна деле 
гагна система за по-голяма 
производителност на труда*"!* 
възнаграждение според тру
да за зачитане на специали
стите. за равенство на наро
дите и народностите. С една ду 
ма. такава лично.ст и такава 
класа, способни не само по 
всяко време и на «всяко мя
сто да защрггят своята доми
нираща позиция, но и по-на
татък

става дума за кон- 
1 ресите. в Общинския коми

на младежта в Димитров 
грал сс изтъкват досегашни
те успехи в акциите: „Млади 
ят работник-самоуправител", 
.,Най-добър ученик, клас, учи 
лище",

тст
приклю. 

чиха. Организатори бяха съве 
тите на местните общности 
в комуната. През първата по 
ловина на годината тези кур 
сове посетиха над 4 500 ду
ши.

Проведоха се и практически 
обучения.

Отделът по всенародна от
брана при Общинската скуп 
щинд разполага с 25 докумен 
талии филмове от областта 
на цивилната защита. В мест 
ниче общности са прожекти 
папи над 250 кино-лекции, 
което заедно с теоретическо 
то обучение представлява це 
н«на помощ за практически 
обучения на терена.

в организиране 
летните спортни дейности на 
селската, работническа, сред 
ношколска и студентска мла 
Асж: волейбол, малък фут
бол, резултати от Фестивала 
на културата на младите 
Сърбия,

иа
оне

Необходимо е да се изтък
не, че- тази година (за пръв 
път) беше организирано и 
обучение

на кому
нистите като жизнен девиз, 
на хората, които сами са на 
учили да се борят като мар
ксисти за самоуправителни и 
социалистически отношения. 
Преразглеждането предстои 
и в процеса на приспособява 
не учебните програми 
изиокванията «на X

вна Младежта по ра 
пони. В него бяха включени 
.младежи и девойки на селс
ката и работническа младеж. 
1е също се запознаха с всич 
ки видове цивилна

отзива на младежта 
за акцията „Морава 74” и т.н. 
Особено се изтъква, 
следък в Съюза на комунмс- 

А. Д. тите са приети над 100 младе

че напо

зашита. към 
конгрес. Да продълбочават рево 

люцжжгаите придобивки.
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Из нашите трудови организации
е в »ГУМАРАТА« СА ПОСТИГНАТИ 

СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ
е .

— Душата, сърцето и мо
зъкът на „Гумарата”. казва
те? Па може така да се каже 
— подема директорът 
„Тигровата” ООСТ (основна 
организация на сдружения 
труд) — „Димитровград” Ми 
омир Дабетич. Технолозите, 
за конто става дума, слушат

на „Гумарцнте” намериха свой 
собствен път

ДУШАТА, СЪРЦЕТО И МОЗЪКЪТ 

НА „ГУМАРАТА“
Постигнати са успехи и в 

производството на профили, 
при които документация ком 
плектуват Цветан Димитров 
и Боривое Ранчич. Световни
те стандарти са постигнати 
и е хванат крак с пазарите.

Далновидни замисли и пла 
нове определят такава дей
ност.

— Работим според принци 
пите да задоволим потребите 
и изискванията на потреби
телите — доказва Слава То
доров. — Затова, въпреки си 
лната конкуренция, нашите 
произведения се продават до 
бре. и на домашния, и на чу
ждестранния пазар...

Тсзн хора имат правото на 
публичност. Техните пръсти, 
техните формули и докумен 
гация — отварят вратата на 
сьетовц^я пазар за произве
денията на димитровградска
та фабрика. Искаха „гумарци 

” да вървят под крак с

това сериозно и с достоиност- 
во. Със същото достойноство 
Есеки на свой начин потвър 
ди втората констатация на 
директора:

— Тази фабрика е купена 
напълно „гола” без какъвто 
и да е лиценз. Всичко, което 
в нея е създадено през тези 
три години — създадоха тех 
нолози в технологическите 
цехове. Всичко е изготвено 
според формули, специфика
ции. документации...

— С техните „тайни шиф- 
ри"...

— ... според които се про
извеждат изделия, които все 
повече се търсят на конвер- 
билния пазар.

Започва се по време, кога 
то към края на 1971 година 
се пуска в действие новата 
фабрика, по време, когато 
машините започват да пр^гз 
веждат стоки... Но според 
какъв лиценз, според кои ре 
цепти, формули... никой не 
ги дава. Тогава младите спе
циалисти-технолози 
зат

мулите и документацията и 
да се получат суровини, от 
коит- да се произвеждат 
чест вени изделия. Кой би 
бил способен така често да 
мени рецептурата? Това мо
же групата технолози. Зато- 

времето и намериха собствен ва девизът им подхожда: „Ау

До успех, на какъвто може 
би и те самите не са надя
ват. .. Благодарение на тях 
и на това. че успяха — днес 
оощият доход на фабриката 
според плана трябва да възле 
зс на 130 милиона динара и 
в нея работят над 1 000 работ
шиш. Произведенията на „Аи 
митровград” се търсят и от 
твърде взискателния английс
ки пазар. Само в Западна Гер 
мания тази година се изнасят 
1 000 тона фолии... Щабът, 
който съставляват технолози, 
тези скромни, тихи, любезна 
телни млади хора.
_ Ад ги представим: Слава 
1одоров. шеф на развойната 
технологическа група. Към 
грVпата принадлежи и Бори- 
вое ГТетрович, технолог за 
обувки. Като технолози по 
процеса им помагат Лена Ней 
кова (полувисша химико-тех 
нологическа школа) за пресу 
ване на обувки, а за конфек 
ционни обувки Лена Пейче
ва. цехов инженер. В съста
ва на този цех е и моделар- 
пото отделение. Технолози по 
процеса надглеждат реализа 
цията на документацията, ко 
ято изготвя развойната техно 
логическа група и следят вси 
чки процеси до фииализация 
та.

Развойният технолог за гу 
мирано платно, фолии и ле
пило е бъдещия магистър-тех

ка-

те

Д. МицеваЦ. ДимитровБ. РанчичА. Нейкова
Успехите са плод на едно 

сътрудничест
сърце и мозък на „Гумара

— Перспективата е в нови 
те модели обувки — казва 
Боривое Петрович. — Затуй 
трябва да разработим модела 
реката служба...

— И за фолиите имахме 
„гола” фабрика — казва Ми 

■ а успяхме 80 на сто 
от произведенията да пласи
раме в Германската федерад 
па република. Налага се да 
работим в четири смени...

ша.
та” дългогодишно 

во и доверие между тези хо
ра. млади специалисти.

Технолозите допринасят, от 
друга страна, и за изменение 
на схващанията, за създава
не на промишлени работни
ци в младата димитровград
ска работническа класа. А то 
ва. и изобщо целият им труд, 
заслужава признание.

запрет-
ръкави да намерят най- 

добри решения за производ
ството на обувки, фолии, нцш 
ки. технически стоки... чия- 
то стойност трябва да приз
нае, и домашния, и чужде
странния пазар.

А всичките са млади. Най- 
възрастен е Боривое Ранчич. 
Дошъл е преди всички. Съз-

лев

М. Б.
В. Милев

Нови обвинителни материали 

срещу Милорад Димитров
Какго бяхме осведомени 

от отговорните в „Търгокооп”. 
дисциплинарната 
активно работи и разполага 
с нови материали. Касае се 
за нови обвинения срещу. 
Милорад Димитров, за който 
има доказателства, че е взи
мал пари без покритие от за 
веждащпя магазин „Елегант” 
в Димитровград. Установено 
с също, че Димитров е при
емал работници без да зачи- 

Обществения 
по заемането на нови работ
ници, нормативните актове 
па предприятието и дори без 
знание на съответната коми
сия.

Дисциплинарната комисия 
в земеделската 
„Сточар”, която след отира- 
иснатп критика От страна на 
партийната организация за
сили дейността си, неотдавна 
споите бивши работници, ко 
ито в момента са под следст
вие.

За разлика от бившия ди
ректор на Обединената орга 
пизация на сдружения труд 
„Търгокооп” Милорад Дими
тров. който с отказал да от
говаря на зададените вънро- 

• си без присъствие на адво
кат, останалите обвинени Ди 
митър Елсиков, финансов сче 
тор.одител; Христо Дойчев, 
завеждащ магазин „Желе
зария” и Иван Гъргов, завеж 
дащ централния магазин №2 
(всички до неотдавна на ра- 
6073 п „Търгокооп”) отго
варяха на въпросите задава
ни от комисията.

Всички обвинени оа суепен 
диранн, докато следствието 
нс бъде завършено.

кооперация
комисия

Б. ПетровичС. ТодоровМ. ДабетичМ. Иванов
м ьт. Условията ат стопанис
ване ги принудиха да се 
специализират и работите да 
организират па високо инду
стриално и технологическо 
равнище -и размери. Ако те
зи хора, технолози, стипснди 
аги и ма фабриката нс успяха 
да,овладеят миогото трудно
сти и усвоят технологията 
какво щеше да бъде? И то 
ме каквато и да с, а най- 
съвременна технология. Как 
во би било с обществения 
стандарт в общината, лични 
тс доходи ма работниците. 
1кз такъв деен отбор с висо 
ки технологически способно 
оти кой може в критически 
моменти когато недостиг ат 
суровини от разнородни ма
териали бързо да сменят фор

Васил Милев. Тези техполог
нологически процеси надгле- 

Томислав
развойна техиологиче- 

служба, определят техно 
лаборатори

дават 
ека
лози по процеса, 
яга отдавна е тук. Но тряова 
формули.. •

Започват. Денонощно 
бди над дебели книги на раз 
лични езици. Комбинират 
формули. Пресмятат, изчис
ляват. Неопитни са и млади.

трудолюбиви. Обвзети от 
младежко вдъхновение, змеи- 

любонитност и желание 
победи някой си там

технологътжда
С гефаиов.

