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До края на 1975 г. 

ток в. 9 села:
В СФР ЮГОСЛАВИЯ * Миналата седмица в Лесно- 

вац бе подписан договор за е- 
I лектрифинация на девет села 

в Босилеградсна община. Дого 
вора подписаха: председателят 
на Общинската снупщина в Бо 
силеград инж. Драган Мицов 

на елентрораз-

са осигурени. От Републикан
ския фонд за развитие на не
достатъчно развитите краища 
са получени 5 милиона и 910 
хиляди динара Общинският но 
мунален фонд е обезпечил 1,1 
милиона динара, а Власинсните 
водоцентрали от Сурдулица 2 
милиона и 310 хиляди динара.

Това е за сега най-голяма но 
мунално-битова анция в Боси
леградсна община.
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ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
НА СК В БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД и директорът 

пределителното предприятие в 
Лесковац. То е длъжно да пос
трои далекопроводи

I

ЧРЕЗ ПЛАНОВО РАЗВИТИЕ 

ДО СТОПАНСКИ ПОДЕМ
с ВИСОКО

напрежение в дължина от 41 
нилометри до центровете 
селата: Долна Лисина, I 
Лисина, Долна Ръжана, Горна 
Ръжана, Плоча, Барйе, Мусул, 
Горна Любата и Долна Любата. 
Също тана предприятието ще 
изработи и 18 трафопостове в

на
Горна

Според програмата на Общи
нската скупщина за развежда- 
не на електричесния тон в те
зи девет села, в които живеят 
почти половината жители в но 
муната, ще се ползват сред
ства от дългосрочно местно са 
мооблагане на населението и 
от фондове на общината.

РАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНЬ-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 
ОБЩИНА

тези села, от ноито тонът ще 
може да се развежда по до
мовете.НА БОСИЛЕГРАДСКА

Въз основа на договора, из
работването на тези обекти ще 
струва 9 милиона и 300 хиля
ди динара. Средствата изцяло

На проведеното на 6 юни 
заседание на Общинската кон
ференция на Съюза на кому
нистите, в присъствието на 
ръководителите на обществено 
-политическите организации и 
на Общинската скупщина, се 
обсъди досегашната дейност 
върху планирането на общест
вено-икономическото развитие 
на Босилеградсна община в 
рамките на средносрочното и 
дългосрочно развитие на стра
ната ни.

В предложеният материал, 
който съдържа основните кон
цепции за развитие на комуна 
та и в разискванията на пове- 
чето от десет участници на за
седанието се изтъкна, че до 
края на тази година в изготвя

нето на развойната програма 
на общината трябва най-непо- 
средствено да се включат: 

;новните организации на сдруже 
; ния труд и самоуправителните 
; общности на интересите.

По такъв

развитие има
на горското стопанство в Боси 
леград. Останалите организа
ции все още закъсняват в тази 
област. Но сега имат изготвени 
само годишни програми за рез 
витие.

Инак на територия на общи
ната работят пет стопансни ор 
ганизации, чиято - миналогодиш 
на обща продукция е възлиза
ла на 90, а доход на 17 милио 
на динара. Националният доход 
на един жител е към 3200 ди
нара, а от 17 300 жители в ко
муната само 1 370 работят в об 
ществения сектор. Това оказва ,
силно влияние върху покупател стопансните опгани-
ната мощ, жизненото равнище въз ос---------------- -—
и оосма па оборота"* услугите, ф^Г^а

(5 стр.)

предприятието

ос-
в. В.

Кредит от седем милиона 

диноро
начин

се в разискванията 
всички трудещи се в комуната 
ще могат пряко да участвуват 
в процеса на планирането, кое
то има голямо значение за но
сителите и реализаторите 
развитието. Така ще се изгот
ви реален план, който ще 
държа съответни решения 
превъзмогване на досегашното 
обществено-икономическо изос 
таване на Босилеградсна общи

изтъкна 
- почти

на

съ-
за

Републиканският фонд за ре- тровградското стопанство. Кре 
дитът е на десет години, с лих
ва от четири на сто.

Средствата ще разпредели 
е отпуснал кредит от седем А Общинският фонд за резерви 

Дългасроч-^ггтпг стопанството. ~ 
ни оборотни средства на дими-/

Засега плащ за дългорочно резервир- 31
милиона динара заI А.ДИМИТРОВГРАД

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА — 
инструмент з|а ОСЪЩЕСТВЯ
ВАНЕ НА РЕШАВАЩАТА РОЛЯ 
НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА

ИРЪГЛА МАСА НА В. „БРАТСТВО В ЗВОНЦИ |

С ПОГЛЕД НАПРЕД
IIтата на заседанието взе уча

стие и Ратно Кръстич, член на 
политическия; актив на ЦК на 
СКС.

Встъпително 
Васил Тодоров, председател на 
комисията по провеждане на | 
Конституцията.

— Не можем да говорим за 
осъществяване на делегатска
та система, Ьно най-напред не 
констатираме, че в рамките на 
общината с избирането на де
легациите и делегати са създа
дени основни предуслооия за 
нормално функциониране и осъ 
ществяване ! на делегатския

Общин-На заседанието на 
ската конференция на Съюза 
на комунистите в Димитров- 

бе положително оценено
В Звонци на 6 юни „Братство4] организира 

разговори по комунално-битови въпроси, дейност
та на обществено-политическите организации и 
делегациите, проблемите на здравеопазването, об
разованието, селското стопанство и 1р.

град
досегашното осъществяване на 
делегатската система в общи- 

начертани задачи за по
нататъшното цялостно и после
дователно оживотворяване на 
делегатската система в органи 

на сдружения труд, 
местни общности 
Освен членовете 

членовете

слово изнесе

ната и

зациите 
трудовите и 
в комуната, 
на Конференцията, 
на номисията за провеждане 

и комисията

работник-в-горската сенция, Ти 
хомир Йованович, техник вък 
фонда за пътища в Общинсна- 

в Бабушница ита снупщина 
Иван Кръстев, член на Съюзана Конституцията

обществено-икономически
стопанството и об 
дейности, в^^абф

за
на бойците в Звонци.отношения в 

ществените (4 стр.)
Уводно изложение даде Но- 

вица Станнович. Той между 
другото изтъкна:

— Звонският район обхваща 
седем села: Звонци, Ясенов 
дел Ракита. Берин извор, Вучи 
дел, Нашушковица и Пресека. 
Според преброяването на насе 
лението от 1971 година в този 
район живеят 3 хиляди жители, 
предимно българска наррдност. 
Във всяко село успешно дейст
вуват местнй общности общест 
вено-политически организации. 
През 1961 година в района е 
имало към 4 хиляди души насе 
ление, но следствие миграция
та характерна за цялата общи
на — този брой е значително 
намалял.

ДИМИТРОВГРАД

1 150 000 ДИНАРА 

ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
В разговорите учйствуваха: 

Новица Станнович, председател 
на Общинската конференция 
на Социалистически» съюз, Ми 
одраг Панчич, сенретар на Об
щинския номитет на |СНС, Йо
сиф Александров, член на по
литическия актив а Бабушница 
и дирентор на „Комумалац", То 
мислап Николов, делегат а 
Скупщината на СР Сърбия, Бож 
но Таноп, председател па мест 
ната общност и дирентор на но 
операции „Ерма", Зорон Лепо 
ев, дирентор на основното учи

Въз основа на иск от Общи* 
ската скупщина, одобрена е

по пътно, елентро и комунал
но стопанство.

Одобрените средства и за 
геологическа изследвания на 
нерудни изкопаеми са на стой
ност: от 650 хиляди динара и 
то от същите институции. Но
сител на изследванията е стро 
ителното предприятие „Град- 
ия“ — Димитровград.

За отбелязване е, че са от
пуснати и средства за изслед
ване на желязо, но все още 
не е намерен нрсител за тези 
изследвания.

„Братство“, Йован Лаза 
ревич, лекар в здравната стан
ция, \Владимир Шелест, шеф на 
горсйата секция, Илия Атана
сов, нлен на делегацията в Ясе 
нов Дел, Тодор Стоянов, предсе 
датег на местната общност в 
Ранит Никола Йосифов, член 
на делегацията в Звонци, Рай
на М ллева от Нашушновица, 
член <а ОК на СНС, Невена Ни 
НОЛ01Ю, домакиня от Звонци, 
Вера/Лепоева от Зионци, Бина 

от Борин извор, прело- 
дппаДолнп, Слободии Псйчич,

лип

програмата за геологически из 
следвания през 1975 
За целта са отпуснати средст 
ва от 1 милион и 150 хиляд^ 
динара.

За изследвания на въглимМ 
са дадени средства от 500 
ляди динара, и то: 200 хиляди 
динара от републиканския^ 
фонд за развитие на изостана
ли общини и 50 хиляди дина
ра републиканската Общнорт

година,

Тошо/ва
(7 стр.)!

!



ОТ РЕШЕНИЯТА НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРНЮГОСЛАВСКО-СЕВЕРНОНОРЕЙСНИ ОТНОШЕНИЯ

КИМ ИР СЕН ПОСЕТИ 

ЮГОСЛАВИЯ
Укрепване на делегатската система

ществяза върху основата на 
нонституционните принципи за 
правото на трудещите се в 
сдружения труд да решават по 
условията на своя труд и напъл 
но разполагат с осъществения 
доход. С демократични догово 
ри и съзнателна политическа 
акция на организираните соци 
алистичесни сили трябва съще 
временно да се преодоляват 
егоистичните и едностранчиви 
интереси и явления на партику 
ляризъм и национализъм.

— Необходимо е да се на
бляга върху осъществяване на 
становището на X конгрес на 
СЮН делегацииите на обще
ствено-политическите организа 
ции в скупщините на общесте 
вено-политическите общности 
да действуват като единен 
нохезионен фактор на социа 
листичесните сили, като се из 
хожда от становищата, до ко 
йто съвместно се е дошло в 
рамните на Социалистическия 
съюз. Основата за работа и 
решавано на делегатите в об 
ществено-лолитическите съве 
ти трябва да представляват про 
грамите и редовната дейност 
на обществено-политическите 
организации.

На заседанието си от 3 юни т. г. Председателството на 
Съюзната нонференция на ССРНЮ разгледа натрупания опит,

действуване- 
значи-

антуалните проблеми и непосредствени задачи 
на делегатсната система. Бе оценено, че са постигнати 
телни резултати в осъществяването на Конституцията и реше
нията на X нонгрес на СЮН. Делегатсната система действува 
успешно, ноето допринася за по-нататъшно развитие на само- 
управителните отношения и за по-ефинасно решаване на ак- 
туалните проблеми в обществото, въпрени че в прантина 
явяват и определени трудности, неясности и отпори.

Във връзна с това Председателството прие решения, в 
които между другото се назва:

По покана на президента на СФР Юго
славия Йосип Броз Тито генералният секре
тар на Корейската трудова партия и прези
дент на Корейската народодемократична ре
публика Ким Ир Сен от 5 до 9 юни бе на 
офицално посещение в нашата страна.

се

действува за подобряване сис
темата на информирането 
делегатите и делегациите.

— Действуването на делегат 
ската система трябва да бъде 
насочено нъм решавало пробле 
мите на стабилизацията, реши 
телно спиране на инфлационни 
те и други уклони и отговорно 
осъществяване на общоприе
тите цели на обществено ико
номическото развитие. За осъ 
ществяване на тези задачи тря 
бва да се осигури пълна мобил 
ност на обществото и на субе 
нтивните фактори със Съюза 
на комунистите начело.

— Договарянето, съгласува
нето и сдружаването на отдел 
ните, съвместни и общи инте
реси и анции трябва да се осъ

Социалистическият съюз и 
всички други обществено-поли 
тически организации трябва и 
в бъдеще постоянно и систе
матично да проследяват и ана 
лизират състоянието и пробле 
мите и предприемат конкретни 
мероприятия за по-нататъшното 
развитие на делегатската сис
тема и делегатските отноше
ния. Чрез ефикасна дейност 
на обществено-политическите 
трябва ускорено до се премах
ват от производствените отно
шения останките на статисти
ческите и групово собствени
чески монополи и да се осуе
тяват опитите върху тях да се 
възстановява мощта -на тзхно- 
бюронратичните групи. Съшо 
тана постоянно трябва да се

па

Президентите И. Б. Тито и Ким Ир Сен

—Разговорите между 
славската и корейската делега 
ции преминаха в атмосфера на 
приятелство, взаимно уважение 
и разбирателство и при това е

нална независимост и укрепва 
не на мира в света.

Двете страни изтъкнаха ис
торическо значение на полити 
ката на необвързване и под
чертаха, че нарасналото влия 
ние на необвързаните страни 
изисква постоянна активност 
за изнамиране на решения за 
ключовите международни проб 
леми и спорни въпроси и за 
осъществяване на приетите ре
шения.

В съвместното съобщение е 
изразено взаимното 
ство от приемането на препо
ръките на заседанието на Ко
ординационното бюро на не
обвързаните страни в Хавана 
ДНР Корея да бъде приета ка 
то пълноправен участник в дей 
ностите на необвързаните стра

ю го-
РАЗВИТИЕ НА ЮГОСЛАВИЯ ОТ 1976 ДО 1980

Нов „Зелен план"постигната идентичност на ста 
новищата по обсъдените проб 
леми се констатира в съв 
местното комюнине за посеще 
нието на партийно-правителстве 
ната делегация на ДНР Корея 
на нашате страна.

В разговорите са обменени 
мнения по въпроси за сътруд
ничеството между СФР Юго
славия и ДНР Корея, СЮК и 
Трудовата партия на Корея, как 
то и по антуалните международ 
ни въпроси от взаимен интерес. 
Президентите Тито и Ким Ир 

•Сен изразиха голямо удоволст 
вие от резултатите на плодо
творното сътрудничество меж
ду правителствата, партиите и 
народите на двете страни. Те 
се съгласиха, че съществуват 
големи възможности за по-на
татъшно разширяване и задъл- 
бочване на отношенията между* 
двете страни като подчертаха, 
че това е в интерес на техните 
народи.

Разглеждайки международна
та обстановка двете страни се 
съгласиха, 
социалистически 
страни, канто и останалите 
демократични прогресивни си
ли трябва да сдружат усилия 
в борбата за свобода,

До 1985 година страната ще произвежда 
достатъчно храна за населението, хранителна 
та промишленост, запасите и износа

Съюзният съвет по стопан 
ско развитие и икономическа 
политика оцени неотдавна, че 
проектът на обществения дого 
вор за развитието на агропро 
мишления комплекс от 1976 до 
1985 година представява солид 
на основа за бъдещата работа 
върху тоя документ до онон-

спорни резултати, константира 
но е на заседанието на съве 
та. Земеделското производство 
в тоя период увеличи произво 
дителността на труда и обема 
на продукцията, постигна по- 
голяма възпроизводствена спо 
собност и осъществи по-голям 
обем на капиталовложения.

Основното ударение в прое
кта се дава на първичнато зе
меделско производство. Пред
вижда се до 1985 година земе 
деленото производство да се 
увеличава с 3,5 процента годи 
шно. С този темп

чателното прилагане на обще 
ствения договор до края на го 
дината.

В досегашното осъществява
не на договора на републини- 
те и областите за развитие на 
земеделието от 1973 до 1975 
година, популярно наречен ,,ЗЕ 
ЛЕН ПЛАН“, са постигнати без

задовол-

Шк й' а; Шни.
Югославската страна 

че самостоятелната външна по 
литика на ДНР Корея напълно 
отговоря на принципите на не 

и дава пълна 
на нейното равно

правно участие в дейността на 
необвързаните страни.

Югославската

счита, на увеличе
ние ще се осигурят достатъчно

Цге прехрана на населението, за 
суровини на хранителната про

“ ..... мишленост, за създаване на не
обходимите запаси 
ка и храна за добитъка 
и значителни количества 
нос.

