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В БЕЛГРАД СЕ ПРОВЕЖДА 
VII КОНГРЕС НА СИНДИКАТИТЕ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕ
ДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ 

СИНДИКАТИ Йа конгреса трябва да се афи- 
рмира новата и твърде значи
телна роля на синдикатите, ка
то най-широка организация на 
самоуправителите, работниче
ската класа цялостно в борба
та за осъществяване на утвър
дената й с Конституцията 
зиция и все по-пълната й роля 
в целокупния обществен 
вот. Вашата организация 
то и досега трябва да изразява 
и укрепва единството на инте 
ресите на работниците и тях
ната солидарност и да бъде 
един от значителните фактори 
в унрепването на братството 
и единството между народите 
и народностите на Югосла
вия.

то на социалистическите само 
управителни отношения и изо
бщо осъществяването на Кон
ституцията и решенията на X 
конгрес на Съюза на югослав
ските номунисти.

На същия ден председател
ят на Съвета на югославските 
синдикати Мика Шпиляк изне
се доклад „Синдикатите и ук
репване ролята на работни
ческата класа в развитието на 
самоуправителните социалис
тически отношения”.

След двудневна работа в ня
колко номисии Конгресът на 
пленарно заседание ще прие
ме съответни резолюции за 
предстоящите задачи и ще из
бере изпълнителните органи на 
Съюза на югославските синди
кати.

От името на работничес
ката класа и трудещите се 
нашата страна, членове на Син 
дината предлагам на Конгреса 
другарят Йосип Броз Тито да 
провъзгласи за почетен

в

по-

ПО БОЕВИЯ ПЪТ НА 

РЕВОЛЮЦИЯТА
пред

седател на югославските син
дикати.

Тези думи на председателя 
на Съвета на Съюза

жи-
как-

на юго
славските синдикати Мика Шпи 
ляк бяха посрещнати с бурни 
и дълготрайни аплодисменти 
от всички делегати на Седмия 
конгрес на синдикатите, който 
започна с четиридневната 
работа нз 17 декември т. г. в 
Дома на синдикатите в

РУДО, малко босненско град 
че и студен декемврийски ден 
в първата наша военна годи 
на. Строй на 
прекалените 
приветствената реч на върхов 
ния комендант другаря ТИТО. 
В този ден се роди първата 
партизанска пролетарска бри
гада. Бойците от тоя строй 
ще станат пример на герой
ство, на братството и единство 
то на нашите народи и народ 
ности. 1Це останат докрай в 
първата боева линия на РЕВО 
ЛЮЦИЯТА.

бойци, синове 
всички наши народи и народ
ности. Така ще бъде и във вси" 

по-късно формирани брига 
ди, дивизии, корпуси и армии.

ДРУГАРЯТ ТИТО като

и дъщери нз
си

Аз съм убеден, че тази сре
ща ще представлява делов до
говор за още по-успешна ак

ция на синдикатите в изпълня 
ването на нрупните задачи, но- 
ито се намират пред нашето 
общество, особено в развитие

пролетариите, 
вече бойци иБел- чки

град.
— Нашите трудещи се — 

заяви президентът Тито пред 
делегатите на VII конгрес —

върхо
(Обширно за Конгреса чете

не в следващия брой)
вен комендант и творец 
Югославската народна армия 
мина през целия й боен път. 
Той бе в нейния строй. Об-

на
много очакват от този конгрес.

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
КОМИТЕТ НА СК - ДИМИТРОВГРАД

кръжаван, ранен, гладен като 
презмнозина нейни бойци 

НОБ, той командуваше чрез 
главните щабове, но и контакТОЗИ ден, 22 ДЕКЕМВРИ 

1941 година е ден на раждане 
то на нашата АРМИЯ.За надделяване на изостаналостта 

собствени усилия и помощ
тираше с най-нисшите коман 
дири и обикновени бойци.

ЮНА е наша революционна, 
класова и народна въоръже
на сила, такава каквато беше 
от първите дни на създаване 
то й.

Пролетариите вече на дру
гия ден ще тръгнат в нови без
пощадни сражения с врага. Ге 
ройсни ще загиват по дъл
гия боен път. Местата на падна
лите ще попълват хиляди нови

зи миграция е постоянна, нан- 
то от селата в центъра на об
щината, така и към вътрешно
стта на страната. Обаче онези 
лица, които напускат селата и 
имотите си не са в състояние 
да намерят работа, понеже 
стопанските организации ня
мат нужда от нови работници, 
а за откриване на нови капаци 
тети в момента не може дума 
да става. За отбелязване е, че 
работа търсят 1 200 души, а 
през последните години на ра
бота не се приемат пито 1 на 
сто. Между лицата търсещи ра 
бота са предимно неквалифи
цирани, което още повече ус
ложнява проблема.

Особено ударение Борисов 
сложи на обстоятелството, че 
стопанството в общината раз
полага само с 20 на сто собст
вени оборотни средства, дока 
то останалите са на доставчи
ците и банкови средства. Това 
е характерно за всичните сто
пански организации. Що се 
касае до основните средства, 
Борисов изтъкна, че те са амо 
ртизирани със 70 на сто сред
но, а в някои организации и 
напълно. Положението на ка
дрите в стопансните организа
ции също тревожи. Болшинст
вото организации нямат нуж
ни кадри, а се чувствува и те
кучество на същите, т.е. напу
скат димитровградските пред
приятия.

В рамките на подготовки за предстоящо
то заседнаие на Председателството на Цент
ралния
Сърбия, на което ще се разисква за положе- 

изостаналите общини и

I

В този брой:
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 
МЕЖДУ АРМИЯТА И 
НАСЕЛЕНИЕТО

комитет на Съюза на комунистите на

нието на стопански 
региони в Сърбия, в Димитровград се проведе 
разширено заседание на Общинския комитет 
на Съюза на комунистите, на което бяха раз
гледани проблемите за развитието

община, която според приетите 
развитите общини. На 

Радослав МАН-

|

на тази

Стр. 2изостанала
критерии се числи към 
заседанието присъствуваха 
ЧИЧ' подпредседател на Републиканския син 
дикаден съвет. Любиша ИГИЧ секретар на

на Съюза на
РАСТЕ ГРАДЪТ НА 
НИШАВАМеждуобщинската конференция 

комунистите и Любиша МИТРОВИЧ, предсе- 
Межд.уобщинската конференция на Стр. 5дател на 

ССРН.
В7,в встъпителното изложение, което из

несе инж Борис БОРИСОВ — председател 
на Общинската скупщина в Димитровград, Вя
ха изтъкнати основните фактори на стопан- 

обществеиа изостаналост на Димитров
градска община*

Обзор
СТОПАНСТВОТО В 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Стр. в
ска и

—.—*—
подходящо. Нато гранична об
щина тя заема 76 мм в Дължи
на и оноло 6 мм средно в ши- 

със слабо развити съоб-

ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД 
СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ НА 
ОБЩИНАТА

ДА НЕ СЕ ПУШИ НА 
КОНФЕРЕНЦИИрина.

щения и постоянна миграция. 
В този смист,л бе изтъкнато, че 
от 1948 година до сега броят 
на жители е намалял за 7 хи
ляди (от 24 на 16 хиляди). Та-

Във връзка с основните фа
ктори на стопанска и общест
вена изостаналост на община
та Борисав изтъкна, че самото й 
географско положение е ие-

Стр. 8
(Ностовон но 3 стр.)



СЪТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АРМИЯТА И НАСЕЛЕНИЕТО' V . '

БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

ВНУШИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

НА СЪВМЕСТНИТЕ АКЦИИ
„Всенародната отбрана 

чест и дълг на всеки 

гражданин“чни струнтури в общонародна 
та отбрана. Тун со насао за 
провеждано на единните зада 
чи, произтичащи от концепци
ята на всенародната отбрана. 
Конституцията, закона и кон
гресните резолюции, определ
ящи задачи но комунистите в 
общонародната отбрано, сигур
ността и обществената самоза 
щита. Всичко това е уточнено 
в съвместната програма на об
ществено-политическите орга
низации и компетентните орга 
ни на общината за идейно-по- 
литическито и военно-профоси 
оналнито подготовки но населе 
нието. В преден план о посто
янното сътрудничество с гра
ничарите за успешно осъщест
вяване но целито.

С помоща но двустранното 
сътрудничество постигнати са 
добри резултати в творческото 
приложение на концепцията зи 
всенародната отбрана в мест
ните общности, организациите 
на сдружения труд и самоупра 
вителните общности. При това 
най-големи грижи полагаме за 
оспособяване и афирмиране 
на местните общности в отбра 
нителната ни система и оспо- 
собяването на младежта за вси 
чни действия по време на евсн 
туална война.

. Сътрудничеството на населението в Бо- 
силеградска община с граничните части от 
Югославската народна армия не е от нова дата. 
То е създадено още през време на Народоое- 
вободителната борба, а особено мн°го след 

формирането на Корпуса на народната отбра
на на Югославия.

В чест на 22 декемврй — Деня на ЮДА. 
за плодотворното и разнообразно сътрудниче
ство между граничарите и населението в Во- 
еилеградска община ще се изкажат: Светомир 
АНДЖЕЛКОВИЧ» капитан от ЮНА, Цонс 
Тодоров, началник на Щаба на народната от
брана и Раде СТОЙКОВ* председател на Об
щинската конференция на Съюза на младеж
та.

Разговор с другарите Томислав 
Марнович и Цветан Елениов

лението от Димитровградска 
община?

Предстоящият празник — 22 
декември, Денят на Югослав 
ската народна армия, бе по
вод за разговор с майор То
мислав Марнович, один от ко 
маидирито на граничните 
сти на територията на Дими 
тропградена община и Цветан 
Елениов, председател на ССРН 
в Димитлровград.

— Граничните части в съде 
йствие с Общинсната скулщи 
на в Димитровград изпълнява
ха онези задачи, които Общин 
ската скупщина е внесла е 
своите планове за развитие. 
Най-голямо сътрудничество бе 
в областта на инфраструктура 
та. Граничните части поправя 
ха пътища, строиха мостове, 
а най-много работеха върху, 
електрификацията в общината 
Заедно с Общинската скупщи 
на и местните общности по 
селата бяха електрифицирани 
16 села. издигнати хиляди еле 
ктричесии стълбове и десетки 
километри далекопроводи. Бя 
ха използвани и изворите и 
гарничните застави, както и 
селата Г. и Д. Невля. Бребев 
ница, Д. Криводол. Вълновия 
и т. н. получиха водопроводи 
Обаче това не значи, че наше 
то сътрудничество завършва. 
Нашето сътрудничество ще про 
дължи успешно и плодотвор
но и в бъдеще . ..

— Всички гранични застави.

ча-

Светомир АНДЖЕЛНОВИЧ: 
— В областта на общенародна 
та отбрана бележим все по-зна 
читрлни резултати. Редица ска 
зни за запасните офицери в 
общината на тема: „Защита от 
съвременото воюване”, са изго 
твили старейшините от нашия 
гарнизон. В запозването на 
съвременното оръжие от стра
на на териториалните части, 
също е оказано непосредстве
но въздействуване от страна 
на старейшините — граничари.

НОВИ ПЪТИЩА И ДАЛЕКО
ПРОВОДИ

— В изграждането на съвме 
стни комунално-битови и дру
ги обекти са постигнати също 
така извънредно добри резул
тати. Преди няколко години 
граничарите участвуваха в из
граждането на дванадестнило- 
метровия далекопровод от Боси 
леград до Бранковци. Матери
ално и с работна ръна подпо
могнахме изграждането на да
лекопровода до Милевци, Гру- 
инци и Извор. И в областта на 
пътното строителство в най- 
недостъпните села бележим 
добри резултати. В дължина 
от пет километра е построен 
път между селата Извор и Гру 
инци. а подобен път е постро
ен и от Божица до Деянова 
махала.

Сега вършим подготовки и 
за изграждане на пътя от Рр- 
дичевци до Ресен. Тук ще се 
ангажира и населението чрез 
доброволен труд и местно са
мооблагане.

Значителна помощ населени 
ето ни оказа при изграждане 
на водопроводите в Груинци 
и Извор — изгьнна Анджелко 
вич.

Томислав МарновичТРАДИЦИОНАЛНО КУЛТУРНО 
И СПОРТНО СЪТРУДНИЧЕС-

За сътрудничеството между 
войниците и командирите на 
ЮНА и местното население 
беседвахме с майор Марно
вич. Първият въпрос, бе във 
връзна със сътрудничеството 
в областта на всенародната от 
брана.

— Всенародната отбрана е 
всъщност отбрана на страната 
ни чест и дълг на всени граж 
дани в Югославия, ноето е из 
ходна основа в сътрудничество 
то по този въпрос с обществе 
но-политическите фактори в 
Димитровградска община.

Всички жители от Димитров 
град. понрай задълженията в 
трудовите организации, семей 
ствата и т. н. не забравят и 
момента, че тяхната длъжност 
е и подготовка за различ
ни военни действия, всъщност 
в евентуална война да заемат 
мястото си в своите войскови 
части. Ние. съвместно 
ворните лица от Димитровград 
ска община, изготвяме плано 
ве, предвиждаме занятия, нои 
то са двустранно полезни, как 
то за нашите части, тана и за 
частите на териториалната от 
брана. Такива занятия от най- 
прости до най-сложни прове 
дохме тази, както и миналите 
години. За всични учения 
рантерно, че отговорността на 
хората, накто войниците, тана 
и старшините, бе голяма. Упоа 
жненията са разнообразни. Ос 
новното е, че те се обоснова
ват на нонпепциите за всена
родната отбрана, тоест 
виждаме 
които утре ще се срещат ча 
стите на териториалната отбра

ТВО
Раде СТОЙКОВ: — Сътруд

ничеството между младежта и 
граничарите в Босилеградска 
община има дълга традиция. в общината както и казармата 

в Димитровград. покровмтел- 
ствуват организациите на сдру 
жения труд. с които сътрудни 
чат през цялата година, изтък
на в разговора Цветан Елениов. 
Войниците посещават пред-

Да изтъкнем, че при органи 
зиране и провеждане на съв
местните военни упражнения 
граничарите и териториалните 
части са показали големи ре
зултати и пълна готовност в 
осъществяването на концепци 
ята на всенародната ни отбра
на. Според определената про
грама, танива упражнения ще 
се провеждат и занапред.

„ВИСОКО ЦЕНИМ ПРОФЕСИИ 
НАЛНАТА ПОМОЩ”

Цоне ТОДОРОВ: — В осъще 
ствяването на концепцията на 
всенародната ни отбрана и са
мозащита, сътрудничеството която е създавана 

бройните трудови акции нак- 
вито са: поправка на пътища 
и др.