Групата за профили съчин 
технологът Боривое Рап 

хомогеии профили, а 
профили

яват: 
чич за
за микпошупливи 
(гъби) Цветан Димитров. По 

им чсистентитс, които

се
договорта.

магат
ръководят с производството 
па материали и двама 13КВ 
работници, работещи матри- 

пръскана гума. Техно- 
IV ме и и нишки е Данка

но

пяла ци за 
лог за
Мицева. същевременно и раз 
воен и технолог 
са. Във фабриката иа гумени 
нишки е текстилната Милева 
Илич. С тях е и дипломира
ният технолог Михаило Ива 
нов...

далечен конкурент, заживя- 
ват с проблемите на фабрика 
та. със своите проблеми... 
Усилията от безсънните, по
иш понякога бремето на ра
зочарованието и недоверие
то па новите удвоени уси
лия, довеждат младите хора

Дисщшлииарната комисия 
продължава с работа на 30 
г.м., когато що бъдо изслу

шан Милорад Димитров, в 
присъствие па адвокат.

но проце-

А А.
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в БосилеградскоТрудности на животновъдите

Изкупуването на добитъка 

почти в застой
ма трите земеделска* 

обект даЧ, цп яга
кооперации, тоя 
бъде модернизирам, като за . 
целта бъдат построени уреди 
:»а дълбоко замразяване, е ко 

дълго може да се съхра- 
ша месото.
Вто защо, това меропрня 

особена

Гарантираните цени не се зачитат, а^продаж- 
Сените цени на месото са почти същите.

В Босилеградска община 
все не се прилагат и не се 
зачитат гарантираните изку
пвателни цени на добитъка, 
кбйто е определил Съюзният 
изпълнителен съвет. Това ре 
шепне на нашето правител
ство 6 Дв сила от втори ав
густ тази годНна.

Земеделската кооперация»! 
търговското' предприятие 
„Слога” в Босилеград, на ча 
стн-ия производител в кому
ната заплащат добитъка по 
цена, която е сравнително 
по-ниска от гарантираната. 
Например, килограм живо 
тегло телци се заплаща по 
15. динара, а гарантираната 
цена е 17,55 динара. При аг
нетата изкупната цена е по- 
малка от гарантираната с 
1,20 динра, а при говедата с 
1,70 динара.

Това говори, че на частния 
Производител се нанася вре 
да без основание. В случая 
вреда се нанася и на потре
бителите на .месото. Въпреки 
намалените изкупвател
ни цени, продажбе- 

ните цени на всич
ки видове месо са останали 
на равнището от преди една 

'година, когато с решение на 
Общинската скупщина са би 
ли определени максимални
те цени на Л1есото. Очевид
но е, че в тоя вид търговия 
яма повечето нарушения, ме 

'ж^.у които основното е, че 
%е се зачита въпросното ре
шение на Съюзния мзпълни- 
телен съвет.
- ' До това положение се сти 
гна по .причина, че Босиле
градска общ!ша все още ня
ма инспектор по пазара. Ед-1 
ва сега е прието лице което 
трябва да изпълнява тази 
дължност и както се вижда 
очаква го твърде сериозна 
работа.

Това е една страна на из
купуването. а каква е втора
та?

През тази есен в селата 
на Босилеградска община 
има възможност да се из
купят най-малко 5 
овце и 2хиляди рогат доби
тък — твърдят отговорните за 
изкупуването в земеделската 
кооперация и в търговското 
предприятие „Слога”.

Този добитък във всеки 
момент предлагат частните 
животновъди, но проблемът 
е в това, че изкупуването му 
е почти изцяло в застой. Пък 
и оня добитък, който в малък 
брой се изкупува, се 
заплаща както вече посочих 
ме с по-ниски цени от гаран 
тираните.

Известно е, че поради 
ограничения износ на месо 
цялата страна има трудно
сти с пласмента на добитъ
ка. Изпъква обаче въпроса 
какви са собствените възмо
жности преди всичко на обе 
динената земеделска коопе
рация в Босилеград, в сегаш 
ното • положение 
на животновъдите.
.. Завеждащ търговско-изкуп 
вателната служба, инж. Бран 
ко Младенов ни осведоми, че 
въпреки съществуващите тру 
дности кооперацията не е 
дочакала сезона подготвено. 
Той изтъкна, че сега коопера 
цията няма нито един ками
он — хладилник, с който из
купеният и заклан добитък 
ои можал благовременно да 
се транспортува до по-годе- 
мите потребителни центрове 
на месо. Също така — каза 
можността да се изкупува до

можиостта да се изкупва до 
битък. а слсд това временно 
да се угоява ма кооперативни 
те пасища, конто това лято 
не са окосени.

По мнението на Младенов, 
проблемът изцяло би бил 
решем, ако сега работеше 
кланицата в Босилеград. 
Именно дълго време се пла
нира, а това бе и една от 
главните причини за иитегра

сто В конфекции „Свобода”! I)
ДИМИТРОВГРАД

Интеграция в
тис, което ще има 
важност по само в кризисни 
моменти по п за исрспектив 
иото развитие ма животно
въдството в Боеплегродския 
край, трябва по-бързо да се 
реализира.

стопанството
пето им към Тигър” относно 
„Свобода”. В този смисъл 
т рябва да се изпитат финан 
совите възможности на „Ти
гър” и „Свобода” които тря
бва да приемат по-слабите 
организации. Съхцо ще се про 
слели дали в програмата за 
по-нататъшното развитие те
зи организации предвиждат 
разширяване на работа по 
посока на дейностите, с кои
то се занимават „Братство” и 
„Прогрес”.

АКТУАЛНИТЕ проблеми 
на по-нататъшното 
ско развитие 
градска община и лошото 
състояние на някои трудови 
организации бяха обсъдени от 
стопанско-политическия ак
тив, п Димитровград през ми 
налага седмица.

Специално внимание бе 
обърнато на състоянието, в 
което се намират кожораоб- 
работвателното предприятие 
„Братство” и занаятчийската 
работилница „Прогрес” и въз 
мож постите за присъединява

стопаи- 
в Димитров-В. В.I шш#711.4 4Ш

!•1 ■ >;■

>■-. "V
ЙЬ

В босилеградската кооперщшя

• - ■ I* А. Д.
. • ■

МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ - ДИРЕКТОР 
НА »УСЛУГА«

20 септември.
Досегашният директор на 

предприятието, Васил Георги 
сп отива на нова длъжност.

Колективът на комунално
то предприятие „Услуга” за 
директор на предприятието 
избра Михаил Любенов. Лю
бенов стъпи в длъжност на

Търсят се кадрови решения
Земеделската кооперация 

„Босилеград” полага усилия 
да реши кадровия въпрос, за 
да може да изпълнява успе
шно и цялостно задачите си.

В момента, освен в Долна 
Любата, в останалите район

ни центрове на комуната ня
ма организирани селскосто
пански пунктове с агрономи.

Със съществуващия си ка
дър. кооперацията може да 
реши тоя проблем. Тя има 
петима агрономи, от които 

- само един работи «а тере- 
в селскостопанския 

пункт в Долна Любата.
С ангажирането на специ

алистите в областта на сел
ското стопанство в селата се 
създава реална предпоставка 
земеделската кооперация да 
се доближи до частния земе 
делски производител и да 
бъде в служба на производ
ството. За тази цел коопера
цията е обявила конкурс за 
специалист, който трябва да 
организира съвкупната сел
скостопанска дейност. В ко
операцията още кадрово не 
е решена и търговско-изкуп 
пата служба.

Върху решаването на тези 
кадрови въпроси 
ние ще даде и 
координационно тяло. В. В.

А. Д.

на
РАБОТНИЦИ НА 
ЕКСКУРЗИЯ В 
РУМЪНИЯ

На 21 и 22 т.м. 100 работ
ници на конфекция „Свобо
да” бяха на екскурзия в Ру
мъния. Те посетиха Тур Се
верни и още някои градове 
в Румъния, също така те по
сетиха и Борския бсейн и гра 
довете в нашата страна.

Екскурзията организира си 
ндикалната организация на 
предприятието, като обезпе
чи средствата. Работниците 
участвуваха само с по 150 
динара.

хиляди

ПАРТИЗАНИ
, свое мне- 
Общинското Дж. Апдреевич — Кун:А. Д.

БРОЙНИ ИНИЦИА ТИВИ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ - ГЛАВНА ГРИЖА за стопанско развитие.
Наред с решаването на 

стопанските проблеми, се 
полагат усилия и за решава 
мето на комунално-битовите 
проблеми. Предстои акция за 
довеждане нд вода в Босиле
град, изработена е проекто
сметна документация, както и 
изнамерен начин за финанси 
рпие изграждането на хотел 
в Босилеград, а „Агрокомби- 
нат ’ — Ниш, трябва да по- 
сТ5СМ1 парна хлебопекарница.

Вършат се и най-обстойни 
подготовки за електрифика
ция на по-голямата част от 
комуната.

От казваното личи. че Бо- 
прави 

реализиране 
на редица важни меропри
ятия. Това налага 
оилизираност на всички стру 
ктурц .в общината, а преди 
всичко на трудовите и стопа 
нски организации, повечето 

от които ще бъдат носители 
на големи инвестиции. В. В.

Ръководството на Босиле
градска община предприема 
редица конкретни мероприя 
та по решаване на наболели
те стопански и комунално-би 
тови проблеми. При това се 
полагат усилия да се изпол
зуват съществуващите усло
вия за да се ускори общото 
стопанско радоитие на кому 
пата.

Във всичко това усилията 
и инициативите главно се 
обосновават върху материал 
иите средства, които предла 
га Републиканският фонд за 
развитие на стопанско изо
станалите краища политика 
та на Съюза «а комунистите 
за по-интензивно и равномер 
но развитие на пасивните 
краища и на заинтересова
ността на. голям брой стопан 
ски организации от страната 
ни, които намират сметка да

инвестират изграждането на 
някои стопански обекти в 
Босилеградска община.

