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♦ ГОДИНИ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
♦❖
♦
♦

♦♦
:
♦

маропмосI а ♦Ссг,р Югославия . Провеждавайки в дело Лениновата мисъл за отмирането 
на държавата и лозунга „Фабриките на работниците :— земята 
на селяните“, новата народна власт у нас, непосредствено, 
след извършените подготовки, пристъпи към осъществяване на 
тази велика идея. Към края на 1949 и началото на 1950 го
дина бе прието решение на Стопансния съвет на правителст- 
вото на ФНРЮ (днес СФРЮ) и Напътствие за основаването 

7 и раВотата на работническите съвети в държавните стопанс- 
▼ ни предприятия.

♦
27 ЮНИ 1975 * БРОЙ 713

Ьесия на общинската скупщина

* ГОДИНА XVII * ЦЕНА 1,20 ДИНАРА
♦

В ДИМИТРОВГРАД ♦

ЩЕ СЕ СТРОИ НОВ ВОДОПРОВОД
ТОЙ ЩЕ ОБХВАНЕ ДИМИТРОВГРАД И ОСЕМ СЕЛА В ЗАБЪРДИЕТО

топопинекото арело” Димитров 
град с околните села 
села в Забърдието. Построява 
нето на обекта ще струва око 
ло 13 милиона динара 
които 5 милиона и 700 хиляди 
динара
ликансната общност по здрав
но осигуряване на работници.
Републиканската общност по 
пенсионно и инвалдно осиигу-

♦♦
: Първият работничесни съвет 

у нас е създаден на 29 денем 
година в завода 

„Първоборец“ в Солин край 
Сплит. Новият етап в развитие 

ЩНто на работническото самоупра 
у-. вление започва с приемането 
вмна Основния закон

щ;: >♦ ври 1949
♦

$*❖I На сесията на Общинската 
;нупщина в Димитровград от 
Р юни бе прието решение за 
(риобщаване на Димитровград 
ца община към Междуоб- 
кинската регионална общност 
I град Ниш.

ряване. Междуобщинската об- Ф 
щносг по здравно осигуряване Ф 
ь пирот, а ще участвува и ко- Ф 
муналното предприятие „Ус- Ф 
луга“ в Димитровград със сред Ф 
ства от амортизация на 
гашния водопровод 
истаналата сума ще се обез- Ф 
печи чрез местно самооблага- Ф 
не, предимно чрез трудови ак- Ф 
ции. Ф

Прието бе и решение за пое Ф 
трояване на санитарен пункт Ф 
на граничния преход при Гра- Ф 
дини. Средства обезпечават Ре Ф $»- 
публиканските общности по Ф 
пенсионно и инвалидно ооигу- Ф 
яване и осигуряване на рботни Ф 
ци и Съюзният номитет по 
здравеопазване и социална за- Ф 
щита.
. На сесията бяха установени 
нови цени на кравето мляко. Ф 
Непастеризирано краве мляко Ф 
занапред ще струва 4,20, а Ф 
пастеризирано 4,50 динара, от Ф 
носно 4,70 динара в опаковка. Ф 

Приети бяха и донлади 
работата на Общинската скуп- * 
щина и Изпълнителния съвет Ф 
през изтеклата година.

и осем
за управле- 

■гнието в държавните стопанс- 
Рки предприятия и по-висшите 
И стопански сдружения от стра-
■ на трудовите колективи.
Е На първата извънредна се- 
Щ сия на Народната скупщина на
■ ФНРЮ от 27 юни 1950 година
■ със Закон бе 
В принципа с фабриките, мини
■ те, съобщителните 
Р стопански институции да уп-

рвляват трудовите колективи.
През 1953 година бе въведе

но самоуправление и в просве 
тата, науката, нултурата,' здра
веопазването, социалните 
жи и в жилищните общности 
В новия Конституционен 
от 1953 година
самоуправлението е внесено 

■ следното: „Обществената соб
ственост

от
ф 'досе- 

в града.обезпечават: Репуб-

| Делегатите гласуваха и реше 
е за построяване на водо- 
овод, който да снабдява със 
^—-питейна вода от „Пър-

р провъзгласен

и другите
.

I

ШшЛ! О гри

♦ закон 
в член 4 за

■

: над средствата за 
производство, самоуправление
то на производителите в сто
панството и самоуправлението 
на трудещите се в общината, 
града и селото, са основите на 

•й общественото и политическото 
устройство на страната.“ През 
1955 година у нас бе въведена 

V и комуналната система.
В новата Конституция от ап- 

рил на 1963 година е разрабо- 
тено правото на трудещия се 

д човек и гражданин на самоуп
........ Равление и т<>8а стана същест

вената отличителна черта на 
нашето устройство. В тясна

;
♦за ♦1

X 1

______ А. Д. ♦

♦
Франьо Херльв- 
вич и Славко 
Зочовин в Дими
тровград

--у♦
V“ ‘.'-Ш

Й. Б. Тито

връзка със самоуправлението е принципът на разпределение 
според труда. Това е едно от основните социалистически на
чала, които започнаха да се прилагат с въвеждането на само
управлението.

В Конституцията от 1968 година самоуправлението бе 
разработено и усъвършенствувано още повече. Самоуправле
нието като форма е в постоянно изграждане и ползвайни бо
гатия опит на многобройните трудови организации, получава 
ново съдържание и става все по-близко на трудещия се.

Обяснявайки същинския смисъл на новите 
ционни промени в нашата политическа система на Десетия 
конгрес на СЮК др. Тито между другото изтъкна:

„С най-новата Конституция от 1974 година са извърше
ни коренни промени в нашата политическа система. Смисълът 
на тези промени е да се обезпечи властвуваща позиция на 
работническата класа и трудещите се изобоцо в изпълнението 
на функциите на властта и управлението с другите обществе
ни работи, както и занапред да се развиват отношенията меж
ду народите и народностите върху основите на равноправие и 
солидарност и отговорност на всяка република и автономна 
област за собственото и общото развитие. В развитието на 
самоуправлението е изразен континуитетът на нашето револ
юционно развитие, което започна с първите Народоосвободи- 
телни отбори през 1941 година — към демократически обли
ци на нова народна власт.“

Най-съществената новина в нашата политическа сис
тема се отнася до напуснането на класичното представителст
во в снупщинската система на власт. На историческата сце
на излезе един напълно нов вид на политическа система на 
работническата класа с най-широка самоуправителна основа 
— делегатската система.

Другарят Тито, говорейки на Десетия конгрес на СЮК 
за основите и същността на новата делегатска система у нас, 
между другото каза:

„Основата на делегатената система е трудещият се човек, 
производител и гражданин, самоуправително организиран в ор
ганизациите на сдружения труд и другите видове на самоуп
равително организиране на трудещите се хора, в местните и 
другите самоуправителни общности и обеществено-политичес- 
иите организации. Със създаването на делегации в основните 
самоуправителни общности се обезпечава, те относно деле
гатите, действително до изразяват жизнените интереси на. 
средата, в която живеят и работят. В това е дълбоко демо
кратичният характер на делегатената система... Онова, кое
то като червена нишка пронизва делегатската система като 
основа на нашата политическа система е — че в развитието 
на новите самоуправителни институционални форми в центъра 
но вниманието трябва да бъде ЧОВЕКЪТ, нато смисъл и цел 
на революционната борба на работническата класа.“

В сряда, миналата седмица в 
Димитровград пребиваваха съю 
зният секретар на вътрешните 
работи Франьо Херльевич и 
републиканския секретар на 
вътрешните работи Славко Зе 
чевич със своите сътрудници, 

разговорите
ществено-политическите 
ботници те се запознаха 
проблемите на тази крайграни 
чна община. След нато посети 
ха за Пирот.
пункт при Градини, отпътува
ха да Пирот.

конститу-

об-В с
ра-

с

М. Б.

Велимир Коваче- 
вич - началник на 

мвждуобщинския 

СУП в Пирот
На съвместно заседание на 

трите съвета на Общинсната 
скупщина в Димитровград на 
23 юни т. г., а въз основа на 
чл. 15 на Статута на Общинска 
та скупщина 
съгласие за началник на об
щия Секретариат за вътрешни 
те работи за Пиратска, Дими 
тровградска и Бабушнишна об 
щина да бъде наименован Ве 
ли мир Новачевич, досегашен 
началник на тази служба.

Предложението бо прието 
единодушно.

бе дадено

ПЯСК()ПГ| нейна М.А. Милан ВЕЛИЧКОВ



. ... ппсчмпРНТЛ ТИТО ДО СВЕТОВНАТА НОНФЕ 
1 ?Е°НЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА ЖЕНАТАТЪРСИ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ 

и ОТГОВОРНОСТВСЯКО ПРАВО Разрешаване проблемите 

за положението на жена
та допринася за разцвета 

на обществото

I

че СъюДоланц изтъкна, 
комунистите през 

години идейно и ор 
укрепна, но него | 

не целеше у- 
сеое

ване, 
зът на

по

следните 
ганизационно 
вото укрепваме
нрепвано поради самия 
си но затуй, за да Ьъде интс 
грационна и моторна сила на 
нашето общество.

Съюзът на комунистите, на 
за доланц. не е нласичесна по 
литичеока партия, но това е 

идеини съмишленици.
гюлитичесна пар- 

бори да дойде на 
да се задържи на вла 

Съюзът ма комунистите 
вла

тридесет милиарда дина- 
нянои налуч 

дори 
ноето

за на
ра. а че според 
квания и предпоставки 
трикратно' по-големи,
представлява.страхотен натисн

което води към

политичс-Неотдавна пред 
гния актив на.Ьелград Отана 
доланц говори по актуалпн 
политически и стопански въпро 
си и за събитията в междуна 
родното работническо движе- 
ние.

върху цените, 
инфлация.

Той изтъкна, чс
желае, преди да се дои 
общ интерес и общ до

сега обаче блемитв за положението 
жената, значи принос към оо 
щия разцвет на цялото общо 
гтво а с това и за напредъка 
на цялата световна общност и 
обратно. Борбата за обществе 

прогрес и правата на чо 
част от ноято е и 

на жената

наположението на РепубликатаГоворейни за 
нашата страна след 21-о за 

Стане Доланц изтън 
важно, че Съю 

от тоя пе

Президентът 
йосип ьроз 1ИТО отправи след 

поръка до Световната кои 
положението на 

света, провеждаща

всеки 
де до
говор за развитието, иещо.да по 
строи, което представлява сво 
еобразен шантаж, а говори за 
това, че не всички сме схва
нали, че живеем в многонаци
онална общност и че до общ 
интерес трябва да се дойде 
чрез договаряне.

в
съюз на
нласичеснага
тия се 
власт и 
ст, а
само иницира предаване 
стта на работническата класа, 

да владее в нейно име. 
Разбира се, за да осществи 
тази своя роля на съюза на но 
мунистите е необходимо идей
но-политическо и професионал
но знание. Понеже понякога се

седание, 
на. че е твърде 
,,,т на комунистите 
ЗЪ1п извлече не само поуки, 
Р П лпказа че е бил непоно 
Гвбим и споообен да преодо 

6 тези ситуации по демонра

А тези поуки стаи<>ха о
на цялото наше насе 

Хората схванаха, че сз
самоуправительа оо

за вой

ната
ференция за 
жената в 
.се в Мексино:

„Голяма чест ми 
удоволствие да поздравя уча 
ствуващите на Световната кон 
ференция на Международната 
година на жената. 11озволете 
ми по този повод особено да 
поздравя обстоятелството, че 
инициативата за свинванет-о на 
тази конференция потече 
ООН и че се провежда в лрия 
телсно Мексино, миролюбива, 
необвързана страна, която по 
вече пъти, по различен начин, 
доказа своята готовност за уре 
ждане на световните пробле 
ми чрез широкото международ 
но сътрудничество и споразу 
мение. В името на СФРЮ и

нияе и лично равекавноправието 
неразривни.

Дълбокото съзнание на 
шите народи за този фант се

освободителната оор

— са
лее а нетичен 
сътресения на-

изяви ИВ 
ба против фашисткия окупа- 

същевременно бе оо 
обществени отно 

, а и
част от бор

ни.
ственост тор, ноято 

рба за нови 
шения в Югослазия, 
вред в света, като 
бата — във Втората световна 
война и целия следвоенен пе 
.риод — против корена, от кои 
то е поникнал фашизма, а кои 
то и днес се запазва и раж
да в различни форми на под 
чинение на народите и угнети 

човека, а с това V 
на т&*г‘

отслучва онези, които нямат зна 
ния и но са в състояние проб 
лемът да изтъкнат на друг на 
чин, изхождат от позицията 
на власт. Действително, има и 
такива, ноито съзнателно тла 
скат Съюза на 
единствено от позицията 
власт да може да урежда не 
щата. Затуй трябва, изтънна 
той, да се търси от работни
ците възможно повече да у- 
чат, да схващат.

ление. 
мо в една на-(Й |11'НОСТ има перспективи 
чни наши народи и ааР0'':|°^о 

един наш н.раи. пито 
област не 

сами за
и че нито
една републина и 
могат да съществуват 
себе си, не могат 
бе си да бъдат достатъчни, ме 

интерес и своето рт 
постигнат само в 

социалистическа
Югославия.

номунистите 
на.!-

сами на се-

гат своя 
звитие да 
рамките на 
самоуправителна 
Доланц също наза, че нашите 
хора са разбрали, че в усло
вията, при които живеем, е 
необходима една интеграцио
нна сила,
делее слабостите и 
сила е Съюзът на комунисти 
те. Той изтъкна, че а*1

известен пз-

в свое лично име желая пълен 
успех на работата на конферен 
цията:,

Счи>ам
че по въпросите за 
■нието 
та об

ване на 
скримина цията 

УчаствувайкиСтане Доланц след това го 
вори за сегашното политическо 
положение в Сърбия и Бел- 

подчертавайки, че Съю- 
комушетите в Сърбия

за твърде

■''чата и р
град, 
зът на
и Белград от периода на раз 
плата с либерализма е напра 

фантастични нрачки и съз 
даде добра политическа плат 
форма.

Завършвайки 
си, Доланц наза, че днес в на 
шата страна се срещаме с два 
вида опозиция — едната, ноя 
то предлага нонцепт на реста 
врация на старите капиталисти 

и втората,

ганизг 
посве- 
Вижд.| 
лата . 
ции, | 
те на 
и ус§ 
дят I

която може да над 
че тази Стане Доланц

Говорейки за функционира- 
на политическата оистема 

на Констигу
нето
върху принципите 
цията, Доланц изтъкна, че е 
факт, че твърде бързо разру 
шихме стария държавен апа- 

което е добре, но че 
сектори недостатчно бър 

отноше

вил
говори, понеже

важеше теорията, чериод
един такъв Съюз на комунист 
те не е необходим на само'/ 

А тази

изказването,

вправителната система, 
теория не само, че беше реан 
ционна и контрареволюционма. 
но целеше да разруши всичко ,ния 
онова, което за тридесет годи временно и работи, и 
ни постигнахме. и Че работи, за да живее ро-

Раяглежлайни- .......добре, той подчерта, че трябда
то положение, Доланц посочи да зап0чне да се урежда обще 
необходимостта от конто—п ствено-политичесната 
и широна полчтичесна акцт 
на всички субекти на нашето 
общество. Трябва точно де се 
установи, кои инвестиции нп 
са покрити, но също така тряб 

утвърди,

вират, 
някои
зо изграждаме нови

Като каза, че човен съще 
живее

нитб
ном|
вся]
мои
за/Ячеони отношения, 

която предлага концепт на въз 
становяване на централйстиче 
сна, унитаристичесна и бюро 
кратична система. Донато пър 
вите, според думите му, 
представляват реална опасност 
вторите при изострено стопан 
ско положение, могат да на
мерят известен отклик. Като 
каза, че с втория нонцепт се ра 
зминахме през 1948 
Стане Доланц изтъкна, че тряб 
ва да се види нъде са тези 
пунктове, които в определен 
момент могат да станат жари 
ща и срещу, тях може да се 
борим ако ясно ги забележим, 
ако идейно и политически, из

да-
РФсистема

като цяло, в която ще се дър 
жи сметка за трудовия човен, 
нанто на работното място, та 
на и в мстото, нъдето живее.

Посочвайки старата истина, 
че всяко право търси и задъл 
жение, и отговорност, той под 
черта, че характерът на само 
управителното общество не и 
в това всеки да може различ 
но да се владее, но дисципли 
ната, реда, законността и отго 
ворността да са 
предпоставки за функционира 
нето на нашето социалистиче 
ско самоуправително обще
ство.

не ще*-----
то
ТИВ1
вся*
нас*теда ■ се 

инвестиции 
ходими, а са още непокрити, 
а от нои може да се откажем. 
Понеже една нриза, нъдето и 
да било, ще се отрази и въ"1 
ху всички останали. Също иа 
тъкна той, трябва ясно да се 
каже кои артинули и занапред 
ще внасяме, а кои няма. нам 
во имаме сметна да внасяме.