на много-
с отго

В областта на спортния и 
нултурно-забавния живот, са 
постигнати внушителни резул
тати. На всяна по-значителна
дата и на всеки празнин, гра
ничарите и младежите съвме
стно изготвят и изпълняват нул 
турно-забавни, спортни програ 
ми, викторини 
и др. Досега са организирани 
много срещи по футбол, ханд
бал, шахмат, 
щи.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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състезания
Цветан Еленков

литературни сре- прията. Запознават се с проце 
са на производството, с работ 
ниците, а те посещават „свои
те” застави

Всичко това пред- 
евентуалностите, споназва

много младежите, девойките и 
граничарите — дошли тук на 
граничния пост да изпълнят 
своя честен граждански дълг, 
задълбочават на практика брат 
ството и единството в духа на 
традициите от Революцията.

Със сегашното 
ство, което и занапред 
повече ще крепне, може да 
бъдем особено доволни. Опре
делените от Деветия 
на Съюза на

колко

с граничните части се прилага 
във всички области и видове. 
За отбрана на териториалния 

- интегритет на страната ни, вза 
имното сътрудничество на вси 
чни структури на отбраната по 
лучава най-коннретен израз в 
осъществяването на програма
та за подготовки и обучаване 
на населението изобщо.

Това сътрудничество се съ
държа в оназването на всички 
видове съдействия и помощ 
във- военното обучение на вси-

всяка година, сре 
ЩУ държавните празници. Та
ка например граничната заета 

в Петачинци посещават ра
ботниците

на.
Харантерно за всеки участву 

вати в занятията, е. че вчера, 
е бил работник

ва
в производство 

то днес войник с пушка в ръка, 
който винаги

от „Братство”, Г. 
Невля — „Услуга”, „Свобода” 
край с. Верзар — конфекция 
„Свобода”, „Иван Караиванов” 
— „Градня”, граничната заета 
ва край Бребевница — „Циле". 
Д. Криводол — „Сточар” и

сътрудниче- 
оше е готов с редов 

) да воюваните военни части
в евентуалната утрешна война 
против всени 
то би се озовал

неприятел, кон
на тази тери

конгрес 
социалистическа 

та младеж на Югославия зада 
чи нъм това ни задължават.

В. Велинов.

тория.
Освен всенародната отбрана 

на ное поле сътрудничите с насе
пр.

А> А. Д.
СТРАНИЦА 2
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Н Босилеград

Приключиха изборите 

за самоуправителните 

общности

ЙШШМИ
ЖИВАН ВАСИЛБВИЧ:

НОРИ31ШГЗА^С0ЛИДАРН0СТ, НО 

КОНКРЕШПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ
В неделя, на 15 декември, 

предобедните часове в Боси- 
леградска община се проведо 
ха изборите за 
снупщините на самоуправител 
ните общности на интересите 
и за членове на самоуправител 
ния им контрол.

Тоя път гласуваха 
легати от делегациите 
стните общности 
организации. Те избраха делега 
ти и членове на самоуправител 

следните са

моуправителните общности са 
избрани 110 делегати, 
моуправителния 
членове. Почти във всички из 
борни пунктове, за избор са 
били предложени повечето кан 
дидати, отколкото се избират.

Според първия анализ, струн 
турата на избраните делегати 
и членове на самоуправителния 
контрол — 
жду тях са мнозина, 
имат афинитет и опит за рабо 
та в самоуправителните общно 
сти. В скупщините на общно
стите ще се намерят доста зе 
меделци, работници и младежи.

Скупщините на формиращи 
те се самоуправителни общно 

ще бъдат учредни до края 
на тази седмица, когато ще 
бъдат избрани 
на скупщините и на останалите 
самоуправителни органи.

в
а за са

23контролделегати на

Председателят на Снупщина 
та на СР Сърбия Живан Ва- 
силевйч с група републикански 

, ръководители миналата седми 
ца посети. Лесковац и Власотин 
це, нъдето зе запозна с проб 
лемите на обществено-икономи 
ческото развитие на двете об 
щини в Южна Сърбия. На 
края на посещението си Дру 
гарят Живан Василевич води 
разговор с обществено-полити 
ческия актив в Лесковац.

В разговора за стопанското 
развитие на Лесковац Живан 
Василееич
зи проблеми трябва да 
говаря конкретно, без 
ви, от които днес няма

— В условията когато 
ждаме Конституцията и 
то вървим към по-нататъшното 
развитие на самоуправителния 
механизъм целият подход към 
тези крупни проблеми трябва 
по-инак да поставяме — заяви 
Василевич. Във Федерацията 
и републиката например не съ
ществуват вече държавен ка
питал, банкови средства, влия 
телност на авторитети и сила 
на личности. Някога се работе

всички де 
на ме-ше така и инвестираше, пра

веха се фабрики и пътища. То 
ва време е минало. Сега 
приели новото състояние, но
вите отношения. Когато казвам 
това, не мисля, че днес 
ко е идеално. Все още възмо 
жно през всички тези форми 
да се промъкне и

концентрация не съществува 
По този 
говор.

и трудовитевъпрос съществува до задоволява. Ме-сме ноито
ния контрол на 
моуправителни общности 
интересите: за 
култура, физическа I 
социална защита, детска защи 
та, за основната скупщина на 
общността за 
ровки в Босилеград и за 
налната скупщина за здравни 
осигуровки на работници и зе 
меделци във Враня.

За всички

— Готови сме, обаче
подкрепим всичко което е до 
бро, но и това в необходими 
те граници. Очевидно е, че 
дошли в I 
трябва да се 
корегират някои планове 
развитие. Трябва да видим 
во и колко можем — 
Василевич.

давсич на
образование,

култура,сме
положение, когатонещо, кое 

на тото не съответствува 
ва наше определение. Но то
ва са вече изключения, 
по-малко има такива примери. 
Те изчезват. Не

преразгледат и
здравни осигу- 

регио
стипо

Все как
изтъкна председателимогат ни да 

се запазят, защото нашата ра 
бота и самоуправителните от
ношения това вече не позвол
яват. Не могат по

скупщини на са-подчерта, че за те Във връзка със селскостопан 
ското производство, той каза, 
че то е наш възлов въпрос и 
че в

В. В.

............... *......................................................се раз 
призи 
полза.

такъв начин 
да се пречупват нещата. .. 
Говорейки за фонда 
дарност. за фонда на развитие 
на стопански недостътъчно раз 
витите краища, другарят Васи
левич наза, че право да пол
зват тези средства 
лански недостатъчно развитите 
краища, като подчерта, че при 
зивът за солидарност без ико 
номическа основа няма стой
ност. Не можем да вършим кон 
центрация на средствата за да 

Такава

него трябва по-ускорено 
да включваме частните селско 
стопански производители, 
тези трудови хора трябва да 
признаем и самоуправителните 
права и да им пренесем дял 
от грижата и отговорността за 
развитието на този стопански 
отрасъл. Засега върху това се 
работи бавно, но тана вече не 
може. Тук се касае и за суро 
вините за индустрията, преди 
всичко за храната, което е от 
първостепенно значение за на 
шето бъдеще развитие.

на соли-

Разширено заседание 

иа Общинския комитет 

на СКС—Димитровград

прове
кога- На

имат сто-

(От 1 стр.)

В областта на селското сто
панство положението 
неподходящо, 
кооперация няма достатъчно; 
средства и сили да обедини 
частните селскостопански про
изводители, от които болшин
ството представляват старчес
ки домакинства.

Във връзка с научни и други 
изследвания Борисов каза, че 
освен в областта на въглищата 
други изследвания не са пра
вени, а общината няма 
ства за изследвания, 
че се предполага, че има някои 
рудни залежи.

Най-тревожно е положение 
в областта на инфраструктура
та, а в този смисъл и на пътна
та мрежа. От 130 км пътища 
само 11 километра са асфал
тирани. Също е положението 
и с водопроводи.

Бяха изтъкнати положителни 
те резултати, осъществени в 
областта на здравеопазването 
и трудностите в образованието, 
нъдето са закрити голям брой 
основни (четворонласни} учили 
ща, а неразвитите съобщения 
не позволяват рационализация 
на училищната мрежа.

Изтъквайки тези трудности 
на общината, Борисов наза, че 
Димитровградска община не е 
реално оценена и никак не 
могат да се пренебрегват спе- 
цифичностите й. С оглед на 
това националният доход на 
глава от населението никак не 
може да бъде мярка коя об
щина е изостанала, а коя не. 
СПЕЦИФИЧНОСТИТЕ ДА — 
НО И СОБСТВЕНИ УСИЛИЯ 

Взимайки участие в разис 
кванията, другарят Любиша 
Игич изтъкна, че това заседа
ние, и подобните заседания във 
всички общини, трябва да бъде 
заемане на нови становища, 
дори, йко има нужда и опреде 
лена политина. Обаче от това 
заседание не трябва да се оти 
де с убеждението, че предим
но трябва да се търсят сред
ства от Републиката, но да се 
разгледат собствените възмож 
ности, отношението към рабо
тата мобилността но трудещи 
те се, планове и програми и 
изпълняване на същите. Само

по този начин ще можем да 
разрешавам проблемите, пред 
които се намираме. Освен то
ва, каза той, развитието на 
изостаналите общини и реги
они като общо е тяхното свър 
зване с развитите региони.

Имайки предвид встъпител
ното изложение и разисквани
ята, бяха приети определени 
становища. Преди всичко, нуж 
но е в различните фондове за 
развитие на изостаналите об
щини и региони чрез законни 
решения да бъдат установени 
обективни критерии и да се за 
читат различни специфичнос- 
ти, понеже дохода на глава от 
населението не може да бъде 
обективна мярна. Също така, 
фондовете трябва да работят 
на самоуправителни начала. 
Съюзът на номунистите и оста 
налите прогресивни сили тряб
ва да извоюват — средствата 
да не се разпределят въз осно 
ва на различни искове, а Ре- 
публината, чрез своите инсти
туции, да определи обективни 
меоила за тяхното получаване.

По отношение на по-нататъ
шните насони на развитие бе 
изтъкнато, че основното е ста
билизацията на стопанството. 
В този смисъл нато един от 
основните фактори е модерни 
зацията, както и откриването 
на нови напацитети, за което 
най-голяма възможност имат 
заводите „Тигър”.

Големи перспентиви за раз
витие има в областта на сел
ското стопанство и в тази на- 
сона трябва да се предприемат 
съответни мерки.

Също и проучването на руд 
ни залежи, развитието на тър
говията, гостилничарството и 
туризма ра възможности за 
преодоляване на стопанската 
изостаналост.

Особени усилия, в по-нататъ 
шното развитие ще се поло
жат за развитието на пътната 
мрежа, от което зависи разви
тието на много области.

помогнем на някого. е също 
Земеделската♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО сред-
макар

земеделсната кооперация „Сто 
чар” трябва да намери подхо 
дяща форма на работа и в рам 
ките на зеления план начини 
за свързване с частните сел
скостопански производители.

На заседанието бе прието 
и временно решение за финан 
сиране на ползващите бюдже 
та за първото тримесечие на 
идната година, информацията 
за структура на работната 
ръка, информацията за социал 
на защита и социални помощи 
и др.

Най-важният въпрос, който 
разглежда Изпълнителния съ
вет при Общинската скупщина 
бе анализа за деловите резул 
тати на стопанството в период 
януари — септември 1974 го
дина. Бе оценено, че са осъ
ществени положителни резул
тати, особено когато се касае 
за разпределението на дохода, 
както и намаляването на раз
ходите в производството.

Обаче отрицателните явле
ния в стопанските процеси на 
финасовите резултати при ня
кои трудови организации са 
налице. Общите загуби в срав 
нение със същия период на 
миналата година са за 127 на 
сто по-големи и след деветме 
сечния баланс възлизат на 
654 492 динара. В тази загуба 
с най-голям процент участву
ват мебелното предприятие 
..Циле” Гс 49 на сто) и кожоо 
боаботвателното 
„Братство” (с 46 на сто).

В предстоящия период дими 
тровградското стопанство очя 
кват същите условия на стола 
нисване, дори и по-трудни, по 
ради което е необходимо в 
проектопрограмите за работа 
на стопанските организации да 
се предложат мерки за създа 
вяне на по-добои условия за 
производство, а съответно зя 
увеличение на продукцията и 
дохода. В говя отношение тояб 
ва да се предприемат меоии 
за по-голямо ползване ня оъше 
отвувашитс капацитети, 
брение иа техническите сред

ства, изменение на асортимен 
та, подобрение на технически 
те средства, изменение на 
асортимента, подобрение на 
кадровата структура в съгла
сие с нуждите; както и спе
стяване и изнамиране начини 
за увеличение на дохода, а 
съответно на личните доходи. 
Също един от изходите за по 
добрение на С7»стоянието е 
свързването с прдобни оргаза 
ции на сдружения труд, с цел 
разделение на труда и специа 
лизация на производството.

Що се насае за селското 
стопанство бе заключено, че А. Д.

Избрани делегати за четири 

самоуправителни общности
предприятие

ска защита и физическа кул-На 13 декември в основните 
организации на сдружения труд 
и иа 14 и 15 в местните общ- 

Димитровградска об-

тура.
Тези дни ще се проведат 

избори и за делегати в общно 
стта по здравеопазване, а на 
17 т. м. се състоя кандидаци 
онно събрание, на което бяха 
предложени и утвърдени деле 
гати за скупщината на тази об

ности в 
щина бяха избрани делегати 
на скупщините на самоуправи 
телните общности на интере
сите: за култура и наука, обра 
зование, детска защита и фи 
зическа култура.

На заседанието бе заключе
но Изпълнителният съвет при 
Общинската скупщина да офо 
рми работна група, която ще 
има задача да изготви програ
ма въз основа на приетите 
становища.

щност.
За отбелязване е, че меж

ду избраните делегати за че 
тирите посочени общности е 
осъществен принципът на ра
ботническо мнозинство.

За скупщината на образова 
избранителната общност са 

30 делегати, 21 делегати в об 
щността по култура и наука и 
25 делегати в общноста по дет

поло- А. Д. А. Д.

СТРАНИЦА 3БРАТСТВО * 20 ДЕИЕМВРИ 1974



ФОТОХРОНИКА■шШШ .<|||||||||||||||||||||||1И111П11111Ш1111111М11Ш1111111111111Н11111Ушишш1

ОТ ТЪРЖЕСТВОТО НА „ЛАЗИ1 О БЪРДО"

Неотдавна на граничната застава „Лазиио бърдо" 
нрай Димитровград бо открита новопостроената сгра* 
да за граничното поделение. По този случай на за
ставата бе устроено тържество.

\' 9 /■ /ьш&ш ■ . . у ШШШ

ЮНА НА 33 ГОДИНИ Генерал полковник Бруно Вулетич прерязва три
кольорната лента и предава сградата на употреба.

22 декември — Денят но 
ЮНА и нейния 33-и рс.кден ден. 
Военнослужещите и вемчни 
ноши народи и народности та 
зи година ознзменузат праз
нина с решителни усилия за 
провеждане на решенията ма 
X нонгрес на СЮК и Конститу 
цмята на СФРТО. Като се раз 
сива и укрепва в духа на ре 
волюционните традиции, 
състава на целокупната систе 
ма на всенародната отбрана 
на нашето социалистическо 
общество (като негова най-сч 
лчз и най-ооганизиоана част!. 
ЮНА има игчлючителната за 
деча. Безспорно това е да за- 
н ити свобод^-а и независимо 
стта на нашата страна и ней
ното свободно социалисти
ческо развитие и да се про 
тивопостави срешу 
апзесор.