обвързването 
подкрепа на човеш 

канто 
за изстрана отново 

изтъкна пълната си поддръжка 
на усилията на ДНР Корея да 
постигне самостоятелно 
ролюбиво обединяване 
ната

В третата част г •- 
вкт на обществения

на този про 
-■ договор, 

тоест в новия „Зелен план” от 
1976 до 1980 година

че необвързаните 
миролюбиви

и ми
на стра 

па трите 
принципа и програмата на пре
зидента Ким Ир Сен за обеди 
няване на странатта, като 
та, че това е израз на тежнени 
ята на целия корейски 
Югославската

се предви
жда увеличение на земеделско 

ШИШ то производство с 4 процента 
ШШ годишно — В обществения сой 

тор, 8, а в

въз основа

нацио- счи- Ш частния 2,5 на сто. 
унисон с това хранителната 

промишленост трябва 
величава с 7 до 8 
ноето

В.<народ, 
страна също се 

застъпва за спешно изтегляне 
на всички

да се у- 
на сто, при 

темпове
Египетския разорител „6 октомври с Ануар ел Садат 

тръгва от Порт Саид към Суец.

ПРАЗНИК НА ЕГИПЕТСКИЯ НАРОД

с ускорени 
Ще се развива I— 
то на захар, олио, 
месо

чуждестранни войс
ки, намиращи се в Южна 
рея под знамето на ООН, чие- 
то присъствие представлява ос 
новно препятствие за обединя 
ване на страната.

Двете страни подчертаха, че 
развиващите се страни са най- 
много засегнати от 
ващата система г 
родни икономически 
ния, обосновани върху експло 
атацията и неравноправието. 
Те изтъкват, че до съществени 
изменения може да се дойде 
само с изграждането на нова 
система на международни ико 
номически отношения в съгла
сие с Решенията на Четвъртата 
конференция на необвързаните 
страни в Алжир и Шестото

производство-Ко-
нонсерви, 

и месни произведения 
млечни изделия, храна за до
битъка. Целта е до 1980 годи 
на страната да се освободи от 
внос на захар, растителни 
ела, пшеница и 
да се намали 
жни храни.

в новия „Зелен план" 
предвижда въвеждане 
мии за развитие г 
въдството. Предлага 
циална система на 
не на частното 
на основните 
производители 
ските райони се 
бождение 
за определен
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Открит Суецкия канал
ма-

чувствително 
вноса на фурагордост и радощще8 сТпоТнГна“™0^ КЗТ° ДаТа' КОЯТО с

годинаИЗ„ГатоаизрЧаелс°ияГ онуГоГнлпл К°Варе"5 юни 1967 
ни, унищожавайки междудруго™ ° та3и5“иГбС"ИТе 
ДУ Средоземно и Червено море В0Дна артерия

На палубата на бойния параход 6 октомппм“ 
тът на Арабската република Египет Ануар Р 
преглед на кадетите от - у н

съществу- 
на междуна- 

отноше-
се

на пре 
на животно-

се и спе 
кредитира 

производство 
селскостопански

стра-
меж-

президен-

тата на етипетската младГ=дГ 
ма да позволи да се повтори юни 1967 година Ня‘

След тържествата с Суец по наналя тп-ч-ио „„ 
вой от параходи — египетски и чуждестранни я рвият кон‘ 
лореше водите на Суецкия канал бойния/ параход в“0
нистър^агамасиеСприсъ'ству^аха1^най'видщ1 СвВДат И 
ставител^^я^и^че^а^зреалските °!/)ициалепПаги1ъетсниНпред:

зволено да ползуват канала все докато^сГнаме3 бЪДе ПО' 
но решение за близкоизточната „Д°за се намеРи цялост-

В полупланин- 
предлага осво 

облаги
__ срок, ако същи-
те инвестират в земеделието 
съгласно с развойните програ 
ми 33 тези райони.

Да изтъкнем 
според проекта 
ния договор за
ропромишления
зъон.ГРДИ”а производството на зърнени храни п • 
дин тон на жител.

от данъчниспе
циално заседание на Генерали 
та събрание на ООН. На края 
на съвместното съобщение за 
разговорите се казва 
зидентът Ким Ир Сен 
нил президента Тито да посети 
ДНР Корея. Президентът Тито 
е приел понаната с удоволст- 
вие.

им
че пре 
е пона- отделно. че 

на обществе- 
развитие на аг- 
комплекс до1985

ще достигне е-
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МЕЖДУОБЩИНСКО СЪВЕЩАНИЕ
в ССРН по СЕЛСКОСТОПАНСТВО

®Яп!!!ГаВаНето на селскостопанските 

производители е важна задача за 
обществено-политическите сили в региона

те. А то

Земеделците, по-скоро да се 
изготвят обществени договори 
за развитие на селското стопа 
нство. Това ще определи 
те и условията на стопанисва
не, да се приемат междубанко 
ви споразумения за кредитира
не на
производствените програми и 
политиката на средносрочното 
и дългосрочно развитие на сел 
ското стопанство — от местни 
те общности в селата 
рациите, до организации на 
сдружения труд (ОСТ) комби
нати, община, регион.

На съвещанието 
ха незабавно да се организира 
Регионален 
вет. Местните и общински ор
ганизации на Социалистичес
кия съюз да помогнат на деле

гациите на частните земедел
ци. Също трябва сами да се 
сдружават като политическо-и
кономическо движение, което 
ще допринесе за по-добро и 
стройно производство за да се 
създават пазарни излишъци, да 
ги реализират и откриват фронт 
за развитие на самоуправител- 
ните социалистически произво
дствени отношения на село. В 
това се състои и класовата 
същност на политическата ра
бота на Социалистически съюз 
на село. Тя същевременно оз
начава надделяване съпротива 
та при прилагане на закона за 
сдружаване на земеделците и 
целокупната политика на Съю
за на комунистите на дело.

м' Б.

цени

частното производство,

Досега малко частни селско
стопански производители в Ни 
шки регион са сдружени със 
земеделските кооперации 
произвеждат пазарни излишъ
ци и развиват всестранни про
изводствени отношения на се
ло. Обществено-политическите 
организации в този 
ки момент са в състояние 
осигурят всички условия 
интензивно сдружаване 
меделците. Поради това, 
ду другото е предложено об
ществено-политическите общно 
сти да освободят 
част от дохода, който 
вят частните производители 
сдруженото производство 
Инициативния

произтича и от зако- 
на за сдружаване на земедел
ците, не само заради пазарни 
те излишъци и произвеждане 
на хранителни продунти, но и 
с интензивно и разширено сел
скостопанско производство, да 
се подобрят жизнените усло
вия на село и за да получат 
работа определените три на 
сто (от годишния прираст на 
населението и онези, 
най-много се нуждаят от рабо 
та). Затова със сдружаването

ва в началото с договори да 
се определи минимума, който 
земеделецът трябва да вложи 
в общото производство, за да 
може да се сдружава. В раз
пределението и управляването 
със средствата, има право да 
участвува, само оня земеделец, 
които изпълнява основните кои 
терии. к

Не без

и коопе-
да

се застъпи-

политичес- кооперативен съ
да

за по- 
на зе- 

меж-
основание е конста

тирано, че резултатите в сдру- 
жаването значително са по-до 
ори там, където по-интензивно 
и по-организирано са дойству- 
вали обществено-политическите 
сили и с комбинатите 
там

които
ЗА ВОДОПРОВОД В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

е свързан процеса на г 
аане на жизнените условия 
жду селото и града, което 
нашите условия 
само чрез сдружаване.

Нуждата за по-бързо 
ване на земеделците произти
ча от усилието чрез организи
рано производство да се укро
ти: стихийното действуване на 
пазара върху производствени
те процеси, нестабилността на 
цените, които правят и неста
билност на стопанисването 
селското стопанство, премахва
не на инфлационни действия и 
т.н. Затова

изравня- ОСИГУРЕНИ 5.7 МИЛИОНА ДИНАР!
На предстоящата сесия на шение, за целта са осигурени 

средства на стойност от 5 ми
лиона и седемстотин хиляди 
динара. Средствата са обезпе
чили Републиканската общност 
по пенсионно и инвалидно оси 
гуряване и Републиканската об 
щност по здравно осигуряване 
на работници по 2,5 милиона 
динара, Междуобщинската общ 
ност по здравно осигуряване в 
Пирот 400 хиляди динара и от 
амортизация на водопровода в 
Димитровград 300 хиляди ди
нара. Счита се останалите сре 
дства да се съберат чрез ме
стно самооблагане, главно чрез 
трудови анции, които трябва 
да осигурят на 50 на сто от 
стойността на строежа.

Работите трябва да започнат 
след завършване на проекта, 
което е в зависимост от хидро 
геологическите изследвания, а 
които са в пряка връзка с гео
логическите изследвания на те 
риторията на общината и тря
бва да започнат в течение на 
тази година. Очаква се, че до 
края на май 1976 година ще 
бъде готов магистралния вбдо-

от данък меосъщест в понежев е възможно пазарните излишъци
бързо и по-добре се реализи- Общинската скупщина в Дими
гп/ш * Аленсинац, например тровград следва да се приеме
мин обедини над 600 земедел решение за изграждане на ре-
ци след организирането и обя гионален водопровод на тери-
сняването на закона за сдру- торията на Димитровградска об
жаване. Подобно е и в Блаце. щина. Този въпрос сигурно ще
От друга страна, в онези сре- бъАе твърде интересен за де
ди, където нямаше организира легатите на Скупщината, поне
ни широки политически акции же с осъществяването му 70
и нъдето кооперациите кадро- на сто 07 населението в общи-
во и организационно са слаби ната Ще бъДе водоснабдено,

резултатите са незначителни. Предлага се захващане води 
Съвещанието също така за- те на Пъртопопинското врело, ко

сегна и акцията по развитие ито ще могат да задоволят по
на интеграционни и сътрудни- требностите на осем села в
чески отношения между произ Забърдие и Димитровград с
водителните, преработвателни- околните селища. По този на-
те организации, което от своя чин ще се реши един наболял
страна широко отваря вратите въпрос не само за Димитров-
за сдружаване на земеделците. град и крайградските села, къ
Тези отношения в целокупния дето особено през лятото пи-
агрономпленс трябва да се раз тейната вода недостига, но и
виват върху дългосрочни про- в Забърдие, което също твър-
грами, вградени в дългосрочни де е зле с вода.
те и средносрочни планове по Според груби изчисления ан- 
развитие на селсното стопан- цията по водоснабдяване ще
ство. Такива изиснвания изхож струва около 13 милиона ди-

че нара. Както ни осведоми пред 
седателят на Общинската скуп 
щина, инженер Борис Борисов, 
който е дал идея за това ре- провод.

От по-
комитет се тър

си да побърза със създаване
то на регионален кооперативен 
съюз.

На територията

сдружа

на Стопан
ската камара в Ниш, казва се 
в Информацията на съвещани
ето на МОК на ССРН в Ниш, 
има 737 села, а в тях 89 553 до 
макинства. В 420 села с 47 000 
частни домакинства работят зе 
меделски кооперации, а в 143 
села с 17 000 домакинства зе
меделски комбинати и в 162 
села с 21 000 частни 
дители действуват в ООСТ. О- 
баче в Нишки регион в обще
ствена собственост има 
3 на сто обработваеми 
където има благоприятни 
матически и други условия за 
селскостопанско производство 
— за произвеждане на пазар 
ни излишъци и развитие на са- 
моуправителни производствени 
отношения на село. Това поло
жение определя съдържанието 
на идейно-политическата работа 
на село и организациите на 
ССРН и Съюза на комунисти-

в

и „сдружаването 
централен 
развитие“ 

встъпителната

на земеделците е 
въпрос на нашето

произво- — изтъкна във 
си реч Света Попович, дирек
тор на Института по икономи
ка на селското стопанство 
Белград. За Южна Сърбия то
ва сдружаване е от още 
голямо значение, понеже в тази

само в
площи, 

нли- по-

насока не са постигнати съот
ветни резултати, относно в ня- 
нои райони още няма нито е- 
дин земеделец, подписал само 
управителното споразумение за 
сдружаване.

Света Попович говори и 
възстановяване на отношения
та в сдружаването и се застъп

дат и от предпоставките, 
колното по-бързо се изготвят 
закони за здравното, пенсион
но и инвалидно осигуряване на

за

А. Д.

вуване по Европа беше трудно 
да се запали факела на брат 
ството и единство. Нашите на 
роди са горди с този фанел, за 
щото той беше и остана осно 
ва на нашата вътрешна и външ 
на политика „Югославия върви 
нъм общата победа", изтъква 
ше Еренбург, ,,не като номорд 
жия, но като боец в авангарда 
та. „Това авангардно положе
ние не беше извоювано само 
с героични подвизи във война 
та, но и с последователна лени 
ниска политина по националния 
въпрос.

шнополитичесните отношения. 
Всички наши народи са равно 
правни, всични народности в 
Югославия имат всични права, 
включително и свободно общу 
ване с националната страна. До 
преди известно време отноше 
нията ни с Албания бяха лоши. 
Обаче албанците от Косово ко 
мукицират с Албания осо
бено на нултурното поле. От 
проблемите, но считам, че те 
трябва да бъдат мост, а не 
пречна в отношенията със съ
седните народи и държави.

При това трябва да изхож 
даме от факта, че всяка социа 
листическа страна — нянои по- 
малко, някоя повече — е обре 
менена с миналото. Обремене 
ни сме и ние. Нашата задача 
е тежестта на това 
ме да видим, да видим нолно 
тези противоречния са резул
тат на приемане — може би 
— идеологията, политиката и- 
ли становища, взети от стари 
те класи, от собствената бур
жоазия, а доколко са резултат 
на съвременните процеси, за- 
щото нито нашите собствени 
процеси не са без 
чия.

стрират предаванията на Ра
дио „Родина". Това не може, а 
да не предизвинва осцилации 
дори и да не разваля взаимни
те отношения. При това не се 
води достатъчно сметка за на
строението на македонците, и 
останалите народи на Югосла 
вия, защото в миналото има
ше много тутори и адвонати 
на манедонсните интереси. Най 
известни са велиносръбнсите, 
велинобългарсните и великогръ 
цните тутори, де не спомена- 

велините 
сили. Това са минали времена.

(следва)

ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ

Тезиси по македонския 

национален въпрос
Ако проявяваме повече разбира 
телство за действително нау
чен, марксичесни подход нъм 
историята, дотолкова и полити 
чесните отношения между две 
те страни ще бъдат по-малко 
обременени.

И днес, когато се говори за 
Македония правят се опити да 
се говори безлично за населе 
нието, а не като за македонци 
те, като че ли не е имало ре
волюция, нито следвоенни го 
дини на социалистическо разви 
тие.

Съюзът на югославските ко 
мунисти и Българската комуни 
етическа партия са отговорни 
за създаването на общи у ела 
вия, в иоито се създават и об 
ществото и науката в това об 
щество. Съюзът на югослав
ските комунисти и Българската 
комунистическа партия не мо 
гат да бъдат съдии на науна- 
та, но със своята политина мо 
гат да дават подтик за дейното 
развитие, а същевременно да 
спречават забежките под фор 
мата на наука. Нужно е да се 

възможност за свободно 
тя сво

Ано не беше тази борба и 
тази политика, нямаше нито Ма вам туторството на 
кедонците да хванат оръжие
то, нито да се определи да жи 
вее в братска общност с ос
таналите народи на Юго
славия. Македонският народ 
много направи при невероятно 
трудни обстоятелства — за- соб 
ствено развитие, и за собстве 

афирмация. Неговото въ
трешно развитие е такова, че 
никой вече не може да 
македонския народ в по-ната
тъшното му афирмиране, а съ 
що тана и в по-нататъшното 
развитие,- На СоциалсТическа 
република Македония не

бре

натададе
развитие на науката — 
бодно да разглежда всични въ 
проси, а отговорните политици 
да създават благоприятна об
ществена атмосфера, повдигна 
тите въпроси да се разглеждат 
по научен начин. Не пречи, че 
могат да се създават различ- и премахват изкуствено

чрез директиви,

Друго становище, което идва 
до изява е, че македонската 
нация е изнуствена творба, а 
някъде се дори чува, те тя е 
на сила създадена, като че ли 
нациите могат да се формират

спре

противоре

Югославската е ну
Жно признание на държавност, 
ййто признание' на’ македЪнска 
индивидуалност, защото 
е вече
ност, по-точно исторически 
факт. Борбата на македонския 
народ за социализъм му обезпе 
чи и държавност и национална 
афирмация. Македония I 
пълно равноправие с останали 
те народи на Югославия.

