
СЕНОКОСЕрштВо ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО 1
\ряд „Момчил войвода”. На 

митинга ще присъствуват всич
ки преживели бойци от отряда, 
членове на Съюза на бойците 
в Димитровградска община, 

обществено-политически работ
ници и други гости.

Бивши бойци и партизани 
от отряда ще положат венци 
на гробовете на Георги Петров 
и Рашко Железков в Каменица 
и Асен Петров—Бръчко в Се
нокос, както и пред паметни
ка на падналите бойци в село 
Изатовци.

За всички участници в ми
тинга е подсигурен безплатен 
превоз до Сенокос и назад.

М. Вел.

! На 6 юли в 6 часа сутринта 
отрядът на разузнавателите 
„Момчил войвода” в Димитров 
град ще тръгне по следите на 
^партизанския отряд „Момчил 
/войвода” до село Сенокос в 
'Стара планина. Същия ден в 
Сенокос ще се организира 
лагерен огън, откриване на 

| възпоменателна плоча в знак 
на признателност на населени 
ето от селото и участието му 

|в Народоосвободителната бор- 
|ба и народно увеселение.
I На 7 юли в 10 часа в мест
ността „Изворище” край Се- 
|нонос ще се състои митинг на на 
{селението от Висок и ще стане 
< откриване на паметник-чешма, 
! посветена на партизанския от-

V!

!
Iл 66С Тн и н м» ЬЬЛГДРСКАТА НАРОДНОСТ 8 СсРР ЮГОСЛАВИЯ »

4 ЮЛИ 1975 * БРОЙ 714/715 * ЦЕНА 1,20 ДИНАРАГОДИНА XVII *
I

II
I:
М

;;

;!
т

Джура Златнович—Милич

ЮЛСКИТЕ
ПРАЗНИЦИ

НАД 30 ГОДИНИ, всеки 4 юли премерваме 
рическо значение Решението на Централния 
ма ЮКП за въоръжено въстание у нас. Веднага след 
тази дата е и 7 юли — ден, когато е вдигнато народ
ното въстание — борба за национално и социално ос
вобождение в Сърбия.

Двамата братя-близнаци се помещават в рамките 
на юбилея на 30-годишнината от победата над фашиз-

с исто- 
комитет

ма,
Сега е удобен момент, увенчани със слава, __

път да си припомним за героите от революцията, кои- ЦЦЯ 
то под водачеството ма ЮКП и другаря Тито изгоряха =в 
в нейния огън. Историческа истина е, че Югославия е « 
била първата и единствена страна в поробена Европа, 
която вдигна въстанието по време, когато фашистките 
пълчища щурмуват на изтон, към Москва и Стапин- 
град. Тази победа югославските народи платиха с це
ната на 1 милион и 700 хиляди човешки жертви, 305 
хиляди души от които паднаха по бойните полета в сра 
жения с германски, италиански, унгарски, български и 
албански окупатори и с домашните предатели от всич
ки видове.

в наследство на всяко следващо поколение исто
рията оставя дълг винаги да си спомня за героите от 
Кобарид в Словения, от Стубица, Петрова и Зринсна 
гора в Хърватско, да запомнят черногорските легенди 
за Скадар, Грахово и Мойковац.. . Нека и те бъдат 
горди на геройството на младите сараевци от 1914 го
дина и с безброй други подвизи, да бъдат още по-гор- 
ди с Козара, Сутйесна, Неретва; командирите Младен,
Сава и Шолая, на безчетните победи на Титовата ар
мия през седемте неприятелски офанзиви.

Горди са с Ужишната република, с епопеята на 
Кадиняча, където геройски загива целият ужишки ра
ботнически батальон. Когато говорим'за историята на 
Народоосвободителната борба и революцията в Сърбия 
не можем, а да не споменем и големия принос ма въ- 
станическа Топлица, Църна трава и Ябланица. Не може 
да става дума за светлите образи на революцията, а 
да не се споменат имената на народните герои Нико- 
дие Стоянович, Ратно Павлович, Коста Стаменкович, 
Зеле Велнович, Станко Паунович, Синадин Миленович, 
Анета Андреевич, Джуна Динич и мнозина други, чии- 

= то бюстове украсяват нашите паркове и площади, 
чиито светли имена са врязани над арките на много 
наши заводи, училища и казарми. Историческа истина 
е, че свободолюбивият народ от Южна Сърбия никога 
не е застрашавал нито чужди граници, нито чужда сво
бода. Но и затова никога и на никого не е отстъпил 
нито педя земя от своята родина, нито жизнерадостта 
на овоето свободолюбиво небе.

Диалентическата законност, съдържана във фанта, 
че доволното военните години са отминавали — тол
кова по-силно нараствало съзнанието на народа за не
обходимостта от борба за оовобождение. Младежта ви 
наги е била в първите редици и никога не е спряла 
пред ужаоите на злодеите, но последователно, с мно
го оптимизъм и вяра в победата, щурмуваше враго
вете.

и този

ПАМЕТНИКЪТ НА КОЗАРА
ПОСЛАНИЕ НА ДР. ТИТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БОЙЦИТЕ — 4 ЮЛИ

БОЙЦИТЕ ЧЕСТНО ИЗПЪЛНЯВАТ 

СВОЯТА ИСТОРИЧЕСНА ЗАДАЧА й
V*„4 юли” президентът на Републината Йосип 

по повод Деня на бойците сле-
И младите, и старите патриоти от Южна Сърбия 

на боевия си път през Косово, Санджан, Черна гора и 
Босна, през Словения и Хърватско, коваха братството 
и единството.

И днес, когато си спомняме за войната, за тради
циите — не мислим само на срещите и денламациите. 
Всичко това правим, за да може по-добре да се раз
бере, узнае и приеме онова, което военните поколения 
движеше напред, към щурм. Това трябва да ни помог
не социализма да разберем като единствен строй на 
нашето бъдеще и в неговото изграждане да внесем 
любов, за да може животът ни да бъгю по-хубав, по
весел, по-жизнвр ад остен. ^

Отзовавайии се на молбата на в.
до бойците и всични трудещи сеБроз Тито отправи 

дното послание:
ления, е най-удобен начин за 
опазване на завоеванията на 
общата антифашистка борба и 
предотвратяване човечеството 
отново да доживее подобни из 
питания.

Народите и народностите а 
Югославия са горди, чо от 
началото бяха а първите ре
дици на антифашистката бор-

зател за настоящото и бъдещи 
те поколения нинога вече да 
но допуснат да се повтори не- 

подобно, не губеини от 
, света и днес има 

•танива, ноито но са

Чоствувайни 4 Ден*

от победата над
бойците,

те народи в овета с общи уси
лия сразиха силите на мрана 
и реакцията, ноито заплашваха 
да унижощат всички прогреси 

придобивни на човечество 
то и застрашат съществуване
то му. Поръките на това вре
ме стават исторически пътвуна

на
що
предвид, че

се отказали от фашистката иде 
ология на терор И насилие.

Борбата за мир и всестран
но сътрудничество между воич 
но сьтрум ^ дружба и резби-

между всички наро- 
воичко младите поио

к
ба. Давайки своя принос нъм
единния съюзнически фронт, |||||||||||||!1!||||||||!|||!||||!|!||||!11^

вии ни страни, 
рателство 
ди, преди



наистина придобидини, човек
много опити. Питате ме нак 

на перспективата за 
на света.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В ИНТЕРВЮ ПРЕД ПАРИЖКИЯ »МОНД« ва
гледам
бъдещето развитие 
Въпреки тежките опити от две 
те световни войни, в които на 

на света претърпяха 
човешки и материал-СВОБОДИКОНСТИТУЦИЯ НА ИСТИНСКИ родите 

огромни
ни жертви, аз съм дълбоко у- 

канто вие Казвате - а за тях веренд човечеството не^тря

ното пълв°но0™триаНдЯругото ще бъдеще. Събитията, изнизва- едното д| у ^ щи се едн0 след друГ0| а осо
бено Втората световна воина, 

която фашизмът нанесе та
кива злини на 
— поназаха, че прогресивните 

НЕОСНОВАТЕЛНИ сили са все пак мн°г0 ™>сил-
НАЛУЧКВАНИЯ НИ, че могат да предотвратят