Гюовеждайни последовател 
но куоса и политиката на СЮК, 
лпрчнослужешите от ЮНА 
п^ез иелия гпедвоенен пери 
пд лавата и полагат мансимал 
ни условия за боевото оспо- 
п^бяване и модернизацията 
на нашите въоръжени сили в 
съгласие с изискванията, нои 
то поставят съвременната вой 
,4я и развитието на военната 
то-ника. Наред с това. оче 
видни са и усилията, които 
гп полагат за укрепване на со 
днмията и за внедряване афир 
м^ция в нея на съществените 
"рнности на самоуправително 
' соицалистическо общество. 

Изграждането на високо идей 
■■о-политическо съзнание и ра 
житието на патриотизма във 
и^екидневния живот има зна 
имтвлно влияние върху изгра 
ждането на висок боев мооал 
ня военнослужещите в ЮНА.

Съзнавайки предназначени 
ето на ЮНА и за да отговори 
на своите задачи войниците и 
командирите неуморно рабо
тят за нейното боево заздравя 
ване, на професионалното и 
оспособяване в овладяването 
на военната техника и в иде 
йно-политическото издигне на 
военнослужещите. Другарят 
Тито винаги посочваше необхо

сти и за попрельснато усьвьр 
шенствувапе на командуване 
то и ръководенето. Сьщевре 
менно трудещите се и работни 
ческата класа полагаха нап- 
големи усилия да снабдят своя 
та армия с най-модерно оръ
жие и с всички боеви потреб 
ности

Благодарение на това, ЮНА 
днес има физиономия на сд 
на напълно съвременна 
мия която във всичките видо 
ве въоръжени сили 
хоземната войска. военното 
въздухоплаване и противвъз- 
душната отбрана и военномор 
сния флот — разполага с орь 
жия с голяма боева мощ и с 
обучени и образовани кадри, 
способни тези средства да при 
ложат в отбраната на страна 
та на най-ефикасен начин. Во 
еннослужещите показаха то
ва на многобройните учения, 
самостоятелно или с частите 
на териториалната отбрана или 
с другите сЬактори на обшо- 
наооднята отбрана. Нашите 
въоръжени сили днес са по- 
полготвени отнолното преди- 
и ся способни в рамките на 
всеобшата система на нашата 
общонародна отбоана сип/рно 
пя з*»'литят нашата страна от 
всеки агресор.

Тази боеготовност на наша 
та армия се обосновава върху 
нянолко важни фактора, от 
които най значителни са: ви
сокото техническо равнище и 
висоната ппофесионална оспо 
собеност на командирите и 
войниците за изпълняване на 
най-сложните и най-трудни во 
енни задачи: единството на 
номандуването и здравата вое 
нна дисциплина, обоснована 
върху високото политическо 
единство, ноето почива върху

П|Л1;;ър;иоността на иоегнноел/ 
Ч>1 • 0 В ЮНА КЪМ »юЮрп/1 

за равноправие, братово и 
единс1во на всички наши нара 
ди и народности, наню и на 
правдивата отбранителна цел, 
па коя ю нашата армия изшьо 
чително служи. Носителят на 
юва монолитно моралномоли- 
тичесно единство в оощеегво 
то и в армията е Оъюзь1 на 
комунистите на Югославия.

Като нан-организирана и най 
оперативна компонента в оо 
щонародната отбрана, ЮНа 
с въодушевление и енергич
но работи върху провеждане 
то на дело на 
на общонародната 
която й е близка и ясна, по
неже представлява продължние 
на НОь. бърху основите на кон 
цепцията на общонародната 
отбрана съществува всестран
но сътрудничество между ко
мандите 

ЮНА и щабовете и частите 
на териториалната отбрана, с 
трудовите организации и об
ществено-политическите общно 
сти и обществено-политически 
те организации. Това особено 
се показа в различните съпме 
стни учения.

Военнослужещите 
изпълняването на 
задачи за своето боево оспо 
собяване и тази година да
доха голям принос в изграж 
дането па страната ни. Те по 
могнаха в прибирането на ре 
нолтата и в отбраната от при 
родни бедствия. Това е още 
едно от многобройните дока
зателства, че военнослужещи 
те винаги са там, където е 
най-трудно и възложените за 
дачи успешно изпълняват.

в
ар-

су-

концепцията
отбрана,

Командирът Радивое Роганович приветствува
стите и воиниците,всеки

частите наи

покрай
основните

Членове на военния г 
сните „Баланстри" изпълниха

оркестър и на Димитровград 
| програмата си.

Н. МАТИЕВИЧ
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В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА 
ВЕСТНИКАе

Iдимостта внимателно да 
изучава физиономията на дне
шния свят и нолкото е възмо

се

ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР г .

жно по-добре да се запозна 
ват съвременните боеви сред 
ства. Като следят тази мисъл 
на върховния комендант всич 
ки войници и командири разви 
ваха и развиват инициатива и 
твоочество за въоръжаване и 
снабдяване на

1р

НАПРАВЕТЕ СИ ПОРЪЧКИ 
НАВРЕМЕ!

I
армията с вое 

нна техника, за постоянно иа 
дигане на боеготовността на во 
йниците от всички

I
I Скимна за споменспециално 111111111К1И11111111(ШШ0 <111и11111111Ш1и1Ш111и11111111Ш1!1МП1Ш]1Ш11111||||||||||||||||1||||||Ш||||||||||||,||

Тенст и снимки А. Д.
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Ниш панорамаЗа 30 години социалистиче 
строителство, 

край Нишава 
разцвет. В него са 
нянолно промишлени 
а такъв

чалбата си. В реализацията на 
предвидените програми участ
вува и фондът за детска за- 
гцита, средства от бюджета 
на общината, средствата 
продажба на

ско кажат чрез референдум. Нъм 
решението е и Програмата за 
построяване 
самооблагането, а разиснвания 
та ще решат кои 
зват с предимство.

Според решението на Номи 
тета, местно самооблагане се 
въвежда върху личния доход 
на работници, пенсионери, за 
наятчии в размер от 1,24 на 
сто от месечния доход. Основ

градът 
доживя небивал РР== шттпомещения (нови и адаптира лиона стоиност от 30 

ни] за физкултурни зали ще 
се инвестира над 40 милиона 
динара. В обекта за средно 
то образование за построява 
не на 4 315 кв. метра ще се 
изразходват над 20 милиона от 
динара (при това и за втората

построени на обектите от
гиганти,

интезитет привлече 
града на бъдещето хората не 
само от Понишавието. За 
десетилетия броят, на 
лите от приблизително 40

от ще се полв ми-старите училищ 
ни здания. Всично в тази на 
сока са инвестирани 60 169 424 
динара.

С тези 
ни 43 км

динара. 
Третата част на програмата 

предвижда построяване на мно 
гобройни комунални обекти 
20 местни общности, за ноето 
ще се изразходват средства 

над 40 милиона динара, 
четвъртата част, освен настил 

км пътища от че
твърти разряд, предвижда из 
граждане на 20,5 км нови сел 
ски пътища и мост през река 
Нишава при Поповац. Така

три
жите-

.... хиля
ди нарасна на приблизително 
170 хиляди души. Под влия- 

на бързото стопанско ра- 
и силния миграционен 

натиск Ниш рязко започна да 
мени изгледа си.

Рязкото

всредства са построе 
водопроводна и 48 

км канализационна мрежа, вър 
ху над ю км улици и тротоа 
ри нанесен асфалт и са 
15 училища и 12 зали при 
способени са 17 училищни 
сгради. От кадастралното 
облагане за 57

ние
зитие

а

ка за 151

увеличение на гра 
да, следва да бъде съпътству- 
вано с разрешаване 
налните потребности, 
сно

само
милиона дина

ра са построени около 
км селски пътища 
IV разряд.

Успехите 
Ниш трудещите 
намират пред приемане на но 
во шестгодишно самооблагане. 
Понеже е останало 
го да се построи. Например 

града има 57 улици и трото 
ари без каквато и да било 
настилка, а 19% от семейства 
та нямат водопровод и кана
лизация. Особено

ще
се построят и пътищата, с 
които ще се осигурят 
връстни съобщения в община 
та и ще се свърже 
общини. За

на кому 
съгла-

градоустрояването. Разра 
стването на града изисква 
повече учебни помещения, по 
вече детски градини, здравни 
институции, гювече вода, спор 
тни и детски игрища, повече 
зелени площи,
канализация, неоново, улично в 
осветление, асфалтирани ули 
ци бетонирани тротоари, по
вече обществени помещения, 
домове на специализираните 
училища и т. н. и т. н. Сле
дователно, всично повече и 
от ден на ден все повече и 
повече.

Схващайки тази закономер 
ност в светлината на самоу- 
лравителното учредяване и ор 
ганизиране, нишлии още от 
порано се обединяват да уреж 
дат и разхубавяват града чрез 
местно самооблагане. Това са
мооблагане е прието като 
дълг към своя град, към са
мите себе си и общите инте 
реси, към момента, в който 
се е озовал техният обичан, 
динамичен град. Едно значи
телно бреме на градоустрой
ствени и комунални решения 
дочакаха готови и с отворено 
сърце.

150
III и оноло-

все са огромни. А в с други 
тази част на про 

грамата от местното самообла 
гане и фонда за 
определени 105 милиона

в момента се

пътища са 
динаоще мно-

по-разклонена ра.
Интересно е да се спомене 

и онази част, отнасяща се до 
построяване на първата фаза 
на Младежки дом в Ниш. за 
което от шестгодишното

самооблагане (1975 _
1980) ще се отделят между 
които и увеличаване 
ните мощности на водопрово 
да с 300 нови литра в секун 
да и обществени помещения 
в град. накто и пречиствател 
на станция на замърсените во 
ди в Нишна баня.

Следователно,

незавидно 
е положението в местните об 
щности: Бързи брод, Долна
Врежина, Ново село, и Паси 
поляна. В „Бубань” (15 хиля
ди жители) без асфалт са ос 
танали 53 на сто от улиците, 
а без водопровод и канализа 
ция 19 улици. В „Чаир”, чуд 
но, 41 на сто от тротоарите и 
улиците са останали неасфал 
тирани. А още колко са необ 
ходими нови училищни поме 
щения, физкултурни зали, здра 
вни учреждения, търсят се ра 
ботнически почивни

местно

на сегаш
Новопостроеното уч-ще „Чегар”

фаза на Икономическиятните организации на сдруже- 
труд (ООСТ) ще 

по 1% от печалбата, селско
стопанските 
5% от надастралния 
Общо ще се съберат 248 ми 
лиона динара от 1975 до 1980 
година, колкото трае това са
мооблагане. Обаче за реализа 
цията на програмата ще бъдат 
необходими 378 483 000 
ра. Останалите средства 
се осигурят чрез фондовете.

С тези средства трябва да

ния тър).
Втората част на програмата 

предвижда построяване на о- 
бекти за здравна защита 
Диспансер за защита 
ната

внасят

производители още едно 
грандиозно, организирано стро 
ителство на трудещите се за

доход. и то: 
на же-

и Диспансер за здравна 
защита на предучилищните де 
ца и учениците от 3 000 
метра за 14 милиона 
здравни станции в Ново село, 
Трупале, Хум и Габровац, Ди 
спансер по медицина на тру 
да в Ниш; адаптация на здрав

развитието на града 
та, за да бъде живота

и села-
по-нра

сив и по-удобен. Действител
на.домове,

детски градини, помещения за 
целодневен престой на деца 
та в училищата и пр. и пр.

динара;
дина- но, твърде поучителен и при

мер за подражание.ще

НАД 243 МИЛИОНА ОТ НОВО 
ТО САМООБЛАГАНЕ

М.Б.

Нишкото самооблагане е по 
литика на всеки гражданин и 
трудов човек. Затуй, че знаят 
винаги какво осъществяват. 
Затуй акцията за въвеждане 
на ново местно самооблагане 
раздвижиха местните общно
сти. Създаденият комитет до 
организиране на местното са 
мооблагане, прие решение, ко 
ето тези дни гражданите раз 
глеждат и за, него ще се из

ЧРЕЗ САМООБЛАГАНЕ СА 
ПОСТРОЕНИ НРУПНИ ОБЕНТИ 
ОТ ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ 

От 1969 до 1974 година бяха 
проведени две местни самооб 
лагания. Така в израстването 
на града нишлии дадоха свой 
труд и лот. За шест години 
от личния доход отделяха по 
1,24% месечно работници, пен 
сионери, занаятчии; трудови 
те организации по 0,5 от пе-

ЗА ПО-ЯСНИ РАЗВОЙНИ ПРОГРАМИ
На разширеното заседание 

на Сенретариата на Междуоб 
щинсната конференция на СК 
бяха обсъдени трудностите на 
някои недостатъчно развити об
щини в Нишни регион. Бяха су
мирани резултатите от предва
рително водените в общините 
разговори по този проблем.

Нишкият регион като цялост 
чувствително 
отношение на средния ръст в 
Сърбия и Югославия, макар 
че по броя на население и 
повърхнина е един от най-го- 
лемите в Централна Сърбия. 
Националният доход, който 
най-много се осъществява от 
промишлеността 
стопанство се движи от 3 800 
до 13 000 динара на глава от 
населението. Това говори, че 
той е 50-80 на сто по-малън

от републиканския и не дава щата Междуобщинсна регио 
възможност за по-голяма ану ■ нална общност, 
мулация, необходима за по-ус 
корено развитие на производ 
ството и инфраструктурата.

Поради това и поради лип 
сата на добри програми сред 
ствата

Бе изтъннат положителният 
пример на Машинната и Елек
тронна промишленост в Ниш, 
които построиха свои Фабри 
-й) в Свърлиг, Гаджин хан и 

на републиканския фонд Бела паланка и пиротски 
за стопансно развитие в реги „Тигър”, който ще строи фа 
она са ползвани в незначител брина за гуми в Бабушница. 
на степен. Не е забелязано На заседанието бе 
по-голямо интересование и по тана необходимостта от

ки

изостава по подчер-
мак

мощ от страна на по-големите симално ползване на собстве 
ни сили и ресурси, за да по
следва и помощ на общно
стта. Също така много повече 
трябва да се прилага наука 
та в стопанството, което е 
предпоставка за по-широко ан 
гажиране на Нишния универси 

липсваше, а трябва да бъде тет в разрешаването нй стопен 
първостепенна задача на бъ^е ските проблеми в региона.