ва
ниса година,

нормални ь
лизайки с определена положи 
телна политическа програма, 
ги превъзмогваме.

!а какво не.
Доланц подчерта, че спрямо 

располагаемите сведени?, стон 
костта на непокритите инвести 
ции в момента ногато приема
ме развойни планове,

В по-нататъшното 'си изназ-

Вили Бранд посети Югославия НО:
нгвъзли- На срещата президентът Ти 

то и Вили Бранд водиха разго 
вери върху предстоящата Кон 
ференция за европейско сътру 
дничество и сигурност, за кри 
зата на Близкия изток и на 
Кипър, за положението в Пор 
ту галия и върху някои други 
въпроси.

На 24 юни т.г. по покана на 
президента на Републиката и 
председателя на СЮК Йооип 
Броз Тито на двудневно посе
щение в Югославия пребивава 
председателят на Социалдемо 
нратическата 
майската федерална република 
Вили Бранд.

стшшш Н>
ркг-гт»»»<н ИА ПТхПГ/Г Р

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГООАВИЯ 

Излиза всени петън 
Урежда редакционна 

колегия
Дирентор, главен и 
отговорен редантор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редантор 

СТОЯН СТАНКОВ 
Технически редантор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш. Кей 29 денември 8
Телефони: директор----
46-454. Редакция 46-845 

администрация 46-343 
Годишен абонамент 60. 

а полугодишен 30 
динара

Текуща сметне

СДН — Ниш 
Печатница ..Ву* Кере-

»** Гт ПвУипичч 
М» ТУ —

партия на Гер- 1411г-
6й.

МОЗАМБИК - НЕЗАВИСИМА СТРАНА пише:
подложена на хирургическа интервен

ция от Хитлер; незначителна част от нея била присъединена 
към фашистка Италия“. Другарят Коларов не казва нищо 

• какво се е случило с голямата, основната „част“.
Както Ви о известно, на заседанието на Балнанския сек 

ретариат [12 август 1941) във оръзка с' това имах не много 
приятно разискване с другаря Коларов.

Не се считам за призван на другаря Коларов да на
помням някои основни становища на марксизма-ленинизма. Из 
вестно ми е, че другарят Коларов често почеше, че същин
ският интернационалист преди всичко трябва да води борба 
против собствената буржоазия.

В същата статия другарят Коларов пише следното: 
„Хитлер успя да въведе своите войски в България и по този 
начин да заплаши Югославия оу гръб“.

Излиза, сякаш „невинната" българска буржоазия е обез 
честена, като че ли не е развила националистическа истерия 
и лакомо, подло начело на войсната, в която за съжаление 
се намирали подведени български селяни и работници, вмар- 
ширувала не само в Сърбия, но и в Македония и доброволно 
превзела ролята, на хитлеристки жандарм.

- - ,-|ич >. гл, иу>1|

„Македония също бе
На 24 юни държавата Мозам на другаря Тито до Самора Ма

бик, след 470-годишно порту- шел, легендарния вожд на
галско иго, бе по тържествен фронта за освобождение на
начин провъзгласена за неза Мозамбик, между другото се
висима страна. Цялото населе казва: „Мозамбик е светъл при
ние на Мозамбин с неописуе мер как един народ трябва да
ма радост дочака свободата се бори за независимост и
и независимостта. В честитката овобода.”

Нова диверсия на емигрантите
Служещите в 

мисия, живееши в сградата на 
мисията, и ония които набър 
зо дошли след 
са убедени, че това е дело на 
екстремната югославска поли
тическа емиграция.

югославскатаВ началото на тази седмица 
пред сградата на югославска 
та мисия при Обединените на 
ции е взривена бомба. ЧовеШ 
ки жертви не е имало, но на 
сградата на мисията и на съсе 
дните сгради са причинени го 
леми материални щети.

еноплозията.

« м ц.
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ЗАСЕДАНИЕ НА
общинската конференция!

01П11ПГ НА ССМ В АИМИТР0вград

®ЕЙН||СТ Н* МЛАДИТЕ
сегашната си дейност ОбшТн Твени 
ската конференция на СъюзТ Ческото 
на социалистическата - лото

Димитровград, 
неотдавна в "

По повод Деня на бойците и Деня 
ДИМИТРОВГРАД

на въстанието в Сърбия

В ЗНАК НА ЮБИЛЕЙНАТА 

ПОБЕДАре»И в социалисти- 
^преобразование на се- 

специална 
чи първичната 
ССМ

Бяха похвалени и 
Иванов от Снървеница, .Гроз
дан Георгиев от Барйе и Евдо 
кия Герова, Благой Васов, То
дор Пешев и Никола Николов 
от Димитровград.

Станчо
похваламладеж 

състояла се
ни. че дейнос!'таИнРяОВп'?аА 
та младежна организациТсТе 
засилила във всички първични 
организации. Еединодушно бе 
прието, че повечето 
те са схванали 
новото

полу-
организация на 

в село Скървеница, 
развитието на

в

Тазгодишнотооце чествуване 
Деня на бойците (4 юли) и 
Деня на въстанието на сръб 
ския народ и народностите на 
територията на Сърбия (7 юли) 
ще изминат под знана на 30- 
годишната от победата над фа 
шизма. И тази година по по
вод Деня на бойците в Петър 
лаш ще се организира народ 
но увеселение. Борческите ор 
ганизации от Долна Невля и 
Петърлаш ще положат венци 
на възпоменателните плочи.

Централното трържество на 
Деня на въстанието на наро 
да и народностите в Сърбия та 
зи година ще се организира в 
Сенокос, край „Изворище", къ 
дето на 2 юни 1944 година е 
формиран Царибродския парти 
зански отряд „Момчил войво 
да”. Тазгодишното тържество 
ще влезе в аналите на орга
низацията на Съюза на бойци 
те в Димитровградска община 
понеже на Деня на въстание
то ще се открие възпоменател 
на чешма и в Сенокос ще се 
постави „Благодарствена пло
ча" за себеотрицанието на 
сенокошани за помощта и

участието им в Народоосвобо- 
дителната борба. Това село бе 
домакин на отряда „Момчил 
войвода.”

В тържеството се предвиж 
да участието на всички бой 
ци от Царибродския отряд и 
всички участници в НОБ 
този край, на които са изпра 
тени покани.

Отрядът на разузнаватели.те 
(извидници) „Момчил войвода”, 
който носи името на партизан 
ския отряд, накто и през пре 
дишните години ще тръгне на 
партизански марш — по стъп 
ките на Царибродския отряд. 
На 7 юли той ще се придру 
жи в Сенокос на общенарод 
ното увеселение.

физическата
тура — в ГоиН

А. Д.
от млади- 

същността на 
преустройство в Съюза 

^социалистическата
Също бе

отмладеж.
оценено, че

ло и пропуски в работата И3а 
преодоляването
пълно

им е нужно
то а ангажиране на младежи
те, а особена роля трябва да 
изиграят активите на младежи 
-комунисти, които до края на 
месеца ще се учредят.

Досега не е обръщано 
тъчно внимание г 
товките за приемане 
те в ССМ. Имало е 
бездействие.

За надделяване на същите__
Конференцията заключи да за 
сили отговорността, а заключе 
нията, ноито се приемат да се 
претворяват в дела.

Особено внимание Конферен 
цията обърна на въпроса за 
помещенията за събиране на 
младите. Както 
конференция, така 
те организации, нямат собстве 
ни помещения. Това е причи
ната, че не винаги могат да ор 
ганизират своята 
или да решават въпроси от 
всекидневния си живот.

Успешно бе оценено и про
веждането на акциите „Най-до 
бър ученик, паралелка, клас” 
и „Младият работник-самоупра 
вител". Прието бе заключение 
да продължат и занапред, по
неже развиват всред младежта 
състезателски дух, както в 
производството, така и в учи
лищата. За провеждане на 
акцията „Младият земеделец 
— стокопроизводител” — 
няма условия. Младите в ди
митровградските села се посе-

доста 
върху подго- 

на млади 
и явления на

М. Б.

СУХИ дол

Ново
училищаМомент от конференциятаОбщинската 

и първични
В Сухи дол през миналата 

година започна строеж на но 
ва училищна сграда за нужди 
те на четиринласовото учили
ще. Същата ще бъде готова 

тазгодишния 
Деня на боеца 
юли. Според проектосметката 
и договора за построяване 
на сградата — сумата възлиза 
на 22 хиляди динара, от ноито 
100 хиляди е обезпечила Об
щинската образователна общ
ност, 70 хиляди динара Общин 
ската общноот по пряка дет
ска защита в Сурдулица и ос 
таналите 50 хиляди динара — 
местната общност в село Но 
строшевци и населението от 
Сухи дол.

За отбелязване е, че броят 
на учениците в Сухи дол няма 
да намалява през идните ня
колко години, накъвото е слу 
чаят с другите училища в то 
зи край — и затова изгражда 
нето на нова училищна сграда 
е необходимо — изтъкна Рад 
но Сотиров, председател на 
местната общност в село Ко 
строшевци.

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА АВТОГУМИ В СЪРБИЯ

Договор зо посгроявоне ко фобрико о Бобушнмцо
С отпочването 

на фабрика за
на вътрешни автомобилни гу
ми в Бабушница започна и съ
трудничеството между „Тигър”
— Пирот и „Милое Закич" — 
в Крушевац. Споразумението 
за построяването на тази фа 
брина подписаха миналата сед 
мица в Стопанската камара в 
Сърбия директорът на „Тигър”
Радмило Маринкович и дирен 
торът на „Милое Закич” Вой 
слав Савич.

Цехът в Бабушница ще за
доволява нуждите от производ 
ство на автогуми в Пирот и 
Нрушевац, както за съществу-

активност

за празник
четвъртина строежа 

производство
ваща, така и за бъдещата про 
дукция на пневматиката. Инак 
фабриката се строи нато ООСТ 
на пиротския „Тигър".

„Тигър" и „Милое 
становищата си около изграж 
дането на напицитетите за въ 
трешни автомобилни гуми съ
гласуваха в Стопанската кама 
ра на Сърбия, а в тази асоци 
ация на стопанството затворе 
на е и нонструкцията на фина 
нсиране на строещия се цех 
в Бабушница. По този начин е 
преодоляно построяването на 
отделни напацитети за произ 
водство на автомобилни гуми.

Със споразумението, подпи

сано в Камарата на Сърбия, 
което председателят й Петър 
Костич нарече „ембрион на 
бъдещето сътрудничество" на 
нолентивите в Пирот и Круше 
вац, е договорено, че бъдеще 
то увеличение на капацитети 
те в Бабушница (доколкото бъ 
де необходимо) ще обезпечат 
двете предприятия със съвме 
стни капиталовложения.

Капацитетите на фабрината 
в Бабушница в първата фаза 
ще бъдат шест милиона вътре 
шни автомобилни гуми, годиш
но, а редовното производство 
се предвижда за 1976 година. 
В този цех ще работят 600 
работници.

Закич"

щават взаимно, устройват спор 
тни срещи и предават култур
но-забавни програми.

За активна работа и осъщес

В същата книжна на „Комунистическия интернационал“ 
в статията „Единен антихитлеристки фронт на народите“ 
отделна глава се говори за съпротивата на българския 
род. В статията се твърди, че б'ьлгарските офицери не смеят 
да дадат на войниците муниции (вероятно в Сърбия и Маке
дония не са вмарширували без муниции) и по-нататък, че „в 
България в Пирот е дигнат във въздуха железопътния мост и 
е спряно движението".

Нима това не е признаване за окупацията и анексията 
на собствената буржоазия. Другарят Миров, иогато при

ме уведоми,

ва изнася сведението, че „българските окупационни власти 
в началото на 1942 година подлагат на терор в Битолсни 
окръг и в околността на Скопие, зарад подкрепата на югос
лавските партизани. Значи, не на своите, македонски, но 
югославските партизани. Че това не е случайна грешка се 
вижда по-нататък в текста, нъдето се казва, че „македонците 
и тракийците единно и пожертвователно подпомагат освободи 
телната въоръжена борба на местните югославски и гръцни 
партизани".

в
на-

М. Величков

БОСИЛЕГРАД

Тържества 

на Църноок
Другарката Благоева пише, че хитлерискитенего 

че мате-
сатрапи

„по искане на хитлеристкото командуване изпратили българ
ската армия в Сърбия" — и че това е „същинска помощ на 
германските фашистки завоеватели в тяхната война против 
руския народ, защото това даде възможност на германсното 
командуване да прехвърли част от германските дивизии на 
съветско-германския фронт". Считам, че другарката Благоева 
не е имала никаква нужда различно да тълкува онупацията 
на Сърбия от окупацията на Македония.

Статията на другаря Влахов изнася факти за все по- 
голямата борба на македонския народ срещу всички окупа
тори, включително и българските. Той говори за македонски
те славяни, като за основна националност, която населява 
Македония, за забраната на населението да се наричат ма
кедонци, да говорят на свой език, да споменават имена на сво 
ите народни герои, наквито са Гоце Делчев, Сандански, Димо 
Хаджи Димов и други, за зверствата на хитлеристките’фаши
сти и техните български ламеи, за съгласуване на своята бор
ба с борбата на партизаните в Югославия, Албания и Гъо 
ция. н

се интересуваха за този материал, 
риала е прегледал и одобрил другарят Ноларов.

2) Молих Ви да ми дадете възможност за предаване
то Свободна Югославия“ да получа данни, с които разпо
лагате за борбата в Македония. Изпратихте мс при другаря 
Червенков и по възможност да ползвам материали от преда- 

Радио станция „Христо Ботев“.
Прелистих предаванията за няколко месеца. За съжа- 

използвам само две вести. Обаче лреглеж- 
констатирах, че и в тях се говори само

Председателството на Общмн 
ската конференция на Съюза 
на бойците в Босилеград извър 
ши подготовки за чествуване 
на 4 юли — Деня на боеца 
и 7 юли — Деня на въстани
ето ,в СР Сърбия.

Главното тържество на 4 юли 
ще се състои на Буков рид, 
на планината Църноок. Тук ще 
се устрои традиционна среща 
*на борческите организации от 
Босилеградска и Търговишна 
общини. Пред паметника на за 
гиналите партизани ще бъдат 
положени свежи цветя и вен 
ци от

ванията на

ление можах да

зГокупТция^жГсърбия. че българските войници се призо
вават да не се борят против сръбските партизани.

за с'ьстава ма Всеславян- 
юли3) Известна Ви е историята ,

ския комитет. По Ваше предложение е създадена (през 
1941) инициативна група за подготовка на Първия ®се™а®я,'' 
ски конгрес (Мануилски, Коларов, Джержинсиа, Шверма и 
Влахович)Р Аз бях задължен да израб°тя проента за 
чителния документ на Конгреса и да ПР°ДЛ°
Комитета от Югославия. Предложението в Помила да влс 
зе един обществен работник от Македония ^АРУ Р 
срещна отпор. Вие за това предложение проявихте пълно
разбирателство.

Можете ли да си представите, другарю Димитров 
доумеиието на читателя, когато прочете двете статии в елнп 
и съща книжна. Ще се запита нанво е становището на ному- 
нистите в Югославия и България по манедонския въпрос

Аз се съгласих с Вас, че някои въпроси сега, в разга
ра на войната не трябва да повдигаме, но съм дълбоко убе- 
дон, че Вие със своя авторитет и всестранно познаване на 
проблема можете да повлияете

не-

двете борчески организа
Обаче списанието на Всеславянския комитет Славяни",

чиито статии се препечатват в прогреси САЩ и Южна 
солниците от славянските страни в На ада, САК и ЮЖ1ча 
Америка, отразява две различни становища 
на Македония, и Югославия.

Последната септемврийска 
няколко дни публикува две статии 
4а Благоева, другата на Димитър >- 

Другарката Благоева нарича
Ви райони“ на България, за радрама „в по-голямата 
тракийското население в- обл',"|г(Рд™с1^. Другарката Благое-

ции.
Чествуването на 7 юли — 

Деня на въстанието ще бъде 
организирано също на Църноок, 
По случай 30-годишнината от ос 
вобождението и победата над 
фашизма, на тази дата тук ще 
бъде тържествено предадено 
на употреба възпоменателна 
чешма, построена от Общин 

борческа 
Босилеград,

нянои истини, които поне на 
мен изглеждат, че са очевидни, да бъдат публично 
дани, по

книжна, която излезе преди 
1. Едната на другарката Сто- 
Влахов,

окупирана Македония „но- 
от старито. Тя счита, че

розглеж- 
и но-начин, който няма да продизвинва обърквано 

доумение при комунистите.