или комунистиче
ска партия, сега Съюзът 
югославските комунисти, пове
де особено през войната и 
след войната успешна борба 
срещу великосръбсния 
«И ДРУГ хегемонизъм.

ни тезиси, дори и антинаучни. 
Ще победи все пак онова, ко 
ето е най-прогресивно, което 
действително е научно.

на

И днес, както и вчера, осно 
. вно е да се зачита принципът 

на суверенитет, интегритет и 
ненамеса. Ано се зачитат тия 
принципи, не е трудно да се 
намери конструктивна насока 
за разрешаване на1 откритите 
въпроси.

При разглеждане на този ком 
плвне от въпроси- не изхожда- 

Балканите м&отдействителността, в която 
се създава нашата общност на 
народите и народностите. Не 
може да имаме една полити 

мисъл, на за страната и друга за вън

това
историческа действител

и все
Във връзка с това, не зная 

как е възможно категорично 
да се твърди,, че Македония 
е само географско понятие. 
Тази география е изпълнена и 
със съдържание. Нейното съ
държание е македонската на
ция.

За тази борба съществуват 
много доназателотва. Ще посо
чим едно от тях. Известният 
съветсни писател Иля Еренбург 
писа' през август 1944 година: 
„В дните на мрака на Европа 

дните, когато триумфираше 
расовата теория, Югославия 
запали фанела на братство
то Известно ни 
тези дни и Хитлеровото шест-

получи

На нашите отношения пречи 
това, че се отминава съгцносттп 
но този въпроси, и че тези 
проси в България са обект на 
пропаганда, при разглеждане 
на историята или при научния 
подход. Тойа най-добре илю-

За съжаление, на 
дойде до общо закъснение при 
създаване на нациите. Това за 
иъснвние обременява и науч
ната и политическата

в
въ-

е нолно в Съд от родната нъща на Бора 
Станнович във Враня '
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звонцин АКТИВНОСТ НА БОЙЦИТЕ В 

ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
гат е избран Радисав Митич, 
в ясенов дея — Васил Джорд 

в Берин извор — Влади- 
’ Милев в Пресека — Алек 

и в Ракита —

През последните месеци все 
повече се чувствува активно- 
стта на организацията на Съю 
за на бойците от Звонци 
политичесния живот, ни 
председателят на тази органи
зация — другарят ИВАН КРЪ
СТЕВ. Организацията не се за 

пробле
мите на района. Неотдавна на 
редовната си конференция бо
йците от Звонски район избра 
ха свои делегати в организаци 
ите на ССРН. В Звонци за деле

ДИМИТРОВГРАД
жев
мир
са Раденкович 
Влада Костов.

Организацията е
за здравна защита на 

занимават

вДелегатската система - инструмент 

за осъществяване на решаващата роля 

яа работническата класа

каза

превзела
мерки
бойците, които се 
със земеделие и са направени 
подготовки за чествуване 
4 юли — Деня на боеца в Сту

ссамонимава
на

дена.
Б. Н.(От 1 стр.) всички обществено-политически 

организации, служби и специа
листи.

Делегациите в предстоящия 
период трябва да раздвижат и- 
нициатива и акция за самоуп- 
равителното свързване на вси
чки обществени организации. 
А комунистите в първичните 
организации са длъжни да се 
ангажират делегациите редов
но да провеждат заседания и 
разиснват по важни въпроси 
за самоуправителната организа 
ция, трудова или местна общ
ност.

Особено внимание трябва да 
се обърне на връзката със са
моуправителната база и инфор
мирането.

сис-ституционно-политическа 
тема. Затова е нужно във вси 
чки организации на СИ крити- »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦принцип. Още повече, че стру 

ктурата на делегациите и деле
гатите цялостно отразява стру
ктурата на организациите на 
сдружения труд, трудовите и 
местни общности — каза То-

чески да се анализира делегат
ската практика през измина
лия период, а в рамките на бор 
бата за преобразование на об
ществено-икономическите 
ношения въз основите на но
вата Конситтуция и конгресни
те документи.

Организациите на СК са длъ
жни да обърнат особено вни
мание за обезпечаване на не
обходимите условия за успеш-

ДЕЕН МИРОВ СЪВЕТ
от- тойПрез последните години 

е успял да измири много се 
мейства, скарали се за межди 
и други незначителни спорове. 
И това, по общо убеждение на 
всички, е на найефтин и спра

доров. Лукавчани най-добрите знаят, 
че мировият съвет в една ме 
стна общност може да значи 
за хората и съдилищата. Раз 
бира се, ако работи дейно и 
си спечели авторитет на спра 
ведлив делител на правдата. 
За това те имат свой пример.

В Лукавица с мировия съвет 
ръководи борис Алексов — 
популярно наричан „Черчил”.

По-нататък той изтъкна, че 
най-положителното в прилага
не на делегатската система е. 
цялостното и безусловното й 
приемане, като най-подходящ 
инструмент за осъществяване 
нач решаващата роля на труде- ча работа на делегациите. Де

легациите в предстоящия пери 
од трябва пряко да внлючват на 
най-широк кръг на трудещите 
се и граждани в решаването, 
а помощ трябва да им окажат

Враждуващитеведлив начин.щите се хора и граждани в об 
ществената политика и решава 
нето.

селяни стават приятели, а сва 
дите се забравят.

М.Б.
Да се преодолеят слабо
стите

А. Д.

ДИМИТРОВГРАДАнализирайки едногодишния 
опит във функционирането на 
делегатската система бе кон
статирано, че са осъществени 
значителни резултати в работа
та на делегациите, а особено 
по местните общности. По то
зи начин Общинската скупщи
на е все повече място на само 
управително договаряне и спо
разумение на трудещите се 
хора и граждани по всички жи 
знени въпроси.

Но на конференцията, бяха 
отбелязани и 
бости и пропуски. Има 
ве, които редовно не посеща
ват заседанията на делегация
та и по този начин се отнасят 
безотговорно към функцията 
член на делегацията. В някои 
делегации не се консултират 
избирателите, макар че делега
тите трябва да знаят техните 
мнения и становища. Всъщност 
делегатската система на линия 
та делегация — скупщината и 
обратно фуннционира добре.

Връзката със самоуправител
ната база обаче е недостатъч
на. Няма събрания на трудещи 
те се и избирателите по най- 
съществените въпроси, за нои: 
то разисква Скупщината. Съ
що и връзката между самоуп- по 
равителните органи в трудови
те организации и делегациите 
е недостатъчна. Недостатъчно 
е и свързването на делегации 
от различни организации на 
сдружения труд за съгласува
не на становищата от общ ин
терес.

Трудност за работата 
легатите представлява и 
че от редовете на делегациите 
са избрани и делегати за Об
щинската снупщина и самоуп- В БИСИЛЕГРАД 
равителните общности на инте
ресите, така че в някои 
гации всички членове 
делегати в Общинската 
щина или в някоя скупщина на 
самоуправителните общности.
Също бе зтъкнаито, 
риалите трябва да бъдат ясни 
и коннретни.

Осъществяването 
гатската система търси 
лно ангажиране на всички 
обществени сили

ИИНИИДАЕН ЛИЧЕН ДОХОД 

1200 ДИНАРА
ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ

Грамоти на Йордан и Кирил
Наред с нарастване на жизнените разходи в СР Сърбия 

и съгласно измененията на републиканските закони за опре
деляне на минималния личен доход, професионалните служби 
и Изпълнителният съвет в Димитровград подготвят проекторе
шение за увелиение на минималния личен доход на територи
ята на общината. Според проекторешението най-нисните дохо
ди на работниците вместо досегашните 1050 динара ще бъдат 
1200 динара, както в СР Сърбия.

Дружеството на инженерите 
и техници по селското стопан
ство в Сърбия присъди грамо
ти на агронома Йордан Марин 
ков и селскостопанския техник 
Кирил Апостолов от Димитров
град.

Това обществено признание 
се дава за „плодно сътрудни
чество и заслуги за осъщест

вяване на обществените цели 
и задачи“ и за постигнатите ре 
зултати в подобряване на сел- 
сното стопанство. Тези двама 
димитровградски специалисти 
вече дълги години работят твъпроявените сла- 

члено- рде успешно като специалисти 
в селското стопанство в Ди
митровградска община.

М. Б.

М. Б.

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА
ДИМИТРОВГРАД

Кадрите-все по 

актуален проблем
До ж. п. гарата с автобуси

На неотдавна състоялата се 
сесия, Общинската скупщина 
прие решение от 1 юли тази 
година всички автобуси на 
„Ниш - експрес“ и „Автотран
спорт“ — Пирот да се движат 

улица „Маршал Тито“ от у- 
лица „Лукавишка“ до „Площад 
освобождение“.

С друго решение се забраня 
ва движението на автобуси и 
товарни камиони по ул. „Борис 
Кидрич“ поради опасност за 
движението на мястото, къде- 
то улиците „Борис Кидрич“ и <^ч

„Маршал Тито“ се приключват 
на международния път.

С това ще се улесни прево
за на пътниците до железопът 
ната гара, както и превоза на 
мнозина работници от Гумара- 
та и къглП^лището „Лукави- 
Ца 2^. Ч \ Л

Въпреки че в Димитровградска община работа търсят 
над хиляда души, проблемът с надрите както в стопанските 
организации, така и в някои учреждения, не е решен на под- 

НаЧИН' Това °собено се чувствува в органа на управ
лението, където трябват 2 строителни инженери, 2 землеме- 
ри, 2 юристи и други специалисти.

Кавт° "" осведоми председателят на Изпълнителния 
при Общинсната скупщина Васко Тодоров възможно, 

сти да се намерят хора за тези работни места има о“аче 
с оглед, че се касае за дефицитни професии всички липа 
които се явяват за определените работни места поставят ус-’ 
квартири! °ТНОШение на личнита А°яоди и обезпечаване на

Съ ата ще бъдат осигу
ри на съответните 
лукавишка рампа, же 
та гара, край ф-ка 

„Свобода“ и първата железопъ 
тна рампа (ъгъла на улиците 
„И. Караиванов“ и „М. Тито“).

С. Нацков

рени \л1 
места ^ 
лезопът!

съвет

на де- 
това,

Може свободно да 
на на управлението не 
общината. В

се каже, че личните доходи в орга- 
соавненио С„а мални’ но сам° «а равнището на 

републиката те достигат само^Гн! стоХ°ДИ На равнището наЗапочна изграждането 

на хотел ,,Б“ категория
деле- 

са или
скуп-

се знае':ТчеТВнеяН„0оиЧлицаХимяТРЯбаа Ма Се Търси' 0с°бено ако 
на управлението, а някои са Д3 Напуснат °Ргана 
начин се стига до положение ля направили. По този 
могат да се изготвят и материци за се си и” "на Реб°Тата' Не 
Изпълнителния съвет и делегациите Снупщината,

че маУе-

Тези дни в Босилеград пред 
седателят на Общинската скуп 
щина инж. Драган Мицов на 
тържествен начин направи пър 
вата копка, с което означи на 
чалото на изграждането на но
вия хотел.

Този

Изграждането г 
обект финансира 
предприятие „Слога“, което се 
занимава и с гостилничарство.

Половината средства са обез
печени от фонда за 
на изостаналите краища в СР 
Сърбия, а половината

на този важен
търговското

на деле-
пъ-

въпроса, е^^сеТтихГушгра^на-08’*0 нойто беседвахме по 
може да има и отрицателю влйян^ГлТ ^ЗАРИ' Н° Т°Ва 
волство сред останалите работници. Л предизвика

условия заАдно работно^ясто'6”73’ Аонато не ее създадат 
проблемът няма да се реши ТоваАо коннуриРат повече лица, 
стаено в дългосрочно планипййеппАЕ46’ 46 ИЗХ0Д е еди"-
то не само в органа „а "

развитие
На заседанието бе 

но, че по-нататъшното 
тие на делегатската система 
неразривно свързано с постоя
нната активност на Съюза на 
номунистите и останалите об
ществено-политически
зации, нойто са и

недо-заключе- гостилничарско-турис- 
тически обект, чиято стойност 
възлиза на 4 милиона 
ще строи строителното

средства 
са от собствените фондове на 
предприятието.

разви-
е динара, 

„ пред
приятие „Зидар“ в Сурдулица.

Хотелът ще има две зали 
около 200 гости, 34 легла за но 
щуване и още много други не 
обходими помещения.

Според договора със строи
телното предприятие „Зидар“ 
обектът ще бъде 
чалото на идващата

за готов в на- 
година.

органи- 
отговорни за

осъществяване на новата нон-
А. Д.В. В.
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В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ села —

ЗАСЕДАНИЕ НА ОН НА СН В БОСИЛЕГРАДБИЩПЕ ТЪРСЯТ 

ПО-ДОБРО СНАБДЯВАНЕ
Ръководството

ЧРЕЗ ПЛАНОВО РАЗВИТИЕ 

ДО СТОПАНСКИ ПОДЕМ
на е отправило писмен 
Изпълнителния съвет на Общи
нската скупщина, в който тър- 

преразгледа снабдя
ването в няколко босилеград- 
ски села.

В иска се

газини в районните селски цен
~ Н0 Не показва по голЦям 
интерес за снабдяване 
далечените села. 
тя Р*ков°Дств°то на борческа- 
тезиР пп Ипа4ИЯ предлага върху 
анализ Р чаЛ-еМИ Да се изг°™п 
вен на Т™ да 6ъде Доота-вен на обсъждане на Общин
ската скупщина, понеже Щ на 
всяка сесия мнозина делегати 
отправят сериозни критики 
връзка със снабдяването 
сочените села.

(От 1 стр.) Членовете на Конференцията 
предложиха в среднорочната 
програма за развитие на общи 
ната да се уточни плана по 
електрификацията на селата и 
решаването на останалите жиз 
нени комунално-битови пробле
ми с помощта на Републинанс 
кия фонд за развитие на изос
таналите краища.

За успешно свързване със 
стопанските организации от раз 
витите региони предложено е 
в икономическите инструменти, 
които приема Републиката, да 
се изнамерят стимули, ноито 
ще ускорят този процес.

С цел да се използват всич
ки възможности в предстоящо 
то стопанско развитие на ному 
ната, особено внимание трябва 
да се отдели и за осигуряване 
то на необходими кадри. Сти- 
пендирането на млади специа
листи трябва да бъде грижа не 
само на турдовите организа
ции, но и Общинската снупщй- 
на. В случая и Републиканския 
фонд за развитие на недос 
татъчно развитите краища има 
предназначени средства, които 
могат да се ползват за тази 
цел — бе заключено на за
седанието на Общинската кон
ференция на СК в Босилеград.

В. Велинов

на животновъдството, разширя
ване на дървообработването, 
туризма и др. Една от тях е и 

МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВА преустройството на сегашните 
стопански организации, които с 

По преценка на членовете на увеличаване на дохода си да 
Конференцията на СК, перспек обезпечат разширено възпроиз 
тивното развитие на общината водство. Същешременно те са 
е обусловено от укрепването на длъжни да се свързват с трудо 
материалната база. За да се ак вите организации ' от икономи- 
тивизират съществуващите по чески по-развитите среди, като 
тенциали, нужно е да се съз- изнамират съвестни интереси 
дават обществени и материал- за откриване на промишлени 
ни условия. Такива възможнос- обекти. Обаче най-голямата си 
ти са: в цялостното развитие възможност за предстоящото
_____________________________ развитие общината вижда в

* минното дело.

и на от УКРЕПВАНЕТО НАиск до

си да се

казва, че търгов
ските магазини в селата: Гор
на Ръжана, Плоча, Назърица 
Ярешник, Дукат и Брестница 
вече цяла година няма 
никакви стоки.

във
в по-почти 

Това положе- 
недоволствие 

всред потребителите, които са 
принудени и за дреболии да 
бият път до съседните села, 
отдалечени по десет и повече 
километра. Снабдяването на 
тези магазини върши земедел
ската кооперация в Босилеград.

ние създава В. В.

КУСА ВРАНА ОТКЪСНАТА Голямо внимание на заседани 
ето се отдели в обсъждане на 
възможностите за организира
не на планово производст
во в селското стопанство на 
частния сектор, който е доми 
ниращ стопански отръсл в кому 
ната. .