Нашето определение за не- онова; най-лошото, 
обвързаността произхожда от Вижте, след Втората свеТов- 
същността на нашата социали на война, светът отдъхна, За- 
стическа самоуправителна сис- щото тази война беше толно- 
тема и затова разни налучква ва страшна и натастрофална,
ния за възможни промени в че изглеждаше невъзможно
югославската външна политика нещо подобно някога вече до 
са произволни и лишени от се повтори. Но, въпреки голя*’- 
всянанво основание. мата антифашистна борба про

тив най-мрачната фашистка 
в която съвместно 
Съветският съюз,

Съществуват обаче мнения, 
че демонратичесния централи
зъм, който вече споменах, ог
раничава свободата на мнени
ята. Това не е точно. Извест
но е, че югославските комуни 
сти никога сляпо не са изпъл
нявали заповедите. Тяхното е- 
динство се обоонова върху об 
щите убеждения 'И становища, 
до ноито винаги се идваше, 
па и в подготовките за Десе
тия конгрес, чрез борба 
мнения и участието на всички 
членове и организации. Щом 
се вземат решения, ние раз
бира се търсим от всички да 
ги зачитат и изпълняват. Дей 
ствувайки така, Съюзът на ко 
мунистите, канто и останали
те организирани социалистиче
ски сили най-ефикасно , допри 
насят за успешното развитие

Нашите народи извоюваха основни свободи, а без тях 
не могат да бъдат свободни нито отделни лица, нито обще
ството. В нашето общество ниной няма право да даде рецеп
ти и дирентиви. Свободите не могат да се използват нато 
понритие против основните придобивки: братството и един
ството, социализма... — Централизмът и държавата и де
мократичният централизъм в СК не са едно и също. — Юго
славските комунисти никога сляпо не са изпълнявали запо
веди.

щото и 
води нъм 
над другите, а с това и отсла 
бване на югославската феде
ративна общност.

надмощие

в
човечеството

наНа 20 юни 1975 година Пре
зидентът на Републиката Тито 
на Бърдо край Кран прие Ан
дрей Фонтен, главен и отгово
рен редактор на френския ве
стник ,,Монд" и даде отговори 
на редица въпроси из областта 
н$ мр*бД^йаро^ните отношения 
и.въУрешното развитие на Юго наша политика, чиято полити-
еЛав:ия. ческа практика заплашваше не

)От този разговор предаваме йната последователност — тря 
части, които главно засягат на- бваше да напуснат отговорни- 
шата вътрешна политика. те си постове, за да ги взе-

Въпрос: Гасподин Президент мат онези, които са готови да 
дб края на 1971 година Съ- осъществяват
юЗът на югославските комуни
сти; предприе известни мерни 
против някои ръководители и 
активисти, ноито по Ваше мие 
ние, застъпваха национализъм, 
либерализъм и технократизъм.
В?какво тази политика, потвър 
дфна на Десетия ноигрес през 
май миналата година, продъл
жава или изправя линията, ко
ято вашата партия избра преди 
двадесетина години?

‘Отговор: Всички онези, кон
та следяха работата на Десе
тия конгрес на Съюза на юго
славските комунисти 
да се уверят, че на него ярко 
се ^манифестираха решително
стта и единството именно по 
три ^основни въпроса: за по-На- 
татъшното развитие на социа
листическото самоуправление, 
укрепване единството

Говорейки за нашето разви 
тие, обективните трудности, и 
субективните слабости, па и 
съзнателните отпори другарят 
Тито, между другото наза:

— Естествено всички онези, 
които не се съгласяваха с един 
или повече аспекти на тази Въпрос: През течение на из 

държавна 
се борили

система — 
участвуваха 
западните съюзници и други 
страни, между които и Юго
славия с големи жертви, — 
все пак се дойде до студена
та война. Защо? Защото ня
кои назадничави сили искаха 
светът да не се движи в она
зи посока, към която е тръг
нал. Мисля между другото....за 
деколонизацията и разрешава
нето на много други пробле, 
ми, което не се харесваше на 
реакцията. Създадоха се два 
блока: първо западния, а пое 
ле източния, в които Югосла
вия не иска да участвува. Та
ка през шестдесетте години 
дойде до кулминацията в сту
дената война и човечеството 
заплашваше най-страшното, т. 
е. опасност от нова световна 
катастрофа.

вънредно дългата 
кариера, Вие сте 
през двете световни войни и

политическите 
цели, за които се изказа огро 
мното болшинство от народа. 
И това е в съгласие с елемен
тарните принципи 'на демокра
тическите отношения в 
та общност. Защото ставаше 
дума за интересите на общест 
вото като цяло, а не за някои 
субективни преценки.

Жал ми е, когато някои кръ 
гове в чужбина, инак проявя
ващи наклонност спрямо Югос 
лавия, не схващат че тези хора 
се стълнновиха със съществе 
ните принципи на нашата по
литика, с основните стремежи 
и интереси на нашите трудо
ви хора.

наша-

можаха

Това загрижи света. И 
колко страни, като Индия, Еги
пет, Югославия и други, реши 
ха да свикат в Белград нонфе 
ренция на необвързаните. На 
това съвещание се разглежда 
и въпроса за студената война, 
поради боязън да не

ня-
СЪЩНОСТТА НА ДЕМОКРА

ТИЧЕСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ
Въпрос: Дали повторното въ 

веждане на демократическия 
централизъм не означава изве-

Й. Б. Тито в разговор с гл. редактор на „Монд”
между

народите .и народностите върху 
основите на пълното равнопра
вие и засилване на необвърза 
нйта международна позиция и 
политика на нашата страна. Зна 
чи не става дума за никакво при 
нципно изправяне, а особено 
не за промена, а тъкмо за от
брана на такава политика, т.е. 
за създаване на условия 
нейното последователно 
дължение. Защото тази 
тика искрено е приета и 
ползва с пълната подкрепа на 
работническата класа, 
ствбто и интелигенцията, 
вей.нки обществени слоеве. За 
товдг можеха да бъдат осъще
ствени такива огромни резул
тати: във всички области 
живота: в динамичното разви
тие--йа материалните сили, об
ществено-политическите 
шения и т.н.

на самоуправлението, за кое
то дейно се е определил.

Впрочем, без определен вид 
демократически централ изъм, 
не може да екзистира нито 
една демократична система, 
защото иначе демокрацията 
ще се превърне в анархия и 
ще престане да съществува 
като система .способна да но
си общественото развитие.
ЕДИНСТВО НА ВЪТРЕШНАТА 

СПЛОТЕНОСТ

участвували в безброй полити
чески борби. Каква поука из
веждате от този единствен о- 
пит за бъдещето на човечество 
то?

стно ограничаване на самоуп
равлението от една страна, и 
ползване на личните свободи, 
от друга страна?

Отговор: Струва ми се, че 
във вашия въпрос се изравня
ват понятията демократически 
централизъм в Партията и цен 

за тралистическа система в дър-
про- жавата. Първият принцип ни-

поли- кога не сме и изоставяли. Той
се представлява основа във вът

решните отношения в Съюза 
селяче- на комунистите и подразбира

на най-широка демократизация в
процеса на креирането на. 'по
литиката и най-здраво 
ство в нейното

на Ако сега, повече от всякога,
говорим за демократически це
нтрализъм, това не е затуй, че 

отно сега го въвеждаме, но поради
това, че отделни лица и гру
пи, за които говорих, не го 
уважаваха. А именно това во
деше не само към отслабва
не на дееспособността на 
СЮН

дойде;
наистина до истинска война, . 
до нови стълкновения в свето 
вни размери. На тази конфе
ренция, на която — включвай- 
ни и страните

Отговор: В такава 
активност, която политиче- 

продъл-
жава вече почти шестдесет го
ска

— наблюдател^

ИЗ РЕЧТА НА Й. Б. ТИТО НАПЕТИЯ КОНГРЕС НА ЮКП
..у-

РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ИНФОРМ 

БЮРО БЕ РЕШИТЕЛНО 

ОТХВЪРЛЕНА

Въпрос: Дали независимо
стта ка Югославия сега Ви из 
глежда напълно извън обсега

един- 
провеждане.

на външните намерения и се- 
паратистически течения? 
да се намери равновесие меж
ду национализма и унитариз- 
ма?