23, .9. 1942 година скота организация вДругарски привет
В. Влпхопичси част о българско" —' а не В, В.
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В 60СИЛЕГРАДСНА
НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ

ИЗ ДЕЙНОСТТА 
ОБЩИНА

в гимназиятаДелегацията
успешно изпълнява 

задачите сиДЕЙНОСТТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ в ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА I
_ Нашата делегация се ин

тересува не само за въпроси- 
те от учебното дело, но и за 
1,7 от значениеМЯСТО, КЪДЕТО СЕ 

СЪГЛАСУВАТ ИНТЕРЕСИТЕ
година успе

назията „Иван Караиванов 
Босилеград. Тази делегация на 
броява 34 членове от гимнази 
ята. отделението за квалифи
цирани работници и от Цен

зГц^атаТобщ”на. Например, 
повече пъти обсъждахме и за 
емахме становища по^провеж

на стопанските 
и др. С голяма се 

обсъдихме въпроси- 
на до-

в

на „зеленияданв
обединяване 
организации
пиозност -
те за разпределението

нестопанските организа 
всички сво- 
изразходват 

а съвсем мал 
за фондовете —

пуннт Градини и т:н. Във 
връзка с тези въпроси делега
цията бе на мнение, че Об
щинската скупщина трябва да 
'Приеме решения, предложени 
от Изпълнителния съвет и раз
гледани от всички делегации.

формирането на Общно
стта за комунални дейности, ре 
шението за увеличение цените 
на някои продукти, построява
не на регионален водопровод, 
санитарен пропуск при гранич

нияДелегацията на Местната об 
щност в Димитровград обще
ственото договаряне за сдру
жаване на общините в Между 
общинска регионална общност 
— Ниш, материалите във връ-

ка с

хода в
ции, ноито почти 
бодни средства 
за лични доходи, 
но отделят 
изтъкна Тодорова.

Когато става дума за реша- 
общите и съвместни 

в дейността на де- 
’ особено важно мя- 

взаимното им дого 
. В до-

Оовен материалите за сеси
ята, на Общинската скупщина, 
бяха разгледани и някои други 
въпроси. Бе повдигнат въпроса 
и във връзка с проблемите на 
Центъра за култура, с желание 
същите да се преодолеят, а 
делегацията да даде свой при 
нос.

Делегатът не е пощальон, 
а политически 

амгажираиа личност

ване на 
проблеми, 
легациите 
сто заема
варяне и споразумение 
сегашната си дейност делег - 

гимназията това не е 
обаче то се на

цията в 
прантикувала,

като необходимост.
— Има редица жизнени въ

проси, върху които делегаци
ите трябва предварително Да 

мненията си, за да 
на Общин-

лага
I Сърбия 
система.

I овореини на съвещанието на синдикатите 
ва домашния опит в дейността на делегатсната 
доа1иилги» маркович, председател на председателството на 
ч^вроня между другото изтъкна:

— итишспиего между делегациите и делегатите не 
тряова да оъде такова, че делегатът само да застъпва 
IереоиIе на своите делегации, делегатът не е „пощальон на 

политически ангажирана личност с пълна полити-
и ин-

Изтънна се, че делегациите 
трябва да имат и по-широка 
роля, а не само да разглеждат 

сесиите на Об- съгласуват 
могат делегатите

скупщина да взимат ефи 
1 качествени решения. 

Мога да изтъкна, че делегаци 
областта на просветното 

дело трябва винаги да съгла- 
когато се

материали за 
щинската скупщина. Затова ня 
кои членове основателно попи
таха: нак работят самоуправи-

В Съвета на сдружения труд 
Общинската скупщина деле- 

тази делегация е ДУ' 
Тодорова, 

учителка.
— Пред сесиите на Общин

ската скупщина, досега наша- 
осем пъти е за

пи ската 
насни ив

гат на 
шанкапоръчки", а 

ческа
гимназиалнаотговорност при стълкновяването на становища 

тереси. юи е упълномощен „преговарач", които трябва из
ключително да търси допълнителна консултация с базата. 11од 
чертавам изключително, защото ако всени делегат за всени 
възниннал проолем търси нови консултации, делегатската си
стема ои била парализирана в определена степен, предупре-

ите втелните общности на интере
сите? Защо и техните 
най-важни въпроси не се раз
глеждат от делегациите, които 
и имат делегати в тези общ
ности. Делегацията на местна 
та общност прие заключение, 
че в бъдеще тези материали 
трябва да намерят място на 
заседанията на делегациите, а 
инициатор за решаване на те
зи проблеми да бъде делега
цията на местната общност в 
Димитровград.

поне суват мненията си, 
решава върху въвеждането на 
облагите, от които се финанси 
раме, върху рационализацА.Уа 
на училищната мрежа и ДР* 
— наза Тодорова.

та делегация 
седавала, а само два пъти не 
е, защото благовременно не 
получихме целия материал, за 
сесията на ОС — изтъкна То-

ди маркович.
Разбира се, носейки политическа отговорност, делега

тът трябва да бъде добре осведомен. Във връзна с това има 
забележки на „огромните материали и нупчища хартии“ кои
то трябва да се прочетат. От друга страна, делегатът не тря
бва да изисква изключително концизни обяснения и устни 
поръчки. Материалите са обемни, но „делегатът трябва да 
седне и загрее стола“, ано наистина иска да запознае същ
ността на проблема и да бъде добре осведомен — добави 
Марнович.

Другарната Тодорова има и 
по отно-дорова.

Ако се преценява дейност
та според проведените заседа 
ния на делегациите, делегация 
та в гимназията се 
твърде последователно. Тя ре
довно провежда необходими 
консултации, предшествуващи 
сесиите на Общинската скуп
щина.

Членовете от тази делегация 
не се отнасят формално към 
доверената им обществена 
функция. Напротив, обстойно 
и квалифицирано обсъждат 
всички въпроси, намиращи се 
на дневен ред на сесиите.

известни забележки 
шение на работата на органите 
на Общинсната скупщина.

— Занапред материалите 
трябва да се доставят на деле 
гациите не само пред провеж 
дане на Общинската скупщи
на. Тези материали трябва да 
бъдат разбираеми за всекого 
и в предложенията да съдър
жат нянолно алтернативни ре
шения да имат делегациите 
възможност да се определят 
за най-доброто — каза накрая 
Тодорова.

отнася

ИМАТ ДУМАТА ДЕЛЕГАЦИИТЕ Особено внимание делегаци
ята обърна на изграждането 
на улицата до гробищата. Бе 
заключено носител на тази ак
ция да бъде Изпзълнителният 
съвет на местната общност, 
а делегацията да окаже пълна 
подирела. В акцията трябва да 
се включи и Социалистически
ят съюз. Улицата в дължина 
от 300 метра трябва да 
строи чрез доброволен труд и 
средства и се очаква масов 
отклик оред гражданството.

По-ефикасно за потеклото 
на имуществото

В. В.
мо интересование сред населе 
нието в селата и града в об
щината.

Освен такива изисквания де 
легацията прояви разбирателст
во за условията, при ноито но 
мисията работи и предлага на 
Общинсната скупщина да н 
осигури необходимите помеще 
ния и средства, за да може по- 
ефикасно да завърши работи
те, ноито са й доверени.

На последното заседание де 
легациите на обществено-поли 
тическия съвет на ОУЬНОР 
разглеждаха материалите за 
следващата сесия на Общин
сната скупщина в Димитров
град. Между другото, предсе- 
дателствуващият делегацията 
димитър манов прочете ин
формацията за резултатите на 
досегашната работа на Коми
сията за разследване на иму
ществото, върху която все 
още стои знак „за вътрешна 
употреба”.

Делегацията даде виза на 
всични предложени решения, и 
останали документи и формал 
но-правни антове. Разглеждай
ки информацията, тя прие за
ключението, че от комисията 
се търси да ускори работата 
по установяване потеклото на 
имуществото, на лица ноито 
трябва това да докажат. Деле
гацията инсистира на това за
ключение затуй, че за крайни
те резултати съществува голя

ИНИЦИАТИВИ НА БОСИЛЕГРАД И ТЪРГОВИЩЕ

ПЪТ ЗА ДВЕ ОБЩИНИсе

и зпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в 
Бооилеград вЗе решение, 
с което приобщава 

към йона на Търговишна об
щина изграждането на пътя 
Търговище — Дукат — Боси
леград да бъде внесено в сре 
дносрочната развойна програ
ма на СР Сърбия.

Канто е известно изгражда
нето на този път, имащ голя
мо инономичеоно значение за 
развитие не само на тези, но 
и на съседните общини, запо

чна от преди нянолко години, 
но поради липса на средства 
спря. Обаче в пътните и тури
стическите карти вече е запи
сано, че пътят е готов.Делегацията заключи да се 

обезпечи кола за пренарване на 
умрели. В това отношение ве
че са проведени разговори с

.
Делегацията се застъпи да 

се проучи възможността на 
всички учаотници в * НОБ да 
се осигурят още по 120 дина
ра месечен доход, нанто на 
получаващите минимален ли
чен доход, така и на онези, 
които са без работа. Това пре
дложение потече, понеже бе 
разгледано едно друго 
участниците в НОЬ, работещи 
в Органите на управата лични
те доходи да се увеличат по 
120 динара месечно.

Изхождайки от съществено
то му значение, общините Бо
силеград и Търговище търсят 
от Скупщината на СР Сърбия, 
в рамките на реализиране на 
средноорочната програма 
се изнамерят средства пътят 
да се довърши.

представители на комунално- 
жилищното предприятие „Услу 
га". ДаА. Д.

на В. В.

НА ВСИЧКИ ТРУ
ДЕЩИ СЕ, САМО- 
УПРАВИТЕЛИ, 
ДЕЛЕГАТИ И 
ДЕЛЕГАЦИИ

ЧЕСТИТИМ 
ДЕНЯ НА 
САМОУПРАВИ- 
ТЕАИТЕ 
— 27 ЮНИ

БОСИЛЕГРАД I

Съборът иа „Славчо“ - на 20 юлиМ. Б.

През миналата седмица в Лесновац се проведе сре
щата на смесената югославсно-българсна съборянска 
мисия по организиране и провеждане на традиционния 
югославско-българсни събор на границата нрай , Славче". 
Съборът ще се проведе на 20 юли от 6 до 17 часа.

Разрешено е на събора да се върши продажба на 
всични видове хранителни стони и сувенири. В продъл
жение от три часа ще бъде изпълнена смесена художе
ствено-музикална програма.

Обмяната на

БОСИЛЕГРАД но-
СКАЗКА ЗА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

За ролята на училището 
социалистическото възпитание 
в рамните на марксисткото об 
разование говори Александър 
Попович, инспектор при Про
светно-педагогическата служба 
във Враня -

През миналата седмица в 
Босилеград бе организирана 
научно-популярна сказка от об 
ластта на образованието за 
воички просветни работници от 
основното и средното образо
вание в комуната.

в

валута ще бъде уточнена допълни
телно.

В. В.В.
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ДИВОТО СТРОЕНЕ В БОСИЛЕГРАД НЕ СПИРАДИМИТРОВГРАД Расте
граничният
оборот

ДНЕШНИЯ! ПРАЗНИК ЩЕ БЪДЕ 

л ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕШИ
Днешният празним 27 юни —

Денят на самоуправителя ще 
бъде тържествено ознаменуван 
в димитровградските предприя 
тия и цялата община.

Във всички

Национализацията спъва 

градоустройството
ни посещения 
от организациите 
ния труд 
братски Александровац. По вре 
ме на посещенията ще се вод
ят разговори за развитието на 
самоуправителните отношения 
и ще

на делегации
на сдруже- 

в Димитровград и каза инспекторът по строител
ството при Общинската скуп
щина инж. Кирил ВЕЛИНОВ.

Трябва да се изтъкне, 
поради неспазване на Закона 
за национализация в Босиле
град е почти невъзможно да 
се намери незасггроена площ, 
дори за изграждане и на об
ществена сграда.

През миналата година в Бо
силеград не е застроена нито 
една не само обществена, но 
и частна жилищна сграда. При 
чината е Закона за национа
лизиране на строителните пар 
цели и след четири години от 
приемането му не се провеж
да. По такъв начин изцяло се 
спъва изграждането.

В случая, става въпрос за 
800 денара национализирана 
площ, на която не може да се 
строи, защото органите на об
щината все още не са готови 
да прилагат върху тях посоче
ния Закон.

Поради тези причини сега 
главно се застройват градоус
тройствено неуредените нвар
та ли нъм селата Райчиловци и 
Добри дол. Тук се строи диво, 
без контрол, ноато след годи
на — две може да има голе
ми последствия. Защото тун 
трудно могат сетне да се про
карат необходимите улици, да 
се построи канализация и дру
ги комунално-битови обекти —

шгггп11итт1ип1яшп||ип1н1111ш111чнн1иш1иш1ш|||ш||н|||||шш1ш1ш»ашп1шш1|.1ш1ш11ш11ишшш111ш1шш111пш1шшппшишш11шш1ш1и

Граничният оборот на пътни 
чески моторни возила в Юго 
славия постоянно расте. От яну 
ари до края на април настоя 
щата година в нашата страна 
са влезли с-24 на сто повече 
возила, в сравнение със същия 
период на 1974 година. Броят 
на товарните моторни возила 
е по-голям с 30, а на транзит 
ните с 69 на сто.

Само през а|рил в нашата 
страна са влезли 58 на сто 
повече пътнически автомоби
ли, отколкото през същия ме
сец на миналата година, с 49 
на сто повече пътници в тях, 
а в транзита броят на возила 
та е пораснал дори с 98 на 
сто, а на превозените стоки в 

със 75 на сто.

организации на 
сдружения труд ще се прове
дат тържествени заседания на 
работническите съвети, на кои 
то ще се изнесат 
значението

че

се обмени опит.
Днес ще се проведе и раз

ширено тържествено :------
ние на Общинския синдикален 
съвет. Ще бъде изнесен 
клад

доклади за 
и развитието на заседа-

самоуправлението в 
Рана- На тържествените 
дания ще присъствуват 
ставители на обществено-поли
тическите

нашата ст 
засе- до-

за значението и разви
тието на самоуправлението в 
Димитровградска община. На 
заседанието ще бъдат връче
ни признания ма най-доб- 
ния труд за развитие на само
управлението.

В чест на 25-годишнината от 
развитието на самоуправление 
то в СФРЮ ще бъдат организи 
рани и спортни състезания, 
на най-добрите отбори 
бъдат раздадени награди. А. Д.

Имайки предвмд всички тези 
И зпълмител ният

пред-
лроблеми, 
съвет на Общиноната скупщи
на предприема мерни за реша 
ването им. Между другото ще 
се наложи градоустройствени
ят план на Бооилеград да се 
разшири и обхване и 
квартали, в ноито сега диво се 
строи. Това се преди всично 
отнася за кварталите към Рай
чиловци и Добри дол.

организации, 1.„;. 
добрите работници, работници 
пред пенсия, пенсионирани ра
ботници и работници, — 
нове на първите 
съвети. На заседанията 
връчат грамоти и други 
нания на наи-добри работници 
самоуправители.
Ще бъдат разменени

най-

чле- 
работичесни

онезище се
приз-

тяха
И крайграничният оборот ра 

сте. В периода януари—април 
•на 1975 година общият оборот 
на пътнически автомобили в сра 
внение със същия период на 
миналата година е

щевзаим-

БОСИЛЕГРАД Обаче, тези проблеми цяло- 
от предстоящите сесии на Об 
от предстоящите сесии на Об
щинската скупщина.ИНИЦИАТИВА ЗА РЕШАВАНЕ 

НА ЖИЛИЩНИЯ ПРОБЛЕМ
пораснал 

с 34, а броят ^а пътниците в 
тях с 28 на сто. В. В.

Ръководството на Съюза на 
синдикатите в Босилеградска 
община в момента организира 
една много важна обществена 
акция, която цели по-бързо и 
по-ефикасно да се решава жи 
лищния проблем на работници 
те, които са без собствени ква 
ртири.

В момента се върши пребро 
яване на онези, които са без 
квартири, а на трудовите орга

низации е предложено да обе 
динят разполагаемите средства 
от фондовете за жилищно стро 
ителство, за да могат по та
къв начин да се строят нови 
квартири.

Тази акция има голямо зна
чение, защото през последни
те десет години в Босилеград 
не е построена нито една об
ществена сграда.

ДОГОВОРЕНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

УРЕДИ ЗА ВТОРА ПРОГРАМА
Миналия петък, на бкшото 

на председателя на Общинска 
та снупщина в Димитровград

— За всичко постигнато в 
договора се намира подписа на 
Основната организация на сдру 
жения труд — емисионна тех
ника и връзки на РТБ, а от 
лявата страна само дсто не е 
сложен подписа на председа
теля на тази обществено-лоли 
тическа общност.