— Този процес, нойто търси 
кадрово и материално укрепва
не преди всичко на земеделс
ката кооперация, ще може ус 
пешно да приключи с последо 
вателното прилагане на Закона 
за сдружване на земеделските 
производители — бе посочено 
на заседанието.

Честите валежи и проливни
те дъждове, които захванаха 
Куса врана в Димитровградска 
община нанесоха 
риални щети на селото. Глав
ният път Куса Врана — Трън- 
ски Одоровци, който е връзка 
на селото с центъра на ному- 
ната — Димитровград, напълно 
е отнесен от стихията в дъл 
жина от 0,5 км. От северозапа
дната страна на селото 
той е прекъснат и частично у 
нищожен на дължина от 2 км. 
Отнесен е и моста 
пред основното училище.

Сега се правят усилия село
то да се повърже с центъра 
на комуната. Обаче ще трябва 
много време и труд това да се

направи. Според преценка на 
комисията на Републиканския 
фонд за водите и комисията 
на Общинската скупщина Ди
митровград направените щети 
на пътя възлизат на около
2 500 000 динара, докато всич
ки щети, нанесени от това на
воднение възлизат на около
3 100 000 дин.

големи мате-Ръководството на борческа- 
та организация посочва, че то
ва са все още най-недостъпни 
села в комуната. То предлага 
с помощта на общинския бул
дозер и чрез местно самооб
лагане и тези села да се свър
жат с пътища, което ще по
добри и снабдяването им. Оба 
че, няма оправдание, че и до
сега тези села са оставали без 
стоки от първа необходимост.

В писмения иск се също та- 
на отправя сериозна критика и 
по адрес на търговското пред 
приятие „Слога“, което има ма

Общинската скупщина в Ди
митровград вече е отпуснала 
140 000 динара за започване на 
първите трудови акции. Обаче 
очакват се средства от Репуб
ликата за оправна на пътя и 
възстановяване на връзните с 
града.

пък

в селото

<0 С. Нацков Фотовитрина от \. Криводол
^ ПРИМЕР ЗА ПОХВАЛА
V/ Димитър Тодоров от Луковица е работник в ,,Тър-

гонооп“. секретар на съвета на местната общност „Лу- 
и делегат в Съвета на местните общности 

при Общинската скупщина в Димитровград. Впрочем, 
тези данни достатъчно говорят, че той е деен човек, 
предприемчив, който своето спокойствие и свободно- 
време е посветил на интересите на родното си село Лу- 
кавица. Няма да преналим
погълнат от ползотворна обществена работа за доброто 
на селото си. Поел е много задължения и отговорност. 
За това най-добре знаят неговите съселяни.

Снимка: В. Петров

2"кавица

> ако кажем, че напълно е

т — Спас Стойков като дългогодишен председател 
на местната народна власт в годините след освобожде
нието беше един от най-дейните носители на всични об
ществени акции в селото. Димитър Тодоров днес е не
говият най-достоен наследник — казва за него Любо
мир Наков.К1

Оттам и уважението нъм него и успехите в ан- 
ците ноито се предприемат и изпълняват в Лукавица

М. Б.ШШШЯ;п

Изглед от Г. Криводол

СУРДУЛИЦА водолчани са дали над 400 тру 
додни. Голяма помощ им е она 
зала и кооперация „Сточар" — 
цехът във Висок с ръноводи- 
тел Богдан Милованчев.

Между строителите на пътя 
беше и 74-годишния Йордан А- 
лексов. И той йена да помогне, 
манар че не е задължен да ра 
боти, поради пренлонната 
възраст.

петнадесетина горно- 
нриводолчани са излезли да 
строят път, въпреки че и царе 
вицата е стигнала за окопава- 
не. В момента пътят им е по- 
важен. Иснат да се свържат с 
главното шосе.

ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ ЗАЛЕСЯВАТ
жат горанските работи урежда 
не на паметника с нови насаж 
деиия. Така околността на па

тника на легендарния герой е 
залесено със смърч и бял бор 
на повърхнина от 5 декара. 
Посадъчният материал даде 
Горското предприятие в Сурду 
лица. През годината ще продъл

Общинската служба за раз 
витие на горското стопанство 
- Сурдулица в съдействие с 

водостопанско 
в Бел-

в Председателят на местната 
общност Костадин Зарков на
помни, че за строеж на пътя в 
дължина от 2 нилометра нри-

метника ще има изглед на ху 
бав възпоменателен парк.обединеното 

предприятие „Морава 
. грда осигури У)В частните земе 

делени производители в много 
общината големи моли 

безплатни борови и ана 
циеви фиданки. По този. начин 
през пролетните месеци са за 
лесени 240 декара голини с 
бор и 300 декара с бял бор. 
Същевремено на около 
дка са засети треви. Семето 
също е получено безплатно от 
„Морава”.

С. Сулич си

села в 
чества ШИШБОСИЛЕГРАД

Из дейността на Синдиката
500

Общинският синдикален съ
вет в Босилеград взе решение 
за сдружаване на Общинската 
организация на синдикатите в 
Междуобщинсната организация 
на Южноморавсната регионал
на общност в Лесновац. В ре
гионалният синдикален 
са избрани трима делегати от 
Босилеградсна община.

На заседанието се формира 
ха осем комисии, ноито имат 
за цел пряко да съдействуват 
за успешното решаване на вси 
чни въпроси, намиращи се 
компетенции на Съюза на син 
дикйтите в общината.

Членовете на Общинсния си 
ндинален съвет предложиха 
още веднага да се извършат 
подготовки за изготвяне на нов 
общински договор за заемане 
на работна ръка, нойто да вне
се много по голям ред в тази 

съвет област.

Нанрая на заседанието бе 
предложено да се изпрати про 
тестно писмо до Радиотелеви- 
зия Белград, понеже Босилег- 
радсиа община повече от петна 

и десет дни редовно не приема 
в телевизионната програма.

засяванетоЗалесяването и 
са извършени под контрол на 
специалисти. Голяма помощ 
тези акции омазаха и горански

в

те бригади.

Горанската организация в 
Сурдулица работи и върху уреж 
дането на местността около па 
метника на народния герой Рат 
ко Павлович — Чичко на Вла 
сина рид. Мястото около паме В. В. Прокарвано на пътя
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ОБЗОР ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Важни задачи пред 

частните производители
»Прогрес« — все по-добър

„Прогрес“милиона динара, 
според договорените ангажиме 
нти за нуждите на „Тигър“ ще 
ушие над 1000 работни облек
ла. На първо време ще ушие 
600 женени работни манта, а 
след 
бленла.

Тази работа даде възмож
ност да се увеличат личните 
доходи на работниците от 1 
май тази година с 30 на сто. 
Те миналата година получава
ха средно около 1128 динара.

След отстраняване носители 
те не нссамоуправителното и 
своеволно държание в шиваш 
ната кооперация „Прогрес“ за 
почнаха да се оргадизират ра 
ботите, ноито ще стабилизират 
положението в организацията 
и 27-те работници ще получат 
по-високи лични доходи и по
добри жизнени условия. Неза
висимо, че миналата година ор 
ганизацията завърши на ръба 
на положителните стопански 
резултати, тазгодишните дело
ви резултати са доста добри.

Тази организация на сдруже 
ния труд в Димитровград се 
договори с Наназателно-попра- 
еителния дом в Ниш да ушие 
за техни потреби около 200 ми 
лиционерсни униформи (за все 
ни костюм по 400 динара), а 
щом завърши това ще ушие и 
други 1000 обленла. .За нужди 
те на ООСТ 
на вагони ще направи около 
1000 железничарски униформи, 
ямурлуци, работни облекла, ко 
жни престилки, работни ман
та, общо в стойност около 2

МЕРОПРИЯТИЯТА за подоб
ряване на селскостопанското 
производство и на полупланин 
ските територии взимат раз
мах в производствената ориен 
тировна на индивидаулните про 
изводители. Тази година напри 
мер в Димитровградска общи- 
нт са засети изнуствени треви 
на по-големи площи, отколко- 
то за предишните 20 години.
Селскостопанските производи 
тели получиха с намалени це
ни семе за 3000 дка, което о- 
сигури фондът за развитие на 
животновъдството при Стопан
ската камара в Ниш, а „Еро
зия“ в Ниш осигури семе за 
още около 1200 дна в региони 
те, обхващащи регулационните 
мероприятия на басейна на р.
Морава. Професионалната слу
жба по горско стопанство в 
общината получи борови и ака 
циеви фиданни да се залесят 
около 500 дка ерозивни пло
щи. Това бе условие частните 
производители да получат от
отвроозиразГчЕеидеолее;е0нта° "косато и№!111Н1111111111111111Н1111111111111111Ш1111111111111111Ш11111111НН!Ш111Ш11ШМШ11111!111111Ш111^
всичко се събере — резулта
тите са извънредни. Тази годи 
на са засети с треви около 
4200 дка частни имоти.

Така бързата ориентировка 
на земеделците с охота да при 
лагат агротехническите меро
приятия, насочващи производ- п„« ~
ството към животноадъство Две характерни определения 
има твърде основателни причи ™а редното заседание на 
ни. Една от тях е, че старчес- 0Кпна Съ1юза на комунистите 
ните домакинства в тази насо в Димитровград, когато става 
ка наи-рационално ще получат въпр0° за осъществяване на 
средства и обезпечат съще- миналогодишните включения 
егвуването си. Второ всички ^а , на СНС' за заДичите на 
площи от V класа засети с р“033 на комунистите в ико- 
изкуствени треви се освобож- комическата стабилизация и 
дават от данък. Насърчава на- ..аъзстановяване на обществе- 
малението от 1000 динара за но-икономичесни отношения“, 
всеки 10 дка засета площ. Про насока се отнасяше
изводството на треви, относно д° я®“ствуване на организаци- 
ориентировка към животновъд- 3 организациите на сдру-
ството отговаря на старчесни- ТРУД 33 премахване на
те домакинства. 11роизводите- „ б^™3™1® влабооти' а втора 
лите повече се определят за ГПо недвУсмислено показа несъ 
производство на треви защо- гласуването между становища- 
то най-добре, най-рГцщжалЛ ТВ На Х конгрео на СЮК за Ра
и най-прод?к™вноще реали- ГновГиГотп^ля-0"3""30™ И
зират млякото, месото и въл- случва Действително се

ланският 6 п ро и з во д и тел ^ в" 'тежа СТ°ПЗНСТВ0 "рез
намери по-добра сметка Все рвото тРи“есечие на годината 
повече аижда че по-толяма е "°Н„33| Д°брИ резУлта™- Но не 
ползата от изкуствени треви к!ЛбНЗ кРи™ката срещу „су- 
отнолкото да произвежда царе бентивните слабости“, намаля- 
вица или пшеница. От друга 
страна, при изкуствените тре
ви няма отпадъци. При други 
те те достигат и до 30 на 
съдържат само целулоза 
са хранителни. Следователно 
изкуствените храни са ло-хра- 
нителни, а това помага по-висо 
ния прираст на месо 
лям мленодой.

последната документация бан
ката одобри 1 480 000 динара 
с 30 на сто участие за частни
те производители. От одобре
ните средства са използвани 
половината. Останалите чакат. 
Кредитите взеха и „включиха 
се в зеления план“ следните 
частни производители: Любо
мир Аривович, от Каменица 
10 140 динара, Никола Гигов за 
трактори и прикачни машини и- 
за угояване на телета (стадо 
от 40 телета) 1 199 870 динара, 
Никола Тасев — 66 436 динара 
за трактор, прикачни машини 
и поправки на обори. Част от 
кредита за набавка на крави 
не е реализиран: Делча Най
денов е взел 129 216 динара 
за трактор, прикачни машини, 
направи обор за угояване на 
добитък, Манол Бранков — 
105 023 динара за трактор, при 
начни машини и построи овчар 
ник за 100 овце. Цветан Давит

ков с целия нредит от 19250 
динара набави овце, а Борис 
Димитров от Планиница за 
14290 динара направи обор за 
угояване на стадо от 20 теле
та. Петър Игнатов направи по
добен обор за стадо от 30 те
ле за 47 174 динара.

Молби за допълнително да
ване на кредити подадоха 
Делча Димитров и Величко Си
мов от Смиловци. Симов тър
сеше нредит да купи овце.

Въпреки цялата предпазли
вост на съвременна обработка 
се отнрива и на земеделските 
площи и на танива терени, на- 
нъвто е в Димитровградска об 
щина. Действително бавно, но 
най-прогресивните и най-реши- 
телните поеха пътя на добри
те и съвременни селсностопан 
ски производители, ноето ще 
осигури и пазарни излишъци.

това и мъжки работни о-

Сега „Прогрес“ ще ушив( ра 
обленла за „Градня“ иботни

„Циле“. Успешно сътрудничат 
с „22 декември“ в Ниш и ра
ботниците могат да очакват, 
че общият доход в нрая на го 
дината ще се увеличи за 40 

сто над планирането. А да 
се постигне всичко това тряб 
ва да завършат поетите задъл
жения за целта в тази занаят
чийска димитровградска крояч- 
ница трябва да работят в две

на

контролъор

смени.

М. Б.М. Б.

Критическо виждане на собствената прантика
работното време: изоставаха 
от работа, почивките са по-дъл 
ги от определените, неоснова
телното боледуване

конфронтация на първичните 
организации и партийни тела, 
от схващането че номунистите 
-работници са едно, а ръковод
ните партийни тела

тях. Това означава, че лошите 
работници безпрепятствено мо 
гат да нанасят вреда на органи 
зацията, а добрите са в поло
жение да се отстъпват и не 
им пречат в деструктивната ра 
бота.

се оправ
даваше „с лекарски бележки“, 
закъсняваха, не икономисваха 
се материалите. В „Циле“ и 
„Услуга“ въпреки че знаят за 
посегателствата срещу общест 
веното имущество не се пред
приема нищо. В „Братство“ не 
се изпълняват нормите, 
дисциплина, безотговорно дър 
жание, има привилегировани. 
В „Услуга“ на отделни работ- 
ници се надписва работно вре
ме, а в „Прогрес“ има групов- 
щина, в „Димитровград“ не се 
уважава демократическият цен 
трализъм, в „Сточар“, „Братст
во“ и „Циле“ владеят лоши 
взаимни отношения и под.

Делегатите жестоко реагира
ха. Категоричен бе Марко Пав 
лович от „Тигър“: Такова 
жение вече не бива да се тър
пи. Подобни явления 
та организация са заклеймени 
на събранията на трудовите хо 
ра и Съюза на комунистите 
жестоко се стълннови с 
те носители. Всъщност, неща
та бързо се. подобриха. Загри- 
жава, че подобни акции 
в другите ОСТ.

друго.

Самоуправлението не мо
же да развиват 
безделници

Конференцията зове на без
компромисна разплата 
носителите на танива явления, 
за увеличаване на дохода, лич 
ните доходи, за отбрана на зна 
чителни съставни, върху които 
почива самоуправлението, 
хуманни човешки отношения.

По облагането 
— откровено

срещу

Ратно Кръстич — Бая, се за 
стъпи за метода преди да се 
разглеждат жалбите или тъж
бите всични факти да се уста
новят на събранията, на които 

наказанията. И 
би трябвало да

няма

за
са изказани 
съдилищата 
установят истината канъв рабо 
тник е изключен от организа
цията.

стопанството

Втората насока на конферен 
цията се отнасяше до облага
нето на стопанството. Безогле
дното взимане от стопанство
то е определено като обедня
ване, взимане от и без 
недостатъчни оборотни 
ства. Такова облагане,

Съюзът на номунистите, за 
да остане до края на класови
те позиции, дължен е в прове 
ждане на заключенията да 
билизира добри работници 
циалисти, обществено-политиче 
ски работници в трудовата ор
ганизация да насочват проце
сите в духа на самоуправлени
ето и социализма.