трудови организации в разви 
тите общини в региона. В ра
зискванията специално бе под 
чертана необходимостта от по-

и селското ясна насока на регионалното 
развитие и изготвянето на раз 
войни програми, което досега

Мост построен със самооблагане
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ВСЕ ПО -ДОБРА МАТЕРИАЛНА 

БАЗА НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
ПАРТИЙНИ НАНАЗАНИЯ

По тези причини първичната 
организация 
родовете на Съюза на комуни
стите Влаймо ЕВТИМОВ, меха
ник в предприятието, инак де
легат на Обществено-лолитиче 
свия съвет на Общинската скуп 
щипа и член на Изпълнителния 
отбор на Общинската коифере 
нция на ССРН. С последно пре
дупреждение пред изключване 
от СК е наказан Нирил ГЕОР
ГИЕВ, сокретао на предприя
тието.

На предстоящото си заседа
ние. партийната организация 
ще решава и върху отговорно
стта на още трима доуги чле
нове, които са направили съща 
та грешка. За тях лосега не са 
взети решения, защото основа
телно си отсъствували от парти

Първичната организация на 
Съиоза на комунистите в авто
транспортното продлриятио в 
оосилофад тави в«о по-один- 
иа и организирана в решаване
то на най-Наболелите проблеми 
в тази стопанска организация. 
Гун комунистите превзимат ене 
ргични мерки срещу всички 
свои членове, които не зачи
тат партийните принципи и взе 
тите рошения.

На двото последователни за
седания гази партийна органи
зации обсъди поведението на 
няколко свои членове, които не 
са зачитали принципа на демо
кратическия централизъм в 
партийното решаване. Няколко 
членове на СК пренебрегнаха 
тоя основен партиен принцип 
ни неотдавна проведеното за
седание на трудовия колектив 
п предприятието, гласувайни 
против решенията на партийна
та си организация. Именно пар 
тийната организация е взела 
решение директорът на пред
приятието, другаря Цветан Бо
рисов да бъде снет от длъж
ността, манто и да се превзе
мат онергични мерки срещу 
онези, ноито създават лоши от
ношения в тази стопанска орга 
низьция.

е изключила от

Резултатите на бабушнишно- 
то стопанство от тазгодишното 
в сравнение с миналогодишно 
то деветмесечие отразяват ди 
намина

дунт за 94 на сто повече от ла 
ни, но затова пън средният ли
чен доход за 2 на сто о по- 
малък от лани (1511) и е по- 
малък от общинския среден 
доход. От друга страна Елек 
тродистрибуцията има намален ТЪРСЯТ 9 МИЛИОНА ДИНА- 
личен доход за цели 28 про РА 
цента, па въпреки това е да
леч над общинения среден до
ход (1 970, лани 2 720), а в. 
нея работят 21 (лани 23) рпбот 
ници и при тях изразходвани 
те средства растат по-бързо 
от общия доход. И фондовете 
на Елентродистрибуция са по- ' 
малки за 25 на сто.

И други поназатели говорят 
за общия ръст на стопанство 
то и като резултат но икономи 
чност и производителността но 
труда. На 100 вложени динара 
в общината е осъществено 145 
динара общ доход. В сравне 
ние с деветте месеци на ми
налата година икономичността 
е по-голяма за 4,2%, а номи 
палната стойност на ЛД е по- 
голяма за 23. а реалната с ог
лед на значителното увеличе 
ние на жизнените рпзходи за са 
мо 1.7 на сто и при „Тенсти 
нолор'' отделно говорят, че 
работниците съзнателно са от 
деляли за значителното увели 
чение на фондовете, дори и 
на намаляване на средния ЛД 
в сравнение с миналата годи
на. Самоуправителен и органи 
зиран подход към основните 
проблеми на разпределението 
в това предприятие е очеви
ден — развитие на технология 
та и съвременна организация 
на труда работниците искат да 
заплатят при забележително 
самолишаване.

Обаче, някои явления в об
щите процеси на стопанство
то и тук предупреждават. Не 
касае се само до значителни 
законни обременявания, които 
по отношение на миналата го 
дина са нараснали за невеооя 
тни 225 на сто и че участието 
на стопанството в обществе 
ния продунт се увеличава в 
размер от 32,7 а на общността 
с 56 на сто. Тези взимания от 
общността не са в съгласие с

Резолюцията за основите на 
политиката на общесгввно-ико 
комическото разаито през 1974 
година, която е имала за цол 
стопанството да со разтовари.от особено влияние 

върху процесите на освобож 
даване на общината от нера
звитост и на самото стопан
ство в нея. Така например до 
ходът за разпределение през 
този период е нараснал на над 
22 милиона и 100 хиляди дина 
ра (13,6% е по-голям от лани). 
юва говори, че от година на 
година общата материална бо 
за на самоуправлението в об 
щината е все по-благоприятна.

От друга страна, тазгодиш
ните оооротни сродства со 
за 45 на сто по-голоми от ла
ни. Но неблагоприятна о тяхна 
та структура: от потребители 
те со търсят над 30 милиона 
и 300 хиляди, отностно 45 на 
сто оборотни сродство. В срок 
пение с миналата година търс 
ят се сродстоа за цели 50,2 на 
сто. Запасите също така са 
значителни в структура на то 
зи средство и възлизат на 42 
но сто. Породи тооа джиро 
сметните и останалите парим 
ни средства са по-мплми зп 
46,6 на сто от ломи. В крайна 
сметка този индикатор посоч 
иа на ново вълна неплатежо
способност.

йните заседания.
На проведените заседания 

на тази партийна организация 
водени са обстойни разговори 
и за приемането на нови чле
нове от редовете на най-добри
те работници в предприятието. 
Поедложени са четирима тани- 
п.а. с които предварително ще 
се работи, за да могат подгот
вени да влезнат в редовете на 
Съюза на комунистите.

ФОНДОВЕТЕ НАРАСТВАТ ПО- 
БЪРЗО ОТ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

С това се създават условия 
и за организиране на субек 
тивните фактори, когато 
касае за разпределение на те 
зи новосъздадени 
Съзнателните сили действуват 
при самоуправителното опреде 
ление за засилване на фондо 
вете. От средствата за разпре 
деление за фондове през тоя 
период на изчисление работни 
ците са отделили приблизител 
но 8 и половина милиона дина 
ра или по отношение на мина 
лия период те нарастват 
змер от 27,5 а личните доходи 
с 6,4 на сто. Казано по-просто 
от печалбата за лични дохо 
ди са отделени 66% през ми
налата. а за деветмесечието 
тази година 62 на сто.

Разбира се. че в различни ор 
ганизации на сдружения труд 
различна е и материалната ба
за. а и начина на разпределе 
ние на средствата при вътреш 
ното разпределение. Така на
пример ^ Елентродистрибуция. 
„Балкан”, земеделската ноопе 
рация в Любераджа, Гостил ни 
чарсното предприятие „Църни 
връх” и „Комуналац” са отде
лили във фондовете по-малко 
от лани. „Комуналац” дори и 
за 52 на сто по-малко! Обрат 
но на тях „Тенстилнолор” е 
отделил почти четири пъти по 
вече.

Когато се казва, че съзнател 
ният фантор определя движе 
нието на спечелените нови сто 
йности по посона на засилване 
на фондовете, тогава 
предвид факта, че работници 
те по-голяма част от спечеле 
ното самоуправително опреде
лят за разширяване на мощно 
стите, набавната на ново обо 
рудване, ноето ще рече по- 
съвременна технология увели 
чаване на собствените трайни 
оборотни средства и деловите 
фондове, с една дума към мо 
дернизация на производството. 
Разбира се, че към този съще 
ствен фактор се присъединяоа 
и борбата за професионални 
кадри, ноито единствено 
способни да развиват и прила 
гат съвременна технология и 
са способни и занапред да ра 
звиват материалната база на 
самоуправлението, относно съз 
даването на по-голям доход и 
средства за разпределение.

се

стойности.

В. вСтопанството на общината 
повече търси почти за довот 
милиона динара. За да обезпс 
чи нормално стопанисване и 
понрай собствените оборотни 
средства стопанството се на
сочва нъм нрактосрочни ное 
дити, с ноито 34/4 замразени 
средства погасва при потреби 
телите. Всъщност, стопанство 
то кредитира неплатежоспособ

БОСИЛЕГРАД

ра

Бездействието няма 

да се търпините, а само то взима кредити 
и ползва баннови средства, ко 
ето не е редно. От своя стоя 
на, това е нов инцинятпо и-> 
явление на неплатежоспособ
ност. Градената първична органи

зация на СК прие програма за 
настоящата и бъдещата си ра
бота. в която определените 
задачи задължават комунисти
те на по-голяма дейност и по
следователно провеждане на 
партийния курс преди всичко 
там, където работят.

На заседанието се обсъдиха 
решенията на Общинската кон 
ференция на СК във връзка 
със задачите на комунистите 
по отношение на конституцион 
ното учредяване на основните 
организации на сдружения 
труд.

село в центъра на общи
ната — окончателно е ре. 
шен.

Републиканският секре
тариат по водосгопански 
въпроси и останалите ре
публикански правни ве
домства, решавайки вър
ху жалбата на изворската 
.местна общност са преце
нили и дали съгласие, че 
от село Извор може да се 
вземе една пета част от 
водата за нуждите на Бо
силеград. При това реше
ние се е изхождало от 
съществуващите обектив
ни обстоятелства, 
значи, че село Извор ня
ма да бъде 
взимането на това коли
чество вода.

Пред колективите предстои 
да продължат борбота на вът
решен план в засилване на 
акумулацията, производително 
стта. икономичността и за 
съвременна технология, а съще 
временно да се изборят да 
не бъдат жертви на слабо 
акумулативните и неплатежо
способни организации на сдру 
жения труд.

М. Б.

В ЮГОСЛАВИЯ ПРЕЗ 1980 ГОДИНА.се има

В разискванията се подчерта 
да се изостри отношението и 
дисциплината на всекиКъм 85 милиона 

тона въглища
кому

нист към провеждането на пар 
тийните задачи и да се пред
приемат енергични мерки 
проявена безотговорност. Също 
таня изтъкнаха и приеха за
ключения за организирана иде 
ологичесно-политичеока

а това
за

ощетено с

дей
ност в тязи партийна органи
зация.
тази организация ще бъдат 
абонаменти на вестник „Кому 
нист” и на други партийни спи 
сания.

С цел да се ускорят под 
готовките за изграждане
то на водопровода и на 
останалите 
обекти, вече

НЕОТДАВНА Съюзният 
пълнителен съвет прие общес
твен договор за 
производството 
в Югославия от 1974 до 1980 
година. До онончателното по
дписване на тоя самоуправите
лен документ остава (до края 
на настоящата година) да се 
изяснят и републиканските и 
областни енупщини.

■из- необходимото коли
чество за потребите на аогос 
лавското стопанство. Тези по
треби са щателно 
във всички републики и обла- 

Така
блението на

ставлява Всички комунисти от
развитие на 

на въглищаса
изчислени необходими

са предприе
ти нужни мерки. Комунал 
ното предприятие ,,Услу
га", като носител на ин
вестициите за

сти. например, потре- 
въглища в индус

трията ще се увеличи от сега
шните 8 на 16

По въпроса за приемането 
на нови членове в редовете на 
СК, тук те се 
партийната организация да пред

милиона тона, 
термоцентралите от сега-

ползва и методаа в
шните 16,6 на 62 
на „черно злато”.

довеждане 
на водата, след договора 
с компетентните от общ
инската управа, е обявило 
публичен 
ране на 
трудова организация, к°я 
то ще доведе водата.

милиона то- лага кандидати, а не както до
сега те да се приемат само 
въз основа на собствена

Според договора, който е из 
готвян повече

„ТЕНСТИЛНОЛОР” Е НАЙ- 
ДОБЪР месеци, произ

водството на въглища в Юго
славия ще се увеличи от 32,5 
милиона тона през 1974 на 84,5 
милиона тона през 1980 година. 
Рекордно увеличение на произ 
водството на въглища, 
всичко на лигнит, се очаква в 
Сърбия — 47 милиона тона — 
и в Босна и Херцеговина — 
24 милиона тона, нъдето се на
мират най-големите залежи на 
„черното злато”.

За реконструкция и разшир
яване на съществуващите и за 
откриване на нов!И мини 
лища трябва да се обезпечат 
през тоя период (според цени
те от 1973 година) 10,5 милиар
да динара. Очаква се 30 
от тези

мол
ба.Тана на нрая на деветмесе

чието от годината стопанство 
то на тази неразвита община 
е осъществило над 10 и поло
вина милиона динара за капи 
таловложения. Това е за 28,3% 
повече от лани, а това осъше 
ствява ръгт от 16.8 ня сто ячу 
мулация. Заслужава да се от 
бележи примерът на „Тенстил 
нолор”. Тази организация 
най-висока акумулация, 
работят 126 работници, 
разпределен обществен про-

търг за изнами- 
■най-подхюдяща

на въг В. в.

СПОРЪТ С ИЗВОР 
Е РЕШЕИ

преди на сто
средства мините да по 

лучат без връщане: през цени
те, освобождение от данъци и 
пр. Останалите средства от 70 
на сто ще се осигурят 
данъци, ноито 
със собствени

Да добавим, че за дове
ждането на водата са оси 
турени необходимите, спо 
ред проектно сметната до
кументация 
1,4 милиона

Тригодишниятчрез
ще се приемат 
закони и дого

вори, стокови и финансови 
дити от други източници.

спор ме
жду село Извор и Ббси-

има 
в нея 

имя
Производството од 84.5 ми

лиона тона въглища. което се 
очанва през 1980 година пред-

средства од 
динара.леград във връзка с дове

ждането на вода от това
кре

В.В.
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всенарвднатГотбрана8
на декември в-ьв 

проведено оъвеща 
ние на тема:. „Всенародната от ‘ 
брана и обществена

В началото
ществено-политичеВеленье бе ските и об- действуванеществените на номунистите, 

живущи в местните общностиорганизации, до-каю в щаоа се намират лица,само.защи 
та в местните общности” В 
работата на

в разрешаването на въпроси от 
общ интерес и осъществяване 
то на обществена

подготвени и .чгговорни за организиране на отделни видовесъвещанието взе 
ха участие към 300 представи 
тели на

съпротива на роля и са-
се премахва смТеваГто^ 
ществено-политическото 
но-оперативного ръководство 
с отбраната, сигурността и об 
ществената

моуправителна функция на ме
стната общност”. Обаче вместните общности 

и обществено-политическите ор
ганизации.