Ако всичко се развива с та
кава динамика, каквато е оп
ределена в договора, респектив 
но ако за тази реализация не 
възниннат непредвидени препя 
тствия, жителите на Димитров 
градена община и още някои 
селища в съседните общини 
тази година от Деня на репуб
ликата ще гледат емисии на 
втората програма. С това ще 
се отклонят всички недоразу
мения между ТВ — любители
те от този край и РТБ. Ще се 
отклонят и причините за въз
раженията. често доста оправ 
дателни и заради това, че в 
рамките на програмата за изгра 
ждане на препредавателя за вто 
рата програма договорната 
страна от Белград ще замени 
антенната система за приемане 
на първата програма. Димит- 
ровградчани и с тези емисии 
са мъчили мъка, заради чести 
те прекъсвания, лош образ, лош 
тон и т. н. значи не бе както 
трябва.

Според този договор община 
та е длъжна да уреди всич- 
ни формално-правни и имущест 
вено-правни условия, та постав 
янето на уредите и монтажа 
им да бъде безпрепятствено. 
Тя поема върху себе си и стро 
ителните работи и на всичко 
това отгоре да заплати 50 000 
динара, нато вноска за набав- 
ка и монтиране на уредите 
(уреди, антенен препредава- 
тел, съединители и пр.) за пре 
насянето на втората програма. 
Основната организация на сдру 
жения труд — емисионна тех 
нина и връзки на РТБ ще наба 
ви и монтира отделни бнаряже 
ния и обезпечи професионален 
надзор по време на изграж
дането.

се намери подготвен за подпис 
договор за изграждане уреди 
на Козарица за втората ТВ проВ. В.
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СТАВА ДУМА ЗА ГРАДИТЕЛИНАШЕНЦИ

— За всичко пистигнато вВсекидневно днешните селс
костопански производители тър 
сят механизация, високодобив- 
ни сортове пщеница, царевица, 
изкуствени треви, 
торове и т. н... Неотдавна та
кова нещо беше немислимо... 
Примитивната обработка на зем 
ята, примитивното животновъд
ство и овощарство бяха 
застарели навици, 
към всяка новина ... Но случи 
се, че необиновено и невозмож 
но вече няма ... днес вече не 
питат дали трябва, но как ще 
стане и кой ще им помогне ...

Двама димитровградчани те
зи дни получиха „Грамота на 
Съюза
инженери и техници в Сърбия“. 
По възрастният 
ланският техник Кирил Апосто 
лов, жизнен на шестдесет го
дини, а по-младият е агроно
мът Йордан Мариннов — Дан-

ово- винаги съм готов за работа.
Ще работя още.

Някога земеделците от
сортове дка събираха до 10 мтц, а се- добряването на селското сто- 

га и над 40 мтц. Малинаци са панство Кирил и аз доприне- 
покрили Поганово. Създадени сохме много. На тези работи 
са овцеферми. Променен е по- ~ посветихме младостта си —

твърдеше и решително каза 
Данча.

Двамата се допълваха и в 
плодовитата, и пионерска рабо 
та. Създаваха творческо прия 
телство, в основата на което 
беше доверието. Донато Кирил 
изгаряше във всекидневната 
битка за подобрение в. произ
водството и убеждаваше селя 
ните в предимствата на всички 
аграрни мероприятия, то Йор-

да присаждат, отглеждат 
щия, говореше им за ползата 
от употреба на минерални то
рове, високодобивнй 
пшеница, царевица, изкуствени 
треви, инсистираше да се за
нимават с отглеждане на тю
тюн, слънчоглед, малини, яго
ди, да се занимават със съвре 
менно овощарство, да орат с 
трактори, безплатно им даваше 
торове, фиданки за залесяване

животновъдството, овощарство 
10 то, земеделието и изобщо е-по

изкуствени

родистия състав на животните, 
значително е променена поро 
дата на кравите. Хората 
повече сеят изнуствени треви, 
повече произвеждат и по-добре

всесъс
недоверие

на селскостопанските дан освен това готвеше проек 
ти и програми за подобряване 
на животновъдството на първо 
място. За реализирането на 
тези проекти и днес се води 
жестона битка___

Кирил и Данча водеха жес
тока и дългогодишна битна. Тя 
е спечелена. Отпорите са над- 
делени, заедно с изостаналост
та и примитивизма. Сега упо
рито работят за изграждане на 
овцеферми, за което Данча се 
бореше още от първите си дни, 
нато млад агроном. Поради те
зи начинания, той се отказа 
да бъде асистент в Селскосто
панския факултет в Земун. И 
Кирил посвети целия живот на 
родния си нрай.

Успяха, понеже вейчно в сел 
сното стопанство в Димитров
градска община е свързано с 
тяхното име. Става дума за 
градители ...

„За добро сътрудничество и 
заслуги в осъществяване цели
те на Съюза и за постигнатите 
резултати в подобряване на 
селското стопанство „Съюзът 
на агрономите и техници“ им 
присъди грамоти.

Наградата е на право място. 
Тока мислят и селскостопанс-

е селскосто-

ча.
Кирил веднага след освобож 

дението е отборник, а рефе- 
референт по селско стопанст
во в общината от 1957 до 1966 
година. Управител е на селс
костопанската станция, 
председател на кооперативния 
съвет, помощник-представител 
за селскосто-панство, 
работи в „Сточар“ в отдел план 
и анализи ...

Своевременно той бе един 
селскостопански

под-

Нирил Апостолов

живеят. Търсят повече транто- 
ри и селскотопансни 
Доверието е спечелено и са ра 
збити оновите на незнанието и 
изостаналостта.

Йордан Мариннова сега

ли още не правеше са- 
И тана од ден на

и нанво 
мо да успее.

машини.

ден.от редните 
специалисти, а трябваше да се 
променят не само примитивно 
то селсностопанство, но и ло- 
луфеодалните отношения в не
го и на село. Селяните в тези 
изостанали села, трябваше мно 
го да научат, нанто в начина на 
живота, тана и в научното про 
изводство, в схващанията и 
най-често бяха нолебливи, не 
само с навиците и интересите, 
около изкупуването, землищния 
максимум и т. н.

Кирил стегна цървулите от 
отиваше в наи-

На първо време беше 
По-нъсно пристигна 
агроном „Данча“, пълен 
сили и ентусиазъм, воля да ус- 

По-лесно беше сега на Ни 
да дели

сам.
младият

— А колко някога селяните 
ми се смееха, — разказва Ки
рил, иогато ги убеждавах да 
употребят хербицидите. Гово
реха ми и подсмиваха ми се: 
Кирил иска да унищожим пле
велите, а пшеницата да остане 
здрава. Е, това не може... А 

ли още беше

със

пее.
рил. Имаше с ного 
всички удоволствия и неприя
тности в трудната и често пъти 
неблагодарна работа. И работе 
ше още по-усилено.

оноло__ Дойда от Сенокос, назва
Кирил, а Данча веднага ме из
прати в Куса врана. И не ми 
беше трудно. Впрочем, животът 

борба. Тежките моменти стои 
чесни поднасях и затова и сега

какво
въвеждане на закона за земли 
щния максимум, па оноло фор

ните производители и трудещи 
те се от тоя нрай. Заслужили 
са я.мирането на селските трудо

ви кооперации...
свинска кожа и 
-затънтените села — държеше 
семинари, учеше земеделците

М. Б.М. Б.о
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ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

С малки капиталовложения 

удвояване на дохода Пожълтелите страници ш 

от преди 25 години шш
комби- 25- годишнината на само- цц 

I си спомнят първите нра =! 
нашата община.

— Нито тази, нито предиш 
ните години, не предприехме 
почти нищо да изучим пазара 
за услугите по тъкане на ку 
вертюри — бяха първите ду
ми, ногато поведохме разговор 
за развойните перспективи на 
тъкачния цех, или популярно 
наричан от димитровградчани 
— 1,пилимарата1 с. Михаил 
Любенов, директор на „Услу
га .

Промишлено-вълнения 
нат в Пирот. С него може да 
обедини средствата за изграж 
дане на нов цех, а промишле
но-вълнения комбинат да оси 
гури вълнената прежда. Нови
ят цех следователно би про 
извеждал със собствени суро 
вини креватни понривки за тър 
говията, а старият ще върши 
досегашните услужни дейно-

цията на сдружения труд) имат 
предвид до 1980 година да мо 
дернизират и разширят мощно 
стите на цеха, относно да на
правят нова зала за 10 съв
ременни станве. От сегашни 
те пък десет само 2 са нови, 
а останалите със застарела те 
хнолория. Около набавката на 
три са направени всички фор 
малности и в момента се оча 
ква тяхната доставка.

Днес, ногато чествуваме 
==§ управително развитие, малцина
И чии на самоуправлението “ " гямо- —
__ Може свободно да се наже, че основте н«само ^ 

управлението в Димитровград са сложени 
== то предприятие „В. И. Циле“.

От пожълтелите страници на протоколите от пре- 
ш Ди 25 години ясно се вижда, че в „Циле е формиран 
= първият работнически съвет в общината. В протокола 

от 18 август 1950 година между другото е внесено, че 
! проведена нонференция на улравител- 

синдиналната организация, на която са оп
ределени лица за провеждане на изборите за работни
чески съвет в предприятието. Прочетен бил и Законът 

—. за управление на държавните предприятия.
'— В друг протокол четем: __

„Днес, на 9 септември 1950 година, в помещение- ^ 
то на държавното предприятие „Циле“ в Димитровград ==• 
бе свикана нонференция на членовете на работничес-

в

на тази дата е 
ния съвет на

сти.
Въпреки това, да кажем вто 

ростепенно, отношение към не 
го — частни лица от Сърбия 
(особено Шумадия и Неготин 
ска крайна), Черна гора, дори 
и Босна (Сараево), пристигат 
многобройни пратки натнава 
за изработка на кувертюри. То 
ва ще рече, че десетте стано 
ве напълно са ангажирани за 
оказване -на такива услуги. От 
тази дейност цехът през ми 
налата година е осъществил 
над 4,5 милиона общ доход, 
като при това основата паму
чна прежда, набавяше сам, а 
за метър готова тънан напла- 
щаше 110 динара.

Поръчките пристигат толко
ва много, че вече сега за се 
зона работа е осигурена.

— Понеже в момента клиен 
тите са заети със селскосто
пански и други сезонни работи 
поръчките поспряха. Но щом 
минат полските работи отново 
ще заприиждат нови пратки — 
казва Любенов.

Благодарение на качествена 
та израоотка и привлекател
ните мостри, а след това и на 
приемливите цени услугите бър 
зо спечелиха свои потребите 
ли и осигуряват пазар _ра ди 
митровградския тъкачен цех.

I филивът на многобройни- 
те потребители (в началото на 
годината) нагара компетентни 
те в „Услуга" повече внимание 
да обърнат върху разработка 
та на проента по развитие на 
цеха. Нато говорят за планово 
то развитие на ОСТ (организа

кия съвет със следния

Дневен ред:

1) Учредяване и избиране на председател
2) Избиране на членове на работническия съвет
3) Разни.
В протокола е записано, че с болшинство гласове

за председател на работническия съвет е избран Васил __
Иванов, днес пенсионер, както и седем членове на Уп- = 
равителния отбор. Под точка разни е изнесен отчет за — 
работа на предприятието.

И днес,' когато в „Циле“ се провежда тържествено- 
заседание по случай 25-годишнината от полагането ос
новите на самоуправлението, сигурно някой ще си при
помни и за онези първи дни ...

Концепцията па „Услуга” 
привлече вниманието на Инсти 
тута „Кирил Савич” в Белград. 
Тамошните специалисти са .го 
тови да намерят кредитор, с 

да когото „Услуга" в осъществя
се подсигурят средствата? ване на този проент да развие 

„Услуга" вижда изход в съ- доходно сътрудничество, 
трудничество преди всичко с Понеже такова производство 
■необходими около 6 милиона почива върху суровини, които 
динара. Това не са големи сред ,има достатъчно ма домашния 
ства, които набързо биха се пазар, поне в началото, разра 
отплатили, докато ОСТ ще уд ботката на пазара ще възложи 
вой годишния си общ доход. усъвършенствуване на техно-
При това за удвоените капа- логията и подобряване на мо
цитети работната сила не тря стрите, като създаде възмож 
бва особено да се увеличават < йостй за ;пб добро‘аку мулати в 
понеже наличният състав е ос ,но производство на кувертю- 
пособен да работи на два и ри, тъй ,нато подобни цехове

в страната има съвсем малко.
М. Б.

Да се построи нова зала и 
да се набавят 10 нови стано 
ве, според сегашните цени, са 
стта на труда и акумулацията 
на тъкачния цех.

Проблемът е:
А. Д.

откъде

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ I

Безплановаработа 

няма успехиповече станове. По-големи би 
ха били само производително

■■шш
СРЕЩИ С РАБОТНИЦИ — СА МОУПРАВИТЕЛИ

1ШШВШШМЦ 1ти11111пп1пн|||||ипи|11в1»в|1В1Н1Н1»||||вва1111 Васил Василев, магазинер 
основната организация на сдру 
жения труд в Комуналното 
■предприятие’ „Услуга" в Боси
леград. Има дългогодишен о- 
пит в работата на самоуправи-

работника и повишава 
дисциплина

Според него работата 
жните организации имащи по
вече основни организации), на 
квато е и тяхната зависи пре
ди всичко от успешното дей- 
ствувзне на сзмоуправителни- 
те органи.

в личната 
назва Василев.

АВТОМЕХАНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ В СЛО

Автотранспортното предприя 
тие в Босилеград — първата 
стопанска организация в об
щината, оформена преди два
десет и пет години и първа 
та трудова организация е въве 
дено работническо самоуправ
ление.

В тази трудова организация, 
наброяваща днес над 180 рабо 
тнина, в духа на Конституция
та е извършено преустройство 
в четири ооновни организации 
на сдружения труд, от която 
всяна поотделно има свои са- 
моуправителни органи, 
висш самоуправителен орган 
на цялото предприятие е Цен 
тралният работнически съвет. 
Председател сега е Любен 
ИВаНОВ, висононвалифициран 
автомеханин в ремонтната ра
ботилница.

— Нашият съвет наброява 
19 членове

взимат окончателни решения 
за капиталовложенията, за ка 
дровата политика и др. Това 
има особена важност, защото

делението на дохода и на лич 
ните доходи редовно се об
съждат от централния работни 
чески съвет.

— Въпреки че в нашето пре 
дприятие възнаграждаването е 
според резултатите на труда, 
доста трудно може да се пре- 
мерва работата на всени. Този 
проблем често обсъждаме на 
заседанията на съвета Застъпва 
ме се вложеният труд на всеки 
работник да бъде 
платен — подчерта Иванов.

Досега много г 
ният работнически 
взимал решения за подобря
ване на трудовата дисциплина 
и за по-добро уреждане на 
взаимните отношения в трудо 
вия колентив.

Решенията на Съвета са дъл 
жни да провеждат: директорът 
на предприятието, съответните 
комисии и ръководителите на 
основните организации на сдру 
жения труд.

— Най-важните 
(еднакво валидни ; 
са онези, които приема Цен
тралният работнически 
Нашият работнически 
конкретно решава проблемите, 
възникнали в основните ни ор 
гзнизации. Досега 
сме обсъждали върху г\ 
вите впроси и приемането на 
нормативните правил.а, регули
ращи всички отношения С 
довия колектив. Например 
пределението на дохода 
личните доходи е най-парли- 
вия въпрос. Именно затова 
върху него решаваха не само 
съвета, но непосредствено и
всички работници __
Василев.

решения, 
за всички)

съвет.
съвет

най-много
изцяло за- кадро-

Най-
пъти централ- 

| съвет е в тру
раз

и на

Любен Иванов
Васил Василевпредставители 

на ооновните организации на 
сдружения труд. Той има ос
новна задача да се грижи за 
успешното развитие на цялото 
■предприятие. С една дума, да 
съгласува различните предло
жения и решения на работ
ническите съвети в основните 
организации, най-непосредстве- 
ио застъпващи се за развити
ето на своите организации — 
— изтъкна Иванов.

Това е делинатна и

взаимната зависимост на осно 
вните организации е голяма.

— По същото време контро 
лираме колно успешно се про 
веждат договорите, с 
сме определили взаимните от 
ношения. Защото без това ка 
то цяло предприятието не мо
же да крачи напред — каза 
Иванов.