поло- мо-
това

сред-
, спев негова-ващи резултатите и 

ната подчерта
ят то_леРантност в някои 
ист, най-напред на Съюза на 
номунистите срещу носителите 
на отрицателни явления. Изтъ- 
нва се, че в тази сфера 
задължения от

преди
всичко е противно на станови
щата на Съюза на 
те. Още повече 
тази година облаганията са по- 
големи. Настроението на кому
нистите илюстрира и този про
тест: „Неразбираемо кан се 
работи противно принципите и 
приетата политина“. Понеже, 
миналата година облаганията 
обществения
ваха с 28,7, а 
сто. За

номунсити- 
загрижва, че

сто, 
и не

техни
много 

заключенията 
не са осъществени. Наистина 
нещата вървят добре в онези 
трудови организации,
Съюзът

Обаче самоуправлението не 
може да се развива, канто [ 
рично изтъкна Ратно Кръстич 
в условия, които създават без
делници и прахосници. Класо
во отношение е ако всични те
зи съзнателни и несъзнателни 
совитеСУеТЯТ °Тпора в антинла
дейног™ антиеамоуправителни
лмиете 33 Т0Ва е НУЖН0 е- динството на комунистите тях 
ната решителност в предприе^ 
мането на мерки нъм различни 
девианти. Най-лошото от 
ко е, че в повече организации 
нищо не се предприема срещу

няма из-

Михаил Иванов, 
„Тигър“ изтъкна, 
„безделниците“,

и по-го- технолог 
че понякога 

., „прахосници
те и отделни партийни тела 
не ги осъждат. В „Тигър“ е 
изнлючен работник от Съюза 
на комунистите, понеже е бил
ммгмРаб°ТНИК‘ СтатУтаРната но 
мисия анулира решението
първичната организация.

в ноито 
на комунистите без 

Кпалити „ номпромисно премахва всич-
Кредити, ноито се отпус- ни опити да се нарушат стопан
ни! пляи" ® нз ”3еле- СНИТе процеси, производството 
" * план °ща че се пол- и вазимните отношения^ ООСТ 
зват достатъчно — Димитровград

.. пример в тази
Минвлогодишната анция по навреме са приети санааиоммм 

^™,0!,а на техничесната до и стабилизационни програми и 
кредитира 33 отпУснане на програми за икономии Осъще 
кредити на селскостопанските ствявайки това, работнимит»Ще 
—Гтели е завършена. ТРИ месеца отделиха във фон
ха нужната докумТнтацТя^за Р^‘Та^овГнещо ТТ Ата' .... """".... 1П"|,,Ш1""Ш.... "»™1 .. ..........................
к2етоПТ3ГИСеИ не°бсаеЧеобПа°дВие ^виЛр™ ни^Г™" ДРУЖЕСТВ°Т° НА АГР°Н°™ " ™НИЦИ 
ха да вземат нредитите 
бавната

в

в
продунт участву- 

тази с 30,3 на 
Димитровградсните ус- 

Миилп 0 3 е ..загрижаващо“. 
Миналогодишните облагания се 
покачват на 7 милиона динара 
Продължат ли със съшия темп 
гази година ще бъдаГпо

е най-добър 
насока. В нея

на

всич-При такива обстоятелства ви 
наги съществува опасност от

-висо-

М. Б.
"""""""1"111Ш1,1Ш ................................ .. ,111111....||||||„|

за

за на-
на селскостопански 

на добитън 
овчарници. 

на пазара е такова, че 
все още не се дават 
за угояване. Но 
на някои

Щз помогнв подобряваното на соленото стопанство
Отговаряйки на въпроса- до г-лв^е°1ДЗВНЗ 3 ДимитР°вФЗД. жду другото е обсъждана •141111111100

премии КОя степен са реализирани ш СЛед петгодишен сън, отново оценена програмата вдана и меРоприятия за подобряване
ПРОИЗВО^Ж Р=^333ГГси-в ™ ™0евъдИстЗГфУТажНнаат1Е

-в— рчамг-м атаЖ - др=арй^ П0М01Ц-
самоуправителнатаВОработа° н^ ЗГр°н0м Й°рда" ^ ™

работниците. Почти във всич- След избппнп™ * оценена и Дружеството
НИ нерационално се ползваше делой заседГи™, нЛо^Г нява™ " НвЙН°Т° *

слабости"3 ”СубеК™внимашини, угояване 
или построяване на 
Месото

искат нредит и
но, че положението 
мени в

Ще се про 
реализирането на „Зе

ления план“, щом настъпят по
добри условия на пазара. На

Оживяването работата 
ва Дружество 
бра помощ г"
реализирането 
план“ и Занона 
на земеделците.

на то-положи- ще означава до- 
на кооперациите в 

на „Зеления 
за сдружаване

изпъл- 
всични значителни
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Кръгла маса на в. „Братство“ в Звонци
— За 2—3 години шосето

Звонци — Бабушница ще бъде 
асфалтирано. Това ще дадеС ПОГЛЕД НАПРЕД възможност за разцвета на то
зи край. Ще съ създадат усло
вия за развитие на туризма и 
банята. В Звонци наскоро ще
се строи културен дом, в Звон(От 1 стр.) чество между делегацията и об блема: с природните бедствия ска баня нов хотел, нова учи-

ществено-политичесните органи 
зации, както и между 
обществено-политически

В лищна сграда ... Ще се модери с недисциплината. 11орадицентъра на района — Звон самите низира и здравната служба. 
Предприемат се мерки за регу

свличане на земя — унищожеци съществува централно основ органи ни са горските пътища и не моно училище с подведомствени зации. Дори е имало неединст жем да се снабдяваме със суро 
вини. Освен това и неотдавна-

лиране коритото на реката, аучилища във всяко село. Обуче во по някои въпроси. Такъв е 
бил случая със завеждането на

въведено е местно самоообла-нието става на български език. 
В Звонци работи здравна 
ция, земеделска

шните наводнения ни нанесоха гане за довеждане на вода.стан- местно самооблагане за довеж немалки щети. Поради тези В тези крупни начинания ня-кооперация, дане на вода. Поради протака- причини на тримесечието имахцех на горското стопанство от 
Пирот и известната 
баня. Всички села г* 
фицирани. В момента

кои организирани и аполитичнине на тази акция — сега ме 180 хиляди динара загуба. 
Надяваме се до края на година

щеЗвонска трябва да се плати хора се опитваха да внасятмного по- раздор и смут. Това нещо ниса електри- скъпо строителния матерал, за- 
щото е изгубено много

на тази щета да наваксаме. задължава занапред да рабо-главна времеакция в района се води за пос тим още по-сплотено и по-еди-около уреждането — Имаме и други проблемина този нно. Да се доказваме на дело.трояването на пътища. Всички въпрос. — изтъкна Шелест. Мнозина расили са мобилизирани 
полезна акция.

Кооперация „Ерма“ има 40-— Преди Писмото — изтък
на Йосифов — имахме една, а

в тази ботници взимат отпуски по бо- -годишна традиция. В снабдява 
нето на района тя участвувалест, за да си вършат полска

В звонски район никога не е днес три организации на Съюза работа. В това отношение ще със 70 на сто, а в изкупванетона комунистите: в училището,имало прояви на национализъм, трябва да предприемаме ло на селскостопанската продук-шовинизъм и подобни. Братст- в кооперацията и една селска. енергични мерки, за да не ция — с 90 на сто. Породис-Не винаги те сътрудничат доб-вото и единството между бъл- търпи производството... Лека тият състав на говедата е проре ... Има прояви на безотгогарската и сръбската народност рите трябва да ни помогнат да менен 60 на сто. Увеличават севорност и бездействие. Товаса на най-високо равнище. То- подсечем корените на тази изкуствените ливади. Наскоро 
в Звонци ще бъде открит и цех 
за производство на кашкавал. 
Но това не е достатъчно. Ще 
трябва още много мерприятия 
да организираме.

дава простор за еснафски при 
казки и догадки — вместо ра
ботите да имат правилен ход. 
Това занапред не бива да до-

„практика“.ва е залог за още 
постижения в бъдещите усилия 
на този край в разрешаването

по-големи
хме големи залесителни акции. 
Големи площи засяхме с тре
ви. Но възникна друг проблем. 
Коритото на реката в селото, 
което уредихме 
недобросъвестни граждани за
почнаха да ограждат и да при
свояват. Има и спорове.

* ПЪТИЩАТА И ВОДАТА
на редица стопански, обществе 
ни, културни и други проблеми. Преподавателката Бина Тоше 

ва изнесе:
пускаме.

неколцина
Към 65 селскостопански про 

догово
* ИНТЕРНАТЪТ ТРЯБВА ДА 

СЕ РАЗШИРИ* ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 
ЗАСТОЙ — Пътят за Берин извор е 

трасиран така, че по него ед
ва ли ще може да се минава 
и пеш, а камоли да се движат 
возила. Това е може би една 
от причините, че хората не из
лизат масово на акция ...

изводители подписаха 
ри за съдружие с кооперация
та и тя е внесена в регистъра 
на земеделските 
Но това ни налага да се заси
лим кадрово — трябват ни ико 
номисти, агрономи, техници, ве
теринарни лекари. В този край 
съществуват условия за разви 
тие на животновъдството и тряб 
ва да ги използваме.

За учебното дело говори Зо
ран Лепоев, директор на основ 
ното училище „Братство“:

— В 21 класове на централ
ното и подведомствените учи
лища в района се учат 455 уче 
ници. Броят на учениците през 
последните години е намалял. 
Докато през 1У/0 година имах 
ме 570 — днес са само 455. 
Но има един проблем, който 
ни създава трудности. Повече- 
то от нашите ученици пътуват 
(от Звонци са само 26 ученици], 
а в интеренатът има място са 
мо за 40. Превоз сме обезпечи 
ли за 30, а около 130 пътуват 
по 10 и повече километра. В 
интерната квартирува частно 
лице, и не иска да освободи 
помещенията, а други нямаме. 
Но и покрай всички трудности 
— само 2 ученика от подлежа
щите за обучение не идват на 
училище! С изключение на 
един преподавател — останали 
те са подготвени в специал- 
ностт си. Голям проблем оба 
че са помещенията. Съществу 
ващата училищна сграда е пред 
рухване. Строителният инспек
тор дори издаде заповед някои 
стаи да не се ползват. Този 
въпрос не търпи отлагане 
трябва да се строи нова учи
лищна сграда.

Пъпросът с учебниците също 
е висящ. С години се измъчва 
ме. По някои предмети изоб
що няма преведени учебници 
на български език, а други до
като се преведат — те заста
реят.

Йован Лазаревич, лекар в 
здравната станция в Звонци из 
несе редица данни, които илю 
стрират затрудненото положе
ние в здравеопазването в райо

Местните сили малко се за
стъпват да спре тази стихия.

кооперации.

Инак, не можем а да не от
четем, че всяко второ или тре
то домакинство в района има 
телевизор, всички домакински 
уреди и съвременна мебел. По 
требите нарастват и трябва да 
се взимат мерки за подобре
ние на здравеопазването.

— Културно-забавният живот 
в Звонци е беден. Младите ня 
мат условия за развлечение и 
забава и не им остава нищо 
друго освен да се отбиват по 
заведенията.

на:
— Оставен съм почти сам: 

Дневно преглеждам и по 50 па 
циенти. В станцията работим 
само трима: аз и две сестри. 
Едната издава лекарства, а дру 
гата...ми помага—Нямаме стома_~ 
толожка служба, лаборатория; 
нямаме превозно средство и 
телефон, тана че едва ли мо
жем да окажем търсената от 
нас помощ. За всяка диагноза 
трябва да очаквам резултата 
от Бабушница — и изгубвам 
ценно време. Спешнтие случаи 
препращам също там и това е 
рисковано. Освен това здравна 
та станция няма добри поме
щения, не е снабдена с вода; 
няма подходящи жилища за 
здравните работници. Решение 
то е — казва Йованович — в 
изграждането на пътищата и 
оборудването на станцията с 
необходимите уреди и набавна 
та на возило.

* НЯКОИ СЛАГАТ РЪКА НА 
ОБЩЕСТВЕНОТО

I
Иван Кръстев, пенсионер, 

член на Съюза на бойците:
— Поречието на Блатъшница 

е ерозивно и затова предприе-

Тодор Стоянов от Ракита из
тъкна, че изграждането на пъ
тя Звонци — Ракита е най-го- 
лемият проблем за ракитчани.

Невена Николова, домакиня, 
изтъкна, че след най-новите на 
воднения, в Звонци не всички 
имат вода.

— Този въпрос е много сери 
озен — каза тя. Може да 
случи да се разпространи ня
коя зараца, защото имаме ху 
бава вода за пиене. Водата от 
сече пътя до извора, от нойто 
се снабдявахме. Този въпрос не 
търпи отлагане, но отговорните 
в селото нато че ли си правят 
оглушки ... Не предприемат се
риозни мерки.

* САМООБЛАГАНЕТО ЩЕ 
ВЪРВИ ПО ПЛАНА

се

Миодраг Панчич, секретар 
на Общинсния комитет на СКС 
в Бабушница, между другото 
изтъкна:

много по-оживена дей
ност и на обществено-по 
литическите организа
ции. Във всички села но- 
мунистите не са най-дей- 
ни и ако акцията някъде 
се провали — те ще но
сят най-голяма отговор
ност. Тяхната дейност не 
се изчерпва само в ра
ботата им в първичните 
организации 
ССРН, местните общнос
ти, делегациите и про
чее.

Илия Атанасов от Ясенов дел 
говори за прокарването на 
пъят от Звонци до Ясенов дел:

но и в
— Този път си има история. 

Беше прокарано едно трасе, 
но не излезе добре. Сега е про 
сечено друго. Това нещо създа 
ва разногласния в селото, за
щото всени иска пътя да 
му минава пред вратата но мно 
зина не искат да пресича имо 
та им ... Тук и специалистите 
малко допринесоха за това по
ложение.

Неприемливи са схва
щанията, че някой от
страни трябва да разре
шава проблемите на Зво 
нци. Акциите най-бавно 
вървят в Звонци. Защо? 
Защото трябва да се 
скъса с еснафския ман
талитет и да се прилег- 
не на работа. Трите пър 
вични организации на 
СК в селото трябва да 
обединят сили и да вър
вят заедно в разрешава
нето на проблемите, а 
да не действуват изоли
рано една от друга. Са
мо така ще могат да се 
справят с настоящите и 
бъдещите задачи.

* ВИСОКА Е ЦЕНАТА НА
НЕЕДИНСТВОТО

Нинола Йосифов, говори за 
дейността на делегацията 
Звонци и сътрудничеството й 
с останалите обществено-поли 
тичесни сили. Той изтъкна, че 
все още не е постигнато же- 

равнище на сътрудни-в

* И ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ 
ПРЕЧАТв

* „ЕРМА1' ВЪРВИ НАПРЕД
— Постигнатите резул

тати не са малки, макар 
че ние повече говорим 
за проблемите, а по-мал 
но за резултатите. Ясно 
е какви са възможности 
те и потребите. Общин
ската скупщина в Бабуш 
ница винаги е полагала 
мансимални усилия за но 
муналното изграждане в 
Звонски район. В моме
нта се изграждат пъти
ща във всички села. Ця
лата механизация, с коя
то общината разполага 
е тук. Трябва да се ан
гажират всички сили, та 
пътните съобщения в 
този район да се подо

брят. Това нещо изисква

Владмиир Шелест, шеф на
горската секция в Звонци:

— Дървообработващият цех 
Звонци се бори с два про-

Божно Таков, председател на 
местната общност и директор 
на кооперация „Ерма“ между 
другото подчерта:ланото

Ст. Станков

М. Андонов

Т. Йованович, В. Летоева, С. Йованович, В. Шелест и И. Атанасов
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ЧШШВШВ!глина а

С ФОТООБЕКТИВ М 

БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА
На 4 юли

Втората 
програма за 
Деня на репу
бликата

ГОРАНСКА СРЕЩА 

ИА МАША
В Общинската снупщи 

на Димитровград тези 
дни бе подписан договор 
с представители на Ра
дио телевизия Белград 
за изграждане на пре- 
предавател за Втората 
програма. Според този 
договор препредавателя 
ще бъде пуснат в упо
треба за 29 ноември — 
Деня на републината. Из 
граждането му ще стру
ва 630 хиляди, а община 
та ще участвува със су
мата от 150 хиляди дина

на всички общинде доставена 
ски горански организации, чие 
ето участие се очаква.