Някои договори вече са 
пред реализиране, а други 
трябва да приключат. Едип 
такъв договор вече е пости
гнат между земеделската ко 
операция в Босилеград и бел 

предприятие „Аг- 
роекспорт” във връзка с из
граждането на няколко жи- 
еотиовъдни обекти в Босиле
градска комуна. Разширява
нето на
А ьрвообработваемия 
горското стопанство в Боси
леград е също във фазата на 
реализирането. Във финанси 
райето на.тези обекти ще уча 
ствува и Републиканският 
фонд по развитие 
ски изостаналите краища.

Ръководството на Босиле
градска община води разго

вори с оловно-цинковия ком 
бинат „Трепча” във връзка с 
активизиране на оловната ми 
па в село Караманица. Кога- 
1° се реши въпросът за дове 
ждацето на ток, налице са 
всички възможности да се 
отпочне с експлоатацията на 
тоя, фактически най-богат 
оловен рудник в страната ни.

* 1епосредствени 
бос илеградското 
вече по-дълго време води и 
с компетентните от най-голе 
мите стопански организации 
въз Враня. Между

да помогне
градското

разговори 
ръководство

производството В
цех па другите 

готовност за инвестиране в 
Босилеградска община 
га са изказали Фабриката аз 
ооувгаи „Кощана". мебелна- 
та фабрика „Симпо” 
Доколкото

силеградска община 
подготовки задосе-

ггьлна мо-
и други, 

се уточнят всички 
въпроси, във финансирането 
на някои обекти ще участву- 
Еа и Републиканският фонд

на стопан
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»Сточар« не изнася кашкавал
Земеделската кооперация 

„Сточар” в Димитровград 
тази година не изнася

по-малко значение е да 
мине от думи на дела

се хладителни уреди -в* нея. Ве-
и ко- че е направен проект за из-нито гато се касае за миналогоди 

шното граждане на мандра, 
стойност е пет милиона

кашкавал, нито бяло сирене 
— произведения, търсещи се

чиятодоговаряне
„Сточар”, Ветеринари 
нция и „Агроекспорт” в Бел 
град с общи средства да из

между ди
нара. За строителните рабо
ти трябва да се инвестират

ата стана чуждестранния пазар.

На въпроса три милиона, а за съоръже-защо е дошло 
до това в „Сточар”. отговар
ят ..че нямат сметка” да из
насят

градят на стопанството в Иза мия два милиона. Половина-товци пункт за изкуствено 
осеменяване за Висок. та от съоръженията ще даде 

.Агроекспорт”. а другата по-млечните произведения, 
все докато валутната стой- Аруго, за да 

чар” да приеме
ловмна ще произведат домаш 
пнте фабрики. Очаква се, че

може „Сто-
ност на долара бъде 15,30 ди
нара, вместо 17,20 
както

увеличеното
построяванетопроизводство на мляко и пред на мандратадинара. и:е започне 
следващата година. Същевре 
мслно е направен и проект 
зп ферма от 5 хиляди овце 
в Лнпинско поле.

пази произведенията да не 
се развалят, димитровград
ските специалисти по сточар 
ството отдавна говорят за из 
граждане на мандра и раз-

в началото нанякога беше. При 
кива изчисления .Сточар’’ би 
„имал полза да изнася”, само 
ако внася някакви стоки. По 
неже нс се занимава с внас
яне той се определя за пла
сиране на произведенията си 
на домашния пазар.

та-

Асфалтово шосе 

до Смиловци
М. Б.

топли дол
Но л „продажбата у нас" 

не върви лесно, така че 
склаа е почти половината ми 
налогодишна продукция бяло 
овче сирене и кашкавал. Скла 
довете

КООПЕРАТИВНИЯТ ДОМ ПРЕД 
РУХВАНЕ

на

Започна асфалтирането на 
пътя Димитровград — Сми
ловци в дължина от 3,2 км. 
За целта са осигурени 1 115 000 
динара. Пътят строят съвме
стно димитровградското стро 
ително предприятие „Гра- 
дня” и Пътното предприятие 
„Ниш” в Ниш.

-През първия етап за смет
ка ма общинския фонд за 
пьтнща, който отделя 280 хи
ляди динара, „Градил” ще 
изравни съществуващото шо 
се. настеле участъците при 
мостовете и постави осем ка 
нала. За нивелиране на шо
сето вече е употребен 1675 
кубически метра материал.

През втория етап ще се 
извърши асфалтиране на пъ
тя. което финансират Общин

С кооперативния дом в То
пли дол управлява Селско
стопанският комбинат във 
Враня, който му служи за 
магазин за съхраняване на 
различни стоки от широко 
потребление. Но тази трудо
ва организация не води гри
жа за поддържане на сграда 
та. Населението от Топли дол 
на събрания на избиратели
те и на обществено-политиче 
ските организации неведнаж 
е повдигало въпрос и искало 
домът да се предаде на мест 
нгта общност, която да се 
грижи за него и да го полз
ва по-рационално. Но досега 
не е намерено никакво ре
шение и огромната сграда и 
по-нататьк пропада.

ската скупщина с 150 хиляди 
динара и Пътното предприя
тие „Ниш” с 720 хиляди ди
нара. Асфалтовата лента на 
участъка в дължина от 

2,5 км ще бъде широка 4ДО 
метра, а на участъка през 
селото на дължина от 700 ме
тра и 5 метра.

За похвала е съгласието и 
солидарността на местното 
население в Смиловци в та
зи важна акция. Стопаните 
•доброволно отстъпиха места 
та — предимно градини и дво 
рове — където минава трасе 
то на шосето. Благодарение 
па това работите ще вървят 
без застой.

Когато бъдат завършени 
работите по асфалтирането, 
местната общност се е наела 
да направи крайпътните ка
нали и осигури шосето от 
разрушителното действие на 
содата.

Тази година с изграждане
то па новите обекти го стил
ни чарски, здравна станция 

и съвременни улици село Сми 
ловци щс отбележи значи
телен напредък в социалис
тическото си строителство. То 
ва е голяма придобивка в 
чест на 30-годишгашата от 
освобождението от фашгома

След тази акция идва наред 
изграждането на водопровод.

Ст. Нацков

Неотдавна е паднал тава
нът над залата, чиято повър 
хнина е 140 квадратни метра. 
Покривът също е рухнал.

В едно от помещенията Ко 
мбинатът върши изкупуване 
на добитък, който със седми 
Ци държи в мазето, а сетне 
го транспортира до кланици 
те. До помещението за изку
пуване на добитъка се нами
ра склад за брашно. Едни от 
помещенията на дома все още 
се ползват за културно-заба 
вен живот. Значи мнозина го 
ползват за различни цели но 
няма солидарна акция да се 
извършат необходимите поп
равки. А без спешна поправ
ка домът напълно ще рухне 
пред очите иа топлодолчани.

М. В

не са последица, 
някой чака по-подходящи це 
ни — млечните произведения 
бързо се развалят 
гат дълго да' стоят. Домаш
ният пазар е заситен с каш
кавал и сирене, поради про
стата причина, 
производители поради същи
те обстоятелства, че 
сметка да изнасят”.

че

и не мо-

че и други

„нямат

Новите цени на млякото 
от 0,65 динара по всяка мас
лена единица стимулиратпро 
изводители на мляко и в част 
пия сектор. Трябва да се 
кка увеличение производст
во! с на краве и овчо .мляко. 
Това изисква от „Сточар” час 
по-скоро да разреши два не
отложни проблема.

оча

3

Т ОДОРОВЦИПърво, с прилагане на зо
отехнически мероприятия да 
се продължи прекъснатия цро 
цес на промяна на породи- 
стия състав на кравите, кое
то на частните производите
ли и кооперативни ферми 
ще допринесе значително по 
вече парични средства. В то
ва отношение съществуват 
дье възможности — по-енер- 
гично да се пристъпи към осъ 
ществяване на договора със 
Словения около получаване 
на породисти бикове. Не от
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Започва строежът на моста на Кусавранска река
в Ниш, а ще го построи 
строителното 
„Градня” в Димитровград.

Работите ще приключат до 
края иа юни 1975 година. С 
изграждането на този обект 
значително ще сс подобри си 
г урпостта и удобността на 
съобщенията на линията, овър 
зваща общините Пирот и 
Бабушница през Звошди —

Още през тази година ще 
започне строежът 
железобетонен мост през Ку- 
совранска река при Трънски 
Одоровци на шосето от тре
ти разряд Суково — Звонци.

Дължината на моста иде 
бъде 20 метра а широчината 
му 6 метра. Средства от 570 
хиляди динара е обезпечило 
Пътното предприятие „Ниш”

Суково до автомобилния път 
Ниш—София.

Трябва да сс отбележи по
лезната дейност на просвет
ните работници от Звонския 
район, които с акциите си 
допринесоха пътят редовно 
да сс поддържа и поправя, 
коего бе от полза за цялото 
население.

на нов предприятие

Ст. Нацков

ез

IМИЛЕВЦИ ДНЕС проводи, които в новопостроените къщи дове
ждат изворна вода и улесняват живота на хо
рата.

Селото е земеделско, а сезонното строи
телство допълиява приходите. Стопаните се 

радват, както сега, когато са плевниците пъл
ни със сено, а едрите стада слизат от плани
ната нахранени. Обичат милевчани да имат 
добър добитък и в това успяват.

трудови победиПоход към нови§
онези току-що възмъжават. Винаги първи 
ръководствата па местната общност, органи
зацията иа ССРН, партийният клон. Така най- 
успешно се мобилизират силите, 
едно. а тежката и упорита работа се превърща 
в благородна акция, която преустройва селото.

Високо в полите на Милевска плаиииа се 
скриват домовете на едноименното село, ни
кнало тук преди четири столетия. Планината, 
из която с векове са кръстосвали диви зверо
ве и случайни минувачи, днес е много по-го- 

и по-привлекателна.