Съветът също така се гри
жи за реализиране на плано
вете и програмите на предприя 
тието. Отделните програми са 
в компетенция на 
организации на сдружения 
труд. Периодичните и годиш
ните баланси, канто и разпре-

изтъкна
телните органи. Изпълнявал 
длъжността

е
председател на 

трудовия колектив в предприя 
тието, бил е

Председателят 
оилев съчита, че

на съвета Ва-
ноито има още не

редности. Сам оу прави телният 
работничеоки 
афирмирал

член на управи- 
телният съвет и др. в момента 
е председател на работничес- 
НИЯ съвет

— Не винаги има последо
вателност в реализирането 
Това говори, че трябва 
време и работа всички с 
отговорност да се1 отнасят 
провеждане на самоуправител 
ните решения, взети в 
на демократическия централи
зъм и еднакво валидни за вси
чки — наза нанрая Любен Ива
нов.

контрол не се еим.
още в предприятието 

него се оча-в основната орга-пълна му въпреки че от
низация „Братство".в

нва много. Също 
твянето на конкретни 
ми чеото пъти

та на с изго- 
програ 

се закъснява, 
а това е първа необходимост
за по-успешна работа __
Василев.

— Почти всеки работник виметосъщевре 
менно отговорна задача. Чле
новете на този самоуправите
лен орган се стараят еднакво 
да крепне развитието на всич 
ки ооновни

нашето предприятие 
в някой от самоуправителните 
органи. Това има

участвува
основните

голямо зна- 
непо- 

отговорност на

наза
чение, защото укрепваорганизации. Те

В. В. оредствената
В. В.
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ЗА ДЕНЯ НА БОЙЦИТЕ И ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В СР СЪРБИЯ ПОКАЗАТЕЛИ

ТОК ЩЕ ПОЛУЧИ 

КОСТРОШЕВЦИ
Деня <на бойците и Деня 1на 

въстанието в СР Сърбия — но 
строшевчани тази година 
ознаменуват с още една 
ма трудова победа — на тази 
дата ще бъде пусната и даде
на на употреба електрическа
та мрежа.

Село Кострошевци 
по електрификация води 
менлив

С КАКВИ СРЕДСТВА 

РАЗПОЛАГА МЕСТНАТА 

- ОБЩНОСТ
стълбовете не отговарят 
зискванията и качеството на 
тока е лошо. Затова Общин
ската скупщина в Сурдулица е 
отпуснала 75 хиляди динара, а 
останалите 75 хиляди динара 
са обезпечили: местната общ
ност в Клисура-център — 15 
хиляди,

Смудиин район ще даде за 
тока по над 3 хиляди динара 
без местно самооблагане.

лични извори над 511 хиляди ди 
най-много в

на и- Новите конституционни начала 
откриха пред местните общно 
сти широки възможности за 
самоуправително организиране 
на гражданите в областта на 
номуналното строителство, со 
циалната защита, културната 
дейност, производствено-оборо 
тната дейност, активно отноше 
ние към сдружаване на земе 
делците и подобно. За изпъл 
пението на -всички тези дейно 
сти със статута на Димитров 
градска община се предвиждат 
и извори на средства. Между 
другото на й-гол ем и са средства 
та на самите граждани от са
мооблагането, част от доходи 
те, ноито работниците отделят 
в основните организации на 
сдружения труд -и другите са 
моуправителни организации и 
общности и от дохода на рабо 
тниците, чиито членове на се
мействата живеят на територи 
ята на местната общност. И са 
мата община, съгласно програ 
мата на развитие на общината 
и общностите, им отстъпва 
част от своите средства, част 
от бюджета и фонодове и су
ма, която се събира от услуги 
и други приходи.

Предписанията задължават 
местните общности да държат 
средствата си на джиро-смет- 
ка, а контрол нак се изразход 
ват върши Службата по обще 
ствено счетоводство. На тери 
торията на Димитровградска 
община досега имат свои джи 
ро-сметки 25 местни общнрсти 
При всички местни общности 
от миналата година са прене 
сени 350 772 динара, а от тях 
половината са на местната об 
щност -в града. В началото на 
годината на джиро-сметките 
местните общности имаха: 
Окървеница — около 31 хиля 
ди, Драговита — почти 12 хи
ляди, Поганово 21,5 хиляди ,а в 
Смиловци 42 хиляди динара.

През «първото тримесечие на 
тази година всички местни об 
щности са осъществили от раз

нара приходи 
Димитровград (над 437 700), а 
от останалите само Бански дол 
е осъществил 37 хиляди дина 
ра. Четиринадесет местни об 
щности през първите три месе 
ца, които имат джиро-сметка 
не са осъществили никакъв 
приход. Така към края на март 
тази година на джиро-сметките 
на местните общности в общи 
ната имаше окло 832 хиляди

ще
голя-

Тези дни ще започне да се 
строи един от трафо-постовете 
В махала Смудиииа, доксго вто 
рия ще се строи наесен край 
кръстопътя между Сганишина,

акцията земеделско-търговско 
то предприятие в селото — 
4400 динара, основното

с про
успех. Още през 1972 

година в селото бил 
комитет по - 
Направена била

учили
ще „Иво Лола Рибар“ — 2 хи 
ляди, амбулаторията — 2 хи
ляди, търговското предприятие 
„Звезда” в Сурдулица — 5 хи 
ляди, милицията — хиляда ди 
нара, жилищното предприятие 
в Сурдулица — 9600

създаден 
електрификация. ’ 

проектосмет
ка, според която построяване
то на

. т данара, от които ло-голяма 
част (604 хиляди динара) при 
надлежи на ме#.тната общност 
в Димитровград. Статистиката 
говори, че -през това време над 
10 хиляди динара са имали ме 
стните общности в Драговита, 
Бански дол, Куса врана, Пога 
ново, Смиловци, Желюша и 
Лукавица. . 1

Освен средствата на джиро- 
сметките някои местни общно 
сти имат средства и на джи 
ро-сметките за местно самоо
благане. Такива средства на 
края на първото тримесечие 
възлизат на около 190 хиляди 
динара. През този период от 
самооблагане има приход от 
70,6 хиляди, а . са похарчени 
10,3 хиляди динара. От бюдже 
та на Общинската скупщина 
за финансиране дейността на 
местните общности са дадени 
100 хиляди динара.

Според изразходваните сред 
ства през първите три месеца 
на годината се вижда, че по- 
вечето местни общности не са 
били активни в изграждането 
на комунални обекти, което 
не значи, че хората са седе 
ли със скръстени ръце. Напро 
тив, в много местни общности 
са извършени подготовки за 
акции. През първите три месе 
ца не можеше да се очаква 
интензивна работа. Все пан бие 
в очи, че е провеждано строи 
телство в Димитровград, Скър 
веница, Горна Планиница и 
Желюша.

7^.още един трафопост, да 
лекопровод от съществуващия 
до новия трафопост в 
на от около 2 километра и 
ската електрическа мрежа с 
железобетонни стълбове, стру 
ваше 816 хиляди динара. Тъй 
като акцията не приключи на
време

V /Я /№дължи- 
сел динара.

Останалата сума е събрана от 
доброволни вноски

/
на населе-

• '' ‘ •- -г--йгг-нието.

С тези средства ще се извър* 
ши подмяна на дървените с бе 
тонни стълбове, ще се наба
ви жица за по-силен тон.

Акцията ще завърши до Де
ня на въстанието в Сърбия — 
7 юли.

следствие поскъпва
нето на материала, Електрораз 
пределителното предприятие в 
Лесковац, което строи далеко
провода, потърси 
на сумата с още 90 хиляди ди 
нара. Предложението е прие
то и кострошевчани са напрег
нали всички сили

Л\увеличение

Ш ШшПРОЕКТ ЗА НАЙ-ГОЛЕМИЯ 
РАЙОН

за прик
лючване на акцията.

Средствата от 460 хиляди ди 
нара (или 50 на сто от обща
та сума за електрификация) е 
отпуснала Общинската скупщи 
на в Сурдулица, а останалата су 
ма е обезпечила местната об
щност и населението на Ко
строшевци, включвайки и доб
роволния труд. Над 100 домо
ве ще получат електрически 
ток.

Изготвен е и проект за до
веждане на елентрически ток 
в Смудиин район — най-голе- 
мия от петте райони в 
Клисура. Според проектосмет
ната документация — за елек
трифицирането му са необхо
дими 1 милион и 200 хиляди ди 
нара. Местната общност в Кли 
сура и населението са обезпе
чили 50 на сто от средствата, 
а останалата сума е обезпечи
ла Общинската снупщина в Су 
рдулица. Всяко домакинство в

Влайкова и Гранджина махали. 
Разстоянието между тях е 2 
км и 150 метра.

Строежът на електропрово
да и мрежата за Смудиин ра
йон — ще завърши, както е 
договорено с Електроразпреде 
лителното предприятие в Лес
ковац, 80 дни- след внасяне 
на средствата на джиро-смет- 
ката на предприятието.

М. Величков

село

ПОДМЯНА НА МРЕЖАТА В 
КЛИСУРА-ЦЕНТЪР

Клисура-център с около 40 
къщи има ток от 1962 година.
Мрежата обаче е дотраяла,

1н11шшшшшш1ншин111111шпшиш1111шшш1111шнш111111ш1ш1п1тншш1и11нш11нп И11П1ми1П1Ш1|)|ццц|ццш1итп1пи11111шп1ищнш1111в
ДВА ПРИМЕРА ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ

М. Б.Клисура и Кострошевци - добър пример
Паля същото ще се изразход
ва за поправка на път в дължи 
на от 5 километра и довежда
не на тон в селото, а в Кос 
трошевци за поправка на мах
ленски пътища и строеж на 
асфалтов път от местността 
„Беглик“ до центъра на селото 
в дължина от 3,5 нилометра.

В Клисура самооблагането 
ще се използва за електрифи 
кация на неелентрифици- 
раните махали и за поправка 
на пътища.

Населението от Клисура и 
Кострошевци развива интен
зивна комунална дейност. Към 
септември тази година изтича 
срока на самоооблагането за 
местната общност — Костро
шевци, Сухи дол и Паля, а-към 
края на годината и — за Кли
сура. Село Кострошевци вече 
е въвело ново местно самоо
благане в срок от 5 години, до 
като в момента — в Клисура 
с петте й района—се вършат 
подготовки за въвеждане на 
самооблагане, също за 5 годи-

ОПИТЪТ НА ДРУГИТЕсъщо от два нилометра, нанто 
и построяване на водопровод 
в селото — са въпроси, ноито 
не търпят отлагане.

Защо местната общност и об 
ществено-политичесните органи 
зации в тези села бездейству- 
ват? Защо не раздвижат 
ции по благоустрояване и от
ново не застанат начело, накто 
преди години?

Личните доходи-но спестовни книжки
дите първи започнаха да при 
лагат Власинските водоцентра 
ли. Нянолко дни след тях, то
ва направи и Народният уни
верситет. От 1 юли на спесто 
вни ннижки ще получават лич 
ните си доходи оноло 100 ра 
ботници от основното училища 
„Йован Йованович — Змай в 
Сурдулица.

Този начин на заплащане на 
личните доходи е от взаимна 
полза, каза шефът на 
на Лесковашната кредитна бан 
на в Сурдулица Видосав Мило 
шевич. На внесената сума те 
получават лихва 7,5 на сто, а 
могат да изтеглят парите във 
всични нлонове на тази банна 
и в пощата. С този начин на 
пестене вложителите създават 
благоприятни условия за полу 
чаване на кредити.

От началото на годината ра
ботниците в нпнои трудови ор 
ганизации в Сурдулишна общи 
на получават личните си дохо 
ди на спестовни ннижни. Този 
начин на заплащане на дохо

ан-

М. Величнов

В ДИМИТРОВГРАД
ДРАИНЦИ — ЛОШ ПРИМЕРни.

В Кострошевци самооблагане 
то се въвежда 
5 на сто от кадастралния до- 

от земеделието, .3 на сто

Доиато Клисура и Кострошев 
ци развиват добра комунална 
дейност — местната общност 
в Драинци (обхващаща селата:
Драинци, Грознатовци и Стрези 
мировци) за сега бездейству- 
ва. Селата Драинци, Стрези- 
мировци и Грознатовци, между 
първите доведоха електрически от 20 дка вишнови плантации 
ток, а първите две и вода. То- в Желюша набра пресни виш- 
ва стана до 1972 година. ни и за пръв път ги предложи

на димитровградския пазар.
Оттогава насам — те спряха. Вишните са от сорта „Облачин 

Не завеждат нйто самооблага- оки вишни", а се продават по 
не, нито пък раздвйжват друга Ю динара за килограм. Също 
дейност. А и трите села тряб- така с ягоди са засадени 80

дка. Те струват 8 динара за 
ва да извършат реконструкция (килограм, 
на елонтричесната мрежа и да През следващите 
лекопровода, защото не отго- вишни и ягоди винапи ще има 

на изискванията. И пътят |,,а пазаРа 0 Димитровград, за- 
- ........... _ Ппаиимм п ЩОТО ЩО ГфИСТИГНаТ ОТ НОВИТ0

от „Беглик до с. Драинц ,и от възобновените насажде- 
дължина от 2 километра и от ния. Тази родина ягодите за- 

Зариини бари“ до Грознатовци ютрашава гниене. От непреиъона

ИМА ДОСТАТЪЧНО 

ПРЕСНИ вишни и ягоди
както следва: клона

ход
върху дохода от трудоустроя
ване в Паля и Сухи дол и 2 
на сто в Кострошевци, както и 
2 на сто върху старческите

— ив трите села. По този 
годишно ще се съби

рат към 100 хиляди динара.
Местната общност в район 

Клисура планира да въведе ме 
стно облагане с 5 на сто върху 
кадастралния доход, 1 на 
върху трудови отношения и 0,5 
на сто върху пенсиите. И тази 
общност годишно от самообла 
гането ще събира около 
хиляди динара.

Средствата в Сухи дол 
се използват за построяване 
на водопровод в селото и за 
поправка на пътя от местно
стта „Пладнище“ до селото в 

от 2 километра, и

пен
Тази година ООСТ „Нишава” тите дъждове и слабото слън

це ягодите вече изгниха. Ако 
«времето не се подобри, опас 
«костта от унищожаването им 
е по-голяма.

Отглеждането на вишни ще 
има значение не само за онаб 
диването на града, но «и за раз
пространяване на тези ранни 
плодове на частните стопанст 
ва. Увеличеното производство 
«създава пазарни излишъци, 
това значи снабдяване на съсе 
дните пазари с димитровград
ски ягоди, вишни и малини.

сии
начин

Обществената полза от това 
заплащане се състои в това, 
че парите са в обращение и 
може да се ползват във вид 
на краткосрочни нредити 
нуждите на организациите на 
сдружения труд. Почти 
трудова организация в община

сто

за
100 години уонямааще

варят та, непроявяваща интерес за 
такова заплащане на личните 
доходи.

С. С.М. Б.дължина
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ПИОНЕРКИ - 

ФИЗКУЛТУРНИЧКИ
съюзни трудови анцииБОСИЛЕГРАД

За игрище - 300 
хиляди динара

Бригада
„Велко Влахович 

фрушка гора
«» на

Самоуправителната общ
ност по физичесна нулту- 
ра на СР Сърбия, даде на 
Босилеградска община 300 
хиляди динара за изграж
дане на игрище и 100 хи
ляди динара за изгражда
не на детска градина.

Тези средства, представ
ляват значителна материа
лна помощ за развитието 
на физичесна нултура и 
спортния живот в Босилег- 
радсна община, трябва да 
се изразходват до нрая на

Младеж- 
„Велно 

това да

ровград в състава на 
ката трудова бригада 
Влахович" определи 
бъдат петима ученика от гим
назията. Изборът се падна на 
следните младежи-гимназисти. 
Благой Васов, Стефчо Аленсов, 
Слободан Рангелов, Новица То 

Бошно Георгиев.

Тази година за съюзните тру 
дови анции се формира меж- 
дуобщинсна младежна трудова 

носи името на 
починалия изтъкнат 

Велко Влахович.

бригада, която 
неотдавна I. 
революционер 
Бригадата ще бъде съставена 
от младежи на всички общи- 

Нишни регион. През ав
густ т. г. тя ще работи на 
съюзнната младежта трудова 

— изграждане на Парти-

ни в мов и

Имайни предвид, чо тази го- 
инономии

годината.
Общин,сната самоупра- 

вителна общност по физи
ческа нултура в Босилеград 
1има >вече готов шроект за 
изграждане на игрището, 
което трябва да се построи 
в училищния двор на ос
новното училище и гим
назията.

дина е „Година на 
в общинсиата организация на

на социалистическата

акция
зански път през Фрушка гора.

СъюзаВ нейния състав влизат и 
петима младежи от Димитров
градска община. Председател
ството на Общинсната конфе
ренция на Съю?а на социали
стическата младеж в Димит-

надделя становището 
ноято ще трае

младеж 
в тази акция, 
един месец, да не се ангажи
рат младежи-работници.

М. Б.В. В.Малките пионерки 
босилеградското основно училище „Г. Димитров“ 
редовно посвещават голямо внимание на физиче
ското възпитание.