И тази година на 4 юли — 
Деня на боеца, край Власин- 
сно езеро ще се състои тради 
ционната среща на гораните 
от СР Сърбия. Тазгодишният 
събор на гораните ще мине 
под знака на 30-годишнината 
от разгромяването на фашиз 
ма и мирното социалистическо 
строителство в нашата страна.

Подготовките са в пълен 
ход. Координационният коми
тет за провеждане на събора 
в Сурдулица вече е заседавал 
два пъти и е изготвил програ 
ма за тържеството на Власи- 
на. Програмата ще има култу 
рано-забавен, делови и манифе 
стационен характер. Тя ще бъ

— Тази година с подготовки 
те за масовата горансна сре
ща започнахме много по-рано 

годи-предишнитеотколното 
ни, за да може да се осъще
стви всичко предвидено в про 
грамата — заяви Миливое Ива 
нович, председател на Общин 
ската конференция на горансно 
то движение в Сурдулица. — 
Очакваме масово посещение 
на горани и гости от около 50 
общини в СР Сърбия и успе
шен събор на гораните.

ра.
Ще се направи и рекон 

струкция на препредава
теля за Първа програма 
а отстраняване на тех- 
ичесните смущения, ко

ито сега се явават.
С. Нацков

>3(
с. с.\

НАЙ-СТАРАТА БОРОВА ГОРА
ЗАПОЧНА ТРУДОВА АКЦИЯ „НИШ 75“Първото залесяване в онолността на Босилеград 

е станало през 1895/96 в местността „Бара”, днес „Го- 
лемо барие" над село Райчиловци. Тук частните имоти 
били застрашени от ерозията и стопаните ги подарили 
на селото с цел да се залесят и спре ерозията в Краин 
дол. Днес тук се извисява непонътната борова гора, а 
пороищата отдавна са спрели.

ПРЕД БРИГАДИРИТЕ ГОВОРИ МИЛУТИН МИЛОШЕВИЧ 
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА ССРН

дежните трудови акции и 25-го- 
дишнина от въвеждане на са
моуправлението 
носът на младежите в трудови 
те акции е изключително 
но мероприятие. В страната 
тези
17 500 младежи и девойки. По 
този начин младата генерация 
ще потвърди готовността си за 
учсатие в изграждане на стра
ната и осъществяването на брат 
ството и единство — една 
най-големите придобивки на на 
шата революция.

у нас, при-

На 7 юни т. г. в Ниш, в при
съствие на голям брой общес- 
тено-политичесни работници от 
Ниш, Белград и други градове 
и организации на Съюза на со
циалистическата младеж, тър
жествено започна младежката 
трудова акция от Съюзно зна
чение „Ниш 75“, на която това 
лято в три смени ще участву
ват 27 бригади од цялата стра
на с около 1500 младежи и де
войки.

На този голям митинг 
бригадирите от първа 
които вече пристигнаха в лаге
ра (от Загреб, Белград ,Уроше 
вац, Смедерево, Тузла, Ти 
Ужице и други места) говори 
Милутин Милошевич, замест- 
нин председател на Републи
канската конференция на ССРН. 
— Той каза, че тази юбилейна 
година, когато цялата страна 
празнува 30-годишнината на мла

пред
смяна,

важ-
в

акции ще участвуват

тово

ж
'V.

Т
ОТ- "О-

д. й.
ГРАДСКАТА МЛАДЕЖ В ДИМИТРОВГРАД

ЗА ПО-ШИРОКА ДЕЙНОСТ
УСЛОВИЯ

СА НУЖНИ
‘ШШт■■А''*

Спирайни се критически вър 
ху досегашната си работа, пър 
вичната организация на Съюза 
на социалистическата младеж 
в Димитровград, анализира де
йността си на няколко поредни 
заседания. Основното, което е 
изтъкнато в тези анализи 
че активността на младежите 
от тази организация е сравни 
телно добра, но организацията 
като цяло не действува тъй 
накто трябва.

Младежта от 
ция всъщност е носител 
частник в много

БОСИЛЕГРАД СЕ РАЗШИРЯВА си, организира работа и си съз 
дава развлечение. Затуй мла
дите
прахосват времето по улиците.

ганизация не е получила кон
кретни предложения 
ствия за работата. А има мне
ния, че се нуждаят от помощ. 
Особено когато 
младежката организация е шко 
ла, в която младите се възпи
тават и оспособяват за бъде
щите задачи на обществото.

и напът-пълнят заведенията и
През последните двадесетина години Босилеград 

се разраства главно в три посоки — към Райчиловци 
Добри дол и Изворщица. Свободните площи се застроя
ват с нови двуетажни модерни къщи. Райчиловци и 
Добри дол вече се сляха с града. В преден план на 
снимката са Породин и Блат с новите постройки.

Особено ударение се знае, чев разиск
ванията на градската младеж 
е сложено на въпроса за при
емане на работа, понеже бол
шинството членове са

е,

_ безра
ботни. Изтъкнато е, че Обще
ствения договор за приемане 
на работа и Закона за стажан 
ти слабо се зачитат. На

Разисквайки върху по-нататъ 
шната работа, младежите от 

организация заключиха, 
че по време на годишните 
чивки тяхната дейност трябва 
да се засили, понеже студен
тите и учениците се

тази
прак

тика много конкурси се разпи
сват за определени кандидати, 
така че предварително се знае 
кое лице ще бъде прието 
работа. Това създава 
недоволство сред младежта и 
зле се отразява върху 
ността й.

тази организа-Р03ИТЕ
УКРАСЯВАТ
МНОГО
ДВОРОВЕ

по-
и у-

анции, какви- 
то са традиционният турнир по 
малък футбол — „Александър 
Пейчев — Аца“, партизанския 
поход, който

завръщат 
от вътрешността. Те трябва да 
се организират и включат в ра 
ботата на организацията. С ед
на добра програма на работа 
ще се създадат възможности 
за разгръщане на по-широка 
активност на идеологическо-по
литическо, културно-забавно и 
спортно поле. Прие 
чение, че към 
жно е

на
голямо

се организира 
всяка година по случай 7 юли 

Денят на въстанието в Сър
бия, в акциите

актив-

по залесяване и

С оглед на това, не може да 
се говори за недостаъчна ак
тивност на членовете 
организация, чието болшинство 
участвуват в тези анции. Но 
за работа на организацията са 
необходими условия, 
такива.

Отправени са забележки и 
по адрес на Общинската 
ференция на Съюза на социа
листическата младеж, Градска
та организация на Съюза на 
комунистите и останалите 
ществено-политически органи- 
зации. Изтъкнато е, че пробле 
мите на градската младеж че-
н1° Ппо изнасят на заседанията 
на Председателството на 
щинската конференция на ССМ 
и се приемат заключения Но 
тези заключения 
протоколите, а

пр.
нон-

През последните години об
щинската организация на гора 
ните подари на някои любители 
на цветята хубави пълзящи ро- 
зи. Днес много дворове в Бо
силеград и Райчиловци украся
ват грижливо отглеждани розо 
ви храсталаци, 
достигат и до 5 метра височи
на и са 
цветове.

се занлю- 
тези задачи ну- 

твърде сериозно 
шение, за да не се повтори 
практиката на предишните 
дини, ногато активността се из
тпъл8аше 0 °Рганизиране на 
традиционния турнир 
Футбол, г н
на младите 
ганизиране на 
забава.

от тази
отно-об-

го-
а тя няма

чиито стебла по малък 
отиване на фестивала 

Нняжевац и ор- 
някоя

Един от най-големите пробле 
ми са помещенията. Младежта 
в града няма място, където 
може да развива

Об-
отрупани с големи в

ще танцовавсе още са в 
първичната ор-активността

А. Д.
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ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ МАКЕДОНСКА
АЗБУНА

* ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЯ НА 
НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА И ИНСТИТУТА ЗА МАКЕДОНСКИ ЕЗИК И КРЪС-
ТЕ МИСИРКОВ

Тридесетгодишнината от ма- донската държава да се въве- приемането азбуката и право-кедонската азбука и правопис 
бе ознаменувана в Скопие на де като служебен македонския писа на македонския език че-

народен език. Макар че това 
беше взаимно ствувахме с издаването на 

„Граматика,, на Блаже Конес-
6 юни с тържествено заседа
ние на Македонската провъзгласява-акаде- не на македонския език за ки и том първи на „Речник“, —мия на науките и изкуствата и 
Института за македонски език 
„Кръсте Мисирков“.

книжовен, народното правител
ство на федерална Македония

третото десетилетие отбелязва
ме с издаване на два нови то-

за македонската азбука на 5 
май и Министерството за на-

„Речника на 
ския език“, „Историята на ма
ма на македон-На тържественото заседа

ние, на което присъствуваха и родно просвещение за маке- кедонския език“ от Блаже Но-видни обществено-политически 
дейци от републиката, уводна

донски език от 7 май на 1945 нески, големия „Правопис на 
и ред дру

ги забележителни трудове на
година имаха за задача да раз 
работят онова, което вече на

македонския езикреч изнесе Димитър Митрев,
ректор на Университета в Ско практика живееше всред маке македонските езиковеди.пие, а доклад „30 години маке донците. В светлината на тези фактидонска азбука и правопис“ из С тези актове македонският изглеждат абсурдни отделнинесе Трайко Стаматоски, дире книжовен език започна и офи твърдения, че уж не съществу 

ва македонски език, че маке-ктор на Института за македон циално да живее. Затуй с пъл
сни език. но право може да се счита, донският литературен език е— Няколко дати са от отро че приемането на азбуката и изкуствено творение, създаде-мно значение в хронологията правописа на македонския е- но през Втората световна война създаването на македонс- зик е едно от най-важните съ- на. Тези твърдения днес са то

бития в културната история накия литературен език — подче лкова изолирани, че се прие-
рта Стаматоски. Някои от тях македонския народ.

Единодушна е констатация — 
изтъкна Стаматоски — че ма-

мат като доказателство за не- 
воденето на сметка за истори-с право носят епитета — 

торически. Без съмнение, та
кава дата е 2 август на 1944 
година, когато най-висшето ма 
кедонско държавно тяло 

АСНОМ, взе решение в маке-

ис-

Юбвлей иа „Руске слово4*ческата връзка с отсъствие на 
елементрано чувство за реал
ност в настоящия момент 
света.

кедонската наука за езика бе
лежи все по-голяма изява в 
света. Ако 20-годишнината от

Преди 30 години в Руски Кръстур излязъл първия брой 
на вестник „Руске слово". Това станало на 15 юни 1945 годи
на. Тогава „Руско слово“ излязало на 4 страници, в тираж от 
800 екземпляра и просто било разграбено.

В тридесетгодишното си развитие вестнинът се превър
на в трибуна на трудещите се, в пламенен борец за самоуп- 
равителни социалистически обществени отношения, в борец 
за братството и единство между народи и народности в на
шата страна. По повод 25-годишнината си „Руске слово" било 
удостоено от президента на републиката Йосип Броз Тито с 
Орден „Братство—единство“.

Днес в състава на вестник „Руске слово“, който се пе
чата на 20 страници, се издават още детски вестник „Пионер
ска захрадка“, младежко списание „Светлосец“, 
списание МАК, и десетина книги на автори от русинската на
родност. С тържественото чествуване на 30-годишния юбилей 
„Руске слово“ се включва в общите тържества у нас по слу
чай 30-годишнината от освобождението от фашизма.

М. А.

в

ль -м.цк />м/
Успехът по-слаб от миналата година
В ЧЕТВЪРТИТЕ КЛАСОВЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

то на великия български поет 
и революционер Христо Ботев.

В чест на празника, пред ро 
дителите на учениците и мно- 
гобройните гости бе изпълне
на разнообразна ученическа ку 
лтурно-забавна програма.

В поздравителното си слово, 
директорът на училището Ки
рил Иванов изтъкна, че 
училище е едно от най-стари- . 
те в Босилеградския край. То 
работи отпреди 115 години.

— В своята дт>лга история 
— изтъкна Иванов — училище 
то постигна завидни образова-

младежкоТазгодишният успех на уче
ниците от четвърти клас на ги 
мназията „Йосип Броз Тито“ в 
Димитровград не е на очаква
ното равнище. Особено слаб 
успех за показали учениците 
от обществено-езиковия отдел.

От 37 ученици в обществе
но-езиковия отдел — 24 души 
са завършили без слаби бележ 
ки, 6 са на поправителен из
пит, докато 7 души повтарят 
класа. От завършилите класа 
само 3-ма са отличници, 8 мно 
го добри и 13 добри.

Значително по-добър успех 
са показали учениците в при
родно-математическия отдел. 
От 22 — седемнадесет са завъ 
ршили без слаби бележки. О- 
сем от тях са отлични, 5 мно
го добри и 4 добри, а остана
лите ученици са останали на 
поправителен изпит.

Тазгодишният успех в четвър 
тите класове е по-слаб в отно 
шение на миналата година. 
През тази седмица приключи
ха и зрелостните изпити.

телно-възпитателни резултати 
и изигра голяма роля в прос
вещаването и ограмотяването 
на населението от Любатсния 
район.

Днес, с подведомствените 
първоначални училища, в него 
учат към 300 ученици. През та
зи учебна година всени шести 
от тях е отличник, а осми 
клас с отличен успех са завър 
шили осем ученика, на които 
на тържествен начин бяха връ 
чени подаръци от учителския 
колектив.

БЕЛЕЖКА
това

Учили—недоучили
в. в.

■у чебната година за осмокласниците завърши.
Завършилите с успех класа се радват и търсят 

места по средните училища и техникумите, а завърши
лите основно училище в село Каменица не са наясно 
— дали са получили валидни дипломи или не.-

А ето защо. Според учебната програма — в ос- 
нлас е трябвало да се проведат 15 часове по първа 

помощ и самозащита. По една или друга причина — 
основното училище в Каменица 
проведени.

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

„КОЩАНА“ В ГОДЕЧ
В рамките на крайгранично

то сътрудничество между Ди
митровград и съседните общи
ни от МР България миналият пе 
тън в Годеч гостува самодей- 

театър при Центра за нул 
тура в Димитровград, който за 
годечани изпълни пиесата „Но 
щана". Това беше третото го
стуване ма димитровградските 

„Но и Н. Тодоров, като непо- самодейци, ноито преди това 
средствен ръководител на учи се представиха пред зрителите 
лището и изтъкнат просветен а Драгоман и Сливница. И на 
деец и обществен работник, е трите представления самодей- 
получил доста признания: 3 пито от Димитровград с изпъл 
медали — за военни достойн- пенията си плениха зрителите 
ства, за военни заслуги и за в т°зи градове, 
заслуги за народа, и 2 ордена Освен в НР България, пиеса- 
— Орден за военни заслуги та бе изпълнена шест пъти в 
втора степен със сребърни ме Димитровград, а последното 
чово и Орден на труда със сре ‘изпълнение беше на 10 юни 
бърен венец“. по желанио на зрителите.

ПОПРАВКА МИ

В
тези часове не били

В миналия брой в статията 
„Кирил (Трайков) Тодоров — 
носител на наградата „25 май“ 
е допусната грешка. Предпос
ледният абзац трябва да гла-

ният
Към нрая на годината — училището посетил и

инспекторът Ценков. Като видял положението, 
танало нищо друго, освен да даде училището и отговор
ните в него лица на — отговорност, да им състави ант.

А. Д. не му ос*

ДОЛНА ЛЮБАТА си:

Един въпрос възнинва от този случай: дали не е 
могло да се намери решение навреме 
трябвало да се остави без 
на учебната година?

Защо учениците без 
за положението и фантичесни те най-много ще по
чувствуват допусната нередност.

Чвствуван па
тронния празник 
иа училището

или всичко е 
да се взимат мерни до нрая

вина — излизат „виновни"

В село Долна Любета бе тър 
жестаено отпразнуван патрон
ния празник на местното осно
вно училище, което носи имо- М.

Радиологията А. Д.
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ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - 

6 МИЛИОНА ДИНАРАА ТОР
циална защита, дружествата 
на пенсионери и инвалиди и 
общинсните сиупщини Пирот, 
Димитровград и Бабушница, 
които са и подписали самоуп- 
равително споразумение за из
граждане на този дом от меж- 
дуобщинсно регионално значе
ние. Счита се, че стойността 
на проекта ще възлезе на око
ло осем милиона динара.