Как

Отговор: Не смятам, че не
зависимостта на Югославия е 
застрашена. Това не значи, че 
подценяваме отделни амибиции 
и активности, насочени про
тив нашата независимост. Ми 
сля обаче, че в най-новата си 
история дадохме достатъчно 
доказателства, че сме в състо 
яние на всичко това енергич
но да се противопоставим. Аз 
с доверие гледам на по-ната
тъшното укрепване на незави 
симостта на Югославия, имай 
ки предвид готовността и ре
шителността на нашите хора, 
на всички, наши народи и на
родности да бранят тази 
висимост, ако я нападне който 
и да било.

Гаранция за нашата оигур- 
единството и вътреш 

ната сплотеност на Югославия. 
А основата

опит и«.оо“^ &

«о80од0ствТ3наТес3СИСПрР“ сТлГГполГТб '^
заседание3Т1а^^1ж^орм^юро^през1И11948]^оД'Ина)а^ 1ук^р11ц 
^иТоЯ'о™азатаСТдаеприсъстаува™ИбеЛприетаКрезолюи,ия з"а^съ^ 
н^тоНръ«овод^в(?' ЧлеИките П|НабИБ^еснтл;,йхаНЛТоичкиМ вр И НеЙ‘ 

иеТГРоГмаетВ=аИГрГЧеСКИ "
золЮЦияатаАана3аИБЗНиаечМуХТишнЗ' О,?0беН° с Ре-
Партия. страна .и нейното Нашата
изводи 'ИЗ речта .на л^гяпа Тм™ В°гт ще .,п-РеДадем някои 
през 1948 година РУ Р Тит0 Пред Пе™я «рнгр.ес на ЮКП 

Тогава другарят Тито, .между другото каза-
пението, ч^ИсмеТбаъМрн1лаи1НгръВЖна0 С тази'Роа<~* '°бвн-
ните на народната демокрация Съветския съюз <и стра- 

на нрачГние8 имахме

^ГГ^ГРЛР^е^ ^
интересите на световния мир С, Н3 'НаШаТа отрана « на 
стно на целия сви пГр»?Р..Т а наше становище 
зано в мнополото речи канто нгГмр Т°Ва ® ,написан° или 
така и ,в нашата страна А това нам^УНсР°ДНИ нон*еРенЧии, 
ност и солидарност по в.ншно-пошточес^Тпроси «с сГ

и цялото наше общест
во, но и неединството по от
ношение 1на оонов'ните 'начала 
на нашата политика.

Обаче ако мислите за дру
го, т.е. за централизъм на вла 
стта, тази система ние отдав 
'на напуснахме и не само, че 
не мислим да се връщаме към 
него но правим 'нови крачки 
за освобождението на човека, 
неговата работа и неговото об 
ществено създаване ...

... Обаче самоуправлението 
не може да търпи аутархията 
на отделни субекти в общест
вото, нито поведението, което 
не държи сметна за правото 
на другите и интересите на об 
ществото като цяло. Точно е 
че такива явления има, .но мие 
гледаме на тях, като злоупот
реба на самоуправлението и 
се борим против това. С 
не ограничаваме нито г 
равлението, нито личните 
боди, а само

^ВЕСТНИК НА БЪЛГАР- 
: СНАТА НАРОДНОСТ в 
г СФР ЮГОСЛАВИЯ
у -Излиза всеки 
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неза

ност е в
ч

на това е пълното 
равноправие на всички 
народи и народности, на вси
чки републики и автономни об 
ласти. Борба за единство

■наши

Л чрезравноправие подразбира и бор ба затова 
самоуп- 

сво-

премахване еднакво и 
националистическите 
ристическите тенденции. И не 
се касае за някакво възстано
вяване на равновесие между 
национализма и унитаризма __

и унита-
е <из-ве-премахваме пре

чките за тяхното последовате 
лно осъществяване.

на-
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вато беше Втората световна говори за намаляване на въо- 
война, не може да има, защо- ръжението. Процесът не' Аеко- 
то това би означавало унищо- лонизацията вече е ®начи™л- 
жение на човечеството. но напреднал Смаяно повече

Тази година, може би, нас- усилия в ООН,:всички лърш- 
норо, ще се състои нонферен-. ви в Африка биха могли на
ция за европейска сигурност скоро да бъдат свободни. С 
и сътрудничество в Хелзинки, деколонизация на своите вла- 
Това ще бъде особено важно дения в Африка, Португалия, 
събитие, защото трябва да се след! .своята революция, даде- • 
договориме за сигурността на твърде хубав пример.
Европа Значи РЗДНЧ3 въпроси в

Много други проблеми са света вече са разрешени или 
на дневен ред, само че бавно се разрешават. Затова аз съм 
се идва до дефинитивни реше оптимист по отношение на бъ- 
ния. Например, водят се раз-' дещето._____ _______

ПО ПОВОД 25-ГОДИШНА ПЛОДОТВОРНА РАБОТА

ДРУГАРЯТ тито ОТЛИЧИ 

СЪЮЗА НА УНГАРЦИТЕ 

В СР ХЪРВАТСКО
\Г

ОРДЕНА НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СЪС СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ 
ПРЕДАДЕ Д-Р ИВО МАРГАН (
Председателят на Републи

канската конференция на Со
циалистическия съюз в

След това е проведена 11 
редовна годишна снупщина на 
Съюза на унгарците в СР Хър 

Хърватско д-р Иво Мар- ватско, на която се констати- 
ган, неотдавна в Оси- ра, че този съюз винаги по- 
ек, на тържественото заседа- следователно следеше програ- 
ние на Съюза на унгарците в мата на Съюза на номунисти- 
СР Хърватско, предаде на та- те и в неговата работа никога 
зи обществена организация не се дойде до националисти

чески и шовинистически екс
цеси. Основна задача беше та 
чене и развитие на национал
ните традиции на езика и нул 
турата, в което се срещаше 
пълно разбирателство от обще 
ството. От скупщината на Съх> 
за на унгарците в Хърватсно е

(От 2 стр.)

ни — бяха застъпени 28 дър- 
7 жави, чрез своите най-високи 

представители, лриета е дек
ларация пет кой' път да върви 
човечеството, т.е. на кой на
чин би трябвало да се уреж
дат международните 
ния. Разбира се, че най-важ
но беше -по миролюбив начин, 
чрез пре'говори 'и между вели
ките сили-и другите страни, да 
се разрешават спорните проб
леми, възникнали през 
ние на миналата война и тези, 
които отдавна бяха ’латентни. 
С таква.шфл ние ,, изпратихме 
делегация - в Москва, Вашинг
тон и *Ню Йорк, изисквайки 
от великите поне да се срещ
нат и по миролюбив .начин да 
започнат разговори за пробле
мите. МисЛя; Че тази наша ак 
тивност имаше известен 
пех, защото се знае как вър
вяха нещата по-нататък — сту 

^ната • война постепенно стих 
ваше. :**• • ';

АЛЖИРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ 
БИСЦИТ, КАКЪВТО ИСТОРИЯ

ТА НЕ ПОМНИ

целия свят все повече се при
емат. Прогресивните сили се 
увеличават — не мисля само Орден братство и единство 
на необвързаните страни — за със сребърен венец, с който 
щото 1ВОИЧНИ народи искат по- другарят Тито отличи Съюза 
други отношения в света, от- на унгарците в Хърватсно, по 
нолкото са били. повод' :■ 25:годишна плодовита

дейност за укрепване на брат 
ството и единството на народи 
те и народностите в СР Хър
ватско и СФРЮ и за пазене,

ПЛЕ-

-На Втората конференция на 
необвързаните в Кайро взеха 
участие представители от 57 
държави. На конференцията в 
Лусака това число се увеличи 
на 65, а в Алжир — дори на 
84 страни, нато не се взимат 
предвид представителите 
голямо число освободителни 
движения и други делегации. 
Това значи, че на света отго
варя политиката на необвър- 

. зване, политиката на мира и 
миролюбивото разрешаване на 
проблемите.

Конференцията в Алжир бе
ше наистина един плебисцит, 
какъвто историята не помни. 
Показа се ,че хората желаят

Ясно е обаче, че и днес по
ложението не е добро. Големи 
те сили продължават да се 
въоръжават. Въоръжават се и 
по-малки държави, изхождай
ки от факта, че в интерес на 
своята безопасност, трябва да 
понасят и материални жертви.

Въпреки такава обстановка 
и бавността в разрешаването 
на-международните проблеми, 
аз все пак съм дълбоко уве
рен, че е невъзможно да се 
повтори онова, ноето беше, о- 
собено през миналата война. 
Вярвам, че ще се запази си
гурността на човечеството. Ве-

отноше-

йзпратена поздравителна теле 
грама до другаря Тито.