<а

амо изкупните цени веднаж да се ста 
билнзират. И за нас, които нс отиваме на пе
чалба ще бъде по-добре. Добитъкът е нашата 
печалба

те стават

3 стоприемна, по-питома
3 Такава са я направили грижливите ръце иа 
3 трудолюбивите планинци.
з Тридесетгодишнината от освобождението
3 милевчани дочакват с редица трудови побс- 
з ди: с електрифицирани домове, нова училищ- 
= на сграда, построени пътища.
_ Над столетните букаци, под
3 лъчи блестят далекопроводии жици и се про- 
3 тягат високите електрически стълбове. Долу 
=§ в центъра на селото, в прекрасната малка ко- 
3 тловина — сега преобразена в буйни градини,
3 стои осамотено новото училище — гордост иа 
Щ милевчани. Оттатък — през гъстите борови
з гори, скалистите предели и долища се протяга Милевчани с радост говорят, че вече не
^ ... . — тази жизнена артерия, която свързва жадуват и за вода. Наистина навсякъде в пла
§ селото с Босилеград. мината с векове с бликала студена и бистра

Три обекти и три големи трудови победи. вода. Но каква полза когато с трябвало да сс
— Съвсем просто — казват милевчани — донася и от по няколко километра далечина.

всеки проблем. А тук е така: Л зиме, когато забучат снежните виелици, бу-
3 ако трябва нещо да се реши, организира, строи ри <и преспи — хора и добитък са оставали без
I всички са на крак — от най-възрастните до вода. Сега селото кръстосват десетица водо- В. Велинов 8
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казват те.
Трудности има навсякъде. — има ш и в 

Милевци. Остават още въпроси, които сплоте
ното, добре организирано и трудолюбиво село 
трябва да реши.

Инак село Милевци. които и много други 
босилеградски села доскоро е било съвсем 
изостанало. Наистина и тогава планинците са 
били добри майстори, със солидни приходи, 
конто са им осигурявали добър поминък. Но 
това нс е било достатъчно. Защото вечер мъж
дукали газсиичстата. а сутрин хората неспо
койно изпращали децата в старата училищна 
сграда, рухваща под зъба иа времето. Дълго 
селото с откъснато от света. Тук всичко с до
насяно иа коне, а през зимата иа гръб, чак от 
долу. от Босилеград.

— Ако имахме един търговски магазин в 
селото — щеше да бъде още по-добре. За всяка 1 
покупка да сс отива в Босилеград е трудно — з 
казват планинците и обмислят как да построят = 
още една сграда, в която да открият магазин. = 

В това може би щс успеят още тази есен = 
когато се завърнат от печалба. А дотогава в 
селото, както се казва, ще „.владеят” жените __ 
— тези работливи плашипш, които се грижат 1 
за всичко — оран, коситба, пребиранс на сено 5 
то...

I слънчевите

1

3 пътят

1 Милевчани това признават. — Без тях не 
бихме могли нищо да постигнем: те оа най- 
голямата ни помощ — казват.

=
3

I 1трудът решава
§
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Срещи Д-р йован цекич
В Димитровград 
през идната 
пролет 
ще се строи

ТЮТЮНЪТ Е НАРКОТИКдом — Дружеството ще среща 
още много трудности. Юго
славия е една от последните 
а свега страни, където нещо 
сс предприема ла с намали 
пушенето. На Изтока и па 
Запада е постигнато много 
повече. Аз бях в Америка. 
Там лекарите изобщо не пу
шат. Те еа най-големи пропа 
гамдатори против пушенето.

Разговорът ни с д-р Йован Цекич за пуше
нето не беше случаен. Той е един от пионерите на 
Движението за борба прртив пушенето. Инициатор 
е на „Петицията на 1 400-те граждани”, отправена 
до Съюзната скупщина. Той формира Дружество 
за борба против пушенето и стана пръв председа
тел на същото.СТАРИ И 

ИЗНЕМОЩЕЛИ ЛИЦА Дскато V нас — лекарите да
ват съвети, но почти всички 
пушат. С тях ще имаме най- 
много трудности. Аз съм |од 
готвил сказка, на тази тема 
която шс изнеса пред Сръб
ското \екарско дружество.

— Дружеството За борба 
против пушенето за две го
дини разви жива активност. 
Отмочатпм с пропаганден ма 

едло 
ощтл

лпетпческа република Сър
бин да се вземе решение па 
трудовите организации да сс 
предложи възбрана па пуше 
по п затворени помещения.

Вече положително се знае, 
че строежът на Дома за ста 
ри и изнемощели лица в Ди
митровград ще започне през 
пролетта идната година.

Този обект трябваше да за 
почне да се строи още много 
по-рано, но поради редица- 
причини, това не стана досе
га.

Както е известно, идеята 
да се строи такъв дом в Ди
митровград бе посрещната с 
одобрение от населението в 
Димитровградска 
Още повече, защото възрасто 
Еата структура на населени
ето в общината е загрнжва- 
ща. Димитровградска общи
на е между „най-старите’' 

общини в страната, а и в Ев
ропа.

За построяването на Дома 
са обезпечени известни сред 
ства. а строителното предпри 
ятие „Градня” неотдавна е 

' изготвило идеен проект за 
обекта.

Както ни уведоми управи
телят на Здравния дом в 
Димитровград Никола Цвет

ков. още не е определено и 
място за Дома.

Първоначално бе предвпде 
но топ да бъде построен 
край болницата. Тчзд идея 
обаче не е приета.

На едно съвещание през 
юни на представители от съ
седните общини н представи 
тели На републиката, бе из
тъкнато, че това място не е 
подходящо. Изграждането му 
край болницата не е за пре
поръчване, защото парцелът 
е малък, пък и не съществува 
нужното спокойствие, необ
ходимо за стари хора.

Също така, още не е яс
но дали този дом ще бъде рс 
гионален — за Димитровград 
ска, Пиротска и Бабушниш- 
ка — или ще бъде само за 
Димитровградска община.

Очаква се .в скоро време да 
бъдат уточнени всички нея-

тсриал. Дружеството пр 
жи до Скупщината по С

— Вис се застъпвате за 
създаване на институти за 
консултация по пушенето?Акцията успя. В много пред

приятия. заводи вече сс гла
суват такива решения. Не сс 
п\шш в автобуси, на конфе
ренции. Ние това искахме, 
защото пушенето в затворе
ни помещения е по-вредно 
от всички замръсявания па 
улицата. Докато пушачът ага 
улицата отравя само себе си, 
в затворени помещения той 
отравя и хората около себе

— Да. гова е твърде необ 
ходимо. У нас много се пу
ши. Много хора пушат от мо 
да. Жените пушат зарад еман 
пипания, девойките — за да 
бъдат „модерни". След дълго 
пушене тютюнът действува 
каго наркотик. И в момент^ 
кегато хората искат да пре
къснат. вече става късно. А 
няма орган на човешкото тя 
ло, който да не страда от тю
тюна.

община.

си.

— Кои задачи стоят пред 
Дружеството за борба про
тив пушенето?сни неща във връзка с извра 

ждането на същия, да се из
готви проект, а през пролет
та на 1975 година да започне 
строежът му.

Д-р Йован Цекич Б. Ник.

ПИРОТ

НОВ ХИРУРГ
Увеличават се 

семейните пенсии
А. Д.

Тези дни в хирургическия 
отдел в болницата на Регио
налния медицинскиОбщностите на интересите 

очакват закона
Към 170 хиляди пенсионери в Центра.ша Сърбия от 1 

януари настоящата година ще получат увеличение на пен
сиите. Това ще се осъществи, доколкото Скупщината на 
репуоликанската оощност по пенсионно и инвалидно оси 
гуряване на работниците даде съгласие за новото уве.иг- 
чение на пенсиите, осъществени до 30 юни 1966 година 
и съгласуването на същите след

център
в Пирот постъпи на работа 
хирургът д-р Ново Вуксано- 
вич.

По този начин Общпостта 
по здравно осигуряване в 
региона на Пирот за по-дъл
го време разрешава нуждата 
от такъв специалист, защото 
досега само един хирург об
служваше към 120 хиляди на 
селение.

В Конституцията на СФР 
Югославия, в чл. 52 и 53 е 
предвидено трудещите се за 
задоволяване на свои лични 
и общи потреби могат да ос- 
новаздд общности на интере 
сите в областта на здравео
пазването. образованието и 
науката.

канската общност на здрав
ните организации, на което 
бе формирана регионална об 
щност на здравните 
зации.

този период.
Предложено е пенсиите, осъществени до 31 декем- 

1964 година, да бъдат увеличени с 6,4 на сто.органи- ври

Увеличение на пенсиите от 6,2 на сто 
ония лица, които са осъществили 
януари

ще получат 
право на пенсия от 1

Както е предвидено, тя 
трябва да обслужва територи 
ята на Димитровградска, Ба 
бушнишка и Пиротска общи 
ни и да развива обществено

ЗА СТАРИ ЛИЦА

ОЧИЛА БЕЗПЛАТНО
1965 година, при условие личният им доход да 

не е влязъл в пенсионната им основа в 1966 година.
Затова още през месец май 

в Пирот се състоя съвместно 
заседание на представители 
на Здравните домове в Дими 
тровград и Бабушница и Ме- 
децинския център и Общно
стта по здравно осигуряване 
представители на Републи.

-икономическите и самоупра 
вителни отношения в област
та на здравеопазването вър
ху принципите на обществе
но договаряне и споразумя
ване.

С неотдавнашните измене
ния и допълнения на Закона 
за здравно осигуряване и 
задължителните видове здра 
вна защита на 
— е обезпечена 
на защита на лица над 65- 
годишна възраст.

Това ще рече ,че такива ли 
ца ще имат безплатни прег
леди, патронаж ни посещения 
и реабилитация 
здравни заведения или дома 
шно. Така също се обезпеча 
«а и пълна здравна защита 
и лекуване на зъби, както и 
ползване

К-15 за пенсионери 

и възрастни лицанаселението
пълна здрав

Желсзотранспортните пред
приятия у нас неотдавна са 
решили Да дадат билети за 
пътуване с намаление до 50 
на сто за пенсионери ц други 
лица над 65-годишна 
Това

август, когато движението е 
наи-голямо.