Главният проент е готов и 
одобрен от страна на републи
канските институции. Според 
проекта, в Дома ще има ме
ста за 105 души.

Изграждането на Дома за 
в Димитровградна самоуиравитепната общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот
стари лица 
трябва да започне в течение 
на тази година и да яринлючи 
до края на 1976 година.

Както бяхме осведомени от 
председателя на Общинската 
скупщина в Димитровград ин
женер Борис Борисов за цел
та са осигурени средства от 6 
милиона динара. Четири милио 
на е отпуснала Републиканска
та общност по пенсионно и ин 
валидно осигуряване, а два ми 
лиона Републиканската общ
ност за социална защита. Оста 
налите средства трябва да оси 
гурят еамоуправителната общ
ност на интересите по здрав
но осигуряване — Пирот, общ
ностите на интересите по со-

ОТКРИТА РАБОТНИЧЕСКА АМБУЛАТОРИЯ В ДИМИТРОВГРАД

))АЕК4РСТВ0« ПРОТИВ ОТПУСКИТЕ ПО ШЕСТ?
грДаРд. носкгГ на“ ЙК ™а обв^в^кциТГГ^

които ще преглежда активните „ няколко медицински сестри 
осигурени лица, наброяващи в в Димитровградска община има 
общината оноло 3 560 души. 42 селища о две здравни стан 

По този начин ще спрат из ции и три амбулатории: в Сми 
ЛИШНИТ| И преномерни отпус- ловци, Трънски Шаровци; По? 
ни по болест, ноито се взимат ганово, Изатовци и Долна Не- 

част«* вля- последната е крайно не- 
р ™;„а..СТОПадството ня“а рентабилна, но поради оддале- 
Д н?ртпо='И?!=С'ННИ ще™' ността на селата в този район

Но това не е единственото Димитровград намя да бъде 
мероприятие. ноето прилагат нрита д де
самоуправителните органи 
Здравния дом. Всички 
са насочени към разширяване 
на здравнрто просвещение не 
населението, към подобрение 
«а профилактиката, за да има 
по-малко нужда от здравна ин 
т орвенцид. Както изтъква 
кретадят \ Здравния дом Ве 
лин Николов; всичял трудещиайвязйаггроприяти* да бъдат превърна

митровград отдавна е известна 
с качествената ои работа и в 
Димитровград идват не мално 
пациенти и от другите съсед 
ни общини.

В амбулаторията в Смиловци 
стоматоложната служба работи 
при твърде трудни обстоятел
ства поради липсата на вода, а 
амбулаторията обслужава рай
он от 7 села.

Очаква се обаче този пъпрос 
насноро да се разреши с во
доснабдяването за район За- 
бърдие и Димитровград.

Има и други проблеми в 
здравеопазването в Димитров 
градена община. Недостигат на 
пример помещения за приют 
■на болните. Интерното отделе
ние в димитровградската бол
ница разполага само с 30 лег- 
гла, а малко са леглата и в ро
дилния дом. С разрешаването 
на този въпрос и с приемането 
то на работа на още двама ле 
нари — още повече ще се по 
добри здравната защита на на 
селението в Димитровградска 
община.

В А. Д.

Ще се открие ли нанво предизвиква левкемията?

ВИРУСВСЕ ПАН
за

в
В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И СЪАИНЕНИ- 

ТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ СА ОТКРИТИ 
ПОВЕЧЕ ВИРУСИ, ЗА КОИТО УЧЕНИТЕ 
СЧИТАТ, ЧЕ МОГАТ ДЛ ПРЕАИЗВИКВАТ 
ЛЕВКЕМИЯ.

анции
Стоматолозите имат най-много 
работа

Стоматолозите към Здрав
ния дом в Димитровград имат 
много работа. Поади безплат
ната здравна защита за лица 
над 65-годишна възраст — те 
не са в състояние да удовлет 
варят всични искания.,.От друга 
страна — тази служба в Ди-

и се
И в СССР, и в САЩ са от

крити досега повече вируси, за 
ноито учените считат, че мо 
гат да бъдат предизвикатели 
на левнемия, но най-много на
дежди се полагат в експери
мента на съветския учен Борис 
Лапин. Той взел кръв от забг 
лели от левкемия хора, филтри 
рал я и я внарал в нръвообре 
щението на маймуни, 
след това заболели от левемия 
Анализирайки тяхната кръв Ла
пин отнрил, че тя съдържа ви
рус, намерен и в нръвта на хо
ра, болни от левнемия.

Вирусът, за нойто се пред- 
тазиполага, че предизвинва 

„болест на човечеството“ в мо 
мента се изследва в американ 
сните клиники.

ИНВЕСТИЦИИ ЗА 
ЗДРАВНА ОХРАНА БОЛНИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ЗДРАВИ ЗА КОСИТБА

Не е приятно, ногато 
човен слуша много пъти 
една и съща 
Още повече -т- 
нея се изнасят неща, но 
ито са от вреда за сто
панството. И -гт най-мно 
го: ако не се предприе
мат мерки тази практина 
да се преустанови.

А тъкмо танава е исто 
рията с отпуските по бо
лест

болест — на тримесечи
ето цехът е имал загу
ба от 180 хиляди

голям брой хора взимат 
отпусни, за да си вър
шат полсната работа, да 
си приберат ренолтата. 
В момента се ангажират 
в прибирането на сено
то. Годината е дъждов
на, сено ще има много, 

този край 
са предимно на "печалба. 
И това е причината, че 
много работници от це
ха отиват в „отпусни по 
болест“.

Вероятно с енергично
то действуване на вът
решния контрол при съ
действието 
та станция — тези отпу
сни ще бъдат - прекрате-

коетоСкупщината по пенсионно о- 
сигуряване в Социалистическа 
■република Сърбия е взела ре 
швние за отпускане на сред 
ства от 1 милиард и 500 мили 
она динара за профил антика 
в някои изостанали общини.

Между общините, които ще 
получат оредства е и Димитров 
градска община. Тя ще получи 
средства за разрешаване на 
въпроса с водоснабдяването, 
тъй като този проблем от годи 
на на година се изостря 
то е Димитровград, тана, 
някои от околните села, както 
и за район Забърдие.

приказка, 
ако в дина

ра.
Той посочи СЪЩО, че 

нато крайна мерна за 
намаляване на отпусните 
по болест намерил за 
необходимо да се дого
ворят с местния ленар и 
да действува заедно про 
тив излишните отпуски.

Но намерили се и тук 
нянои „по-майстори“ от 
тях. Взимат си отпуски 
Бабушница...

Защо са зачестили се
га отпуските по болест? 
В отговор на 
рос Шелест изнесе, че

Този вирус бил даден 
чаване и на

на изу 
американените 

учени, които напълно били съ-

а мъжете от

гласни с твърденията на Лапин.
„Можем да се 

идната година

в дървообработва
щия цех в Звонци. Как
то изнесе в разговорите 
неотдавна в Звонци, ше
фът на сенцията по 
горско стопанство Влади
мир Шелест, поради ло
шо време и отпусни по

надяваме, че
ще ни донесе 

много новини, ноито да пот
върдят теорията за

в

кан вирусната 
природа на левнемията и някои 
видове ран. Това ще ни помог 
не да

на здравна-■и за този въп-

изнамерим начин за за 
щита и лечение от тази 
болест“

ни.

опасна
е заявил неотдавна 

Нинолай Блохин, дирентор на 
института за клинична

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ ХИПЕРТОНИЯ И МОРЕЛЕЧЕНИЕ и екегге- 
в Мос-риментална онкология 

ква..
,!]РЕ^ последните няколко години в медицинските реги

стри на всички напреднали страни се отчита непрекъснато
ганаИЧ0Нхип1от°оЯнНа т°РаТн страда1ри от ви00к° «Рьвно наля- 
зиастнитв п? и» ТаЗИ б0ЛвСТ не ® вече пРИвилегия на въ- зрастните. От нея започват да страдат и млали хопя нпмтг»
не са надхвърлили 40 години. Учените непрекъснато търсят и
тонична болестИя' ИМЗЩИ отношв”ие «ъм появата на хипер- тонична болест. За съжаление тези фактори са наши всени- 
дневки спътници - пренапрежение и преумора на улицата
режим наТатохл°иа' проФесионвлни вредноети, нецелесъбразен 
ра“им на труд и почивка, тежки психичесни трамви система
тическо преяждане, обездвижване, заболяване система 
гани и пр.

Канъв режим трябва да 
нична боле.ст на море?
8 _ 8С30Ъчас™иУнтаНИТоВаР°ЦеДДОИ ТрЯбва * започнат от 
оноло 7 часа. болните отивтт нТп» 46 41,6,4 ЛеКа занУ°ка

« «"ЯГ пН:

аряг еПРое3 «Ъ =, =у=^ —
съсР санаториално ^ечен^енУ^оре °е* оТ гол^мНаЧИН на жиаот "а СЛЪНЧе‘

низма . Вследствие успокояване на нервната сие?^ ? °РГа‘ НЗД 22 С' ПР* много студена. вода има опасн^?3' Н3 ВОДата 
званеСнаГаопределенЪршким°наВСштчивка и^1708,4 ^ Л ^ в ^“е"

ни УСло8ия ^о^^шпосредствен0ленарскиОВонтро В сана^°Риал* теГаТследой°^
телности от най-малко 30 дни Ногато това нГпС "родължи- торно излагане на слънце ° М°РСКИя бряг’ »° ^ пов-

меГ иотсГрвднаге°Тл0отвГ я* ^ ™ = '3® Тс1\? 5ъде
таСболестаб(0Л—апеТс°епен),6безДИсърд^жз^,^>вНи°4™ р™иин-

цанни зв декомпенсация’. Болните „е граби даТ“^; Д6ЙСТаиее- насочено пряно върху

спазват страдащите от хиперто-
у**

на някои ор-

.
■

:
Съд за пиене от нъщата ■ 

»»узей на: Бора Станнович-

Ь с. и:
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Сто години от създаването на 

организацията на Червения кръст
По повод рождения ден на другаря Тито и Деня на 

младостта, а въз основа на Правилника за обяване на 
нонкурси и набиране стипендианти на Титовия фонд и 
Правилника за единен нритерий за избиране на стипен
дианти на Титовия фонд

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА СКУПЩИНАТА 
НА ТИТОВИЯ ФОНД НА СР СЪРБИЯ

обявява
КОНКУРС

ЗА НАБИРАНЕ СТИПЕНДИАНТИ НА ТИТОВИЯ ФОНД 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СР СЪРБИЯ

Тези дни в нашата страна се 
чествува рядък юбилей — 100 
години от създаването на ор
ганизацията Червения кръст. 
Пред нашата общественост бя-

която сега има 110 национални 
организации с 240 милиона чле 
нове. Към

Имайки предвид значението 
на Червения кръст в борбата 
му за мир и приближаване на 
народите, нашата страна е ини 
циатор за провеждане на Све 
товна конференция на Черве
ния кръст (от 11 до 13 юни т.г.) 
в Белград. На тази конферен
ция участвуват 79 национални 
организации от 122, колкото 
членуват в Лигата. Ще приети 
гнат около 220 делегати. Ще 
бъдат застъпени организации 
от петте континента (без САЩ).

тази организация 
дружество сечерногорското 

присъедини само — 
ни след формирането 

В създаването г 
на хуманна организация участ
вува Анри Динан, известен ху
манист и филантроп, който още 
тогава определи насоките на 

бе чествувана в Цетине, града Червения кръст с девиза: „Да 
където 1875 година бе форми
рано първото Дружество на 
Червения кръст в Югославия.
По-късно това Дружество 
на член на

десет годиха изтъкнати успехите на тази 
организация и нейната дей
ност в света и у нас. По този 
повод под шефството на пре
зидента на Републиката друга
ря Й. Б. Тито, стогодишнината

му.
на тази мощ- а) за млади работници за школуване, специализа

ция или донвалификация в средните, полувисшите и 
висшите училища, фанултетите и други възпитателно- 
образователни заведения;

б) за деца на работници — ученици от средните 
училища — и студенти на факултетите, полувисши и 
висши училища и академиите.

Стипендиите се дават за учебната 1975/76 година, 
за редовна форма на образованието, а за останалите 
форми, зависимо от дължината на времетраенето.

На конкурса имат право да участвуват:
— млади работници, които работят в производевто- 

то и други организации на сдружения труд, ано имат 
същото обществено-инономическо положение, които не 
са по-стари от 30 години, а които имат най-малко две 
години трудов стаж, предимно в своята организация на 
сдружения труд;

— деца на работници, чиито родители работят в 
производството или в други организации на сдружения 
труд, ано имат същото обществено-икономическо поло
жение, нанто и деца на пенсионери и инвалиди на тру
да, които са работили в производството.

Младите работници, ученици и студенти трябва да 
изпълняват следните условия:

— да са показали извънреден успех и старание в 
работата на работното място или ученето;

— да нямат достатъчно материални средства за по
нататъшно школуване;

— да притежават съответни морално-политичесни

се внедрят у народите хуман
ни идеи ... и да се направи 
войната може би 
в бъдеще“.

След черногорското дружест 
во, през 1876 година се фор
мира сръбско дружество на 
Червения кръст, а след това и 
останалите дружества. След ос 
вобождението на страната от 
фашизма, на 13 май 1944 годи 
на се възобновява работата на 
Червения кръст у нас. Първа
та му задача беше да се гри
жи за военните сираци, за ра
нените, инвалидите, бойците, 
за прехрана 
Днес

невъзможна На конференцията по печа
та, която тези дни бе органи
зирана в Белград бе казано, че 
югославският Червен кръст са
мо миналата година е изпра
тил в 42 страни 72 пратки на 
стойност от 13

ста-
Международната 

организация на Червения кръст

ЛУКАВИЦА
милиона дина-В спомен зо 

Г. Димитров
ра.

Червеният кръст като хуман
на организация досега е полу
чила четири пъти Нобелова на
града за мир. Първата награда 
е връчена на създателя й Анри 
Динан през 1901 годниа, 
това на Международния 
тет на Червения кръст 1917 и 
1944 година, докато през 1963 
година наградата бе присъде
на на Лигата на Червения 
кръст и Международния коми
тет на Червения кръст.

Бащата на Митке Димитрие 
вич, пенсиониран майор на 
ЮНА от Лукавица, Тодор Ди 
митров бил писар в четвърти 
софийски миров съд от 2 юли 
1901 до 10 февруари 1904 го
дина. Синът му Митке помни 
много анекдоти, които е слу
шал от своя баща, между ко 
ито и една за Георги Димит- 
ров.
Четвъртият миров съд в София 

осъжда и арестува Георги Ди 
митров поради произнесени ре 
чи и революционна дейност. 
Щом разбрали за това работни 
ците мнозина се събират пред 
съда и търсят 
бъде 
съвет
митрова, но при условие за то
ва да се заплатят 500 лева, дос 
та висока сума за онова вре
ме. Работниците веднага съби
рат помежду си търсената су
ма от 500 лева и един от тях 

налпака и донася и изсипва 
парите пред съдиите. След ка 
то преброил парите до стотин
ка съдът донася решение да ос 
вободи Димитров. Така се случ 
вало няколко пъти.

Щом излизал на свобода по 
искане на работниците Георги 
Димитров трябвало да говори.. 
Сетне съдиите се досетили и 
след всеки процес и освобож 
дение извеждали подсъдимия 
на страничен изход, за да не 
може да се срещне с работни 
ците.

на населението, 
югославският Червен 

кръст има повече от пет ми
лиона

след
коми-

членове. Червеният 
кръст, освен, здравни, социал
ни и възпитателни активности 
има важна роля в общонарод
ната отбрана на страната. качества.

Доназателства, че изпълняват условията на конкур
са младите работници и деца на работниците — ^уче- 
ници и студенти дават чрез съответни формуляри.

С формулярите кандидатите поднасят и удостове- 
риение за материалното положение, ноето дават орга
ните на управлението на приходите при общинената

ФУТБОЛ

Извънредна игра на Г.Ста- 

вров - сигурна победа
скупщина.