тачене и развитие на национа 
лните особености.на

ГРИЖА ЗА МАТЕРИАЛНАТА 
СИГУРНОСТ НА БОЙЦИТЕ

тече-

на бойците, школуването на 
техните деца и жилищната по 
литика е основната дейност 
на тази комисия. В периода,
1973 — 1974 година, за мате
риално осигуряване на членове, 
те на Съюза на бойците са от 
пуснати 75 хиляди динара. Те 
зи средства са ползвали 14 
лица в 1973, относно 8 лица 
в 1974 година.

За моментални нужди на 
членовете на Съюза на бойци 
те през 1973 година са изра 
зходвани 10 хиляди динара, а 
толкова и през 1974 година.
Тази моментална помощ са пол 
звали общо 22 души.

Особени грижи комисията 
полага за децата на членовете . 
на Съюза на бойците, както 
и за децата на ‘падналите бой
ци. В течение на 1973 година за 
школуването им са дадени 36 '•
хиляди динара. Тези средства 
са ползвалц 10 деца. През
1974 година тази сума, нанто 
и броят на ползващите, е дво 
йно увеличен. Помощ във вид 
на стипендии са ползвали 18 
деца, а сумата възлиза на 76 
хиляди динара.

Големи усилия се полагат и 
за разрешаване на жилищни
те въпроси на бойците. През 
1973 година от Фонда за ши- 
лищно строителство кредити, 
за изграждане на семейни 
жилища са дадени около 220 
хиляди динара. Тези средства 
са ползвали 20 души. Изграде 
ни са и два едностайни и е- 
дин двустаен апартаменти на 
стойност от 290 хиляди дина 
ра, ,в които вече живеят члено 
ве на Съюза на бойците. Сред . 
ствата за жилищно строител- 

. ство през 1974 година възли*, 
зат на 491 хиляди динара, а 
разпределени са на 29 бой 
ци от Народоосвободителната 
борба. И през настоящата го 
дина комисията за социално- 
икономически въпроси на уча 
стипците в Народоосвободител 
ната борба дейно работи. Тя 
полага грижа за материалната 
сигурност на своите членове и 
за децата на загинали бойци 
А това означава изпълняване 
на заветите, дадени пред уча 
стипците в Народоосвободител 
ната борба и загиналите бойци.

Един от въпросите, на които 
Общинският отбор на Съюза 
на бойците в Димитровградска 
община е обърнал най-голямо 
внимание през последните го 
дини, е сигурно старанието за

мир и международното сътруд че споменах онова време, но- ^^и децаТна*'“ашналГбо
ничество, че искат да бъдат гато инсистирахме да се срещ “ 4
равноправни, че искат да бъ- нат и разговарят представите-
дат свободни и независими, че лите на САЩ и Съветския съюз.
се противопоставят на всяка Днес дойде до детант, разго
нва намеса във вътрешните варя се върху всички пробле-
работи на отделни страни и ми. Затова аз съм уверен, че
народи. Тези принципи днес в война от такъв характер, нан-

йци. Една от най-дейните е ко 
мисията
чески въпроси на участниците 
в Народоосвободителната бор

ус- за социално-икономи

ба.
Материалното обезбечаване

; :•
петнят ръководителите на Българската комунистическа пар
тия ...ветския съюз'и останалите страни на народната демокрация 

не беш# само на думи, «о и на дело — и това знае много 
добре, не само всеки наш гражданин, но и приятелите, и вра 
говете ;в целия свят.

Пърбата Мярна на ЦК на ЮКП и нашето правителство
пмтмн!)0б6ше^м<жноНтоваРЮюславияЛиъзмГо>нноапо-тясноАа

" на 'народи ага дем о кра •
ция Създаването на пактове за приятелство и взаимопомощ 
всестранно сътрудничество' и създаване на икономически и 
други^договори стана по наша инициатива и към това -никои 
неУни пбисилааше Ние считахме, че това е наи-правилният 
път за' МИРЙО развитие на нашата страна, за укрепване и за- 
пазване; на световни, мир, '

ния, ние с нея сключихме пат _вя ла ^ помог-
всестранно -сътрудничество, -тъкмо заради това да и помог 
нем да запази; независимостта си • ■ •

и необходимостта от сътрудниче-ст т ' отделяхме
релване на световния мир. Това “ачи -^ обвиняват, 
от фронта «а демонрация и че тр ^ Тит0 изтъ«на:

Във връзка с тези нападат, а- Сетне би трябвало тези, иоито днес ^ ,на
това са ръководители на комп^аРт^я поне толкова доблест и 
които най-много помагахме, да им нлевети, като на
да не се занимават с такива лъжи, ужасни ^ ^
пример, че :УМ сме били (национал , л 0ането на 25 
тернационалиети «'таи®,“®т^аПратената Българска релубли 
милиона долара репарации ,на ора които са плячко
ка, прощаването на повече «ародаи блага, 
сали българските фашисти ■ на всичко онова,
сна ръка на българския народ. Рав |НацИ0Нализъм7 'Не, ни- 
воето е било в миналото, -нима ™в*|а ^национализъм. Това 
кой в света не море да- наже, лбоно интернационал-
в нещо съвсем друго, това е п " т03и материалнано, човешко, , себеотрицателно о желание та ,иоятон,наш,и.

жертва на пострадалата «•^ ^«лужи -като доказа-
те -народи пРавят °%™°всБи™и злини, -нанесени им в мина- телствог Че те забравят^всички зли , и матариална
лото и че -не само додава Р нарад за таиава -политика 
подкрепа на братения бъл р Р при |Нашит.е -народи ръ-

танаРпозорио клеветят и

Известно е, че през 1946 ‘И 1947 година, когато нашите 
народи почти гладуваха, ние давахме жито па Румъния, Чехо 
словакия, Полша, без канвито и да било условия и да ни го 
върнат, когато имат добра реколта. Нима това е национали
зъм? Не, това е интернационализъм на дело, а не само на 
думи.

Не е национализъм и това, че ние се гордеем с наши
те жертви ст войната, че пие се гордеем с нашите успехи -в

еем с нашите работници, 
нт и с 1ВОИЧКО онова, на

изграждането на страната, че се гордо 
нашата младеж, нашия Народен фро 
което се радва целия честен овят.

Другари, аз' нямам намерение тук много да -полемизи- 
Резолюция на ИБ, която е пълна с неистини. То-рам с тази

ве е известно на всеки наш човек, защото всеки човек у 
нас знае що е, а що не е истина. На всеки човек у нас е 
известно, че в нашата страна не расте капитализъм, а нап
ротив се строи социализъм и това с бърз темп. Всеки, не 
само. у нас, а и извън нашата страна знае, че ние в след
военния период 'постигнахме огромни резултати е изгражда
нето на страната. На всеки член на нашата Партия, и не са
мо на всеки член на Партията, но и на.всеки гражданин в 
страната, е добре известна легалността на нашата Партия, 
която тя си извоюва с пушка в ръка във великата освободи
телна война срещу окупатора, и ония, които през 1921 -го
дина я накараха да мине в нелегалност.

След това другаря Тито продължи:
— 'Никога не е било трудно да -се забележат противо

речията в формулировките на Резолюцията, ща Информбюро. 
От една страна, ни обвиняват в опортюнизъм, че допускаме 
увеличение на капитализма на село, че селяните като цяло 
омятаме за главен фактор в изграждането ма социализма, че 
вървим -към възвръщане на капитализма, т.е. че нова Юго
славия 'превръщаме в буржоазна държава и т.н., а от друга 
страна ни обвиняват, че упражняваме натиск върху селяните 
и че им номандуваме — както сега пишат някои ст тези дъ- 
жемарнсисти. С една дума, всичко се измисля, само обър
кваното в техните -народни маси да бъде по-голямо, ако вече 
не са в състояние да ги убедят е тези неоснователни обви
нения. .Помататън се твърди, че много бързо строим социа
лизъм, че -през труп приемаме -нови уредби и закони и т.н. 
оначи правят ни забележка накрая и за онова, за което вече 
веднаж ни правиха забележка Милан Грол и цялата наша 
реакция в страната и извън нея ...