Билетът К-15 може да се 
получи на касата на ж. п.-га- 
Рите. като се покажат личен 
паспорт или паспорт за в чуж 
оина като преди това в този 
документ трябва да се внесе 
„ьплет за намалено пътува
не от 50 на сто," или вързас- 
тно лице". Доколкото 
перът или инвалидът по тру
да не притежава личен пас- 
порт самоличността си. че е 
пенсионер може да докаже 
със специално удостоверение 
издадено от Сдружението на 
пенсионерите или с документ 
срещу, който получава 
сия.

Цените и тушало във всички
Здравните работници твър 

лят, че за оказаните здравни 
услуги -на осигурените лица 
Общността по здравно оси
гуряване мм плаща паушал- 
но, а йе според утвърдените 
цени и това мм отлива значи 
телни средства. От друга 
страна и Общността си има 
своя сметка. Тя плаща само 
програмите за работа на 
здравните заведения.

Докато не се намери реал
ната цена за свободна размя

ма и заплащане на здравния 
г.руд, да съобщим, че пациен 
тите в момента' плащат: 
пунктуация на синуси 16, а за 
малка -превързва 12 динара. 
Един болничен ден на хирур 
гическото отделение струва 
204 динара, ваденето на зъби 
без инжекция — 10, а с ин
жекция — 17 динара. Изпи
рането на ухо струва 8 ди
нара, колкото и определяне
то на кръвната група.

възраст, 
намаление ще ползват 

и съпрузите на такива лица.за
на ортопедски и 

протетичпи помагала.
Освен това. старите осигу

рени лица ще ползват безпла 
тен превоз с линейки и дру
ги средства според предиса- 
ние на лекаря.

В новия Закон

Този билет К-15 
щите пенсия и 
бавьчни. както 
лица могат да ползват

колучава- 
инвалидни до 
и -възрастни пенсио

, _ в нео
граничен брой пътуващия и 
те са валидни за всички вла 
кове в Югославия.е на стари

те лица да се обезпечават и 
безплатни очила, Намалението се „гаси” •- 

м° п овреме да туристичес
кия сезон — от 1 юли до 31

са-както и дру 
ги ортопедски помагала. пен-

_ с1*Страница 8
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ИНТЕРНАТИ В Д. ЛЮБАТА И 

БИСТЪР
Новата учебна тодИна осно 

вните училища в Бистър и 
Долна Любата ' започнаха с 
разрешаване на въпроси 
подобрение на работата 
училищните интернати. В би 
стърския интернат сега жи
веят 75 ученика, — 15 повече 
от миналата година, а в дол 
нолюоатския интернат има 
оощо 60 ученика. И в единия 
и в другия интернат 
дадени добри условия 
вот и работа

иш с откриване на ученичес 
ки стол и по такъв начин да 
се помогне на всички учени-

по ци.
Вна основното училище „Ге

орги Димитров1’ в Босиле
град се правят подготовки за 
изграждане на сграда, в ко
ято да се организира учени
чески стол.

Образователната общност 
в Социалистическа републи
ка Сърбия е отпуснала за 
целта помощ от 50 хиляди 
динара. Обаче в разрешава
нето на материалните пробле 
ми на интернатите и откри
ването на ученически столо
ве трябва да окажат помощ 
и Общността по детска за
щита, Образователната общ
ност, както и воички общест 
вени структури в общината, 
които според новия закон за 
основно образование са длъ
жни да разрешават матери
алните проблеми на учили
щата.

са сьз- 
за жи- 

на учениците.
Трудовата общност на осно 

вното училище в Горна Лю
бата е взела 
училището да работи интер
нат с около 40 ученика. Оба 
че тук все още не са намере
ни подходящи помещения.

В основното училище в Го
рна Лисина

решение към

трудовият колек 
тив е установил, че няма 
ловия за откриване на 
нат, тъй като липсват 
вени помещения. Проблемът 
частично може да се разре-

УС-
интер
съот-

В основните училища в Босилеградска 
община

в. в.

ПРОБЛЕМИ НА УЧЕБНОТО ДЕЛО До се създават по-добри условия
Образованието да се свързва с труда В Босилеградска община 

и в новата учебна година в 
училищата има множество 
неразрешени въпроси. Все 
оше не се предприемат всич 
ки мероприятия, предписани 
в новия закон за основно об 
разование.

Така например не е разре
шен въпросът с пътуващите 
ученици. В основното учили
ще в Босилеград, Лисина и 
Горна Любата има много уче 
цици. които всеки ден изми
нават с десетки километра 
път. При тези училища няма 
интернати, не работят ни уче 
нически столове. Това още 
повече затруднява положени 
ето на тези ученици, които 
по лошо време бият път, а 
нямат възможност да възстано 
вят силите си. Това, естест

вено, се отразява и върху ус 
пеха им.

В Горна Любата съществу
ваше интернат, но от мина
лата година не работа.

В началото на учебната го 
дина — голям проблем за из 
вестпо число ученици са и 
учебниците. Снабдяването с 
учебници е нередовно, а и 
поради високите 
деца на родители с по-мал
ки лични доходи трудно мо
гат Да ги снабдят.

Изнесените трудности на 
лагат да бъдат сериозно об
съдени. Защото средства за 
подобрение на ученическия 
стандарт отпуска Фондът за 
пряка детска защита. Обра
зователната общност също 
трябва да обърне повече вни 
мание на тези въпроси.

Р. Каранфилов

към 20 хиляди нови студен
ти. А само гимназия завръш- 
ват годишно 18 хиляди ду
ши. Ако към това добавим, 
че всяка година имаме и към 
7—8 хиляди задочни студенти
— съвсем е ясно, че за оста
налите 53 хиляди души (от 
които 30 хиляди, завършили 
училища за кавилифицирани 
работници) — ням а достатъч 
но места на университетите.

Изнесените сведения ясно 
показват, че е необходимо об 
разованието да се свързва с 
производствения труд като 
се изравняват условията по 
обучение, както повеляват и 
решенията на Десетия кон- 
гре и Третата конференция 
на СЮК. Свързването на об
разованието с обществено по 
лезния труд, с живота, със 
самоупоавителната и всеки
дневната практика ще даде 
възможност подрастващите 
поколения навреме да поемат 
правия път в своето разви
тие. Пътищата за осъществя 
ванс на такива концепции са
— конкретното свързване на 
образователните (институции 
с организациите на сдруже
ния труд.

Изходът значи е в корен
ната промяна па концепци
ите и структурата на средно 
то образование преди всич
ко, в изменението на учебни 
те планове и програми и на 
тсяхпото свързване със сдру 
жения труд.

Те трябва да бъдат съчиие 
ни така че на младите хора 
да дават не само общи кул
турни. обществено-икономи
чески и природо-матсматиче 
ски знания, но да им гтредла 
гат пълно опознаване и на 
произвол сгвеиотехшгческия 
труд.

Тези промени трябва да 
проникват целокупната обра 
зователна система. Висшите 
учебни заведения трябва да 
се „приспособяват” към изи
скванията на времето. В то
ва отношение не малка © и 
ролята на организациите на 
сдружения ТРУД 
да създават материални и ор
ганизационни условия за об
разованието.

В реформата на образованието досега предим
ство се даваше на висш ето образование, а средното 
и основното образование до известна степен бяха 
занемарени. Десетият конгрес на СЮК обаче подчер 
та необходимостта от промяна и на основното И 
средното образование. Без коренни промени в него 
не може да се осъществява успешно реформата на 
висшето образование.

им цени,

В рего трябва тясно да се 
свържат стопанството и обще 
ството. Образованието чрез 
труда е изходна основа на 
реформата на образователна 
та система у нас.

Заършилият гимназия ученик 
може да се запише на който 
си иска факултет, докато за
вършилият 
училище може да запише са 
мо съответна група на отдел

професионално

БЕЛЕЖКАГ'

Щракни прислужници
Помощните служите 

ли в подведомствените 
основни училища в Бо 
снлеградска 
имат много 
шепи въпроси. То полу 
чават намалеше лични 
доходи, плащат им се 
фактически само 4 ча
са дневно труд, макар 
чо на всички е извест
но, че то имат работа 
почти през целия доп. 
Образователната 
пост би трябвало основ 
Но да обсъди този въ
прос н да вземе правил 
но решение, та и трудът 
на тези хора да бъде

правилно възнаграден. 
Защото с признаване
то на само половин ра 
ботпо време на тези хо 
ра се нанася вреда.

Час по-скоро трябва 
ца им се признае пълно 
работно време и да по 
лучат доходи еднакви 
на минималните дохо
ди в републиката.

Крайно време е ком 
потентните за разреша
ване на този въпрос да 
се позашшаят с него и 
на хората да се дгдоа за
служело възмездие за 
вложения труд.

община
норазре

общ

На час по производствена практика

ни факултети. Учениците 
пък завършили училища за 
квалифицирани работници 
нерядко трябва да държат и 
допълнителни изпи ти ако ис
кат да продължат образова
нието си.

Материалните възможнос
ти също оказват голямо вли
яние при избирането на сред 
по училище. По:състоятелни 
те родители ще запишат де
тето си в гимназия. Дори и 
ако не вярват, чс ще гфодъл 

образованието си. Работ
ниците с по-малки доходи ще 
насочат детето си там, къде- 
то „по-бързо ще излсзис на 

6”. Дори и хогато то има 
заложби и склонности да слс 
два. На университетите в Со 
пиалистическа 
Сърбия

Сведенията за записването 
на завършилите основно учи 
лище в средните училища го 
порят, че положението днес 

много по-добро от поло-

Ьь..,

ГОРИЛ ЛИСИНА

Подготвени зо новото учебна годинане е
жемието преди няколко годи 
ни. В гимназиите няма места, 
а в училищата за квалифици 
рани работници — места кол 
кото щете. Малко по-друго е 
положението в медицински
те икономическите и техни-

Горна Лисина всички пред
мети ще преподават подготве 
ли специалисти с изключение 
па изобразително изкуство, 
музикално възпитание Я До
макинство. В подведомствени 
тс училища също работят по 
дготвени преподаватели.