Молбите и формулярите с посочените условия на 
ноннурса, млади работници и деца на работници, уче
ници и студенти се подват до 1 октомври 1975. година на 
Скупщината на Титовия фонд на СР Сърбия чрез Съве
та на Титовия фонд в общината, нъдето могат да полу
чат съответните формуляри и по-близни напътствия за 
ноннурса.

Димитров да 
освободен. Съдебният 

решава да освободи Ди Аленсинашни мини, 8 юни. Игрище на „Рудар". Те
ренът — неподходящ за игра. Време — дъждовно. Зри
тели оноло 100. Голмайстори К. Кръстев в 9 и 21 (от 
дузпа) и М. Петров в 44 минута. „Асен Балнансни": Г. 
Ставров 10, Г. Сотиров 7, Д. Велков 8, Н. Кръстев 9, А. 
Пейчев 8, А. Петров 7, Й. Тошев 6, Д. Каменов 8, С. 
Манов 7, А. Милев 7, М. Петров 8.

След може би най-добра иг
ра в пролетния полусезон на 
футболното първенство в Ниш- 
ко-пиротска футболна дивизия 
„Асен Балкански“ заслужено 
спечели победа срещу един от 
най-добрите отбори „Рудар“ с 
резултат 3:0 (3:0).

Като плод на такава игра 
през първото полувреме бяха 
постигнати и три гола. В 9 ми 
нута, след бързо нападение,
Манов подаде до М. Петров, 
а той до К. Кръстев, който по
стигна хубав гол. В 21 минута 
Д. Каменов бе съборен в на
казателното поле и съдията 
присъди дузпа, която реализи
ра К. Кръстев. Третият гол по
стигна М. Петров, след само
стоятелна акция.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА 
СКУПЩИНАТА НА ТИТОВИЯ 

ФОНД НА СР СЪРБИЯ

? в 1През второто полувреме до
машните футболисти имаха пре 
вее в играта. Обаче днес из
вънредния вратар Г. Ставров, 
със защита, каквато рядко се 
вижда в този град, не позволи 
да вкарат нито един гол. Освен 
Г. Ставров, нойто беше центра 
лната фигура на мача и през 
първото полувреме защити вра 
тата си и от дузпа, особено се 
изтъкнаха К. Кръстев, Д. Вел
ков и М. Петров.

На три кръга пред нрая на 
състезанията „Асен Балкански“ 
има шанс да се класира на 
първото място. В момента е 
на второ, понежо два мача иг
рае като домакин.

синх>%ираней-ор I=
1

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ 1
Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в часа

6,45 и 14,40 Белград 
5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш

110,00 и 14,15= 
6,30, 10,50, 13,00, 13,30,1 

14,00, 17,20, 18,20 и 21,001

Белград
НишМ. Б.

14,40, 16,30 и 18,30
14.10 |Чрагуевац

Скопие
Крагуевац 
Скопие 

6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
Зайчар

5,00Производство 

на кашкава*
11,30

7,00, 14,30, 15,2
7,00

Песновац
Зайчар 4,3013,30А. Д.

4.00, 5,40 и 12.001 
4.30 и 10,45 

7,30, 11.00.1

Княжевац 
Звонсна баня 
велика Бонинце

7.00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00
4,30, 5,00 5,45 Бабушница 

7.00. 9.00. 10,45, 12,00 13,00
15,30, 16,00, 18,00 20,00

14.00
15.00

100.00 14,30 Т. Одоровци
5,00 15,15 В. Лукная

Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор
Б. паланка на всеки час

от 5,00 до 22,00 
Димитровград на всеки час 

от 5.00 до 22,00

4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

5,45 Велико Бонинце
13.00. 15,30 и 15,50 

5,00, 5,45. 6.0
9,15, 10,00, 12,10, 14,10. 15,0

16.00, 17,00, 17,25. 18,45 
Д. Криводол 
Дойнинци

БАСКЕТБОЛ

Бабушница< Победа в последната среща |
| »Свободо« - »0зрен« (Соко Баня) I 

I 79:52 (39:22)
Д. Криводол 
Дойкинци 
Т. Одоровци 
Велина Лунання

4,30.1Ш 4,30
6,00 и 12,00* 
6,00 и 16.301 

6,30, 12,45, 17,00 18,451 
Б, паланка на всеки час 

от 5,00 до 22,00 
Димитровград на всеки час ‘ 

от 5,00 до 22,00 
4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темска 5,10, 7,00, 9,00, 13,0Я 

14,10, 16,00, 20,10, 22,10 13,55, 15,00, 17,00, 21,00, 22,501
4,30, 6,05, 7,15 Вел. село 5,10. 6,40. 7,50, 9,40 

11,40, 13,05, 14,45, 16,00, 17,40, 
19,40 21,00, 22,50

т ■

на 5-о място, от десет състеза 
ващи се отбора, четири спече
лени и четири загубени срещи. 
Един мач ще играят в есенния 
полусезон, понеже 
нал.

След сигурна игра в течение 
на целия мач баскетболистите 
на „Свобода“ спечелиха после 
дната среща на състезанията 
в Централна сръбска баскетбо 
лна дивизия срещу отбора на 
Озрен“ с резултат 79:52 (39:

Твмснаш
Ш Вал. сало

9,00, 11,00, 12,10, 14,10 
15.00, 17,00, 19.00, 21,10, 22,10

4,40, 6,05, 12,20 Държина

е изоста-

Баскетболисттие на „Свобо
да“ очакват по-добри игри и 
успех в есенния полусезон, ко 
гато техните редове ще бъдат 
засилени със студентите. Ос
вен това, те имат намерение 
да вършат подготовки в Звон- 

След първия дял на състе- ска баня, и то на собствени ра 
занията „Свобода“ се намира зноски.

. 22). Държиш 5,10, 6,30, 13,00
14,10, 18,30, 22,10 14,35, 19.00 22,35

Младият отбор на „Свобода“ 
игра много добро, а най-мно
го се изтъкна Н. Минев, който 

В производството на иашна- отбележи 31 точни, 
вал в г. Криводол участвуват 
Нииифор Еленов, Венко Ален 
сов и Васил Конев

Йеловица
Суноао 4,30, 605, 12,30, 14,40, С.уново 
Пвтровац 
М. Йовановац

12.30, 14,10, 10,00

5,00, 12.00 Йвдовица 7,00, 16,00 
5,10, 7,00, 13,15, 15.00 

5,15, 15.00 
5,10. 6.40.

4,30, 14,10 Потровац
4,30, 6,05 М. Йовановац

13,10, 14,50 20,00

ш1шшшш1шшитншш|1л|щиишш1
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(’• ... и почивкаВ часове на отдих

Земята щв преобАодее студено време?Дали на
опадане на средните темпера

ТУТрудно е да се дойде до ня 
заключение въз основа на 

нлиматичесни ситу
ации. Времето трудно може да 
се предвиди: Съветският съюз 
например има твърде блага зи- 

май е бил най-топъл за 
В Че-

на Световна-Представители 
та метеорологическа организа 

че няма научни до
Европейските климатотози не 

твърдението на англи 
Професор Хюберт

приемат 
йския учен 
Лем, който твърди, че северна 
та хемисфера трябва да се о- 

период на студено вре
ме, което може да продължи 
до 2015 година. Обаче жители 

Великобритания където 
Лондон, първ път през после 

дните 150 години 
страхуват се, че това твърде 
ние на професор Лем може да 
се осъществи. Този климатолог 

дни

ция считат, 
назатлества за твърдението на 
професор Лем. Представител 
на френската метеорологическа 
служба назва, че не „трябва да 
се грижим”. Западногерман- 
ски метеоролози твърдят, че 

че вече е

кое 
сегашните

чаква

ма, а
последните сто години, 
хословакия, накто и в Лондон 
на първи юни валя сняг.______

те на
в имат доказателства, 

престанала тенденцията
валя сняг, нъм

вамилиие ЗАГИНАЛА В ПОЖАР СВЕТО
ВНО ИЗВЕСТНА ХУДОЖНИЧКА

заявипрез последните 
пред Международния научен 
нонгрес в Белаж — Италия, че 
северната хемисфера навлиза 
в период на по-студени и къси 
лета и — парадоксално — по- 
благи зими. „Вероятно няма да 
бъде талкова хладно, като в 
периода на така наречения ма 
лън леденинов период, през 
която Земята мина от 1550 до 
1770 година, но нашата плане 
та сега е обхваната с подобен

ди артритис, своя живот пре- 
сама и затова не мог 
спаси. Още през 1931

Барбара Хепворт една от 
най-известните снулпурни а 
света загина в пожар на 20 
май т.г., когато се запали сгра 
дата, в която е живеела и ра 
ботила. Белината художничка 
през последните двадесет го
дини се намирише в английсно 
то рибарско градче Сент Ив з. 
Въпреки, че е имала 72 години 
и била почти неподвижна пора

нарвала 
ла да се 
година тя направи напредък в 
своята работа, нато направи на 
склуптура отвърстие, за да на 
прави известно впечатление на 
зрителите. Отвърстието и бе 
ше белег на всични нейни аб 
страктни фигури.

ВРЕМЕТО не е за пол>сну ра 
боту. Над Видлич пан се над- 
нел сив облан ... И денъсна че 
тече ... Човен или требе да 
дроме уз навторът или да иде 
по госйе... Я по обичам да 
се разодим по град, да чуйем 
и видим нещо. А дома бабата 
само ми наоди работу: премес
ти това Манчо, однеси онова 
под сайванат, изнеси из амба- 
рат старе работе ...

Одавна ме беше онал Сотир 
Петрин од наше село да свър
нем при жега у град. Он се од 
селил още по войнуту. Там йе 
и брат му Пера. Човеците 
имаю по два сина и черну, по- 
средили се, рено айде че 1)и 
тражим, да се видимо.

Ама, рено на бабуту, това су 
големе вамилийе нема да може 
за йедън дън да 1)и видим, че

я рено, айде деца вийе си ра
ботете, а я да идем да ви ви
дим синовете.

— Сотире, нуде може да ви
дим твоятога по старотога си
на, он се йе скоро женил.

— Куде че сйиташ — 
каза ми Сотир — синът йе ту
ка у нащо предузейе ...

— А снаата?
— Ама и она дойде на рабо 

ту одскоро. У онова предузейе 
йой йе далеко, па реномо те 
тука да йе до нас.

— А твойта деца Перо, нуде 
су? — обърну се нъмто Перу- 
Знам и ти имаш голему ордию?

— А они су мално по-далеко. 
Работе друго предузеАе, ама 
там йе прено ренуту. Мално су 
далечно од родуту, ама че 1)и 
преместимо у това, че има мес

цикъл на климатически про
мени — наза Лем.

Зноете ли, че...Първо водоцентрада в Сърбия
чаване на електроенергия. Та
зи малка хидроцентрала отнача 
ло е снабдявала с ток само Ве
лико Градищте и съседното се 
ло Пожежено. По-късно хидро 
централата била разширена и 
по този начин тон получили и 
останалите села в общината.

Посетителите на Велино Гра 
дище имат възможност да вид 
ят най-простата нонструкция —- 
малката хидроцентрала и начи 
на, по който е използувана во 
дната сила още през 1896 го-

... Белград е бомбардиран 
през пролетта 1440 г. султан 
Мурат тогава пристигнал пред 
вратите на Белград с огромна 
добре въоръжена войсна. Всич 
ни подстъпи били добре укреп 
ени и за да разбие охраната 
започнал да бомбардира града.

Богатият търговац от Велико 
Градище Драгиша Стефанович 
използува водите на планинска 
та рена Пек и с още 
ортака построил през 1896 го 
дина мална хидроцентрала на 
Пек при Велино Градиище. Хид 
роцентралата, построена на мя 
стото, ръдето по-рано е съще 
ствувала воденица.

Край бента е построена сгра

петима

то.
Тена я обиколи за йедно по

ловин саат две вамилийе у йед 
но предузейе.

Пойдо си дома. Кво да рабо- да от дебели дъски, в която 
тим три дъна у град. Ка на пор бил инсталиран генератор и ос 
туту ония човен що ме пущи, таналите съоръжения за полу 
обади се:

— Манчо, а ти се не прина- 
зуйеш, Пикво йе това? Знаеш 
ли че се родасуйемо?

Ка погледа по-добре има и 
нво да видим. Това Величко оди 
наше село, на Сотира син од 
шурулею му?

— Ти ли си бре 
могу да те познайе 
ворму, напрайил си се но Ге
нерал.

И чудимо се що у село нема 
човеци. Брат по брата та и два 
та у предузейе, а после сино
ве, снайе, унуци, шуряци лъно 
улазе.

останем у град два-три дъна. 
Ако идем при Сотира, че ми 
се сърди Пера, ано отидем при 
Перу, че ми се сърди Сотир. 
Тена и напрайи ...

Ка у град, питам за адресуту, 
чунам, нема никой. Комшийе 
ми реноше: сви на работу . ..

Кой да чека до два, рено, че 
идем у предузейето да видим 
първо Сотира. Питам доле на 
вратата: Туна ли работи Пет
ров?

— Кой Петров?
— Сотир — одговарам му я.
— А я мислим тражиш Пе

ру ... — одговори ми човекат.
Разбра, че тува работе и Со

тир и Пера. Бре убава работа. 
Брайа роцени па си работе за- 
йедно. Що човеци да се траже 
по град, на брат на брата пот- 
ребе. Тена зайедно.

Излезоше мално

★
... в Народния музей в Зе- 

мун се намират известни худо 
жествени творби на сръбсната 
живопис от 18 и 19 столетие, 
между тях са нартините Павел 
Гюркович, Живно Петрович, Па 
вле Симич, Стева Тодорович иДВЕ АНЕКДОТИ ЗА МОША ПИЯДЕХумор
АР-
★ДОПЪЛНЕНИЕ ---------- новият белградски пана
ир е построен на площ от 
300 000 м2. Само площта под 
куполите възлиза на 40 000 м*. 
Павилоните са построени от же 
лезобетон и са съвършенство 
на съвременната строителна 
техника.

На едно политическо събрание, състояло се след 
войната в едно градче в Сърбия говорил Моша Пияде. 
След това взел думата и председателят на общината.

— Аз ще допълня другаря Мошо... започнал сво
ето изказване председателят и през цялото в различни 
форми повтарял, че той допълнява другаря Пияде.

След събранието Моша Пияде и председателят 
на общината минали с кола през града. Автомобилът 
постояно подскачал по лошите улици.

— Другарю председател, нак би изглеждало ти 
да попълниш и тези дупки по улицата? — казал Моша.

Величиео? Не
я уни

★
... Според преброяване на 

населението през 1717 година 
Белград е имал 924 семейства, 
от които 494 сръбски. Пред 
края на австрийското владение 
Белград е имал до 15 000 жи
тели, от тях до 5-6 000 сърби.

по-после. 
Седомо та си поговоримо. Са МАННА

ИСКА ПРОМЯНАХумор — Другарко, ето ви 
книгите, които учителка 
та ни беше поръчала да 
прочетем през първия 
срок!

— Добре, а нови ще взе 
маш ли?

— О, не! За втория 
срок не ние казала ни
що!

Когато се завърнал от затвора Моша Пияде, дру- 
гарите му искали да намерят по-добра нвартира. Адво
катът Бора Проданович го завел на Дедине, нъдето в 
една вила му предложил хубава стая.

Щом отворил вратата Моша се дръпнал назад.
— Не иснам тази стая — казал Моша.
— Защо, не ти харесва? — изненадал се Про

данович. — Е, добре, нанва си имал в затвора?
Също такава — тъжно се усмихнал Моша и 

показал решетните на прозорците, ноито били 
ни за защита от нрадци.

★— Другарю учител, от 
утре обещавам да идвам 
винаги с хубаво написа
ни домашни!

—Това съм слушал 
друг път!

— Сега говоря сериоз 
но. Дядо вече се пенсио
нира!

... Владичин хан е получил 
името си от един хан, постро
ен от страна на сръбския епи 
сноп-владика Паисие през 17 
столетие. Около този по-късно 
е създало селище, което е по 
лучило и името по 

Според едно описание

И

този хан. 
ханът

е била огромна сграда, построе 
на от камък и тухли. Ханът 
имал огромни сгради.
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