Преподавателката Круна Иванова е ревно
стна и нейните ученици показват задоволителни

клас ввтори

СЪБОР НА ЮГОСЛАВСКИТЕ ПИОНЕРЦ В АЙДОВШЧИНА

ВЪЗВАНИЕ ДО ДЕЦАТА ОТ ЦЯЛ СВЯТ ДА СЕ 

БОРЯТ ЗА МИР
резултати.

На снимката: Изпълнение на земна гимна
стика.

(Тегсст и снимгса: В. Велинов)
— ТЕЛЕГРАМА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ДО ЮГОСЛАВСКИТЕ ПИОНЕРИ

ЮГОСЛАВСКИТЕ— ПОДПИСАНА ПОВЕЛЯ ЗА ДРУЖБАТА МЕЖДУ 
И ИТАЛИАНСКИТЕ ПИОНЕРИмладежта активно се готви за

01 БРАНА И ЗАЩИТА НА СТРАНАТА
краища на нашата хубава стра 
на, заедно да ознаменувате 30- 
те свободни години, и в свои
те сърца да запазите гордост
та на героичната борба и жер 
твите на нашите народи в бор 
бата за свобода. Щастлив съм, 
ногато виждам, че и вие раз- 
збирате и схващате борбата, 
която днес водим за още по- 
добър и по-щастлив живот, за 
мир в света и заедно с нас 
правите всичко възможно, спо 
ред своите сили, да осъщест
вим онова, ноето желаем. За
това пазете братството и един 
ството, нашето най-мощно оръ 
жие, развивайте взаимното 
другарство, искреността, исти- 
нолюбието и скромността, уче 
те и изпълнявайте всички свои 
■пионерски задачи. На всички 
вас, които днес сте завърши
ли още един клас, ви честият 
постигнатия успех и ви желая 
щастлив живот“.

На събора е подписана и По 
веля за дружба между Съюза 
на пионерите в Югославия и 
Сдружението на пионерите в 
Италия, в ноято е изразено же 
ланието за по-нататъшно унре- 
пване на взаимните връзки и 
сътрудничеството. Повелята 

призовава и децата о цял свят 
на сътрудничество и борба за 
свят без война, в който всич
ки деца ще израстват в ща
стливи и полезни хора.

Накрая пионерите от събора 
отправиха поздравително пис
мо до др. Тито.

В началото на тържеството 
бе прочетена поздравителна 
телеграма, която на участници 

бора е изпратил пре
зидентът Тито, която пионери-

Над 8 хиляди пионери 
цялата страна се събраха на 
голям събор 
чест на 30-годишнината от ос
вобождението 
иго. На събора, който започна 
на 21 юни тази година присъс- 
твуваха и делегации на сдру
жението на пионерите от Ита
лия и стотина пионери от Фур 
ландия — Юлийсна крайна, Ло 
мбардия и Емилия, както и го 
сти от Коринтия и Унгария.

от

Айдовшчина в
те в съ

е списъкът на досега извърше- 
работи: всенародната

Току-що създаденият коорди 
национен съвет на ССРНЮ за 
всенародна отбрана и общест 
вена самозащита под ръковод 
отво на генерал-полновник Джо 
ко .нованич проведе тези дни 
първото си заседание и оосъ- 
ди участието на младите в от
бранителните 
страната, а и участието на Че
рвения кръст в отбранителния 
механизъм.

фашисткоотните
отбрана успешно се въвежда 
в образователната система — 
от основното училище до най- 
висшите степени на образова
ние, голямо е участието на мла
дите в различни обществени ак 
ции, в отбранителните подготов 
ки и така нататък. Има теми, 
които не трябва да слизат от 
дневен ред, защото постоянно 

повод за това беше донумен . са актуални - каза между друго 
то Азем Власи, председател на 
Съюза на

те поздравиха с въодушевени 
аплодисменти, 
др. Тито между другото казва: 

„Скъпи мои пионери,

В телеграмата

Желая да запомните този 
ден, когато сте се събрали в 
така голямо число от всичкиподготовки на

На мястото, където е формиран 
Царибродския партизански отряд 

„Момчил войвода“ ще се строи 
възпоменателна чешма

тът на най-висшит.е пар
тийни и държавни органи — 
I федседателството на ЦК на 

и председателството на 
СФРЮ, приети преди седем ме 
сеца по подготовката на 
дите за активно участие 
всенародната отбрана и обще 
ствената самозащита.

социалистическата 
младеж в Югославия, 
това, власи поиска отбранител 
ните разпореждания да се пра 
вят така, че всеки млад човек 
да знае мястото си в отбраната 
на страната още преди да е от . 
бил военната си повинност, об

Освен

мла-
във

ществените механизми непре
къснато да водят 
подготовката на младите за зва 
нието запасни старейшини, за 
физическата култура — зарад 
постигане на по-добра физичес 
ка кондиция на младите, 
това говори и генерал Йова- 
нич.

В ОРГАНИЗАЦИЯТА на Съю 
за§ на бойците в Димитровград 
15* младежи (|най-м1ногог разу
знавачи — извидници) с добро 
волните трудови акции ще уча 
ствуват от 25 юни до 1 юли на 
заключителните работи около 
възпоменателната чешма и 
уреждане на терена около нея. 
Тази възпоменателна плоча се 
изгражда в Сенокос на място
то, където през 1944 година е 
формиран Царибродския пар
тизански отряд „Момчил вой
вода".

Председателствуващият засе 
данието джоко йованич в уво 
дното си изказване каза само 
две изречения:

— Заповядайте, да видим 
накво досега е направено!
Моля представителите на мла
дежта да се изкажат за по
ложението.

Огромната воля и готовност 
на милионите младежи и девой 
ки, възможно по-добре да се 
подготвят и обучат в отбрани
телните подготовки на страна
та — казаха младежите — пов 
лияха бързо да се надделее 
мудността в работата. А имаше 
и лутания, недоумения и дейнос 
ти, които по съдържание не се 
съгласуват със задачите на мла 
дежките организации.

Личи, че най-важните стано
вища на двете председателст- даватели, но и възпитатели, а 
ва са приети и вградени в най- младежката организация — по- 
важните решения и акции на отговорно да поеме този вид 
обществено-политическите, об- дейност.
ществените и другите организа > Координационният съвет кон 
ции на обществото. Очевидно статира, че са огромни възмож 
е, че първите, началните резул ностите на Червения кръст да 
тати говорят, че младежта дей се вклочи в системата по 
но се готви за отбрана. Дълъг всенародна отбрана.

възпоменателен парн. Веднага 
до чешмата в рената се пред
вижда построяване на рибник 
за размножаване на пъстърви. 
В прекрасната панорама на 
Висока това ще привлича хора

сметка за

За
та от съседните меота да дой
дат тук да си починат, да за
бравят всекидневните грижи и 
в хубавия сенокошки амбиент 
край чешмата, до рибника и 
под сенките на дървчетата във 
възпоменателния парк.

— Броят на неспособните за 
отбиване на военната повин
ност показва известно увеличе 
ние — изтъкна Йованич, и би 
трябвало на фзическото въз
питание да определим заслу
женото място в обществото.
Според думите на Йованич, мо За построяването на този 
рално-политическа подготов- обент на Съюза на бойците и 
ка на младите за отбрана общинската му организация 
на страната е най-важният от значителна помощ оказа Гор- 
бранителен елемент и затова ското стопанство в Пирот. Най 
преподавателите в училищатц -голяма част от подготвителни- 
трябва да бъдат не само препо- те работи завършиха самите

сенокошани, на чиято терито
рия е формиран отряда и в 
който имаше най-много хора 
от това село.

М. Б.

Учредена МОК на ССМ в Лесковац
През тази седмица бе прове 

дена изборна конференция на 
Между общинската конферен
ция на ССМ за тринадесет об 
щини от Южна Сърбия в Ле- 
оковац. На същата бе приета 
акционна програма и статутар- 
но решение. Бяха избрани и 
пет комисии и Председателст

во на МОК на ССМ от петна
десет членове.

За председател на Между- 
общинсната нонференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Лесковац бе избран 
Чедомир Мариннович, досега
шен председател на ОК 
ССМ във Враня.

Проектът изпотви Методи Пет 
ров от Димитровград. Работата 
няма да прекъсне, все дркато 
оноло чешмата не се направи

на

М. В.
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ГОЛЯМ УСПЕХ НА
ТЕАТЪРА „БОЖКО БУХА" В НР БЪЛГАРИЯ

Пленени и малките,и големите зрители
*Театьрът

Нови книги

Тито зо самоуправлениетоизпълни седем представления в София и Пловдив
ПЪРВ0Т° си гостуване 

НР България детският театър 
„Божко Буха" от Белград по 
стигнал блестящ успех. В 
Ките «на междудържавното 
турно сътрудничество той 
седем 'представления в София 
и Пловдив. Нашият театър се 
представил с колажа „Проле- 
тарац" и китайската 
„Откраднатият 
мата

X Избрани трудове на другаря Тито по най-еаж- 
ни въпроси върху развитието на самоуправи- 
телните обществено-икономически отношения 
в социалистическа Югославия 

ПО ПОВОД юбилея на само- 
управителите в Югославия и 
приемането на Основния за
кон за управлението на др- 
жавните и стопансните пред
приятия и висшите стопански 
сдружения от страна на тру
довите нолективи (1950—1975), 
издателство „Работнически пе
чат“ в Белград издаде тези 
дни книгата „Тито за самоупра 
влението".

Става дума за книга, съдър
жаща най-широк избор на ми 
сли на другаря Тито са обще
ствено-историческия смисъл и 
практическото осъществяване 
на самоуправлението в наша
та страна в периода от 26 юни 
1950 година, когато Законът бе 
приет, до края на май 1975 го 
дина.

ха.” Първотов , представление,
което театърът дал в Народ
ния театър за млади в София 
предизвикало голямо интересо 
вание. Преди започването 
представлението на 
рац в момента най-популярна 
та българска антриса 
Станчева прочела

Слободанович 
ли музикално-сценичното 
изведение «а Слободан Стоя- 
нович и Константин Бабич. 
Голяма помощ в изпълнението 
им оказали и членовете на му 
Зикалния състав с ръководител 
Душан Митрович. Накрая 
пълнителите били поздравени 
с топли и бурни аплодисмен 
ти. Белградските 
пленили софийските зрители.

Веселият спектакъл „Поле
тарац" получил похвали от кри 
тика.

Успешно било 
нето на

играли и изпя-
прои-

рам
кул
дал на

„Полета- Следейни развитието на са
моуправлението след приема
не на първия Занон и създа
ване на първите работнически 
съвети до осъществяването -му 
днес върху основите на нова
та Конституция, в основните 
организации 
труд, местните общности, са- 
моуправителните общности на 
интересите — ннигата дава ця 
лостен преглед на историчес
кото развитие на работничес
ката класа през изтеклите два 
десет и пет години.

Влезлите в ннигата текстове 
представляват своеобразна хро 
ника на най-важните, най-чес
то възлови въпроси За разви
тието на самоуправителните об 
ществено-икономичесни отноше 
ния в социалистическа Югос
лавия.

Гинка 
най-съще- 

ствените части от пиесата, 
след това Иван Манойлович, 
Зорица Йованович, Сава Йова 
нович. Вера Дедмч, Йелица Те 
слич. Оля Грастич-Йелич, Сло 
бодан Колакович и Слпбплям

из
приказва 

принц и изгубе 
принцеза".

Софийската театрална публи 
ка останала твърде доволна от 
изпълнението на „Божко Бу-

а
изпълнители

сдруженияна

и представя 
„Откраднатия принц и 

изгубената принцеза". Тази ни 
тайска приказка, драматизира 
на от Ден Тетер, в постановка 
на Сърболюб Станкович не е 
привлекателна за зрителя ка
то „Полетарац", но също пре 
дизвика интерес.

Тази пиеса цели деветнаде
сет години е на репертоара на 
„Божно Буха“. И в София, 

Пловдиви в има
публика. Моменти най-голям ус 
пех изживяха Слободан Сло
боданович в ролята на несръ
чния и сънлив декоратер и 
Бранно Вуйович като разказ
вач на събитията от приназка-

тя

„СЕЛО ВЕСЕЛО“ - БОСИЛЕГРАД
През миналата седмица в Бо 

силеград гостува „Село — ве 
село", популярното предаване 
от първата програма на Радио 
Белград.

В залата на основното учили 
ще публично бе заонета бога 
та програма, изпълнена с му

зикални номера, народно твор 
чество, хумор, сатира и фол
клор.

В програмата участвуваха из 
пълнители от: Долна Любата 
Дукат, Горна Лисина, Райчилов 
ци. Зли дол, Босилеград и дру 
ги села.

та
Представленията на белград 

сния театър „Божко Буха" ми 
нали с голям успех и в София, 
и Пловдив.Първа среща с българсната публика (след представлени

ето на „Полетарац” Б. Д.

Културата не е търговия ИЗЛОЖБА

ЮО-ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА 
НА СВЕТОЗАР МАРКОВИЧвъв връзна с работата на кул

турната общност, специално на 
службата при същата.

Струва ни се, че в разисква 
нето на директора на Центъ
ра, Васил Николов имаше най- 
много обентивност. Той призна 
проявените слабости и недо
статъци, но на проведеното 
заседание не бяха предложени 
и начини за преодоляване на 
същите. Никой не отговори 
кан да се обезпечат средства, 
а сюгжестиите бяха да се 
намерят извори. Затова Нино- 
лов беше прав, когато наза:

— Ано желаем да създадем 
средства, ние можем да ги съз 
дадем. Начини има. Обаче ня
ма да имаме самодейност. А 
това вече не е култура, но тър 
говия. Ние не дойдохме на то
ва заседание да молим за па
ри, а ,да намерим разбирател
ство, да намерим съвместно

увеличениНе е новина ако кажем, че тази година не са 
личните доходи (това е напра
вено и в Общността). А не са

носител на културния живот 
Димитровгадска община е Цен 
търът за култура. Истина е, че 
неговата дейност е променли
ва. Но успехите, все пак, не 

Особено 
когато

в
В организация на Историче- 

сния архив в Ниш и Центъра 
за нултура в Димитровград бе 
организирана изложбата „Жи 

Светозар Мар-

Същата бе организирана по 
случай стогодишнината от 
смъртта на този бележит соци 
алист-революционер. Изложба 
та бе отнрита на 19 юни, а ще 
се занрие на 28 юни.

отделени средства за годишни 
•почивки и нямат средства за об 
ществено хранене.

Тези проблеми и отношения
та между Културната общност 
и Центъра бяха тема на разиск 
ване на разширеното заседа
ние на координационното тяло 
за учредяване на самоуправите 
лните общности на интересите.

На същото бяха отправени 
забележки по адрес на Цен
търа. Имаше мнения, че Цен
търът има повече работници, 
отколното трябва да има, спо
ред дейността, която развива: 
двете му библиотеки по селата 
нерационално работят; подвиж 
ното кино е неекономично; от 
ношението към обществените 
организации не е конкретно 
(плащат ползване на помеще
ния, които са обществени и 
пр., помещенията нерационал
но се ползват и т.н.

Бяха отправени забележки и

зненият път на 
нович”.

могат да се отрекат, 
през последно време, 
неговата дейност е значително 
засилена.

Въпреки успешната работа, 
проблемите преди всичко фина 
нсови, с които се срещат 
как не могат да се преодоле
ят. В момента на Центъра недо 

120 хиляди динара (до 
края на годината), 
причина, че не е подписан до
говор между Центъра и общ
ността за култура, която фи
нансира тяхната дейност. Всъщ 
ност, представителите на Цен
търа са отказали да подпишат 
този договор, понеже с подпис 
ването биха направили

ни-

стигат
Това е и

загу- решение.
Обаче решение не се наме

ри. Оформи се група от пред
ставители на Изпълнителния 
съвет при Общинската скупщи
на, Центъра и културната общ
ност, ноято ще изготви анализ 
и предложи решение, ноето да 
приеме Общинската скупщина 
и Скупщината на общността 
за науна и нултура през сеп
тември. Но дотогава накво?

Дали недостигът на 120 хиля 
ди динара няма да се отрази 
върху културния живот, на са
модейността? И то в период, 
когато дейността на Центъра 
трябва да бъде най-голяма: в 
момент, когато в него трябва 
да се съберат стотици младе
жи и девойки; в момент, нога 
то сме пред значителни нул- 

събития не само в общи 
републиката, на

ба.
Още един факт заслужава 

внимание — Центърът е един 
ственото учреждение, където

Продължава поправката 

на културния дом
освобождението

»ВУКОВЦИ« ПРИ ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА
(

Същият ще бъде завършен за Деня на 
5 септември Тези дни председателят на Общинската скупщина в 

Сурдулица Йован Петрович даде прием за носителите на Бу
кова диплома от училищата в общината.