На последното заседание 
по учителския съвет бе при
ет план за работа. В него е 
посветено голямо внимание 
и на допълнителното обуче
ние и пзвънклаоооите

Основно училище в Горна 
Лисица започна тази учебна 
година по-подготвеио и по-ор 
гапизирано. Б 
бийте помещения и стегнати 
Сградите. Броят на учениците 
с както и миналата година. 
В горните класове щс работ
ят пет. а в долните 
паралелки.

В Долиа ЛиСйна новата 
учебна година започна в но
ва модерна сграда. В него ще 
работят две паралелки.

В централното училище в

елосани са уче
ческйте училища.

В резултат иа какво е то
зи огромен интерес на уче
ниците (а и на родителите) 
за гимназиите? Защо се под
ценяват училищата за рабо
тнически професии?

Причините главно са изве 
стпи.

Гимназиите По добре лодго 
тяят учениците за следване.

жи
три

хля те трябва

република 
годишно се записват

зани- 
Р. Карамфиловтия.
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орш падежна страница
Един въпрос — едно мнение

Пр едКонгреса на младите

МЛАДИТЕ НА СЕЛОШИШ 31 КМ
ОЩЕ ЕДИН МЕСЕЦ ни дели от младожкито 

конгреси. На 24 — 26 октомври т.г. ще со състои VIII 
конгрес На младежта в Сърбия, а дка 21 ноември тд\ 
в Белград ще започне IX конгрес на Съюза на мла
дежта в Югославия. Дшгге, които ни делят до кон
гресите, ще бъдат изпълнени с предконгресна актив- 
мост. Б Конференцията на Съюза На младежите в 
Димитровград вече се готви един анализ за дейност 
та на младите, който ще бъде разгледан от страна 
на Общинския комитет на СКС. По този начин в 
подготовката за конгреса ще вземат участие и дру
гите обществсио-политически организации като да- 
дат пълна подкрепа на младите в тяхната работа.

Подготовките за конгреса започват н в остана
лите младежки активи. 15 разговор с младежките 
активисти от гумарата в Димитровград другарките. 
Еадлшла Ганчева и Иванка Стаиоева узнахме, че 
активът на наи-голяшото стопанско нредирнитие в 
града се готви за конгреса АМдмила Г анчева, носи
тел на Септемврийска грамота на Общинската ску
пщина по случаи 6 септември — Деня на освобожде
нието изтъкна, че активът е предложил 10 членове, 
приети в Съюза на комунистите, участвувал във всц 
чкн младежки акцш1. като залесяването, изгражда
нето на пътя Димитровград — Бадешт и др.

Създаването на конкретни планове за работа « 
духа на решенията на изпълшггелшш комитет на 
Председателството на СК па СЮК задължава всич
ки активи н младежки ръководства в оощниата. 
гряова младите да се мсонлизират на конкретни ак 
Ц1Ш. По същевременно трябва и да се създават ус
ловия За работа на младите. Така в Димитровград 
младите нямат младежки дом, където да организи
рат но-добре своята активност.

В предконгресните днн трябва да напомним, че 
младежта от Дилштровградска община в съревно
вание с младежите от други краища на Тепуолика- 
та беше на трето място. Па физкултурното 
печелеше големи победи. В съревнованието с най- 
известннте физкултурни дружества и спортни отбо
ри тя винаги беше първа. Участието на младежите 
в трудовите бригади за възобновяване и изгражда
не на страната също така беше добре. Всеки четвър
та младеж беп^ член на трудова бригада. Много 
бригади и отделни лица бяха
НИЦ1Г

в общината трябва да изгот
вят дългосрочни планове за 
развитие на земеделието и 
животновъдството. В тая ра-

Прсз последните години ма 
много събралия в бооилеград 
сгаите сода се разисква по въ 
проса за работата на млади
те иа село. Този въпрос -се 
поставя и във връзка с подо 
брспис на селскостопанско
то производство и работата 
па първоначалните училища. 
На село все по-малко са мла 
дп хорп. които да подемат 
политическата и културната 
активност. Въпросът се поста 
пя, но отговор няма.

В много семейства младите 
хора сп завършили училища 
или занаяти и затова отиват 
да изпълняват своята профе
сия. Други, които не са учи
ли отиват като строителни 
■работници и там, където на
мерят работа се настаняват, 
създават семейства, правят

къщи и остават завинаги да 
живеят. Те се надяват, там 
ще живеят и като неквали
фицирани работници по-доб 
ре. отколкого иа село. Трети бота земеделските коопера- 
пашускат селото защото тех ции трябва да имат важна за 
иитс домакинства нямат ус- дача.
довия за работа поради лип- В плана по развитие на зе 
са на селско-стопански инве меделисто и животновъдство

то трябва да се види и учас
тието на частните произволи 

село тели, да им се върне довери 
имат сто в кооперацията. В наето 

за работа на ящпя момент младите земс- 
зсмсдслското производство 
делци не виждат гаранция в 
за техния бъдещ прогрес. Дан
ните, които ще посочим го
ворят, че земеделското про
изводство в общината може 
да бъде рентабилно. Община 
та има 695 ха и 59 дка ниви, 
4 657 ха и 98 дка ливади, 81 
дка градини, 22 ха овощни 
и 30 дка градими, 6191 па
сища. Касае се значи само

итар.
Затова се поставя въпроса: 

как да задържим на 
ония младежи, които 
възможност 
своя имот?

Отговор може много труд
но да се даде. Все пак тряб
ва да се превземат някои 
мерки. Не чрез лозунги и ча
стични решения да се стигне 
до целта, а чрез дългосрочни 
решения. Ето някои от тях:

Най-напред обществено- 
политическите организации

'Ж-:; « ; до създаване на сигурен план, 
който ще гарантира помощ 
на частния земеделец, наме
сата на агроном. Вете- 

служба. 
машини. Ако 
бъде предоста

г.<

ринарната 
меделски 
този план 
вен на младите земеделци и 
те видят гаранция за сигур
но сътрудничество с коопе
рацията тогава те сигурно ще 
се определят за земеделие на 
своя имот и ще останат на 
село.

Не са за подценение и дру 
ги решения, които ще бъдат 
от значение за оставане на 
младите на село. Това е пен
сионната и здравната осигуров 
ка. Този въпрос търси неза
бавно решение. В някои об
щини се правят опити за пен 
слониране на селскостопан
ските производители и зато
ва е нужно и у нас да се раз 
гледа този въпрос.

Кредитиране на земеделци
те за цабавка на селскосто
пански машини и добитък е 
също важен момент. У 
няма организация

зе-

поле тя

№ дуй
еЩ

.. \
провъзгласени за удар $3

Съществуват всички реални възможности н се
га в подготовката на младежките конгреси работни 
ческата, селската и средношколската младеж да 
разгърнат съревнование, като вземат участие в ак
циите. които се предвиждат за октомври - „Младият 
работник-оамоуправител”, „Млад селскостопански 
производител стоков производител”, „Най-добър 
ученик клас училище”, и др. акции.

Активността

ж-
.. ■

Гимнастическо упражнение

Клисура

Акция по събиране на шипков плод
__ н* Л1ЛаАежите до Конгреса не е са

мо тяхна задача. Това трябва да бъде
всички обществено-политически 
дите трябва да намерят своето 
моуправително общество като 
правители.

активност за 
организации. А1ла~ 

място в нашето са- 
строители и самоу- насПо традиция 

учениците от основното учи
лище „Иво Лола Рибар” 
Клисура постигнаха добри 
резултати в събиране на ши
пков
тсридневна. твърде успешна

и тая година акция. Спечелените 
средства от продадения шип

ков
за екскурзии, увеличение на 
книжния фопд в училището 
II др.

От която 
земеделците да вземат Кре
дити за купуване на маши
ни. И един въпрос, който сме 
забравили е електрификация 
на селата. И на село трябва 
да се създават 
живот,. както в града. Хора
та днес искат да ползват тех 
ническите придобивки 
подобряват условията 
живот. След това 
за изграждането на модер
ни пътища между селото и 
града е важен момент в пре 
махването на различията ме 
й\ду града и селото. Днес 
много села в нашата община 
са откъснати от центъра на 
общината. Това пречи за пра 
вилното снабдяване, изкуп- 
ВаНтаИ движението на хора
та. И накрая, културния жи
вот на село трябова да бъде 
поставен на по-високо рав
нище. Днес хората, особено 
младите, искат 
вот.

парични
в плод ще бъдат използвани

Създаване на Съюза на комунисти
ческата младеж в Югославия 

(СКОЮ)

плод. Те проведоха че-

д. д. условия за

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ 
„ЙОСИП БР03 ТИТО“ ФОРМИРАНА 

МЛАДЕЖКА РЕДАКЦИЯ

и Да 
на своя 

въпросът
След създаване 

ки комунистически организа 
щщ в Загреб на 10 октомври 
1919 година е проведена кон ^ 
ференция на която е форми- Гя 
раи Съюз на комунистическа 
та младеж на Югославия 
(СКОЮ). На конференцията 
бе взето решение СКОЮ да 
бъде напълно

на младеж ка и помощ при създаването 
на младежките организации 
и в работата за комунистиче 
ско образование на младите.