на оо ня-и учео кои местни общности този
принцип на Съюза на номуни-Местната общност като тери 

ториална общност на отбрана 
та и самозащитата е 
ствила досега 
резултати. Повечето от 12 000 
местни общности, колкото ги 
има у нас, вече са се организи 
рали и проявили като непосред 
ствени носители на въоръжена 
та борба и другите видове от 
пор срещу евентуалния агре
сор. Все пак, трябва да се от 
бележи, че не са използвани 
всички налични 
на местните общности в систе 
мата. на всенародната отбрана, 
сигурността. и обществената 
самозащита на страната, 
досегашната практика е изве
стно, че в системата.на всена 
родната отбрана и обществена, 
самозащита добри 
са показали ония местни . об

етите се провежда с рутина,самозащита в мес а не акционно.тните общности. Ьстествено, Представителитеосъще- 
забележителни

на местнина практика, в някои случаи те общности на съвещанието 
във Веленье са решили между 
другото в Съюзната конферен 
ция на Социалистическия съюз

действува съвет, т. е. комисия
и за системата по всенародна
отбрана, защото е тясно свър
зана с щаба. да се раздвижи състезание наВ. резолюцията на Десетия 
конгрес на СЮК местните общности в развити"Задачите ето на системата на всенарод 

ната отбрана, сигурността и обна Съюза на югославските ко
мунисти във всенародната от 
брана, сигурността обществе- ществената самозащита в 1975

година. Организирането на таната самозащита” е изтъкнато, 
че Съюзът на комунистите со- кова състезание отделновъзможности или

като част на целокупно състечи необходимостта от всестра зание на местните общностинно организиране на Социали във всички основни области наетическия съюз на трудещите 
се. Съюза на синдикатите. 
Съюза на социалистическата

обществено-политическияОт жи
вот. Това още повече 
афирмира местните общности

ще
Конференциятамладеж. за и системата на всенароднатаобществена дейност на жена

отбрана и общественатарезултати та, Съюза на бойците. Съюза само
защита в тях.на старейшините от запаса, на

щности, които са развили все 
обща система на всенародната 
отбрана и най-добре са разре 
шили въпроса на обществено- 
политическото и учебно-опера 
тивно ръководене. А това ше 
бече: имат дейна комисия за. 
обществено-политическо ръко 
водене и щаб на всенародната 
отбрана, който като учебно- 
оперативен орган се занимава 
г. проблемите на въоръжената 
борба и другите видове съпро 
тива среигу агресооа. Членове

М. К.дружествата и сдруженията в Из долината на река Ерма
осъществяването на задачите
по всенародна отбрана и сигур 
ност и обществена самозащи
та. Това подразбира, преди 
всичко, действуване на посо 
чените фактори в самоуправи 
телната база. специално в ме
стните общности. За да може 
да се осъществи това е необ

В селата на Босилеградска община

ЩЕ СЕ СТРОИ САМО С РАЗРЕШЕНИЕ
Занапред в селата на Боси- 

леградска община не могат да 
се строят жилищни сгради и 
селскостопански обекти, ано 
предварително не се осигурят 
необходимите условия и не се 
получи позволително за стро
еж.

Основната цел на това реше 
ние е да се строят жилищни 
сгради, които ще обезпечават 
функционално и хигиенично 
квартируване и да предлагат

ходимо преди вгичко да се про 
веде 
СЮК:
ганизациите на сдружения 
труд, самоуправителните тру-

добра защита от влага и дру
ги вредни по човешкия живот 
условия. В смисъл на това не 
могат да се строят жилищни 
сгради .чиято повърхност е по- 
малка от 42 квадратни метра. 
Всъщност те трябва да имат 
най-малко две жилищни поме
щения.

В районните селски центро
ве: Долна Любата, Горна Люба 
та. Горна Лисина, Долно Тлъ- 
мино, накто и в селата намира

щи се покрай централните шосе 
та, за изграждането на жили
щни сгради техническите ре
шения трябва да бъдат в съгла 
сие със законопредписанията, 
нормативите и задължителни
те стандарти.

Засега, за тези села това 
ще бъде временно решение, 
защото в близко бъдеще ще 
бъдат изработени градоустрой
ствени планове.

в дело принципа на 
„че комунистите в ор-

те на комисиите са представи 
тели. на основните, отоуктмои дови общности и ЮНА 
в местните общности- съвети 
те на скупшините. обшестве-

са
длъжни активно и организира 
но да съдействуват в обшестве

но-политическите и др. 
низации. Те са си разделили ра 
ботата: отговорността за под 
готовка на въоръжената борба, 
цивилната защита, след това 
подготовка на стопанството за 
военно положение, подготовка 
на обществените служби, об-

орга- но-политическия живот в мест 
ната общност и община, в коя 
то живеят. За целта общин
ската конференция със свое 
статутарно решение утвържда 
ва различните видове органи

В. В.

ДАННИ ЗА ЗАХАРТАзиране за действие, зарад съ 
четано идейно-политическо

ни до края на 1977 година да 
отделят по 2 динара за разши
ряване на производствените 
мощности, по 20 пари до края 
на 1979 година за увеличение 
на производството на захарно 
цвекло и до края на 1975 годи 
на по 2,05 динара за наваксва
не на разходите за внос 
захарта.

През 1980 година производ
ството на захар ще достигне 
820 хиляди тона което ще бъде 
достатъчно за домашното пот
ребление.

Най-големиит произво
дител на захарно цвекло 
в света е Съветският 
съюз. В тази страна го
дишно се 
към 76 милиона тона за
харно цвекло, ноето пре 
дставлява една трета от 
световното производство. 
В света се произвежда 
240 милиона тона захар

но цвенло годишно.
На второ място по про 

изводството на захарно 
цвенло в света се нами
ра Франция, с 19 мили
она тона, на трето Гер
манската федерална ре
публика, а Югославия 
със своите 3,3 милиона 
тона заема дванадесето 
място.

8» , 1п шешопашI—:----- произведат

■у В понеделник, на 23 декем
ври 1974 година се навършват 
40 тъжни дни, отиаито на 54 
години почина след тежка бо- 

ЙК лест нашата сиъла майна, съп- 
пруга, сестра и баба

на

1-. н Според обществения дого
вор производителите на захар 
са се наели от всеки килограм 
захар продадена по новите це-

Всени югославски жител го
дишно консумира около 27 ки
лограма захар. От това коли
чество 15 килограма , се произ
веждат в нашите фабрики, а 
12 килограма се внасят от дру 
ги страни.

Тази година, въпреки добра
та реколта, нашата страна ще 
внесе около 150 милиона тона 
захар.

Последното увеличение на 
цените на захарта има две це
ли: създаване на по-добра ма 
териална основа за по-голямо 
производство на захарно цвек
ло и захар и подмиряване^ на 
разликата между вносните и 
домашна цена на захарта. По
ловината от средствата за та
зи цел ще се обезпечи от уве
личението на цената на захар
та, а половината чрез кредити.

ПАВЛИНА МАНОВА (НАКОВА) 
домакиня от Димитровград

5
' ... "

Ш? "
В този ден ще й даваме 40- 

помен на гробищата 
в 11 часа.

Босилеград
■■ дневен 

в Димиторвград Формиран Общински фонд за вода■ >
В Босилеград е оформен Об дат и доходите на гражданите, 

щинени фонд за вода, с по- от които един процент ще се 
мощта на който ще се строят отделя за тоя фонд. Също та- 
обенти за предпазване от вод ка част от повечето данъци ще 
ната стихия, водопроводи за се отделя за финансирането 
снабдяването с вода на сели- дейността на Фонда, 
щата, накто провеждане и на . С фонда ще ръководи уп- 
други водостопаисни анции. равителен съвет, който ще бъ- 

За нормална и успешна рабо де избран на една от предсто 
та фондът ще осигурява сред ящите сесии на Общинската 
ства от повече източници. Ме скупщина, 
жду другите източници ще бъ-

с дъщвритв си Любиина, Драгица и Данна, приятели Здравна, 
Славчо и останали роднини.

В. В.

/«,- I*
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ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ В МЛАДЕЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПО-УСИАЕНА
ДЕЙНОСТ 

НА МЛАДЕЖТА

• -•»

По-голяма активност в предстоящите 

акции трудовите колективи младите 
се спряха върху борбата на 
всеки младеж за по-голяма про 
дуктивност, дисциплина, вклю 
чването в работата на общо 
ствено-политическито органи 
зации и самоуправителните об 
щности на интересите, където 
работническата младеж трябва 
да се изяви и афирмира.

В младежките ор
ганизации на село най- 
голямо внимание о обърнато 
на новите отношения в селско 
то стопанство и възможности 
те. които предлагат новите от
ношения, конто и мястото на 
младия селскостопански произ

водител в този отношения. Ра 
ботата но комуналните обекти 
е' също един от най-важните 
въпроси върху които е рази
сквано нб събранията по селаОт 9 до 18 т. м. в 33 първи 

чни организации на Съюза на 
социалистическата младеж в 
Димитровградска община бя 
ха проведени изборни събра
ния. на които са избрани нови 
ръководства, делегати на бъде 
щата Общинска конференция 
на Съюза на социалистическа 
та младеж и предложени чле
нове за Председателство и 
председател на Конференция
та. На събранията са разгледа 
ни и доклади за досегашната 
работа и приети програми с 
предстоящите задачи. Същото 
е прието стптутарно решение 
на Конференцията и акционно- 
политическата програма на об
щинската организация на Съю 
за на социалистическата мла
деж.

На събранието на градската 
младеж в Димитровград бе из 
тъкнато, че в момента е най- 
важна мобилността на членове 
те в по-нататъшните акции. 
Най-много се разисква за уча
стието, на младите в работата 
на местните общности уреж
дане на спортните терени и 
площадки, подготовката на 
млади кадри за членове на 
СЮК. както и за задачите на 
младежта в областта на все
народната отбрана. Особено бе 
изтъкнато да се ускори изграж 
дането на Младежкия дом, то 
ест да се ускори акцията по 
изграждане на помещения или 
приспособят подходящи поме

та. младежта и развитието на па
триотичното и съзнание, в таче 
пето на традициите на Народо 
освободителната борба и брат 
ството и единството 
нашите

Кай оценихте трудовите аиции?

ДИМИТРИЧКА МАНСВА, би 
блиотенарка в с. Бистър е член 
на Републиканската коиферен 
ция на Съюза на соииалистиче 
ската младеж в Сърбия, на 
Председателството на Общин 
скота конференция на ССЮМ 
в Босилеград и делегат в Об- 
ществоно-политичоския съвет 
но общинското скупщина. Мано 
иа 6о и делегат на неотдавна 
проведения младежки конгрес 
в Сърбия. Помолихме я да ни 
отговори иа два въпроса във 
връзка с конгроса и предстоя 
щата дейност на младежката 
организация.

Какви са вашите впечатле
ния от Конгреса и ианво е не 
говото значение за бъдещата 
работа иа младежката органи 
зации?

Токп например но събрание 
то в Моинци е заключено нед 
нога до се започне акция по

между 
народи и народности.

изграждано на водопровод. 
Заключено е и нп събранието 
в Смиловци, където е разисква 
но и за откриване иа библио
тека, а на събранието във В. 
Одоровци о рошено до се пред 
приемат морки за 
но пътя от солото до Смилов-

— Специално бе подчерта
но, че доброволните младежки 
трудови аиции особено укреп 
ват братството и единството, 
развиват чувството на искре
ност и другарство, допринасят 
за самоулравителното социали 
етическо възпитание на млади 

голямо

поправка

А. Д.ци.

Да не се пуши на 

конференции
те поколения и имат 
значение за материалното из 
граждане на страната. Разисква 
нията по този въпрос лреми-
хнаха в знак на лозунга — 
трудовите акции са школа на 
самоуправлението и ковачница 

Осмият конгрес на Съюза на братството и единството, 
на социалистическа младеж в Значи, с тази положителна мла 
Сърбил бе делова среща на дежка дейност ще се продъл 
представителите на младежка жи и занапред в рамните на 
та организация в републиката. общината регионите и пр.
Тоя договор ще бъде голям — Искала бих да подчертая, 
принос за конкретно действу- че в нашата комисия бе обстой
ване на младежта в провежда но обсъдена и дейността на 
не на решенията на X нонгрес. специализираните организации 
на СЮК и VII конгрес на на младите, каквито са Фери 
СНС. И тоя конгрес показа, че алният съюз. Съюзът на извид 
младите представляват огром ниците. Движението на Гора
на сила в нашето общество. ните. Червеният нръст. Народ 
която трябва добре да се ор ната техника. Музикалната мла 
ганизира и правилно направля деж, Литературната младеж, 
ва в акциите върху линията различните организации в обла 
на Съюза на комунистите. стта на спорта и пр. Едино-

Аз като делегат бях в коми душно е заключението и неот 
сията за обществена дейност. ложна задача е тези форми 
дбороволни трудови акции и на дейност да се развиват и 
всенародна отбрана, където обогатяват с ново съдържание 
чух за много положителни опи и да станат поле на творческа 
ти и конкретни предложения изява и социалистическо въз- 
зп по-нататъшната работа. литание.

Особено бе подчертано, че Бе заключено, по-голямо вни 
младежта е готова и решител- мание да се обърне на Пио- 
на да се ангажира в подготов нерската организация. С пио- 
ките за общонародна отбрана нерите трябва да се работи 
и обществена самозащита, за повече, особено, когато тряб- 
отбрана на суверенитета и тери ва да постъпят в редовете на 
ториалната цялост на нашата младежката организация В та 
социалистическа общност. В зи насока ще се засили дей 
това отношение вече са постиг ността на шнолите за 
нати извънредни резултати, осо ^ сни инструктори 
бено в областта на идейно-по«ж 
литическото оспособяване на^И

Неотдавана в Белград се съ- 
посветена

100глия са показали, че на 
хиляди умрели от белодробни 
усложнения 1.4 души са били 
непушачи, 5,9 които са пуше
ли до пет цигари дневно, 13,5 
които са пушели до петнаде 
сет цигари на ден 16.7 с до 25 
цигари, а тези които са пуше 
ли две и половина или повече 
кутии дневно — 29,5 на хиля

тоя научна среща, 
на вредното влияние на тютю
нопушенето. Срещата организи 
раха Сръбското лекарско дру 
жество, Секретариатът за здра 
ве и социална политино на ьнс 
и Дружеството за борба про 
тив алкохолизма и пушенето.

Известният специалист в об 
ластта на превантивата профе 
сор д-р Йован Цекич в твърде 
документирания си доклад гово 
ри за съвременните открития на 
кой начан и нанви последици 
тютюневия дим може да преди 
звика

да.
В една друга статистика се 

вижда, че от 32 хиляди непу 
шачи само 4 души са умрели 
от рак на белите дробове, до 
като от 10 хиляди пушачи 265 
души са умрели от тази бо
лест.

И Световната здравна орга
низация също така посочва, че 
употреба на цигари увеличава 
белите дробове изобщо при 
броя на заболелите от рак на 
пушачите
Броят на заболелите от рак на 
белите дробове с 15 до 30 
пъти е по-голям при пушачите 
отколкото при непушачите.

Пушенето не предизниква са 
мо рак на белите дробове, гьр 
лото и устата, но се отразява 
зле и върху сърцето, кръвоно 
сните съдове, нервната систе- 

храносмилателната систе
ма, зрението и пр.
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щения за сказки, литературни 
вечери и т. н.