овои задължения

(СЛЕДВА)
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ДИМИТРОВГРАД

Делегати в скупщината 

на Междуобщинската 

регионална общност 

в Ниш
ИЗ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА СНУПЩИНА ЗА 1974 ГОД.

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
трябва да започне изграждане 
то и на регионален водопро
вод за Димитровград и забърди 
ето, ще се строи хигиенипо-сани 

граничния

Последователното и цялост 
но осъществяване на делегат 
ската система, основна тънан 
новата Конституция и 
шенията на Десетия конгрес 
на СЮК и Седмия конгрес на 
СНС — бяха ооновна и най-не 
посредствена задача в дейно 
стта на Общинсната скупщи 
на — се изтъква между дру 
гото в доклада на председа
теля на ОС Борис Борисов. В 
учредяването на Снупщината 
върху нови начала е предше 
ствувал период на интензив
на политическа дейност по об 
съждането и приемането на 
Статута на общината , в коя 
то са взели участие най-широ 
ките народни маси. По демо
кратичен начин, с пълно уча 
стие 'на всички трудещи се, 
са избрани 42 делегации в ме 
стните общности и в областта 
на стопанство, извънотопансни 
те дейности, селсното стопан
ство и занаятчийството — 38 
делегации.

Общинсната скупщина съчи 
ияват общо 70 делегати, от 
които в Обществено-политиче
ския съвет има 20, Съветът на 
местните общности 20 и Съве 
тът на сдружения труд — 30 
делегати. При избирането на 
делегатите напълно са зечита 
ни критериите и сега в Общин 
сната скупщина има достатъч 
но младежи, жени и бойци 
Трябва да се изтъкне и това, 
че 83.7% от делегатите са чле 
нове на Съюза на номунисти

* ПЛОДОВИТА ДЕЙНОСТ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
* КАДРИТЕ ПРОБЛЕМ НОМЕР 
ЕДНО

Ре-
тарен пункт на 
пункт при Градини и още мно 
го др. обекти. Общинската ску.п 
щипа развива тясно сътрудни 
чество и с Народната армия, 
която винаги се притича на по
мощ в благоустройствените и

тичесния съвет — Борис Бо
рисов и Илия Петров.

По този начин и Димитро» 
градена община се приобщи 
към Междуобщинсната рвпло 
нална общност, ноято съчиня- 

Алекоинац, Бабушница, Бе 
ла паланна, Блаце, Гаджии хан, 
Димитровград, Долевац, Жито 
раджа, Куршумлия, . Мероши- 
на, Ниш, Пирот, Прокупие, Ра 
жан и Свърлиг.

на ОбНа последната сесия
скупщина в Димит 

ров град за делегати от Дими 
тровградена община в Скупщи 
ната на Междуобщинсната реги 
онална общност в Ниш са из 
брани: в Съвета на сдружения 
Труд: — Янко Ставров, Петър 
Митов и Драгица Николова; в 
Съвета на местните общности 
— Драгомир Дончев и Георги 
Аленсов и в Обществено-поли

щинената
оборотни средства. Посред
ством фонда общи резерви на 
стопаноките организации е по 
търсен кредит от републикан др. акции ват:

М. А.

В „ГРАДНЯ"

Работата на делегацията 

не е „сезонна“
шата работа беше резултатна.

Аз и нашият делегат в Об
щинската скупщина разглеж
дахме материалите и със съ
щите запознавахме членовете 
на делегацията.

Обръщаме внимание на ма 
териали, които са от интерес 
за нашата трудова общност, 
но и на танива, «оито са от 
общ интерес. Понеже нашата 
работа датира отпреди4 една 
година — с дейността си още 
не сме запознавали нашите из 
биратели. Това ще направим, 
ногато се съберем всички.

Времето за работа на деле 
гациите е наистина късо. Но 
и достатъчно да се понажат 
определени специфичности в 
работата на отделни делега
ции, нанъвто е случая с „Пра* 
дня”. Считаме и твърдим, че 
работата на делегацията никак 
не може да бъде .сезонна”. 
Нито пън да отава по време, 
ногато строителните работници 
са на почивка в Димитровград, 
през зимата. Значи ли тава, че 
през останалите месеци — де 
легацията на „Градня” не адо 
же да изпълнява функцията 
си? Ано делегацията на сдру 
жения труд обезпечава класо 
ва позиция в структурата на 
самоуправителната власт, тота 
ва нейното дайствуване вина 
ги трябва да $ъде в хода на 
всички процесй, които стават 
на релацията: . база-делегация- 
делегат — Общинска скутпци-

От 19 членове на делегация 
та в строителното предприятие 
„Градня” в Димитровград поч 
ти през цялата година — пове 
че от половината работят на 
обекти, пръонати навред по 
страната.

Как работи делегацията в 
такива условия, попитахме ней 
ния председател Нинола Ста- 
ноев. работник в счетоводств
ото.

Сесия на Общинската скупщи на в Димитровград

За още по-успешна дейност 
на Общинската енупщина ще 
бъде необходимо надрово ук 
ропване на същата.

ския фонд общи. резерви на 
стойност от 66 милиона дина 
ра за саниране на неплатежо
способността в стопанските ор 
ганизации. Значително внима
ние е !ПОсветено и на средно 
срочния план на развитие на 
общината. Изработен и сред 
носрочен план, съдържащ реди 
ца програми за раширения и 
реконструкции на съществува 
щите стопански мощности. В 
рамките на средиосрочния план 
е изготвена и програма за из 
селдавене на природните бо 
гатства
въглищата, нематалите и някои 
метали и др.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА 
ИЗПИТ — Последните две заседания 

делегацията отсрочи. Това ста 
на по простата причина, че не 
бяхме в състояние да се събе 
рем, поне половината от члено 
вете й.

Засега не виждаме решение 
— наза Станоев. През зимата 
ногато хората са на почивка

те.
Програмата на работа на де 

легациите е изпълнявана въз 
основа на програмата на рабо 
та на Общинсната скупщина. 
Делегациите и делегатите са 
информирани по въпросите, ко 
ито се разглеждат в Общин
ската енупщина 
съвети, а материалите са пред 
ставяни на широко обсъждане 
на делегациите и делегатите. 
Въпросите от взаимен интерес 
са обсъждани на събранията 
на гражданите и трудещите се 

Работа на делегациите в ос 
новните самоуправителни орга 
кизации, местните общности, 
конференциите са следили из 
пълнителиите органи на обще 
ствено-политическите организа- 
зации, Изпълнителният съвет 
на Общинската енупщина, про 
фесионалната служба при онуп 
гцината, председателят на ену 
пщината, както -и председате 
лмте на съветите и секретаря 
на същата.

В доклада за дейността на 
Изпълнителния съвет, който 
изнесе Васко Тодоров, между 
другото се изтнънва, че този 
орган е развил плодовита дей 
ност. Действително в началото 
е имало проблеми около пачи 
на н адействуване. В изтеклия 
период Изпълнителният съвет 
(който е учреден на 26 април 
1974 година) на общо 20 сесц^г 
е обсъдил 199 въпроси от век 
чни области на обществения 
жиовт в общината. Недоститъ. 
чното изучаване на някои 
блеми и привързаността са оч 
казали влияние върху изготвя 
нето на предложения и проен 
торешения, внасяни в дневния 
оед на Общинската скупщина. 
Основна причина за това, нак 
то се изтънва в доклада, е лип 
сата на кадри. Освен това и 
Изпълнителният съвет не е по 
пълнен с достатъчно работни 
ци. Председателят на съвета 
ведно е и секретар на съшия 
орган. В изтеклата година съве 
тът главно е предлагал актове 
на приемане в 
тъй на то към същата още не 
са създадени всички отбори, 
които да се занимават с тази 
дейност.

и нейните •на първо място

Помощ на 

Куса врана
Съветът на местните об

щности при Общинсната 
енупщина в Димитровград 
след като изучи йена и о- 

боснованието на делега
та на делегацията в село 
Куса врана във връзка с 
катастрофалното наводне
ние, реши за саниране на 

тону-що изградения път да 
одобри 133 хиляди дина

През отчетния период Об
щинсната скупщина е провела 
10 съвместни сесии с общо 
118 точни в дневния ред и един 
общ събор. Обществено-поли 
тичесният съвет е имал 3 се 
ски с общо 20 точки на днев 
ния ред. Съветът на сдружения 
труд 7 сеоии с 35 и Съветът 
на местните общности — 7 се 
сии с общо 36 точки на днев 
ния ред. Скупщината е приела 
42 нормативни актове.