се застъпвала за създава- _ 
не на единна младежка орга ~ в гимназията „Йосип Броз 
низация на работниците и *ито в Димитровград 
интелектуалците, чиито орга- лата седмица бе формирана 

л низации до тогава били оаз- младежка редакция, която
и незавигии <®““стоятелна делени. В началото на април ще се грижи за участие иа 
но да ЗШпЯ’ 1920 годш1а СКОЮ е имал 25 младежите от гимназията в
циалистизаеАНО със С°- групи с 3 000 членове. След то списването на младежката
юХа™я (ком™ТтГи Т СК0Ю създава 2 ВЪВ вестна* ,Б^т!
бъдеснеГвъв впъ^а ^-? Комунистическия младежка ств0 ■ за създаване при мла- 
ите делегати ЧРе3 030 интернационал, става нейн Лежите любов към журнали
тра I па^™™ аЩе Аел?/ По инициатива на "«ческата професия „ пра"
ЕТ избрая™гем2н™Р'ттЙ/ СКОЮ,,е проведена във Вие- вилно осведомяване на мла. 
трален отбор с цен™0 ВЦ?Г »а на 16 и ^ май 1920 година дежта ™> най-актуални въпро 
греб. За кратко жЪрва интернационална кон
дават и крайо^! юъкп»о . Ференция на комунистически 
на СКОЮ в^об1?на КТЛа младежки организации от 
град и Сараево Н ™ БеЛ_ Югоизточна Европа. На пър-
кември 19Р1а9В™^аПзР™4а Ъ?0 “а °Т ^А°
да излиза орган на СКОЮ 1920 ДОД^а в Бел-
,Дървена застава”, а в ско“ 2*СКОЮ^^ Програмата
време бе приета програма.
3,став. правила

ен. В редакцията влезнаха: 
Славпца Пейчева, IV клас 
Весна Апостолова IV клас. 
Лилия Гъргова. IV клас, Гор 
дана Битова II клас, Биляна 
Стойкова II клас, Надица

Г г клас- Любинка Даскалова II клас, Драган 
Златков II клас и Данаил 
Андонов IV клас (ръководи
тел иа редакцията).

мина-

културен жи

Ето това са, по мое мнение, 
причините зарад които мла
дите не остават на село. Раз- 
блра се

Б. Н.

МЛДДЕЖИ И ДЕВОЙКИ, 
ПИШЕТЕ ЗА ВАШАТА 

СТРАНИЦА!

разрешаването на те 
зи задачи изисква много труд 
и усилия. Но може свободно 
Аа се каже, че за 
ствуват Реални 
ти. Ние

това съще 
възможнос- 

не може да допуснем 
огромните богатства, конто 
ни предлага селото 
нат неизползваеми.

в която са залегна 
ли целите и задачите на Со
циалистическата работничес
ка партия на Югославия (ко
мунисти).

и организира
на библиотека на СКОЮ Партията е да оста-

дала пълна подърж-

Иван АНДОНОВ
БосилеградСтраница Ю
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СЪОБЩИТЕЛНО-ТРАНСПОРТНИ ЗАТРУДНЕНИЯ.Л

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Рейсът за Висок пан не вървиг. ВРЕЖИНА: „СЛОБОДА" — ,Д. БАЛКАНСКИ" 3:1 (0:1)

Вече няколко седмици ав- 
тобусчето за Висок (от Ди
митровград до Каменица) не 
върви. Причината е — авто- 
бусчето е в дефект. А поради 
лошия път друг автобус не 
може да се движи. — Съще
ствува възможност превозва 
нето на пътниците да стане 
през Пирот, но поради нере 
гулирани отношения с авто
транспортното предприятие в 
Пирот автобусите на „Нши- 
скспрес” не могат да мина
ват по тази рейсова линия.

Както ни осведомиха в 
„Ниш-експрес’' — клон Ди
митровград — изходът е да 
се купят нови автобусчета. 
Опитът да се набавят две та 
кнва в предприятие „ТАМ” 
— Марибор не даде резултат. 
Това предприятие отказа, по 
неже няма сметка да анга
жира мощностите за по-мал 
ко от десет броя.

В момента такива малки 
автобусчета 
„Центротранс
Обаче отговор засега оттам 
не пристигна.

Безспорно, причини за оп
равдание винаги се нами
рат: лоши пътища, снегова
лежи през зимата, дефектни 
автобуси през лятото и т. н.

Изпълняване на задължения
та към гражданите обаче не 
бива да бъде последна гри
жа. А струва ни се, че тък
мо така са разбрани съобщи

телно-транспортните задъл
жения, щом като е допусна
то цял един район да остане 
без автобус.„Балкански“ победен 

пред края на играта
А. Д.

ПИСМА

Г. Врежина. 22 септември. 
— Игрище на „Слобода”. Иг 
ршцето добро за игра. Вре
мето облачно. Зрители 400. 
Съдия: Десич (Ниш). Голмай 
стори: 0:1 Милев в 20 мину
та — 1:1 Кръстич в 65 м. — 
2:1 М. Стефанович в 68 м.— 
3:1 М. Стефанович в 70 ми
нута.

„СЛОБОДА”: Миладинович
6. Николич 6, (Неделкович 5), 
С. Мгаиич 6. М. Стефанович
7. Стоянович 6, Пейчич 6, Ра 
кич 6, Ж. Стефанович 6, Кръ
стич 6, М Мишич 7, Коцич 7.

,Д. БАЛКАНСКИ”: Гаков 
5, Гигов 5, Велков 5, Пейчев 
5. А. Петров 5, Кръстев 6, 
Миркович 6, Каменов 6. Ми
лен 6, Михайлов 5, М. Петров

Скитащи коне причиняват вредаАсен Балкански от Димит 
ровград. който досега се 
борил за право на 
в а не и няколко пъти напус
кал Междуобщинската диви
зия. а сега е сериозен канди 
дат зд пръво място, доживя 
първото си поражение.

След много шансове и бла- 
гоприятиятнц моменти на до 
макините. инициатива превзе 
ли гостите. След една безопа 
сна акция Милев постигнал 
гол.

е
Iсъществу- Тези дни, когато селскосто 

папските производители от 
Клисура влагат усилия да 
приберат реколтата, в райо
ни се появиха около 40 ски
тащи коне от махалите като 
унищожават царевичната ре 
колта. Така в месността „Уро 
вшце” в Стрезимировци за 
една нощ унищожили царе
вицата на трима стопанина. 
Слеп това на четирима сто
панина от махала „Ристинци”

унищожили 60% от реколта
та. Тези безстопанствени ко
не навлизат и в градините 
иедалеч от шосето Стрезими 
ровци—Клисура.

Селяните поискаха помощ 
от Местната канцелария в 
Клисура. Очаква се че Мест
ната общност в Клисура ко
ято е компетентна за това да 
повика на отговорност стопа
ниге на тези коне.

Цена ДИМИТРОВВ 65 минута резултатът ста 
нал равен. Гостите изгубили 
Есеки контрол и в 63 минута 
приели и втори гол от 40 ме 
тра! А вече в 70 минута М. 
Стеванович постигнал третия 
гол за домакините.

се търсят при 
■** — Сараево.

Грижа за децата иа бойците
Общинският отбор на СУБНОР (Съюз на дружест

вата на борците от Народоосвободителната война) в Ди
митровград неведнаж се е застъпвал трудовите организа
ции да приемат на работа и децата на

5. М. К.

в НОВ.участници
Застъпва се и сякаш „е говорил на глухи” — всички уси
лия оставаха напразни, ^акар че и тези деца изпълняваха 
условията на конкурсите. Ето защо, владее мнението, че 
въпреки самоуправителното споразумение и знапред се 
постъпва на работа чрез връзки и връзчици.

Сега СУБНОР се застъпва в новото Споразумение 
за работа да предвиди и някой поен повече за децата 
на участниците в Народоосвободителната война.

Сега тази обществено-политическа организация по
вече „не шепоти”, но се застъпва да улесни децата на уча 
стипците в НОВ и на загиналите борци при тяхното по
стъпване на работа.

Г. ОДОРОВЦИ

Помощ на училището
Общинският отбор на Съю

за на трудовите инвалиди в 
Димитровград е отделил 3 000 
динара за помощ на основно 

училище в Т. Одоровци. 
Средствата са предназначени

за купуване на учебници и 
учебни помагала на бедни 
ученици ,деца без родители 
и деца на инвалиди по труда.

то М. Б.А. Д.

ва щаба на нашата бригада. 
Това нападение бива извърше 
но. и то срещу, охраната на 
колоната едва през нощта 
на 6 срещу 7 септември в 
района на Модра стена и 
Грънчар. Нападението не 
дава резултати.

Десетата сръбска бригада, 
която през 6. 9. прегрупира 
батальоните си. не пристига 
в района на Своге, когато 
българските сили по тази по 
сока се изтеглят. Пиротският 
отряд и 1-а пиротска брига
да нападат и освобождават 
гарнизона в Любераджа на 
6 септември.

Българските части, оттегля 
щи се от района на Южна 
Морава, се спират в Лужни- 
ца (15-и полк на 6-а пехотна 
дивизия в Бабушница), а в 
Пирот 27 пех. дивизия. От 
този район всички части не 
се изтеглят. Тук водят прего 
вор;и с коменданта на 1-а пи 
потека бригада в Бабушница 
и коменданта на Пилотска 
военна територия и ОК на 
Пирот. Приемат сътрудниче
ство с НОВГО. Но формално. 
За тях обстановката изглеж
да неизвестна, па желаят ла 
останат спокойни. В този 
пяйон имат твърде мотщт см 
ли. та не се страхуват пт ма 
лочиелените сили на НОВЮ 
и пайона на Бабуптнтщп и 
Пирот Очакват развоя на 
събитията в България па 
затуй повече не се изтеглят. 
Съгласяват се частите на 
НОВЮ и нашите органи на 
власт да влязат в градовете. 
Така градовете Пирот и Ва 
бушница биват освободени 
от окупаторска власт.