В присъствието на представители на обществено-поли
тическите организации — на „вуновците“ Петрович връчи 
ръчни часовници. В разговор с тях, председателят Петрович 
изтъкна, че очаква те да продължат образованието си и в 
Сурдулица да се завърнат като специалисти, които са необ
ходими много на нашия край.

На снимната: „вуновците" с председателя на Общин- 
сната снупщина в Сурдулица Йован Петрович.

вградени уреди за парно ото 
пление и нлиматизация, а ще 
се набави и нова апаратура за 
прожектиране на филми. В ки 
носалона ще бъдат поставени 
380 седалища и уреди за по- 
добра а ку етичност.

Предвижда се 
дом да бъде тържествено от 

Деня на освобожде- 
— 5 сеп

пауза

рни. ДО. е Сурдудиио. Об-
щата сума за тази обемна ра 
бота възлиза на 3 милиона ди 
нара. Средствата са °5езП°''в 
ни от местни извори НЗД 
2 милиона динара, „
хиляди динара ще °™Уснеб™. 
публиианската културна д0
ност. Поправя го одр°И. Дп 
то предприятие „Зидар в Сур 
дулица и „Нови дом “^.Блат 
град. Предвидено е да бъдат

5
турни
ната, но и 
които Димитровградските пред 
ставители са имали 
успех, а нъдето ролята на Цен 

никога не е била малка?

културния900

крит за 
нието на Сурдулица 
тември т. г.

не малън (•-е.търа
А. Д.С. С,
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ЗАГРЕБ
К Световен конгрес но болниците

на Съю- зационен комитет Д-Р Иво Мар на съю а в името на град Загреб
Иво Върховец.

На първото пленарно заседа 
Ръсел Нелсън, поче 

болница- 
от Балти

ИНФОРМАТОР о
Председателката 

зния комитет по здравеопазва 
не и социални грижи в Юго 

Зора Томич откри
Лисински' в

на самоуправитепната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

вславия
зала „Ватрослав 
Загреб на 16 юни деветнаде- 

Световен конгрес на бол 
ниците, който се провежда под 
покровителство на президента 
на Републиката Йосип Броз Ти 
то. На тържественото открива 
не на конгреса Томич привет- 

1000 медицински 
ръко водител и

ние д-р
тен председател на 
та „Джон Хопкинс 
мор, изнесе сказна под назва 

„Лекар за бъдещето . В 
той се застъпва за про 

профила на лекаря, 
медицината в бъдеще 

още по-слособни ка

сетия
ние 
него 
мяна на 
защото I 
ще търси

В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ _ ДИМИТРОВГРАД

120 РАБОТНИКА ЩЕ ПОЛЗВАТ 

БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА
ствува над 
специалисти и 
на здравни служби от 50 стра 

света и накратко ги за-

дри.
Конгресът ще обсъди следни 

те интересни области на меди 
ната: 'интегрираната 
защита, употребата на

машини 'В здравеопазва

ни в
позна с нонцепцията на здрав 
ната защита у нас.

Този конгрес на медицински 
специалисти организира Между 
народната федерация на болни 
ците и в работата му участву 
ват председателят на Между
народната федерация проф. А.

здравна
изчисли

телни
нето, хуманизацията на усло
вията на живота >на 
болните и ролята на архитек

зващи безплатната почивка ще 
отиват в баня, която определи 
ленар.

Нои лица ще ползват без
платна почивка е решено въз 
основа на нритерии, приети от 
Общинския синдикален 

първичните 
ции на Съюза на синдинатите 
в основните организации на 
сдружения труд. Почивките ще 
се ползват в течение на ця
лата година, в зависимост ко
га лицето е свободно.

Освен в баните в СР Сър
бия, 15 от почиващите ще оти 
ват на Черно море. В рамки
те на сътрудничеството между 
синдикалната организация от 
Димитровград и профсъюзни
те организации от съседните 
общини в НР България — Дра 
гоман, Годеч и Сливница, ре
шено е 15 работника от тези 
общини да отиват на Адриати 
ческо море, а 15 наши работ
ника да ползват ‘почивката си 
в НР България.

Очаква се, че освен в орга
низация на Общинския синди
кален съвет, работниците да 
отиват на безплатна почивка 
и в организация на първични
те синдикални организации.

Така например от основната 
организация на сдружения 
труд „Тигър“ на безплатна по 
чивка ще отидат 70 работни
ка. Примерът на „Тигър“ си
гурно ще последват и другите 
предприятия.

и Общинсната конференция на 
Съюза на синдинатите в Ди
митровград 40 хиляди динара.

От областта на индустрията 
безплатна почивка ще ползват 
88 работника, от областта 
строителството 10, от услуж- 
ните дейности 8, съобщения 
та 2 и останалите са от обще
ствените дейности. Всички пол

В организация на Общинс
кия синдикален съвет 120 ра
ботника от Димитровградска 
община отиват тази година на 
десетдневна безплатна почив
на. За целта ще бъдат израз
ходвани 150 хиляди динара. 
Средствата са осигурили Общ
ността за здравно осигурява
не на работници — Пирот 110

БЕЛЕЖНД -------------------------

душевно

турата при изграждането на 
болници и възстановителни заГронвол и председа

телят на Югославския органи
на

съвет ведения.
организа-и

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Читателят С. С. пита: — Аз съм селскостопански про

изводител. Имам 72 години, а съпругата ми е на 68 години. 
Получавам пенсия от 850 динара и ме интересува следното: 
мога ли да търся намаление на данъна върху дохода от сел
ско стопанство, т.е., искам да зная взима ли се предвид пен
сията при разпределението на данъна върху селсно стопан
ство?

КОГАТО СЕ „ЗАБРАВЯТ“ 
ПРЕДПИСАНИЯТА

Когато човек се стъл 
нновява със Закона — 
наказанието идва неми
нуемо. През миналата го 
дина, точно на 18 май, 
шефът на мотела в Ди
митровград Раде 
ков дал нареждане с ко 
лата за прекарване на 
хранителни продукти — 
да бъде превезен мърт
вец от Ниш до Димит
ровград.

И естествено-последва 
ло заявление и акт и по
ради нарушение на чл. 8 
т. 2 на Закона за здра
вен надзор — на гостил 
ничарското
„Уния“ — мотел Димит 
ровград, е наложена гло 
ба от 10 хиляди и на от 
говорното лице — Раде

Яначков — 500 динара.
Решението на съдията 

за нарушения в Димит 
ровград Павел Трайков 
тези дни е потвърдено 

по-висшестоящи- 
те правораздавателни 

органи и вече е в сила. 
Виновниците ще бъдат 
наказани.

Обаче поставя се въ
прос: дали е било нуж
но да се стигне до едно 
така драстично наруше
ние на нормите по хигие 
ната и с колата за кар 
ане на храна 

прекарват умрели хора?
Има ли „по-успешен“ 

начин за разгонване на 
гостите от това заведе
ние?

ОТГОВОР: — Според съществуващите предписания по пен 
сионно и инвалидно осигуряване — не са предвидени никак
ви облекчения за получаващите пенсия лица по отношение 
утвърждаването размера на доходите от селскостопанско 
производство. Отнесете се за справка в органа на управле
ние в Общинската скупщина. Там по-пълно ще ви осведомят 
кои доходи се взимат предвид при разпределение на данъка 
върху доходи от селсно стопанство.

от
Янач-

Въз основа на член 15 и 24 от Правилника за 
критериите за изграждане и разпределение на квартири 
и за частно строителство на квартири на пенсионери и 
инвалиди на труда, накто и разпределение на средст

ва за жилищно строителство на територията на Общ
ността („Сл. гласнин СРС" бр. 30 75) Първостепенната 
номисия при Общността на сдружението в Димитров
градска община, обявява:

да се

предприятие
КОНКУРС

на ползване и даване на заеми

1. За раздаване квартири обществена

на пенсионери за купуване, 
довършаване, пристрояване или изграждане на кварти
ри лична собственост и

3. за даване заеми на пенсионери за поправка и 
адаптация на собствени семейни сгради и квартири, 
както и за ремонт и квартири на обществена собстве

ност.

За раздаване квартири

М.
собстве-А. Д. ност;

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ 2. За даване заем

ХРОНИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СЛИВИЦИТЕ
Хроничният тонзилит — хронично възпа 

ление на сливиците — е сравнително че
сто заболяване. Неговото значение се оп
ределя не само от периодичните изостря
ния, но главното от опасните усложнения: 
ревматизъм засягане на .сърцето, инфек- 
таритрит, възпаление на бъбреците и др. , 
които носят сериозни последици за здра
вето. -Болните сливици могат да увредят, 
макар и по-рядко, и други органи — муску 
лите, кожата, щитовидната жлеза, жлъчка 
та, апендикса и др. Затова предпазването 
от хронично възпаление на сливиците и 
неговото правилно лекуване имат важно 
значение. Още повече че то се среща про 
димно в младата възраст. Небните' сливи
ци се състоят от лимфна тъкан и са по
крити с капсула. От повърхността 
чват 15-20 неправилни 
крипти, които завръшват сляпо 
ш ност,та.

„Щом сливиците съществуват, 
са нужни на организма" — разсъждават 
някои. Това наистина е тана, но само ако 
сливиците са здрави. Болните сливици не 
само не изпълняват пълноценно предпазна 
чението, си, но могат да бъдат опасен 
точнин за инфекция и отравяне 
зма.

се лекува до пълното изчезване на 
признаци. В редки случаи то може да се 

и без да е прекарана остра ангина. 
Болестта се причинява от различни ми

кроби (главно стрептококи) и вируси (аде 
новируси). Най-характерните признаци на 
хроничното възпаление на сливиците 
сто повтарящите се ангини, леки болни 
при преглъщане, лош дъх от устата. Болни 
те се оплакват от безапетитие, 
лост, неопределено главоболие, 
нервност. У някои следобедната температу 
ра се повишава над 37 градуса. Увеличе 
ните сливици не винаги говорят за хрони
чно възпаление. Особено в детската въз- 
ст големите сливици не могат да служат 
за показател на заболяването. А във въз
раст големите сливици не могат да служат 
атрофични сливици будят съмнението на 
специалиста. Най-голямо значение се от
дава на гнойния секрет или гнойните та- 
пички в криптите, макар че и този приз- 
как сам по себе си к
агнозата.

Диагнозата хронично възпаление на ели 
виците още не е достатъчно показание за 
°парари»- В МН0Г0 сл*чаи на лекаря се 
удава да постигне добър резултат и с нон- 
сервативно лечение.

Необходимно

всички
Условия:

появи
средства по точка 2 на този I 

да се дадат наи-много до 60 хиляди динара 
връщане до 20 години;

средства по точка 3 на този конкурс могат да 
се отпускат на стойност от 30 хиляди Д
на връщане до 15 години и

средства по точна 2 и 3 на този конкуце се 
дават с лихва, която е предписана със закон.

Доказа

конкурс могат 
със срок на

са че-
динара със срок

отпадна-
повишена

т е л с т в а :
— молба за даване на I 

ване на заем;
Аоговор за ползване на квартирата и остана- 

гтп(тто°Ка3ателСТва' необходими за установяване на об
листата ^канти ИМЗЩИ Влияние за съставяне?" на ранг
листата, канто е предвидено в Правилника; Р

— към молбата за даване на оао..

не на^Гса^подГва? То“респе"™вно дава 
при Общността на сдружението чоеГ^ценната номисия 
щинското сдружение РУ 0 чрез Комисията на об-

на
нуванеЙ°в“

нвартира. респективно да

лите
им запо- 

канала, наречени 
във вътре-

значи те

не едостатъчен за ди-

из-
на органи

Това, което е установено със сигурност, 
то е, че сливиците имат защитна, преград 
на функция. Те задържат инфекцията да 
не нахлуе навътре в организма. Сливиците 
участвуват в защитните реакции 
ждането на имунитета. Освен

на гпмвмммго по 6 ВСяК0 °стро възпалиние на сливиците да се лекува своевременно. На 
ложително е да се лекуват навреме също
нъГ~Те ЗЪби' ““Ут. аРно еима Г 

' Аа се опеРира третата сливица, изнри 
вената ноона -

то
и в изгра 

това те про
извеждат лимфоцити — вид бели- кръвни 
клетки. Хроничното възпаление 
ците обикновено се развива 
преболедувания от остра ангина. Затова ос 
трото възпаление на сливиците трябва да

преграда и полипите в носа,
пълноценното хранене 

витаминозна храна. Бо- 
сливици трябва редовно да 

море.

за да се организма, 
с разнообразна и

на сливи- 
след няколко

27. 5. 1975.

на
ледуващите от 
летуват на

ДимитровградД
Д-Р К. X.
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Големи щети от наводнението
БОСИЛЕГРАД П

Проливните

ИНИЦИАТИВИ

Лошото време и хората»»»«.. „"Е ™“
душна не спираха през мина
лата седмица в делата на Боси 
леградсна община. Това

се възстановя жина и Анджакова махала, глав 
ният асфалтов път Клисура 
ьурдулица.

нанесени са големи щети 
на зърнените култури и на ли 
вадите, най-много в селата Ко 
строшевци и Стрезимировци.
_______________ М. А.

Лошото време 
на обектите от 
на Власинските

нанесе щети 
втората фаза 

_ п водоцентрали
в лиси на и Божица, както и ма

Лошото време в Димитров
градска община -нсш-много гри 
жи задава на Ооо< „нишава". 
Дъждовете толкова много на-

ваха и окопаваха слънчогледа. 
Работниците от „Нишава” изра 
зяват благодарност на хората, 
които им помогнаха, а особе 
но на 60-те души от „Свобо
да”, които примерно завърши 
ха своята работа.

За да се спаси което може, 
канто каза и директорът на 
„Сточар” Стоян Давитков пред 
ложиха на работниците от дру 
гите трудови организации, да 
прогласят съботите за работни 
и да дойдат да работят на коо 
перативните имоти, а „Сто
чар”, относно неговата ООСТ 
„Нишава” да заплати вложения 
труд. От друга страна, застра 
шени от лошото време и не
достиг на работна сила в тази 
селскостопанска

нане

поиха нивите, че не може да 
се работи с никакви селскосто 
лански машини. Особена

г-^ктгт I гов1 над
Ь последно 

сията за преценяване щетите 
от лошото време в Димитров 
град е много заета. Бури, град 
и наводнения са нанесли зна 
чителни щети на комуналните 
обекти и на селското стопанст 
во в Димитровградска община.

Според грубите преценки ло 
шото време е намело щети от 
около осем 
Най-много

тР/й
ност имат хората в „Нишава" 
при окопаването и разредява 
не на слънчогледа, а тази го
дина са засети 970 дка в онол 
ността на града и в Смилов 
сно поле.

време коми-

Понеже не може да се пол 
зват машините, остава само от 
безработните временно да се 
вземат 15 работника на работа. 
Обаче за работа в Смиловсно 
то поле никой не се наема, а 
за работа © нивите край Дими
тровград се съгласиха само 5 
души.

В момента, когато предстое 
ше опаоност да изгние слънчо 
гледа, на „Нишава” се прите 
коха на помощ работниците 
служащите от ведомствата и 
работници в други организа
ции на сдружения труд. „Ад
министративните” служещи 
„Свобода”, „Циле”, „Градня”, 
Центъра за нултура и други

милиона динара, 
са пострадали но 

муналните обекти 
подпорните стени, нивите © 
Нуса врана и посевите в Скър 
веница. В отделни села, каква 

Скървеница,

пътя,

организация 
предлагат в танива моменти да 
се ангажира и Щаба срещу 
природни бедствия. За 
нова инициатива в 
имат голямо оонование, а съ
ществуват и причини обществе 
но-политическите фактори да 
разгледат това 
Защото, никога

то е по
левите са унищоже
ни и до 80 на сто, а на някои 
ниви

тази 
„Сточар”

пороищата, просто казано 
отнесоха житата от нивята.

По всичко личи, че щетите 
значително са по-големи, пре
ди воичко, като се има предвид, 
че комисията не е ценила ра 
зорителното действие от буря 
та и града на 19 и 20 юни 

г. И през двата дена улици 
те на Димитровград страдаха 
от наводнения. Градът достига 
ше големината на лешник.

Пороите нанесоха големи щет и на тунела в Любата

се сериозни щети. От мълния 
загинаха няколко души и голя 
мо число едър и дребен доби 
тък. В няколко села — Долна 
и Горна Любата, Плоча, Му- 
сул, Извор, Ресен, Горна Лиси 
на и други, градушката почти 
изцяло унищожи зърнените по 
севи, а пороите — ливадите и 
градините. Две комисии на Об 
щинската скупщина вече се 
намират на терена, за да ус 
тановят причинените щети.