В отчетния период Общинска 
та енупщина е приела програ 
ма на развитие за 1975 година- 
а е обсъждала антуални вълро 
см от образованието и култура 
та, здравеопазването, обществе 
но-политичесната система, ме 
стните общности и всенародна 
та отбрана, стопанството и фи 
нансите, обществените прихо 
ди и др.

Отделно внимание е посвете 
но на развитието на стопанс 
твото
приети редица конкретни ак
ции за преодоляването на за
трудненото положение, 'създа 
дено през последните години, 
поради липса на дългосрочни

на.
Нинола Станоев

— провеждаме заседания. Про 
ведохме четири 
година. И струва ми се, че на

Поставя се въпрос: не тряб 
ва ли може би е ..Г-радня*' й 
в подобни организации по — 
начин да се учредят делега
циите?

снупщината,
ра.

Счита се, че тези сред
ства, ако селото 
се организира, и даде до
броволен труд, ще бъдат 
достатъчни за изграждане 
на нов път от Куса врана 
до Трънсни Одоровци.

М. Бакич

АРУГтакива тазиотново
А. Д.

През изтеклия период Иапъ 
лнителният съвет е изиграл ва 
жна роля в отстраняването на 
редица слабости, харантерни 
в работата на предишната пред 
ставителна система <в организа 
цията на властта. Но занапред 
трябва да

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО :

Димитровградска 

делегация в СливницаЗа уопешното осъществява 
на сложните и ‘отговорни зада 
чи в програмирането и подо 
брението дейността на Общин 
ската скупщина, нейните съве 
ти и органи >и сътрудничество 
то на същите с обществено- 
политическите -организации, са 
моуправителните общности на 
интересите, 
скупщина, регионалните общно 
сти е била необходима твърде 
интензивна работа. Благодаре 
ние на тази дейност •— се осъ 
ществява -идеята за -изгражда 
не на дом за стари лица в Ди 
митровград, а в скоро време

приопособява 
към належащите проблеми. В 
това отношение от голяма пол 
за ще бъде и сътрудничество

се

Делегация на работници 
органа на управлението г 
дставители на Общинсната 
щина от Димитровград 
ха Общинското 
ние в -Сливница.

от ското народно събрание в Сли 
вница и обществено-политичв 
ската система в

и пре
енуто с всички обществено-поли 

т-ичесни фактори, а на първо 
място с Общинсната

НР България.посети 
народно събра Делегацията посети Народно 

то читалище Съзнание" и Би 
товия комбинат

скупщи
на, която със своята политика 
да ебезпечи достатъчно

Републиканската В в този град.разговорите, ноито
стояха тук димитровградските 
представители запознаха дома 
кините С опитите от ежедневна 
та работа, канто

кадри
в органа на управлението, за 
щото от тях зависи -и успешна 
та дейност на скупщината и 
Изпълнителния съвет.

Посещението бе 
на крайграничното

в рамките 
сътруднице 

ство между Димитровград и 
съседните общини в НР Бъл
гария —- Драгоман, Годен и 
Сливница.

общината, а са пред

и с осъще- 
ствяването на делегатската си 
стема у нас. Гостите бяха за 
познати с работата на ОбщинМ. А.

А. Д.
СТРАНИЦА 4
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ОТ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В СУРДУЛИЦА ПОСЛАНИЕ НА ДР. ТИТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БОЙЦИТЕ 
— 4 ЮЛИ

ИНФОРМИРАНЕТО - ВАЖЕН ФАКТОР 

В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИТЕ СИЛИ

Бойците частно изпълняват 

своята историческа 

задача
самоуправлението върху деле- 
гатсния принцип.

Общинската конференция 
на Социалистическия 
ни на заседанието 
налата седмица дейността на 
общинската организация 
ществяването на Конституция
та и задачите от Десетия кон 
грес на Съюза на 
те комунисти. В оценката се 
изтъква дейността на Общин
ската конференция в подготов 
ките
и делегации и учредяването на

В добре организираните 
бори за 70 делегации са из
брани над 1000

съюз оце 
си от мм- членове — 

съветите на Общинската 
скупщина 89 делегати. Соци
алистическият съюз е изиграл 
важна роля и в основаването 
на осемте самоуправителни об 
щности на интересите, от 
ито две имат регионален хара
ктер. За техните скупщини са 
избрани 230 делегати и 35 чле

мото себеотрицание, особено 
в първите следвоенни години,. 
онова, което беше визия при 
първата крачка на нашата ре-5 
волюция, днес все (повече ста
ва действителност”.

„За съжаление, още. живе
ем във време, когато еднакво 
трябва да се грижим и за обез 
печаването на онова, което съз 
даваме. Това съзнават нашите 
трудещи се и зарад това.йзгра 
ждат мощна всенародна отбра 
на и обществена самозащита. 
Неотдавнашният парад по по
вод Деня на победата потвър
ди резултатите на тези усилия 
и представляваше проява на 
нашето единство и боеготовно 
стта на народа и Армията за 
защита на нащата революция 
в случай да бъдат застрашени 
от когото и да било.

(От 1 стр.)за
те същевременно на дело да
доха на света 
за неунищожимостта на наро
да, готов и с цената на най- 
големи жертви да 
своето съществувание и сво
бода”.

„Четвърти юли на въстаниче 
ската и историческата 1941 го 
дина означи началото на на
шата въоръжена борба против 
чуждите завоеватели и в също 
то време разкри перспективи 
за създаване на нови общест
вени отношения в общност на 
братски и равноправни народи 
и народности в Югославия. Та 
зи революционна, историческа 
перспектива, Комунистическата 
партия в Югославия смело и 
е пълна отговорност разкри и 
успешно осъществяваше не са 
мо през четирите военни годи 
ни, но и във всички сетнешни 
фази на нашата социалистичес 
ка революция.

Бойците от Народоосвободи 
телната борба честно изпълня-

в осъ-
доказателства

югославски
защищавайо

на изборите за делегати нове на самоуправителния кон 
трол. В Сурдулишка община с

ПОКАЗАТЕЛИ

Любен Величков

Обнадеждващи резултати успех работят и 19 местни об 
щности.

При допълнителните избори 
в организациите на ССРН в 
общината — е констатирано 
на заседанието — докрай са 
спазвани критериите за изби
рането на 90 нови делегати.

Неотдавна Общинската кон
ференция на Съюза на комуни 
стите 'В Димитровград разгле 
да анализа за тримесечната 
стопанска дейност в настаяща 
та година. Бяха направени за 
нлючения, които трябва да про 
веждат :в дело на първо място 
първичните организации 
Съюза на комунистите в орга 
низациите на сдружения труд. 
Общо заключение е, че в пър 
ви те три месеца на годината 
стопанска дейност е в подем 
и че във всички трудови орга 
низации не върви с еднакъв 
темп.

: Анализът показва, че органи 
зациите на сдружения труд са 
осъществили общ доход, по- 
висок в сравнение със същия 
период на изтеклата година с 

, 13 милиона и 700 хиляди дина 
ра, или с 21 «а сто. Най-добри 
делови резултати са показали 
организации, които 
година са работили със загуба. 
Кожообработващото 
приятие „Братство” например 

сравнение с миналата годи 
на е осъществило общ доход 
по-голям с 453 
„Сточар” с 45 на сто. Най-мал 
ко увеличение бележи дървоо 
бработващото предприятие „Ци 
ле” — само 4 на сто.. Един
ствено конфекция „Свобода 
е осъществила по-малък общ 
доход с 6 на сто, и е направи 
ла загуба от 535 хиляди дина

3, а в конфекция „Свобода" 
по-малка с 2,4 на сто.

В този период обаче растат 
разходите за общи I 
Докато през изтеклата година 
са участвували в обществения 
продукт с 28,7 на сто, в първи 
те три месеца на настоящата 
година участвуват с 30,3 на 
сто. Отрицателна 
се чуствува и в намаляването 
на свободните парични сред
ства в сравнение със същия 
период на изтеклата година. 
Повишено е поискването от 
длъжниците за 5 на сто. Ра
стат и задълженията към до
ставчиците, а намаляват общи 
те кредити от около 29 мили 
она и 800 хиляди динара.

Средните лични доходи в пър 
вото тримесечие на мина
лата година са били 1 151 ди
нара — а в настоящото триме 
сечие 1 512 динара.