В четирите първични органи 
зации на гимназия „Й. Б. Ти- 
то", като най-важна задача 
пред младежта бе изтъкнат 
успехът. Бяха изтъкнати и из 
вънкласовата дейност и осъще 
ствените резултати, особено на 
политическата школа, секцията 
по марксизъм, литература и 
спорт. Като една от задачите 
в предстоящия период е про
веждане на състезанието от 
„Съюзът на

в човешкия организъм, 
особено ако се поема дълбо
ко, в по-голямо количество и 
по-дълго време.

Според студията на Светов 
ната здравна организация смър 
тността при пушачите 
мер средно е по-голяма с 30 
до 80 процента, отколкото при 
непушачите. Освен това смърт
ността при хората на възраст 
от 45 до 54 години се увелича 
ва пропорционално с увеличе 
ние на пушенето на цигари. То 
ва явление се забелязва и при 
хората, които започват да пу
шат на младини, както и при те
зи, които дишат тютюнев дим.

Научните изследвания в Ан

напри-
мъже и жени.

комунистическата 
младеж на Югославия до Съю 
за на социалистическата мла
деж”.

В първичните организации на

пионер
ма,

Митко Ранхелов, ученик

ПРИНОСЪТ НА ЮНА В ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА СТРАНАТА
стоящата година дадоха 386 210 
трудочаса чиято стойност въз 
лиза на 8 206 962,50 нови ди 
нара

В областта на здравеопазване 
то също така отчитаме опре

27 819 граждани. Събрани са 
около 2 500 литра кръв от 
доброволни кръводарители — 
войници и командири.

И тази година, когато всич Тази година 
части
от типа „Карпош” на дължина 
от 190 метра; 18 километра 
нови и 14 км поправени и 
дернизирани пътища; 6 кило 
метра вопроводи; каптирани 
са 3 извора. При това 225 вой 
ника са обучени да работят 
със съответните машини.

Но и останалите 
Нишка армейска област 
ха свой принос в [ 
форми. В прибирането 
колтата: царевица, 
цвекло, картофи, грозде уча 
ствуваха общо 2 352 войника 
с 23 624 трудочаса, на стой
ност от над 500 хиляди дин. 
В залесяването 9 900 войника 
взеха участие в акциите на 
Гооансиото движение като да 
Лоха 111 850 трудочаса на сто 
йност от 237 745 динара. В из 
гпаждането на спортни обек 

паметници, 
мове и други обенти са даде

Всичкиинженерните 
построиха три моста

посочени резултати 
на на

ни части се включиха в сърев 
нованието „Търсим най-добро
то поделение в ЮНА” -----
то се води битка за най-голе 

постижения в обучението 
и възпитанието, за по-добра 
боеготовност и вътрешна дис 
циплина военнослужещите в 
Ншика

говорят за съзнанието 
шите хора и схващането за 
даване на помощ на общество 
то във всички обстоятелства. 
ОспособявайкиШшШжкога

моми
се за изпълня 

ването на най-честния дълг 
посредствено се включват 
нейното изграждане. Характер 
но е, че духтт на съревновани 
ето се чувствува винаги 
всянъде:

не-
8

армейска област дадо 
ха свой принос и забележи 
телни резултати в изграждане 
то на нашата самоуправител- 
на социалистическа общност.

части от и на-
дадо 

различни
на полигона, 

съревноват в нейното 
дане. Характерно 
на съревнованието се чув
ствува винаги

на
изграж 

е. че духът
на ре- 

захарноИнженерните части постро
иха много обенти от обща 
полза за социалистическата ни 
общност — пътища, мостове, 
водопроводи и др. Този вид 
на прантичесно усъвършенству 
ване — 
на терена 
всяка нова генерация или на 
други терени.

За да получим по-пълна пред 
става за приноса на войници 
те от Нишна армейсна област 
в изграждането на страната, 
ще се опитам д? си послужим 
с данни и цифри.

и навсяъде: на 
полигона, на стрелбището, на 
нивите. Тази дейност е забе 
лежителна и в областта на об 
ществено-политичесното

1
с практична работа

обрапродължава с
зование и възпитание. Това 
ежедневния принос на войни

е

Винаги и на всяко място готови да помагнат ците и командирите в прет
воряването на дело на реше 
нията на Десетия нонгрес на 
СЮК.

ти. културни до
на армейска област покрай 

ни 51 914 трудочаса на стой професионалното си обучение 
ност 1 103 172 дин. Следовател или на ДРУГ начин за изграж 
но, военнослужещите от Ниш дането на страната през

делени резултати, постигнати 
през настоящата година Във 
Военна болница в Ниш 
прегледани 37 638 и лекувани

са
на-

С. Георгиевски
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™СКж72Г П1т- о-ол 3* идеина и теоретична бейност на ЦК
* *

МАРКСИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСТОЯННА ГРИЖА
Комисията г 

ретинеска дейност
за идейна и

митетСТЕ10ТОгНа Цен гРалнияАко- 
* на Съюза на югослав
ските комунисти на заседание 
™. си °т 12 декември в Бел 
град под председателство на 
Иосип Върховец прие програ- 
ма за работа в идната година.

Между най-важните 
върху които 
то си Комисията 
ност са

тео- Нам-важната задача на шко- 
подготовката 

по-нъсно 
творчесни да 

итическата прак

тина и идейната акция. В нея 
учащите се ще наберат 
тъчно знания и опит, 
гат да бъдат носители

лата ще бъде — 
на нови кадри, които 
своите

доста- 
за да мо- 
и разпро

странители на марксистката 
съл в своите среди.

знания 
прилагат в пол ми

НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ 

НА 25 ДЕКЕМВРИ
теми, 

внимание 
в своята дей 

идейно-политическо 
то издигане на комунистите и 
марксистко образование 

на кадрите. Също така 
внимание

спря

За тазгодишната Букова на
града, най-високо републикан
ско —

също така и 5 основни учили
ща и училища за нвалифицира 
ни работници, след това 4 об- 
щинсни културно-просветни об 
щности и домове на 
и така нататък.

Освен

голямо
се обърна и на 

развитието на теоретичната ра
бота, марксистката 
идейната борба в 
номунистите, както и преобра
зованието върху основите на 
социалистическото самоуправ
ление и др. антуални задачи, 
произтичащи от документите 
на Десетия конгрес на Съюза 
на номунистите и другите пар 
тийни органи.

Специално - 
Комисията своята гш 
работа трябва повече 
сува с програмите 
на първичните организации на 
Съюза на комунистите 
водствата на Съюза на 
нистите в републиките и обла
стите. И когато

признание, коетои - присъж
да Културно-просветната общ
ност в Сърбия, за забележи
телни резултати в разпростране 
нието на културата са постъпи
ли 255 предложения за 96 кан 
дидати. От този брой 46 
отделни лица, а 50 
ституции.

критика и 
Съюза на

културата

дипломи и грамоти с 
образа на Бук Стефанович На 
раджичса — тазгодишната парич 

за институции е 
1о1А)ц, а за отделни лица 10 000 
динара.

Наградите ще бъдат

културни ин

Между кандидатите за Вуно- 
ва награда има 14 преподава- 

в основните и средните 
училища, 7 професори на уни
верситети. 6 писатели, 4 худо
жници и итн. Предложени

на награда

преда
дени тържествено на 25 деке
мври.

Ще бъдат раздадени общо 
10 награди.

тели

е подчертано, че
програма на са

да съгла 
на работа

и ръко
кому-

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЛАВИСТИ В МОСКВАсе касае 
метода на работа, е изтъкнато 
на заседанието, необходими са 
по-голямо съгласуване и едино 
действие със съответните ор
гани републиките, областите и 
общините.

Членовете на Комисията на 
Председателството на Центра
лния комитет на Съюза на юго 
славските комунисти са обсъ
дили и концепта на Партийна- 

школа в Кумоовеи. 
трябва да започне с работа ид 
ната година.

до

В Москва неотдавна 
веде Международна конферен 
ция на слависти, на която меж- 
АУ другото са изучени препо
ръките на ЮНЕСКО за създа
ване на международно сдруже 
ние за изучаване на славянски 
култури. Участвуващите в ко
нференцията — историци, ези

се про поведи, археолози и изучава
щи историята на изкуството в 
продължение обсъждаха широн 
кръг от теми. свързани с раз
витието на славянските нулту- 
ри през 18 и 19 век.

на Русия, Полша, България, Че
хословакия и Югославия.

връзки на Русия, на Великобри 
тания със Съединените амери
кански щати през 18 и 19 век.

Изнесени са интересни да
нни за взаимното влияние ме
жду културите на славянските

Съгласно славянския проект 
ЮНЕСКО следващатав между

народна конференция на слави
стите на тема ..СЛАВЯНСКИТЕ 
КУЛТУРИ И

народи и народите на Унгария. 
Германия, ФинландияИзслушани са към шестдесет 

доклади посветени на развити
ето на културите на народите

и други
европейсни страни. Прочетени БАЛКАНСКИТЕ” 

ще се проведе през септември 
идната година в НР България.

та която

са и съобщения за културните

В СТРОЯ ПРЕД ТИ ТО БЕШЕ И ПЪРВОБОРЕЦЪТ САВИЧ МИЧКОВИЧ
ленлото на партизаните. Па- 
трябвало да застанат пред Ти 
то. Гордо и с високо вдигна 
ти чела!

— Тук видях и другаря, но 
йто запознах в колибата 
Дреново. Поправяше обувните 
на бойците. Казаха ми 
казва Филип Кляич.

В навечерието на създаване 
то на Първа пролетарска бри
гада Рудо беше на крак. Ни
кой не чувствуваше студа. Раз 
насяше се песен, а по улици 

младежи, девойки, же
ни, деца и старци, играеха хо

ЗИМАТА НЕ ПРЕЧЕШЕ.. си спомня неговите думи. И 
днес отвреме-навреме 
У него. ..Днешната 
то каза и вашия полткомисар 
другаря Фичо, е важна дата 
в историята на Народоосвобо 
дителната борба. От най-смели 
те синове 
Сърбия, от

отекват 
дата, как

— В една колиба — разказ
ва Савич — лежи човек увит в 
одеяла и бинтове. Интере
сува се дали сме поставили 
страж. „Ние сме черногорци 
и не ни е страх. А който се 
плаши, нека бъде на пост, от 
говори дръзновено Милован 
Вучевич. Запомних добре ли 
цето на ранения.

След няколко дни Савич 
получил задача: да занесе пи 
смо до щаба на черногорски 
те партизани в Санджак.

— В Нова варош срещнах 
Байо Секулич, комисаря на 
отряда, който ми каза, че от 
частите, които се придвиж
ват към Рудо ще бъде създа
дена първата регулярна част 
на партизанските войски.

и
В строя пред Тито стояха 1199 бойци- 

651 членове на Партията и
че се на Черна гора и 

закалените в 
ни сражения бойци, ние 
създадохме наша

коитосред
СКОЮ- В редовете на славната бригада има- 

20 000 бойци, а паднаха за свбодата 7 500 ду 
__ Бригадата е ..дала” на другите части към 
3 000 ръководители. Удостоена е с Орден на
роден герой, Орден народно освобождение, 
Орден партизанска звезда от първи разряд. 
Орден братство-единство първи разряд и Ор
ден народни заслуги първи разряд.

теж
днес 

първа регу 
лярна войска: Първа пролетар 
ска бригада.

След заминаването на Тито, 
отново отекна песен. Скачах 
ме от радост. Хвърляхме пуш 
ните _

ше
ши

то

ро. във въздуха. Виеше се 
хоро. Изпълниха се улиците на 
Рудо. Партизаните и населени 
ето се веселеха заедно.

Но наскоро веселието 
прекъсна. Започна схватка с 
италианците, които бяха тръг 
нали от Вишеград към Рудо. 
Тръгнахме в борба с песен на 
уста. Такова беше 
Пролетарите с 
в бой. с песен

На утрешният ден се 
на площада. Ве-построихме 

сели, бодри и стегнати, в но 
ви и закърпени дрехи. Пред 
насъбралите се партизани из 
лезна и моя познат от Дрено 
во. Левент беше. Изкоманду
ва: ,,Мирно!” Така посрещнах 
ме другаря Тито. Бойците си
яеха от радост. А когато др. 
Тито наза „Смърт на фашиз
ма!" — от хиляди гърла гръм 

„Свобода на 
впечатление.

любов. Говорим за филмите 
репуб-

младежта... „Не 
съществува яз между поколе 
нията” — казва той. Това е 
измислица. Пием лозова. Сам 
Мичнович я е приготвил. Чи
ста е.

Заразиазва полека. Подчер 
тава всяка дума.

След битката 
Плевля, четата на Савич охра 
нявала Върховния щаб. Нами 
рали се в село Дреново. Било 
началото на декември. Една 
част от другарите искали да 
се завърнат по домовете си. 
Някои дори си и заминали.

Пристигнали партизани от 
Сърбия. От Ужице. Имало и 
ранени.

Валеше сняг. Беше студено.
ден” — каза „Сутйеска", „Ужишка 

лика" за„Както и оня
събеседник Савич Мичко- 

комунистмоя
кович. Той е стар 
— от 1941 година. А член на 
СКОЮ е бил от 1937.

Седим в квартирата му на 
„Булевард Ленин” 173. На де 
ветия етаж. Пред нас е Нови 
Белград, като на длан, Съгла 

си побеседваме за

времето, 
песен отивахаПРИСТИГАНЕТО В РУДО
на уста пада

ха, с песен поздравяваха 
вите победи 

И отново започнахме разго 
вор за „Сутйеска”. „Ужиш- 
на република", за младите. 
За „Борба”. „Политика" . 
Каза ми, . че бойците от него 
вата бригада били нъм 27-го- . 
дишна възраст. — Мои връс
тници — си помислих, а сър
цето ми изпълни някаква ра
дост и топлина.

Когато тръгнах навън 
ше сняг.

Не го чувствувах.

но-В Рудо пристигнали на 19 
декември. Събрали се в същин 
ска босненска касаба в студен 
и влажен ден, снеговит и на
поен от дима на колибите. Та 
зи вечер всички знаели защо 
са дошли в Рудо.

— По всяко лице се чете 
ше гордост. Всеки се радва 
ше, че борбата не се развива 
стихийно 
дост разказва Савич Мичнович.

Знантчийсните работилници 
н Рудо и всички занаятчии, ро 
ботели цяло нощ. Кърпели об-

но отекна — 
народа!" „Имах 
че отекват и преповтарят те
зи думи и околните бърда и 
могили. Като че ли те се рад 
ваха заедно с нас — казва с 
усмивна Савич Мичович.

казва Савич.

си се да 
военните му дни, само защото е 

Попита
градза

позната на баща ми.
може без фотогрп-ме: ако 

фия?
Тези дни към края на есен 

га и началото на зимата 
1941 година, както наза Мич 
кович, са залегнали в глъбини 
те на сърцето му станали са 
част от самия него. Затуй ги 
пази. Като ученик първата си

НА БОРБА
на

Йосип Броз Тито произне
се реч. Запозна бойците със 
задачите на бригадата. Изглеж 
даше достойствено. Като ис
тински народен вожд. Савич

с неснрита гор-
вале-

ВАНЯ БУЛИМ
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ПИРОТ

Самоуправително споразу
мение по здравоопазваие

ИНФОРМАТОР
НА

Нанто узнаваме, вършат се 
подготовки за изготвяне на Са 
моуправително споразумение 
за основаването на самоупро- 
витолна общност по здравно 
осигуряване за повече общини, 
доиато за една община ще ос
тане само основна общност по 
здравно осигуряване.