Лошото време създаде сери 
озни трудности и на съобще 
нията. Няколко дни нито един 
автобус на Автотранспортното 
предприятие в Босилеград не 
е успял да мине през Любата 
и Весна кобила за Враня. Шо 
сето на няколко места е уни 
щожено, а на долищата под 
копаните мостове са опасни 
за преминаване.

Също така с големи труд
ности автобусите се движат 

шосето
до Долно Тлъ-

предложение. 
не са достатъ 

чни нито инициативите, 
организираността, ногато се ка 
сае за защита на селскостопан 
ските култури от природни бед 
ствия, каквито станаха през по 
следните дни в Димитровград 
ска община.

водопровода от Извор нъм Бо 
силеград.

Поради продължителните ва 
лежи прекъсната е и коситба 
та, която от преди една седми 
ца започна в околните села. 
_______________________ В. В.

в нито

т. организации запретнаха ръка
ви и помогнаха на почти без 
силните хора от Димитровград 
ското селско стопанство. В сво 
бодните си часовеКЛИСУРА-КОСТРОШЕВЦИ М. Б. разредя М. Б.

Проливните дъждове, които 
от 18 до 22 юни паднаха в рай 
она на село Клисура причинаха 
големи щети на населението.

В село Кострошевци, което 
най-много бе засегнато от ло 
шото време от мълния загина 
нрава на Петър Симов, 44 ов 
це на следните стопани: Стоил 
Стоилов, Глигор Савов, Благой 
Стефанов, 
фанов,
ценява на около 5 хиляди, а 
овцете на около 350 хиляди 
динара.

От мълния била контузена 
Деница Стоилова от Ко
строшевци, както и Олга 
Сентова от същото село.

Мълния ударила през коми 
на на Олга Джурова в село Ко 
строшевци, къщата се запали 
ла, но хората се притекли на 
помощ и пожарът бил поту
шен.
От големите дъждове е унищо 

жен на две места, при Гранд

ЗЛОПОЛУКА ПРИ СЛАВИНЯ
ЕДИН УБИТ И ДЕВЕТ ТЕЖКО 
РАНЕНИ

ни Криводол, домакиня с дъ
щеря си; Василка Ранчева, от 
Вълнович, домакин: Аленсан- 
дър Денчев, агроном в „Сто
чар” от Димитровград с годе 
ницата си Милена, от Дими
тровград; Таса Миланов от 
Звонци, управител на пощата 
в с. Каменица; Енвер Алиагич, 
войнин на заставата в Горни

Криводол; Нежица Давиткова, 
от Сенокос, ученичка и Райна 
Илич, от Росомач, домакин.

Както е известно, автобусът 
поради повреда, спръл на на 
горнище и в един момент не 
нонтролирао се върнал назад, 
отлетял в пропастта, нато се 
обърнал нянолоно пъти.

Следствените органи изуча 
ват причините на тази злопо 
лука.

Автобусът на Пиротското ав 
тотранопортното предприятие 
подържащ рейсавзта линия Пи 
рот-Висон, на 22 юни вечерта 
натастрофира надалеч^ от село 
Славия.

В злополуката загуби живо
та си Пловда Максимова, от 
Сенокос, 17-годишна ученична = 
в Педагогическата академия в 
Пирот. Девет души, от общо 
петнадесет пътници в автобу- =
са са тежко изстрадали: Нино Е
ла Симов, от Сенокос, земеде |
лец; Милена Милошева, от Гор Ц

Васил Сте
пенна Станое-

от Бо-и по
силеград 
мино. Тук обаче трябва да се 
изтъкне, че пътното предпри 
ятие във Враня в сегашното
извънредно положение не е в 
състояние да се справи с 
трудностите. На пътищата в об
щината не е организирано де 

недостиг

шош^гсшсйо^ ио-и> 
Л^иротИ

журство, а поради 
на механизация унищожените

| ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

| Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот 
[Белград 
Ниш

в часа
МЕЖДУНАРОДНА ФУТБОЛНА СРЕЩА 6,45 и 14,40 Белград 

5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 
14,40, 16,30 и 18,30

10.00 и 14,151 
6.30, 10.50, 13.00. 13.30,| 

14.00, 17,20, 18,20 и 21.00Ц 
Крагуевац»Гроничац« (Дрвгоман) - »Д. Бо дконсккн (А им-гр.) 2:2 (0:0) Крагуввац 

Скопие 
Лесновац 
Зайчар 
Княжовац 

•Звонсна баня 
ЩВелика Бонинце

7.00 9,00, 12,00. 13,00 и 16,00 
Бабушница 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

Д. Криводол 14,00
аДойкинци 15,00
§Т. Одоровци 100.00 14,30 Т. Одоровци
|Волина Лунання 5,00 15,15 В. Лукная
“Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор

Б. паланна на всеки час
а от 5,00 до 22,00 

Димитровград
от 5.00 до 22,00

Темсна 4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темска 
14,10, 16,00, 20.10. 22.10

5.00 14,10 
И.30 

7.00. 14,30, 15.25|
Скопие7,00

6.45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
13.30„Омладинац" (Гнилане) — „А. 

Балкански“ 2:1 (1:0) Зайчар 4,30
л пягомаи 19 юни. Игрище на „Граничар”. Теренът —-

добъо ^Воемето хубаво за игра. Зрители около 1000. Съдия Н. дооър. времето жуцв г мишев в 48 и Б. Гераси-
Германов (София). Голмайсториа Д. в 49 „ К. Иръс-
мов в 50 минута за ,, Рс,пмансни“ Граничар": Георгиев, Ман- тев в 80 минута за „А, Балнансни . „1рии I г (Драга.
чев Янаниев, Милошев Найден -* (Бориссп), Василев, 
нов), Герасимов, Лозанос ССтанев), димитр0в В, Пей-

... л%6г”л.?ТТ.А... >.«—»»—
7, Милев 6, М. Петров 7 (Велков).

— Г. Ставров. Резултатът 
Б. Михайлов, а само

4,30, 13.30 и 15.45 Княжевац 4.00. 5.40 и 12.00 
4.30 и 15,30 Звон. баня 4.30 и 10.45

5,45 Велико Бонинце • 7.30. 11,00 
13.00. 15.30 и 15.50

В предпоследния лръг на 
състезанията в Нишко-пиротска 
футболна дивизия „А. Балнанс 
ни“ загуби срещата от отбора 
на „Омладинац“ с резултат 
2:1 (1:0). Мачът се игра на 22 |
юни в Гнилане.

Макар че показаха по-добра 
игра от домашните футболис
ти, състезателите от Димитров 
град бяха сразени по вина на 
съдията Д. Савич, който със 
своите си помощници присъди 
два гола за „Омладинац“, нои 
то бяха постигнати от засада.

Срещата се проведе в край
но неприятна обстановка, а 
гостите дори и напуснаха тере 
на на десет минути пред края 
на мача и само след дълги 
убеждения те играха мача до- 
нрай.

5.00. 5.45. 6.008 
9.15. 10.00. 12.10. 14.10. 15.00 

16.00. 17.00. 17.25; 18.45 
Д. Криводол 
Дойкинци

4.30
4.30

6.00 и 12.00
6.00 и 16.30 

6.30. 12.45. 17.00 18.45
на всеки час 

от 5,00 до 22.00 
Димитровград на всеки час » 

от 5,00 до 22.00
' 5.10. 7.00, 9,00, 13.00

13.55, 15,00. 17.00, 21.00. 22.501 
Вал. сало 4,30, 6,05, 7,15 Вел. село 5,10, 6.40. 7.50, 9.40

9.00, 11,00, 12.10, 14,10 11.40. 13.05. 14.45, 16.00, 17.40,
15.00. 17,00, 19,00, 21,10, 22,10 19.40 21,00. 22,50

4,40, 6,05, 12ДО Държина

титеВ приятелска футболна сре
ща, която се проведе в рамни
те на крайграничното сътрудни
чество, отборито на „Граничар 
и „А. Балкански“ играха нарав 
но 2:2 (0:0).

Б. паланкаIизравни
една минута след това домаш 

футболисти поначиха ре- 
на 2:1.

на всеки час
ните 
зултата 

След акции и 
ра краен резултат

К. Кръстев в 80 минута —

на двата отбо 
на мача пое

полу-Играта през първото 
време не беше интересна и 

отборите особенонито един от 
не се прояви.

През второто полувреме и 
отбора показаха игра на

тави
2:2. Държина 5,10, 6.30. 13,00

14.10, 18,30, 22,10 14.35. 19.00 22,35Играта се проведе в спорт 
атмосфера. Изтъкнаха 

от отбора на 
и Б. Герасимов от до- 
отбор. Съдията Н. Гер

Йяловица 5.00. 12,00 Йелопица
Суново 4,30, 605, 12.30, 14,40, Суново 
Пвтровац 
М. Йовамовац

12.30. 14,10, 19,00

7.00. 16,00 
5,10, 7,00, 13.15. 15,00 

5.15. 15.00 
5,10. 6,40,

двата
по-високо равнище. Домашните 
футболисти само три 
след започване на 
част от играта 
след грешка на вратаря

сменена
со П. Димитров 
гостите 
машния 

манов добро води мача.

4.30, 14,10 Потповац 
4.30. 6.05 М. Опввноввц

13.10, 14,50 М,00

минути
втората

постигнаха гол, 
на гос

А. Д. ШШ1ШШШ1 шг
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ПРАЗНЕ ВИЛ Е
Времето се по опрани и .на 

нара ме .да мислим за патежат 
що съм лани имал. Знам дой 
доше синовете с две схайе и 
четри унука. Времето беше у- 
баво н излезомо на Голему 
ливаду да збирамо сено. Кой 
ти се йе надал тегая за тен 
вуя помощ. Напълни се лива 
да с пластаче, а я излезо са
мо с две ста|зе виле и йедну 
гребулю с десет зубца. Що 
видо зор тия дън. Тамън гроб 
не гребулюту йедно дете три 
дотърчу при мене и се сърде.

— Дедо, де намери и за ме 
не йедну вилу санам да пла 

наже Зоран.

не испаде тена. Свуде куде 
улезнем човеци нажу:

— Уани Манчо, виле и гре- 
. бу/ъе колно найдеш под стре- 

йете, тена си вису, ной че 
работи с жи.

И я събира по йедно време 
нво ми падне, а после поче.да 
пробирам според децата — за 
по-големата по-големе виле, за 
по-малата деца пробирам по- 
манеч^е виле.

И тена нареди Ьи у дворат 
Рено щом дойду от автобусат 
да 1}и виде и да се зарадую. 
Човеци минюйу по лутат и се 
чуде на виде нолко млого ви 
ле съм събрал. И тена свану 
■вечер излазим на сред село 
да видим че дойду ли.

Ючера седим у дворат, на 
пощаджията изгаси моторат 
на путат и улезе при мене. От 
вори янджъкат и даде ми йе 
дно писмо.

— Де и прочети ми га, да 
не улазим за очилата — каза 
на пощаджиюту.

Он отвори пликат и прочете:
— Тате, да ти явим дена през 

юли нема да доодимо с бату. 
Че идемо на море с женете и 
децата.'..

И тена остадоше празне ви 
ле, гребул>е и носе наредене 
под стреюту но на изложбу.

Са очу това да напишем, ано 
неной има нужду од виле, гре 
бул>е и носе, нека дойде при 
мене и да си узне колно оче.

__ Проверете своите знания? -—Ху/ц@р 1. Къде и нога е вдигнато въстанието срещу фашистно- 
то иго в Сърбия?

2. Под ной псевдоним е работил другарят Тито в Комин 
терма?

3. Кога е започнал да излиза вестник „Политина"?
4. Къде и кога е загинал Васил Иванов—Циле?
5. Кога Димитровград е получил днешното си име?
6. През коя година Горно Понишавие е освободено от 

турено робство?
7. Кога славяните идват през Дунава на Балканите?
8. Каква повърхнина заема СР Сърбия?

896 99 (8
: м 029 01ЮНО и ‘<ениЪ01 и31 
ий91люн0Ъ’ еобу (9 :енийТи 
1561 идеЛйааф еаду (5 :ениЪ*
*ол 2ИН идаиа-шао 82 ен

*
— И нанво иска от теб?

— Да изнеса новогодишната 
елха от стаята.

*
— Най-после попаднах 

хубав млад мъж, с кола, апар 
тамент и вила на морето, с 
висока заплата...

на
стим,

— Дедо, не давай на Зони, 
— я очу да събирам сено за 
Сиву наже Иван.

И тека цел дън децата ми 
се сърдише. Синовете и снай 
ете ми реноше дека су дошли 
да помогну, ама нво да прайе 
ка нема с нво.

-|/ад д [р -Ю61 ийеЛнв еасЩ 
(8 :баи/ед (г ‘.ениЪоА и?61 
и1/ог I ен еандчТт е!/ад д I

— Е, сега доволна ли си?
=и<юаоло

— Още не. Сега търся точ 
но такъв мъж, но да не е же 
нен. малки Басни

И гледам тия дни но про- 
грея слънцето и дойде време 
да дойду синовете с ордиюту 
на село и сети се за ланенуту 
муну. Надигнем се по село да 
събирам виле и гребулйе. Пър 
во отидо у Горню малу при Ва 
сила. С жега смо добри прия
телке, нещо се сватосуйемо. По 
тражи му носу и он ми даде. 
После отидо при продавачато 
га на задругуту, он човек че 
иде на пут та узо и жеговуту 
носу. После мину из дружете, 
маале та събра виле, гребуле 
Мислео, че имам муКе,

* Едно гърне си изгубило пох
лупака.

Чакало то.. . стопанинът да 
му нупи нов, но времето вър 
вяло и то си стояло без похлу 
пак.

Дълго се търналяло то. Мно 
го градове и села обиколило, 
но похлупан на намерило. От 
чаяно, гърнето мислило, мисли 
ло и се обявило за керамична 
ваза от V вен преди 
ера. Произведение на 
ството!

На един естраден концерт:

— Защо тази певица е зако 
вала погледа си в тавана?

— Избягва да гледа как стра 
дат слушателите.

новата
изну-— Няма накво да се прави. 

Ще се търкнулна! 
един ден гърнето. — Народът 
ясно го е казал: „Търкуланало 
се гърнето — намерило си по
хлупака”. •

И то се търнулнало...

назало
* ПОУКА: НЯКОИ ЗАПОЧВАТ 

ДА СЛУЖАТ НА ИЗКУСТВОТО 
ЕДВА КОГАТО СЕ УВЕРЯТ. ЧЕ 
НЕЩО ИМ ЛИПСВА. . .

— Коя жена най-сигурно мо 
же да каже къде е мъжът й?

— Вдовицата.

★МАНЧАама
— Много ли си ми сърдит, 

мили?

— Да. И повярвай ми, ведна 
га бих те напуснал, ано не бе 
ше жена на най-добрия ми при 
ятел.

140 - ГОДИШЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ 
НА ВАДСТТДАФОРИЗМИ

*
БАКУ. Жителите на четири 

планинени села в Азербеджа- 
йн кандидатирали са за член на 
селския съвет най-стария жи
тел на Съветсния съюз, нолхо 
знина от седо Тикянд 140-годи 
шнид Меджид Агаев. 4

Азербеджайн се нарича стра 
на на дълговечните. Тун жи
веят много хора, които са на 
пълнили сто години или ги на 
ближават. Много от тях. 
ни преклонната възраст, 
още са дейни, пълни с енер 
гия и редовно изпълняват сво 
ите задължения, 
от тях живее на планината Та 
лиш.

Меджид Агаев до 120 годи- 
е бил овчар. Въпрени че е 

имал възможност да живее на 
то пенсионер, той не йена да 
седи без работа. Той премина 
ва 10 до 12 нилометра пеша 
нато пази полето от добитьна.

Той има отлично здраве. По 
следния медицински 
показва,
съвършено фуннционира: пул 
сът му е 62 удара в минута, 
кръвното налягане 140/70.

Старецът има огромно 
йство от 151 членове. Преди 
70 години починала 
и тогава той отново се 
нил.

Недей да пита старостта, къде ти е била младостта? ни*
Разговаряли две приятелки:
•— Моят мъж по цял ден 

учи латински.
— Защо му е?
— Казали му, че ще може 

да го изпратят на работа в Ла 
тинска Америка!

*
От начало детето носим в кърпичка, след това на ноле- 
не, а на края на гърба.

* нонтрол 
че организмът му

Жената или обича или мрази, трето няма. ♦
въпре

всеКлиентът към келнера:
— Моля ви, в бирата ми плу 

ва муха-
— Ех, че сте дребнав! 

нолно може 
муха?

*
семо

Направи на човек сто пъти добро, а един път нищо — 
всичко се забравя. Та Болшинство му жената 

оже-
да изпие такава

/^7,, с/ове/с/7^
КЛИМАШ е. В&/УА/ ЛАУСТЪК., 
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