Да споменем на края, че 
мерките по икономии и 
билизационната програма 
ка трудова организация тряб 
ва да осъществява докрай, за 
да се насърчава и подобрява 
стопанската дейност в община

е
Добре е, че особено напо; 

следък, все по-голямо внима
ние се посвещава на възпитанй 
ето на младите поколения вър 
ху традициите от освободител 
ната борба и революцията. Та
кова възпитание не значи само 
спомняне за онова, ноето е 
било, но подразбира претворя
ването на тези традиции в мо- 
билизаторска сила, ноято обе
динява и възрастните и млади 
те в борбата за по-нататъшно
то развитие на нашето социа
листическо

потреби.

Една от най-важните задачи 
в по-нататъшната работа на 
Общинската конференция на 
Социалистическия съюз в Сур
дулишка община е кепрекъсна 
тата работа върху развитието 
на все по-тясно сътрудничество 
между делегациите и делега
тите възможно по-скоро да се 
подпишат 
споразумения и обществени 
договори.

ваха своята историческа зада 
ча, която се падна в дело на 
тяхното поколение, съзнавайки 
класовия и освободителния ха
рактер на нашата революция 
и значението на братството и 
единството, като залог за ней
ната победа и опазване на ней 
ните завоевания. Те и след вой 
ната останаха верни на борба 
та за целите на нашата рево
люция, в изграждането на соци 
алистическите

на
тенденция

самоуправителни
самоуправително 

общество, за нонтинуитет 
нашата революция. Това е по
стоянна задача, за чието изпъл 
нение Съюзът на бойците в 
Народоосвободителната война 
може и трябва още повече да 
допринася. В това отношение 
голяма роля играе и в-к. „4. 
юли", като орган на бойците 
от нашата революция, нойто 
върху тези въпроси отговорно 
и все повече се ангажира.

на

Голямо внимание бе посвете 
но и на развитието на систе
мата на информиране в общи 
ната, като важен фактор в ор 
ганизирането на социалистиче
ските сили за укрепване на ма 
териалната оонова на сдруже
ния труд, 'непосредственото 
сам оу п ра вл ен и е. осъщ ествя ва- 
не на всенародната отбрана и 
самозащитата на населението.

За председател на Общинс
ката конференция на Социа
листическия съюз в Сурдулица 
е преизбран Любен Величков.

самоуправител
ни отношения, в които труде
щият се пряко управлява и ре
шава за условията и резулта
тите на своя труд. Заедно с 
тях израстнаха стотици 
ди нови бойци и строители, с 
твърдо определение за същи
те революционни

хиля
миналата

И'ста
вся

идеали.
днес за тези идеали са в ак
ция милиони наши трудещи се, 
които тези дни чествуват още 
един важен юбилей — четвърт 
столетие на самоуправлението 
в социалистическа необвърза
на Югославия.

пред-

Използвам случая на бойци
те от Народоосвободителната 
война, на нашето младо поколе 
ние и на всички трудещи 
да честитя празника — 4 юли 
— велика дата в нашата исто 
рия“.

в

процента, а се
та.

Благодарение 
на всички тези усилия и голяМ. А. с. с.

АКТУАЛНО

ра Обществена сигу(жост — важна задачаФактът, ме изразходваните 
средства растат с три процеп 
та по-бавно от общия доход 

че икономисването в 
имало

говори, 
настоящата година е 
голямо въздействие. Благодарение на борбата на всички прогресивни 

сили в провеждането в дело на Конституцията и реше 
ниита от партийните нонгреси, обществената сигурност 
в Босилеградсната община е добра. Обаче, това но оз
начава, че неприятелят мирува. Напротив, от време на 
време се огласят някои по-рано осъждани информбю- 
ровци, заклети врагове на самоуправителния социали
зъм, либерали и други неприятели.

Външните врагове също тана показват засилен ин 
редица въпроси в Босилеградсна общи-

селението в крайграничните села — заключи се на за-
Това нещо е повишило осъ 

щеетвения доход с 27 на сто. 
На всеки 100 хиляди динара 
изразходвани през ,,, 
годила са осъществени 141,69 
динара общ доход, а в първо 
то тримесечие на настоящата 
година — 144,68 динара.

седанието.
В стопанските и трудовите организации има проя

ви на криминал и нестопанско отнасяне нъм обществе 
ното имущество. Някои самоуправителни органи досе
га дори са прикривали танива прояви, с цел антьорите 
им де не бъдат наназани. Занапред всични трудови ор 
ганизации трябва да имат самоуправителен работниче
ски контрол, нойто да се бори срещу танива и подоб
ни прояви. Сътрудничеството между органите на си
гурността, съдебните органи, инспекционните служби и 
самоуправителните контроли има особено значение и 
трябва да бъде постоянно.

С една дума— занлючи Комитетът — обществе
ната сигурност и самозащитата са ежедневна задача 
на всични организации, органи и служби, но същевре
менно и на всични работници и граждани в номуната. 
Съюзът на комунистите и профсъюзните организации 
имат за задача да афирмират самоупрапитслнип работ- 
ничесни контрол в трудовите оргапизаипг.

Законът за обществената самозащита и сигурност 
е документ, нойто конкретно определя задачите на вси 
чни. Чрез съответни комисии и органи той трябва най- 
непосредствено да се реализира във всични структури 
на обществения и стопански живот в общината. С него 
вите изисквания вече са осведомени всични 
в същата, а сега о момент да се проведе 
занлючи Общинският комитет на СН.

В тази обща дейност особена отговорност имат 
комунистите, нойто са дъпн.ни да се ангатимт за не
последователното прилагано на Закона. ^

изтеклата

терес по
на. Между другото интересуват се за стопанските и 
комунално-битови обенти, нойто се строят на терито
рията на общината, за решаването на кадровите въпро
си, нанто и за всични евентуални слабости, явяващи се 
в обществено-инономичесния живот.

С прилагането на 'мерки по 
икономии в основните органи
зации на сдружения труд, в Ди 
митровградска община са 

2 милиона и 600 хи- 
Това е повишило

спестени 
ляди динара, 
и икономичността с 10 на сто, 
производителността на труда 
чрез физическия обем на про 
изводството с 19, а рентабилно 
стта —* с цели 30 на сто.

В предприятие „Услуга про 
изводителността е по-голяма с

Съществуващите вражески елементи не представля
ват сериозна опасност по сигурността. Въпреки това, нео 
бходимо е борбата срещу тях и занапред да бъде ос
тра, ефинасиа и непримирима.

Тези констатации бяха йзнесени на заседанието на 
Общинския номитет на Съюза на иомунистите в Боси
леград, нойто обсъди сигурността и обществената са
мозащита в общината в присъствието на представите
ли на отговорните органи и служби. Общинският коми
тет определи и задачите, които в тази област произ
тичат за членовете на Съюза на иомунистите.

Обществената сигурност и самозащита трябва да 
бъдат дължност за всениго. В самоуправителните орга
ни, действуващи в тази област трябва да се включва 
все по-голямо число работници и граждани. В п 
на тези изиснпания необходимо е бързо и оф 
да се решават жизнените въпроси преди всичко на на-

|

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА 
ВЕСТНИКА ИЗЛИЗА РЕ- 
ДОВНО — НА 11 ЮЛИ

граждани 
в депо — I

1т. г. пмнитс
инасно

В. В.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД» КОМЕНТАР

МОБИЛИЗИРАЩИ АКЦИИ ПО «СИНКИ
ВЪПРОСИ

Кедровата политика не 

мине да се присвоява
След няколко дни обтцествено-политичесните орга

низации и Общинсната снупщина в Босилеградсна об
щина ща приемат обществен договор по кадровата по
литика.

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ССРН ТРЯБВА ДА СТАНАТ П°ЛИТИЧ НАЙ АКТУАЛНИТЕ 
КОИТО ЩЕ СЕ ЗАЕМАТ СТАНОВИЩА ЗА РЕШАВАНЕ НА НАЙ-А ТУ*™оу 
ПРОБЛЕМИ В ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
ПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ

Този важен донумент вече е обсъдден и приет от 
някои обществено-политически организации.

Основната цел на съвместния обществен договор 
а в осъществяването на надровата политина да се оси 
гури сътрудничество и единно определяне 
чни обществено-политичесни организации, на Общин- 
оната скупщина и на организациите на сдружения 
труд. По-точно, това значи осъществяване на принци
па: неделимост на морално-политическите и професио
нални начества в избирането на лица не само на ръ- 
новодните, но и на останалите трудови места в общи
ната.