Спород думите на номпетен 
тните в службата на Общност

та по здравно осигуряване на 
работници в Пирот, текстът на 
новия проект на самоуправи- 
телното споразумение наскоро 
ще бъде пуснат на публично 
обсъждане и по него ще се 
изкажат всички осигурени ли
ца и здравно-социални работ
ници в Пиротска, Димитров
градска и Бабушнишка общини.

ОБЩНОСТТА (10 ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ:

ПИРОТ
оьшор за три радиа да сйишу о\Лз‘\'их цч-А и -оп му о\ адпс1|рх втгюк

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП10 милиона за 
детски добавъчниНяма опасност 

от холера
Специализираният екип към 

Центъра за трудово медицина 
в Пирот проведе тези дни в 
заводите „Тигър" в Пирот и 
Димитровград, ваксинация про
тив грип.

Към 0 хиляди души са вак
синирани с така наречената 
„мъртва ваксина", която е сна

бдена в Белград. Иначе 
превантивна акция ще спомо
гне да се осуети появата 
грипна епидемия. По този на
чин ще бъдат избегнати голе
ми загуби, които на стопанст
вото може да нанесе тази бо
лест.

тази

на
От касата на Отдела за дет 

ски добавъчни Службата на 
общността по здравно осигуря 
ване на работниците в Пирот 
проз изтеклите сдинадосот 
месеца за детски добавъчни 
в Пиротска. Димитровграсиа 
и Бабушнишка община са из
платени над 13 милиона дина

Вестта, че в някои страни на Близни» и Средния 
изток се е появила холера и че на граничния прелез 
Градини нрай Димитровград са превзети специални за
щитни мерки, не е вярна. Това ни съобщи съюзния 
санитарен инспектор и управител на Здравния дом и 
Димитровград Нинола Цветнов.

— Няма основание за тревога — каза Цветнов. 
Никакви специални мерни не предприемаме. Вършим, 
накто и обикновено, редовни прегледи на пътниците 
и това е всично.

ДЕТСКА ЗАЩИТА

БЕЗПЛАТНИ ИНТЕРНАТИ
ра.

Най-много средства за дет 
гни добавъчни са дадени в 
Пиротска община — 10 мили 
она и 170 хиляди динара; а 
най-малко в Бабушнишка — 
всично 600 хиляди динара. 
Според сведения на службата 
— тази година 11 116 деца 
ще получават добавъчни. В 
Службата изтънват, че нямат 
неразрешени молби за получа 
ване но детски добавъчни.

В Димитровградска община 
детски добавъчни получават 
1 586 деца.

— Искам да изтънна още нещо — продължи той. 
Тази година няма да имаме проблеми с пътуващите 
на .рсодочастие” в Близния изток хора от нашата стра
на, ноито обинновено отиваха от 15 донември до 15 
февруари.

На неотдавна проведеното 
заседание на Скупщината по 
пряка детска защита в Бабуш- 
ница е прието решение на оси 
чки училища в общината да 
се отпуснат по 40 хиляди ди 
нара за довеждане на здрава 
вода за пиене.

За тази цел през миналата 
учебна година училищата по
лучиха по 10 хиляди динара. 
Средства не бяха дадени са

мо на основното училище в 
Бабушница.

Делегатите на скупщината 
приеха иска на основните учи 
лища в Звонци и Стрелъц, в 
които за 16 бедни 
разходите за интернатите ще 
поема Общността

Въпросът е уреден тана, че тази година те 
пътуват със самолети. Определени са три летища у 
нас, от ноито ще пътуват и ще се връщат — з/жи 
Цветнов.

ще ученици

по пряка
детска защита.

Грижата на делегатите към 
проблемите на училищата за 
служава всяка похвала.

М. А.

Въпроси и отговори
ФЛУОРОГРАФСКО СНИ
МАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕ-Читателят Д. Н. пита: — Във

връзка с оназването на съдейс 
твие на Народоосвободително- 
то движение в изгнание ми е 
признато правото на увеличе
ние на пенсията с 30 на сто. 
Интересува ме дали съм имал 
право да избирам и пенсионна 
основа в този смисъл, така че 
тя да ми се утвърди срещу пе
тгодишния, а не срещу деве- 
годишния среден личен до
ход?

чен доход за пет години, с на
чало 1 януяри 1966 година, 
право боец от Народоосвобо- 
дителната война, отишъл в бор 
бата преди 9 септември 1943 
година. Тази

ТО
има

Неотдавна в Димитров 
градска община бе извър 
шено флуорографско сни 
мане на населението.

Както ни уведоми упра 
вителят на Здравния дом 
в Димитровград д-р Ни 
нола Цветков отзивът на 
населението е бил голям.

сни
мането се обработват и 
след това съмнителните 
случаи болните ще бъ
дат повикани на лечение.

възможност не 
е осигурена и за осигурени ли
ца, на които е признат двоен
стаж от преди девети септе
мври посочената година, отно
сно за осигурени лица, на ко
ито се признава правото 
увеличение на пенсиите зарад 
сътрудничество с Народоосво- 
бодителната борба в изгнание.

Материалите от
на

\Отговор: — Възможността ад 
се избира пенсионна основа, 
утвърдена според средния ли-

Кострощевци училището

Па здравни теми »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦*****
създава навикът у хората към разумна и бърза променливост 
в обличането - при нужда да се освобождават о° излишните 
дрехи и след това веднага, ако е необходимо да се обличат 
Излишното носене на много дрехи е вредно.КОГАТО ЗА СТУДЕЕОт Нова година - 

и декар, и меди
цинска сестра

■ ■ ■
За предпазване от простудни заболявания на дихател 

ните пътища от съществено значение е и правилното хранене 
Гладният организъм много по-трудно се нагажда към - 
турните промени на онолната среда и е по-податлив към 
студяване и инфекции. През хладните годишни времена хца
ГнитГс и АА кГоРЖппА0СТаТЪЧН°' ВИТаМИНИ’ особеГви?": 
“ *® „ и А' които подпомагат защитните сила на органи 
зма и на лигавите ципи на дихателните пътища Важно 
чение има чистотата и затопленостат 
работните места и обществените 
ховете. миризмите отслабват 
дихателните пътища. Спалните 
плят не повече от 16—18 
спокойно и по-малко

Почти всяка година с настъпването на студените дни 
— зачествяват заболяванията на горните дихателни пътища. 
У хората е разпространено убеждението, че те се предизви
кват само от простудяването. Но студът обинновено 
болестотворното влияние не пряко, а с подготвянето на усло
вия за вредното действие върху човешкия организъм на раз
лични микроорганизми. При простиването на краката, ръцете 
главата или цялото тяло отслабва, нанто общата защита на 
организма, така и местната защита на лигавиците, ноито ста
ват проходими за инфекциозните агенти.

темпера 
про

проивяваЖителите от Поганово, Дра 
говита и Бански дол от Нова 
година ще 
здравни услуги. Това съобщи 
д-р Никола Цветков.

Известно време амбулатори 
ята в Поганово не е работи 
ла редовно, защото работеща 
та там медицинска сестра, по 
здравословни причини, е отсъ 
ствувала от работа.

по-добриимат зна-
на въздуха в жилищата, 

учреждения. Пушекът, лра- 
устойчивостта на лигаците на 

помещения може да се 
градуса. На хладно 

се отвива и простива Тям 
ти в статично положение '
ло 20 градуса.

зато- 
човек спи по- 

_ където рабо-
температурната трябва да бъде

Съчетаването понянога на рязката промяна на времето с 
попадането в дихателните пътища на грипни или респиратор
ни вируси води до почти епидемичното появяване в студените 
зимни дни на „катари на горните дихателни пътища".

Различните хора са разлчино податливи нъм вредното вли
яние на студа. Това зависи от начина на хранене обличане 
живеене, работа и заналяване. Полезно е да свикнем цело’ 
годишно да правим процедури — гимнастически упражнения 
разходни на чист въздух, излети, въздушни и слънчеви бани' 
фринции и др. Особено закаляващо и предпазно значение 
имат облъчванията с ултравиолетови лъчи при зимните засту- 
дявания на времето и при застрашеност от вирусни инфенции.

От съществено значение е облеклото. То трябва да бъде 
съобразено не само със сезона, с внезапните промени които 
настъпват, но и с температурата на околната среда, с движе
нията, ноито сме принудени да извършваме. Нужно е да се

оно-

При съмнение за вирусен пооизхпл 
катари на горните дихателни пътища° налага ге 
да бъдат изолирани по домовете Те тоябня гпп болните Х0Ра
лежГмаски. По” времеИна>застрашеност^)тИиТнфН° еАа>еВ°™Н”а^а

ГяхТГп^ “елТе" И СТР0Г° отУрЖаНб0отеД^ибтЪеАаТ

—
хит, трябва своевременно системно да ги ленуват зашотп тр 
'“и™ пътищаВИТе ЖвРТВИ “ "Р°СТуАНИ заболявания на ди

— Сега въпроса е уреден 
— казва Цветков. Приехме на 
работа нова медицинска се
стра, а от Нова година в Пога 
ново един път в седмицата 
(а ако се яви нужда и по-че 
сто), ще идва лекар от здрав 
ната станция в село Трънски 
Одоровци.

в

М. А.
Д-р н. к.
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СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКППцц
ИЛИ Пън 
славсните бойни полета и 
също бяха избягали в Бълга
рия. Всички тези лица от българ 
ските власти бяха назначени 
на работа, макар че бяха юого 
славсни военни дезертьори. Ед 
на част от тях дори бе изпра 
тена за учители на територия 
та на Димитровградско»»). Най- 
сетне, четвърта група 
етически елементи 
отделни лица от сръбска 
налност от редовете 
ничарските,
другите служби, които 
ха връщане на 
вия.

дезертираха от юго- чалото отделни лица, г 
това масово. Дезертьорите 
ват направо за София и някои 
други места в България. Пове 
чето от тях 
бота, а
състава на българската 
за да избегнат 
на фронта.”

След свършването 
та една част от тях се завър 
наха в Цариброд, а други и 
днес живеят в България.

(Следва)

а след

РАЗВИТИЕ НА НОБ И СЪЗДАВАНЕ НА 

ЮКП НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИ КРАЙ

оти

са намерили ра- 
постъпиха внянои

армия, 
заминавето

на войнашовини 
съчиняваха

нацио 
на желез 

митническите и
исна- 

стара Югосла
19) Протоколът на партийна 

та ядка на местното номанау- 
ване от 13 януари 1945 годи
на се съхранява в архива от 
Общинския комитет на СКС 
Димитровград.

4 Характерен е докладът21) На 
Околийския комитет на ЮКП 

Димитровград, изпратен до 
Окръжния комитет в Пирот ед 
вана 18 април 1945 година, в 

позиции действу нойто се говори за дезертира 
да напомним, че "ето на отАелни подлежащи на 
подлежащите на военна повинност лица. Една 

| повинност се ^аст ДрзеРтира от Цариброд- 
намираха в българската фаши ската бригада в Ниш, а доуга 
стна войска, а от втората част, част от Д°мовете 
предимно млади хора, бе фор 
мирана Първа 
бригада в състава на Народоо 
свободителната войска на Юго 
славия. Някои от българските 
воиници от тази територия вле 
знаха в състава на Първа бъл
гарската армия, която с разре 
шение на Върховния щаб на На 
родоосвободителна войсна и 
маршал Тито участвува в заклю 
чителните операции срещу 
тлеристките хорди на територия 
та на Югославия. Неколцина от 
тях, участници в боевете на 
Страцин през декември 1944 го 
дина се звърнаха в Димитров 
град и провъзгласиха себе си

в

Към вкрая на 1944 
според един отчет

година, 
от денем-

ри месец, са били 6 членове, а 
според допълнителния 
14 членове на партията. От пре 
гледа на свои бележки 
денцията на издадените пар
тийни билети е имало 17 чле 
на на ЮКП и то: 1. Крум Ми 
ланов; 2. Васил Станков; 3. Ил 
ко Младенов; 4. Борис Ценев;
5- Сърба Златкович; 6. йова 
Стойкович; 7. Христо Сергиев;
8. Славко Тодоров; 9. Асен Ми 
лошев; 10. Крум Тасев; 11 Лен 
чо Рангелов; 12. Асен Игов;
13. Евстати Станулов; 14. Ми
хаил Тодоров; 15. Н^цко Тодо
ров; 16. Констатин Гоцев; 17.
Йордан Сибинов. Възможно 
Христо_ Сергиев, Славко Тодо 
ров м Йордан Сибинов 
останали кандидати и да са 
приети в партията през 1945 
година, защото в протокола19) 
на партийната ядна на месно 
то командуване от 13 януари 
1945 Славко Тодоров се спо
менава като кандидат. Члено
вете на партията са били раз 
пределени в три партийни яд
ки, едната от нойто е била 
Долни Криводол, а останалите 
в Димитровград. Поради невъ
зможност да се формира пар
тийна ядка. с трима членове на 
партията е имало и петима 
кандидати и 31 членове на 
СКОЮ, разпределени в седем 
актива: Димитровград, Лукави 
ца, Желюша, Гоин дол, Пога- 
ново. Долна Невля и Каменица.

Околийски комитет СКОЮ 
бе формиран в началото на 
октомври 1944 година, непо
средствено преди формиране
то на Околийския комитет на 
ЮКП. Окръжния комитет на 
СКОЮ назначи за секретар 
Сърбислав Златкович, а чле
нове на комитета бяха Йова 
Стойкович, Владимир Миланов 
и Богдан Николов. По-късно за 
членове на околийския коми
тет на СКОЮ бяха приети 
Илия Златанов и Мики Ней- I _ 
нов. В течението на 
след освобождението на гра
да, с оглед на мобилизацията чии в Димитровград събиране 
и заминаването на младежите на доброволни дарения за нуж
на фронта, беше трудно да се дите на Народоосвободителна
омасовява скоевската органи- та войска. На заседанието от
зация. Околийският комитет 9 октомври 1944 година в днев 
на * СКОЮ беше ориенти ния ред се намираше въпроса
ран да работи почти изключи за ' организацията на властта
телно с девойки. Димитровград и предстоящата конференция
ският край нямаше промишле- на АФЖ за избиране на око
ност и с твърде неразвито сел- лийски отбор, а на заседание
ско стопанство, което се отрази то от 23 октомври 1944 година
и върху структурата на скоевска , бе взето решение на 27 октом 
та организация. Неприятелски 
и шовинистически елементи раз 
пространяваха слухове, че вси 
чки организирани девойки ще 
бъдат закарани на фронта и 
затова отделни родители не 
позволяваха на дъшерите си 
да участвуват на събрания. Ди 
митровската младеж неумори
мо събираше облекло, храна, 
обукви и доуг материал за нуж 
дите на фронта. Новоформи- 

селски отбори на 
лозунга

ме е
Ред действителния' °нтен1итет 
и. нолко си спомням, проведе 
ни са над 16 заседания, в днев 
ния ред се намираха главно 
следните въпроси: 1. Военно
политическото положение; 2. 
Организационен въпрос; 3 Мла 
дежка организация; 4. Местно 
командуване; 5. АФЖ (женот- 
дел), 6.Околийски народоосво- 
бодителен отбор; 7. Околийски 
отбор на Народоосвободител- 
ния фронт; 8. Културно-просвет 
на работа; 9. Разработка 
териали; 10. Критика 
критика; 11. Разно.