ЖИВОИН НИКОЛИЧ - БЪРКАМежду по-важните задачи, 
които Главният щаб на Сър
бия възлага на XXII дивизия 

НОВ нае и — връзката с 
България. Към края на август 
1944 година на територията 
пристига Щерю Атанасов 
Виктор (а преди него Благоя 
Иванов — Бай Иван, оше 

април 1944 г.) от СССР 
Върховния щаб и Глав-

походътXXII дивизияпрез 
чрез
ния щаб в Сърбия, относно 
Македония. И двамата имат 
директни връзки с Георги 
Димитров в Москва и чрез 
него се осигурява съветските 
самолети да хвърлят оръжие 
на българската народоосво- 
бодителна. войска. Оръжието 
се хвърля на Добро поле, 
Вус, където се намира Ща
бът на Двадесет и втора ди 
визия.

з
бът на дивизията цялото си 
внимание концентрира към 
Бабишка гора Заплань.е Сво 
ге„ Бабушница и сектора Бе
ла паланка — Пирот, та и 
10-а бригада насочва към 
това направление. Тази ори
ентация бива правилна, но 
се пренебрегва територията 
па вранската котловина, та 
силите от Гърделишка клису 
ра и Сурдулица в нощта на 5 
срещу 6 септември се приръе 
дишгоат към силите във Вла 
дичии хан. а па 6 септември 
идват в района на Враня.

Българските окупационни 
сили (главната част на 27-а 
и 6-а дивизии и части на 22-а 
българска дивизия) се изтег
лят ига 6 септември през Запла 
нье. Дванадесетата сръбска 
бригада, намираща се на Ба
бишка гора не напада голя
ма колона български части 
в течение та марша от Душ- 
ник през Равна дубрава, по
неже плененият полковник, 
комендант па артилернйиия 
полк иа 27-а дивизия, нзлъг-

също не дават резултати. При 
такива условия се дочаква 5 
септември, денят на обявле
ние на война иа СССР срещу 
монархофашистка България. 
Българското правителство вс 
дпага заповядва иа окупаци
онния корпус ла се оттегля 
от Сърбия. Частите на окуна 
циониия корпус се концен
трират в района на Леско- 
вац, Долсвац и Ниш за от
тегляме, а 29 пех. дивизия 
също се събира и подготрява 
за оттегляне.

Щабът на Двадесет и втора 
дивизия, като установява, че 
в нощта на 4 срещу 5 септем 
ври сс изтеглид щабът на 
граничния батальон от Кру
шовица. преценява, че започ 
ва общо изтегляне на българ 
ските сили от Сърбия и за
туй заповядва на 10-а и 12-а 
бригади и Пиротсгсия парти
зански отряд, да предприемат 
всичко, за да осуетят изтегля 
него на тези сили под оръ
жие през територията на Два 
десет и втора дивизия. Ща-

Гсоргиев, а за началник на 
щаба Щерю Атанасов — Вик 

Тази дивизия на 9 сеп
тември тръгва от територия
та иа Клана и Лужница към 
София.

Щабът иа Двадесет и вто
ра дивизия постоянно е изпра 
вен пред проблема за въоръ 
жаване на иовопристъпилите 
борци. Понеже западните 
съюзници бавят /изпращането 
на оръжие. Главният щаб на 
Сърбия чрез военаита мисия 
иа Червената армия търси и 
получава /известно количест
во оръжие от СССР, което 
също се спуска иа Добро по-

тор.
В периода на крупните про 

България, щабът намени в
тази дивизия непосредствено 
сътрудничи с всички ръково
дители на народоосвободител 

движение на България, 
намиращи се на територията 
на Църна трава и Лужница. 
Чрез тях се поддържа връзка 
и със София. В преговорите 
с българските окупационни 
части, навсякъде, където се 
удава възможност, участву
ват и другарите от народо- 
освободителното движение в 
България.

ното

ле.
Стремежът бива Да минат 

българските окупационни ча 
сти на страната иа цародоос 
вободителното движение в 
България. Освен това, от по
лученото оръжие те започ
ват Да формират 1-а софий
ска партизанска дивизия. За 
комендант на дивизията би
ва назначен Славиш Трънски, 
а за политкомисар Здравко

По това време обстановка 
та бързо се мени. Преговори
те с българските окупацион
ни сили в Сърбия никъде не 
дават положителни резулта
ти; на всички места българ
ските фашистки офицери с 
тактика на протакане печелят 
време. Нападенията след оп
ределения срок за преговори (Следва)
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В часове на отдих и почивка»

: Уу/ЦЬР ВАКАНТНИ РАБОТНИ МЕСТА 
В ДИМИТРОВГРАД♦

\

*
ЛЧрвкт*»г

яи
Амрокт»^* 
„Тгрго коопиЖената към съпруга си«1 ,, Програе*

ЧЕ ЗШЧАМ КОШ. I — През нощта на няколко 
името „Олга1 л/тпъти ипкаше 

Коя ти е тя?п _ Тона о нмего на коня,
на когото съм заложил.

Вечерта жената отново:
— Знаеш ли, докато беше 

работа, конят со обади но 
телефона.

» и&м.I ЛАНИ негде през йесенту дойде при ме
не йедно момчшце оди задругуту и седома у 
собуту на по чашку. Детето изгледа тека гьим 
рекли у Цариброд поче да ме кандардисуйе 
да поорем све н>иве. Бре реко дете я сам не
дъгав човек. Стегло ме у нозете, та не могу 
да мърднем. Бабата и она не може да работи. 
Не може да оремо. Оно поче да ми разправля 
кико задругата решила да ни помага на нас 
частниците да ни дава вештачко Ьубре, да ни 
оре с тракторйете с йедну думу нийе че бу- 
демо ортаци с гьи да се удружимо, та да 
изкарамо по-голем береКет.

Излъга се та послуша детето и набразди 
свата парчетия. Верно детето ми даде белеш- 
ку, та у Цариброд узо убаво семенце. Реко си, 
айде щом државата че ни помага, ако съм 
стар, нема да дидзам млого, нека се роди зай- 
ре. Верно на мене не требе толкова ама че 
продадем жицето да платим заемат за елек- 
трификациюту.

И са да видите _кикво стану. Това лето 
дойдоше децата, събрамо се и ожемо жицето. 
Големи стогове, напълни се гувното. Дойде 
време и децата си отидоше. Йедни на школ>у, 
други на службу, остадомо с бабичкуту са
ми. Чекам я да дойде вършачка, ама нема. 
Цело село чека.. Са кажу вършачката работи 
у друго село. Друг дън кажу била се строши
ла. Мину август и половин септември. Реко 
кво да праим. И сети се за онова момчище 
оди задругуту ко ме кандардисува да поорем. 
Нема га не дооди у село. Надиго се я та у Ца
риброд. Намери га у канцелариюту.

— Дете, реко я. — познаваш ли ме?
Оно поче да върти главу, да се вача за 

телевонът.
— Ама чуйеш ли мижл,о нийедан при 

тебе съм дошъл. Знайеш ли кико ме лъга да 
поорем свете н>иве. а задругата че ми помага 
за вършидбу. Айде качи се на автобусат и с 
мене у село да помагаш да овършемо.

— Ама, — каже детището — ти си се препоз 
нал, не съм това бил я.

Видо я киква йе работата, надиго се та у 
Пол>ску Ръжану найдо йедну вършачку, по- 
годи })У да дойде у село. Са почемо да върше- 
мо. И тамън почнемо а ете, и господ ни одма- 
га, поче дъж да роси.

Са знам кикво да праим. Когьи че 
чам и кико мой деда Нирко че си садим по 

вършим работуту сам. Ни
кой ми не требе вече да ми попуйе кико че 
се работи.

(
ма

'
**>

1 Първокласник закъснява 
за училище и учителят запо 
чва да му се кара.

— Но, господин учителю — 
казва малчуганът, — нали 
вие казахте вчера, че да за- 
почне човек да се учи, нико
га не късно...

НИКОГА 
НЕ Е 
КЪСНО...

Мъж н жена п напреднала 
възраст отиват на курорт.

— Всичко смо взели, чет
ката ти за зъби остана — каз 
па жената.

— Нищо! Лз си забравих 
зъбите.

1

.

10■■аеш!

НЕ МОЖЕ ДА 
МУ ХВАНЕ КРАЯ",

8и«К>|
", БРЕ СТОЯНЕ, ПЪТЯ ЩЕ НАПРА

ВИМ, АМИ „ЕКСПРЕС” АКО ПОИСКА 
I Шнг. АВТОБУС ДА ПРАВИМ, ЩЕ СТАНЕМ 

ЗА РЕЗИЛ?!

■

:■(
: 01 100000000001

1 — Аза Съм на 50 години, 
живея сестра, която се грижи за неI роден съм на 5 май. ♦ го.

! на петия етаж и имам пет де
ца. Затова заложих 5 дола- — Мисля, че мъжът мн ще 
ра на Щ>ня, който се състеза остане дълго време в болни- 
ва с номер пет.

— И какво?
— Той пристигна пети...

И *
Е цата.

— Лекарите ли ви казаха? 
— Не, видях медицинската

Млади съпруга се хвали: 
— В мебелен смисъл ние 

живеем добре...I

*",
1 ПОГОВОРКИ ЗА ЖЕНАТАНа грешния не му остава 

нищо друго освен да си съз 
даде рай на земята.

< *
1

; I
ГОРЧИВАТА Е КОЛКОТО СЛАТКА, ТОЛКОВА И

\
зава- ❖

I

Учителката: — Сипът ви е 
много добър ученик по 
графия.

Майката: — Как няма да 
е след като по цялата страна 
гоним бащата му. за да пла
ща издръжката.

сто снопа и че си ■

ЗА ЛОША ЖЕНА ЦяР НЯМА.I гео-
-

МАНЧА (
РИБА И ЖЕНА НЕ СТАРЕЯТ. 
ГАЛЕНА ЖЕНА ХУРКА НА ПРЕДЕ.

''
к -

пянрите стегни 
пълни, лл/л в 
ТП НЯауа снЛоша година ЗИМ//Щ14-.

%Чет. петров

тШР-БдйГг
ОН~х,ц \клклосин ? н^СаГА улмбЛ ри гл 

те сн в и Били тя/ел пълни.' ...У