Освен

това от кои 
ват. Трябва 
една част от 
редовна военна

20) През 1944 год. бе пости- 
междудържавногнато спора

зумение, според което Бълга
рия е упълномощена да 
чава учители в тогавашна Ди
митровградска околия. Валид
ността на това споразумение 
престана след Резолюцита на 
Информбюро.

21) Докладът на Околийския 
комитет до Окръжния комитет 
от 18 април 1945 
намира в архива на ОК на

отчет

назнаи еви-
си по вре

ме на мобилизацията. В 
клада между другото се казва 
„Поведението им бе ( мисли се 
на бойците — б. м.) твърде 
добро, все докато не стигна
ха в Ниш. По време на тех- 
ния престой в Ниш започна да 
се явява

до-
царибродска

година се
дезертьорство, в на- Димитровград.!3на ма 

и само-
1П1

тези постоянни въпро 
си в дневния ред се намираха 
и следните въпроси: прехрана 
и отопление 
доставка на продукти, 
ване. събиране

и хи
е

синх>на населението.
изнупу- 

на парични 
средства от търговци и занаят

да са

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ
■ Заминават от Пирот 

В ЧАСА
Тръгват за Пирот

В ЧАСА

6,45 и 14,40 Белград 
6-45. 10.30. Ниш 

14,40, 16,30 и 18,30

Крагуевац 
Скопие 7,00 
Лесковац 
Зайчар 
Княжевац

Белград
Ниш 10,00 и 14,15 

ипл 6 30. 10.50, 13.00, 13.30 
14,00, 17,20, 18,20 и 21,00

5.00 Крагуевад
... Скопие
6.45, 2,00 и 12«00 Лесковац 
° ^ л тп Зайчар
15 45'30' 13,30 и Княжевац 4.00. 5,40. и 12,00

14,10
1130

7,00, 14,30, 1535
4,30

Звонска баня 4,30 и 15,30 Звои. баня 
Велико Бонинце 5,45 Велико Кпниннр

.7,00. 9,00. 12,00, 13,00 и 16,00 Ц,00 13,0™ 15,30 и 15 505
Бабушшща 4.30, 5,00, Бабушнипя сПп сЛг ■5135607'001593000 1б°6405 Ш ,6А°Г9Ж ЮЛ» ШОП^О; ■ 

2000 15,3°’ 16,00, 18,00 5,00 16,00 17,00, 17,25' ' 5
А. Криводол 18.45 •
Аойкиици

4,30 и 10,45
7,30% ■

е■5
кх

х 14,00 А- Криводол 
Аойкиици 

“>.00 14.30 т. Одоровцн 
5,00 и в, Луканя

4,305 15.00 4,30Г. Одоровци 
Велика Луканя 

15,15 
■ Нишор

6.00 и 12.00 
6,00 и 16.30

5,00 12,00 15,15, Нишор

Блато 4,40. 6.05. 11.30, Блато5
13,00. 14,10, 20,10 и 22.10 

вижда и от съществуващите 2 В. паланка на всеки 
протоколи. В началото на де- 5 от 5,00 до 22.00
мември 1944 година дотогаваш I Камнк 4,00 14.30 Кампк ш 1лпп
ният секретар на Околийския "помпп 4 4П апч п пп 1™ шк 77:
иомитбт Нрум Миланов налу- щ тпР14 1п 1 а пп’7П 1П 001П ПоиоЛ 5,1^‘ 630. 8.30,
спа Югославия и со пресели в В 11,30, 14,10 16,00 20,10 22,10 12,10 13.30, 15.30, 1630
България, За нов секретар на 8л„„„»ял„__ 21.00, 22,55
Онолийсиия номитет Окръжния ВА'“^"I1™1шра.л на исиш час Димитровград на всеки час 
комитет на Партията назначи !т °' 5,00 ЛО 22,00 , пв „ °т 5,00 до 22,00
Воя Богоович. От нередното 8,,е!у?к9, ,, Пп ?п >п 1-Лп0 Тамска 5,10, 7,00, 9,00,
положение се възползваха ве- 3 2,°°' 14,10. 16,00. 20,10 22,10 13,00, 13.55. 15,00 17,00 21,00
ликосръбските и велинобългар ■ и 22,50
ски шовинисти, нойто сееха ВШугрин
национална омраза и искаха 5Вел. Село 4,30 6,05 7,15, Вел
да изправят, тоест да върнат ■ 9,00 11,00 12,10*. 14,10
неправдите и своеволията, пра ■ 15,00, 17,00. 19.00 29,10. 22,10 
вени по време на окупацията. 5
Партията настояваше да осу ЗРасгшца 4.40 6,05 7.00 Расннца 5 10 6 30 7 30 -
ети и да разобличи вражески ■ 19 ?0 14 10 15 15 20 10 1ЯПП 14 яч Ддп 91 пп 1
те елементи, независимо от 5 22 10 ’ ’ ’ ’ ’ 13,00,14,35.15,40.21.00.
като главни борци за освобож "А ' . АЛ ,лс
дението на Югославия. Изве- ■'Д,ър1>?л|ла 10 яп 77 1П ^ Аържина
стно число граждани по вре- 3 
ме на окупацията работеха на ■Осмаково 
то железничари или се занима ■ 12,00 14,10, 19,00
ваха с друга дейност в София Зйеловица 
и във вътрешността на Бълга Суково 
рия и останаха на същите ра- 14 40
ботни места и след освобож Пегоавап
дението на Димитровград. Тра м йованопац 
та група шовинистически еле- 12 30 14 10 19 00
менти съчиняваха хора, които х ,х\>, ху.оо
след обявяването но мобили
зацията избягаха в България

6.30. 12,45. 17,00 ии 18,10
1944 г. 5.10 6,30, 12.00 13,30, 

14,40, 21,00 и 22.00 
час Б. паланка на всеки час от 

5.00 до 22.00

12,00 Шугринври, същата година, да се про 
веде конференция на която 
трябва да бъде избран околии 
ски отбор на Народния фронт, 
за председател бе предвиден 
доктор Гоцев за заместник пред 
седател Тикварски, а за се
кретар Боримечката.

Разбира се, в работата на 
Околийския комитет имаше 
пропусни и недостатъци. Не
достатъци идваха и оттам, че 
партийната организация 
състоеше предимно от млади 
членове. Имаше и явления на 
соитанство н/>м отделни мес-

13,00
--------- 5,10. 6.40, 7,50,
9,40. 11.40, 13,05, 14,45 
16,00 17,40, 19,40, 21,00,
22 ДО

село

:■
5,10 6,30, 13,00.3

14,35, 19,00 22,35 
Осмаково 
15,00 20,00 
Йелоагада

Е4,20 , 6,05, 5.05, 6,50, 13,00,*
С0ваните

УСАОЮ работеха лед 
..Всичко за фоента", както и 
цялата младежка организация

5,00, 12.00 
4,30, 6,05, 12,30, Суково 

15,00 ■

7,00. 16,00, 
5,10, 7,00, 13,15,

5.15, 15,00, 
5,10, 6,40,

тни хора, а за сметна на това 
се издигаха хора родени в Ца 
риброд, но които през бивша 
Югославия живееха в Бьлга-

в страната.
Съдейки по запазените про 

токоли до ирая на 1944 годи
на, Околийският комитет на 
ЮКП е провел шест заседа■ гария поради моето и Боримеч

ката бе иритнуван, моето се

4,30, 14,10
4,30, 6,05 М. йовановац 

. 13.10. 14,50 20,00

Пстровац

!■■■■■■! ■п»ния което за тогавашното вре
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♦' I В часове на отдих и почивка♦♦
♦
♦ ХУМОР

ЖПовгьт трибва да има Оога 
то въображение. Тон трибип 
до си иъобразипа, чо хората 
що чатат ногоиите поеми...

1Ж %ж 1I 1I♦ 1ГРАЖДАНИ, I1> Певица на една саон поз- 
I мата:

—Знаеш ли, застраховах гла 
са си за 50 хиляди долара.

^ — Е , и нанво си нули с то
) зи пари?

1I1 I1 IБЕЗ ПЛАН 

РАБОТА
II Ж1♦ II I—Най е новият ресторант?

► Добър ли о орнсстърт?
► — Отличен! През цялата по
► чер но можах до чуя нито ед 
, на думичка, въпреки чо жена

ми ноприкъснато говореше...

„ВЛАСИНА1 В организация на 
ТУРС" о Судулица посрещне 
то Новл година в хотел

„СТРУМА” о Пер-
11 1„А"1 I1 иатегорич 

иип, НР България.■ ■ ■
1 11 IТръгване от Сурдулица на 

31 декември 1974 г. в С часа.

Завръщане в Сурдулица на 
1 януари 1975 г. вечерта.

Посещение и разглеждане 
на София.

Информации в Туристическо 
то бюро „Власина турс” в Сур 
дулица или на телефон 85-259.

На всички свои клиенти 
„Власина турс” честити

НОВАТА 1975 ГОДИНА!

1I*
Зъболекарят: — Престанете 

до лравито физоономии. Та 
аз още не съм пи пипнал зъби

IОт по-дълго време се стедзам да идем 
у Поганово. И све одлагам: де ютре.. ■ И ре- 

— че идем.
Седо тия дни бъш у снегат у аутобус 

н с триста зора до манастират и реко: чскс 
да видим кикво правс с тия пут що га иро- 
биваю за Поганово. Пондо стотина метра 
ннз Йерму — п що да видим: на едно место 
уз ждрелото уз Погановску реку щърбнул 
майстор Аца десетина метра откраят, отку- 
дето е по-прнодно и спрел.

Опрел на твърдо.
— Е да не бео допгъл кон знае кво ще

ше си помислим за тия пут. Па я съм мислил 
он йе вече прокаран. Още кига га новинарн- 
ете прогласише за готов!

Отидо у селото, да се разпитам кикво 
става с путат. Свърну, кико йе ред, у задру- 
гуту. Там беше пълно с народ. Щом ме ви- 
доше, без да Ьи питам, почеше да ми 
жале:

11I 1ши Iте.
Пациентът: Да, но сто 

мо настъпили по мазола. % 1I1Ж 1♦ 1— Снъсл ли годежа с Мери? 
—Дя, тя не мо йена.
— А 

богат вуйчо?
— Да, и сега тя ми е вуй-

1 I1 Iти каза ли й, че имаш 1 I1 11 1на. IЖ 1★ 1 I— Да имате нянанво срод 
ство помежду си? — пита слу 
жебното лице преди енлючва 
нето на брака.

— Мъничко — отвърща бул 
ната. — Имаме общи син и 
дъщеря. —

ж жттттттжттжжтттт
♦ ♦се — Поздравявам те. За пръв 

коатно РЕШЕНИЯ НА ЖУРИТО 

ПО ЛИТЕРАТУРНИЯ 

КОНКУРС НА „МОСТ“

път разговаряш тана 
с приятелка по телефона — 
само двайсет минути! 
за мъжът.

— Бае Манчо. добре що си дошъл. За
дел екай едън рабуш кико се прави без план 
работа!

— на-

— Не беше ппиятелна, а 
една. която бе набрала погреш 
но номера.

— Кико тека?
— Много лъсно. Нели мину покре 

ждрелото? Биде ли кикво смо почели?
— Видо, ама? ! ...
— Нема кикво? С путат е опрело у 

слабочуту. Парице що беомо посбрали че 
си отиду, а ние пак че си останемо без пут. 
Беомо се погодили с „Градню" да га прави, 
ама се найдоше некои другари и доведоше 
ггриватника — и съга: наникуде. Нити чо- 
векат може да направи путат, нити па ние 
може да се отървемо оди тьега. Па за четири 
месеца он прогложда некико десетина метра, 
а йоще 140. Кига че изкара? . . . Язък за са- 
модоприносат. Язък за парицете що изпра
тите децата що су на работу по Югославию 
и по свет . . . Све отиде по Ьаволйете . ..

*
— Нима в книжарницата ви 

няма нито една книга без сенс, 
насилия или убийство?

— Има, господине. Телефо 
нният указател.

Журито в състав Властимир Вацев, председател, 
д-р Сава Пенчич и Захари Стоянов, членове, пре
гледа творбите, пристигнали на литературния конкурс, 
обявен от редакцията на списание „Мост” за 1974 год. 
и взе следното решение.

1. За разказ да не се присъди нито една от пред
видените награди, защото предложените творби не из
пълняват необходимите условия.

Журито предлага за публикуване два 
то: „Проклетият дом” под шифър „Нептун 
замина" под шифър „118-Кети".

2. За есе да не се присъди нито една награда.
3. Трета награда получава стихотворението „Аз 

съм" под шифър „Меридиани".
Стихотворението „Нато сън идваш" под шифър 

„Дунав” се поощрява, а стихотворението „Отдавна ви 
няма под шифър „Траурна нощ” да се публикува.

(На литературния конкурс не пристигна нито ед
на новела.).

Авторите на наградената творба, поощрение и 
предложените за публикуване трябва веднага 
ставят на Редакция на сп. „Мост" 
на творбата, подписано с пълно 
посочат и точния си адрес, за да може редакцията 
да изпълни задълженията си

Авторите трябва да се обадят незабавно на след
ния адрес: Издателство „Братство" (За литературния 
НИц/Р0 48 ”^0СТ"^’ ^ей ^9-и денември № 8, 18 000

*
Хубавите жени са само ед 

на седмица добри. Добрите 
жени са цял живот хубави. разказа и 

и „Той♦
Често пъти истината е горчи 

ва. Затова с удоволствие я 
подслаждаме.

— Какъв е баща ти?'
.— Точен като часовник. 

— Как да го разбирам? 
— 'Всеки час бие..-Слуша, слуша — па им реко: ако се 

не разберете и не стегнете — йоще три са- 
модоприноса нема ви стигну, пак че сте си 
без пут... Нече скоро да забърмчи рейс у 
Поганово.

♦
да до- 

четвъртото копие 
име и презиме, като

Ако настроението си ра 
зваля, значи е недоброка
чествено.

към тях.Манчач, с. р. ♦

Ако вашата книга нс е 
стигнала до читателите — 
пишете на друг адрес.

по ДИРИТЕ

л/ет. петров

он%и