на вси-

ДА СЕ ПРЕМАХНАТ 
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ 

НАВОДНЕНИЯТА
рис КОСТАДИНОВ, председа
тел на Общинсната нонферен- 
ция на ССРН.

В приетата програма се под 
чертава, че Конференцията разговори
има за задача да изучи най- орган"*л Въпреки
антуалните проблеми на всич- «ия пери' Д- ^ „
ни села в номуната. След това на полевъдната Р™°™- 
ще се предприемат мерни за дейност няма да бъде прекъс 
оспособяване на местните об
щности за организирано дей- 
ствуване в решаването на 
проблемите.

Действуването на делегат- 
спата система в номуната ще 
бъде постоянна грижа на 
ССРН. Трайна задача на тази 
организация е да оказва не- 
пренъсната помощ на делега
циите на местните общности 
и трудовите организации .

' На проведеното на 26 юни
1 заседание на Общинсната нон
1 ференция на ССРН в Босиле-
г град се обсъдиха редица съоце 

ствени въпроси, ноито по сво 
ята актуалност са в центъра 
на вниманието и на останали
те обществено-политичесни ор 
ганизации в номуната.

Делегатите на Конференци
ята най-напред, обсъдиха и 
приеха Обществения договор 
за решаване на надровата по 
литина в Босилеградсна общи
на. Това е първият донумент, 
регулиращ основните въпроси 
на надровата политика, нойто 
съвместно ще приемат всички 
обществено-политичесни орга
низации и Общинсната снуп
щина.

След това на заседанието 
се разгледа и ‘прие информа
цията на досегашната работа 
на Координационното тяло за 
надровите въпроси при Общин 
сната конференция на ССРН.

За период о,т една година 
това тяло, ноето наброява 13 
членове — представители на 
обществено-политическите ор
ганизации и на Общинсната 
скупщина, успешно е изпълни
ло задачите си в решаването 
на надровите' въпроси.

Досега на 14 проведени за
седания Координационното тяло 
е давало мнения и. предложе
ния за избиране на кандидати 
за най-отговорните; по,стове в 
трудовите, 6бй(ественр:полити- 
ческите организации и /Общин
ската скупщина. Взетите пре- 
поръни са почти изцяло зачи
тани, ноето говори за общест 
веното съдържание и новото 
качество в решаването на на
дровата политина. Също тана 
се констатира, че с приемане- 
от на новия обществен дого
вор за кадровата политина ще 
се увеличат задачите й отгово 
рността на това тяло, ноето се 
га ще наброява 21 членове. В 
случая то ще бъде дължно да 
има цялостен преглед на всич
ки кадрови проблеми в номуна 
та, с цел те да бъдат и най- 
ефинасно решавани.

На заседанието се отчете, 
че досега всички трудови орга 
низации не са навреме доста
вяли на Координационното тя
ло търсените 
данни. Зад това 
прикриват опитите за присвоя 
ване на надровата политина.

БЕЗ ПОЧИВКА И ПРЕЗ 
ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

На заседанието се водиха 
и за дейността на 

на ССРН в лет- 
сезона 

тази

В Договора се изтъква, че на всични работни ме
ста трябва да дойдат проверени борци за политината 
на Съюза на комунистите и самоуправителен социали
зъм. Също тана се утвърждават основните нритерци 
за провеждането на кадровата политина, начина и ус
ловията за избирането на лица на ръководни постове.

Отделно внимание се посвещава на начина на дъл 
госрочното планиране на необходимите кадри, органи
зирането и действуването на кадровите служби в тру
довите организации. Кадровата програма трябва да 
бъде съставна част на производствената и развойна 
програма на всяка трудовата организация — се назва 
в Договора.

Планирането на надри има за цел да се осигурят 
условия за постоянно подобряване на квалификацион
ната структура на заетите и за стимулиране на твор
ческия им труд. С приемане на стажанти, кредитиране 
и стипендиране на средношколци и студенти, трудови
те организации ще си осигуряват необходимите спе
циалисти.

Отделно значение в реализирането на този обще
ствен договор има фантът, че всички трудови организа
ции, без оглед на моменталния им брой на работни
ците, са дължни да организират съответни служби за 
надрово развитие. Точно е назано, че организациите, 
наброяващи до 200 работника в тези служби ще имат 
по един специалист — кадровик, а над 200 работника 
по двама.

Всични участници в подписването на обществения 
договор, ноето ще рече обществено-политичесните ор
ганизации и Общинската скупщина, са дължни да оси
гурят и обществен контрол за изпълняването му. Сре
щу нарушителите на Договора, които са опитват да 
присвояват надровата политика, ще предприемат мерни 
и ще се търси политическа отговорност.

вана.
Една от главните задачи на 

ССРН в този период ще бъде 
до края успешно да се изпол- 

местното самооблагане,за 
да се премахнат нянои от по
следиците на катастрофалните 
наводнения, които през юни 
опустошиха повечето села 
номуната. Поправка на пътища 
та, на мостове и друго ще 
бъде главна задача.

На заседанието делегати на 
Междуобщинската нонферен
ция на ССРН на Южноморав- 
сната регионална общност бя
ха избрани: Борис Костадинов, 
Цоне Тодоров, Лазар Стойнев 
и Конна Стоичнова. Също та
на се извърши избраха трима 
члена в Председателството на 
Конференцията и се избраха 
председатели на сенциите и 
комисиите на Конференцията.

зва

в

В областта на общенародна- 
та отбрана, сигурността и об
ществената самозащита, също 
така да бъдат определени за
дачите на ССРН. Конференция 
та и нейните органи подробно 
ще се отнесат и към стопан
ските проблеми и нерешените 
въпроси в областта на образо
ванието, културата и информи
рането.

В. В.
•ЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ОК НА 
СКС В ДИМИТРОВГРАД

ЦИТИРАМЕ:
л

— на делегациите трябва да се обезпечат същите 
условия за работа, както и на останалите самоуправи- 
телни органи, особено по отношение на професионал
ната и политическа помощ, помещения и т.н.;

— заседанията на делегациите трябва да бъдат 
възможно по-добре подготвени чл рационално организи
рани без формални разисквания по всички въпроси от 
дневния ред на Скупщината. Изборът на въпросите, по 
ноито се води разискване в делегацията, трябва да се 
съгласува с тяхното обществено-',инономическо и поли
тическо значение със самоуправителните организации, 
респентивно местните общности, както и с обществено- 
политическите общности;

— изпълнявайки функцията си делегациите в бъ
деще, трябва повече да юе облягат върху дейността на 
самоуправителните органи и обществено-политическите 
организации, реопективно да имат по-тясно сътруднице 
отво. Но при това не трябва да се намалява 
политическа отговорност на делегацията спрямо трудо
вите хора, относно гражданите;

— комунистите е основните организации са длъж
ни да се застъпват и ангажират делегациите редовно 
да заседават и разискват по въпроси от значение за 
тяхната самоуправителна организация, относно трудова 
или местна общност.

и необходими 
все още се

V

пълната
Делегатите с особено 

ние обсъдиха програмата за 
работа на Конференцията и на 
органите й в предстоящата го 
дина. В този период ССРН ще 
обсъжда и решава най-антуал- 
ните проблеми в номуната. По
вечето от планираните 
ще бъдат тана

внима-
Паметникът в Ясеновац

Стойне Янков

Младостакции 
организирани, 

че в тях синхронизирано да уча 
ствуват и останалите обществе 
но-политичесни организации.

За тази цел организаци
ите на ССРН ще станат полити 
ческа трибуна, на която ще се 
заемат становища за решава- 

най-антуалните проблеми 
в трудовите организации, мест 
ните общности и г 
телните общности на 
те. Акциите, които 
от тези

Времето биеРЕДАКЦИЯТА НА В. „БРАТСТВО” НА ВСИЧКИ БОЙЦИ, 
ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ни отсреща 
и отшумява наназад, 

че ние носим го 
а то влече ни в

на плещи, 
невъзврат.

ЧЕСТИТИ не на И нолното да ни е трудно 
през тези къси земни

мечтаем вечно да сме будни 
Дори и в далечни бъднини.

самоуправит 
-I интереси- 
произтичат 

договори ще бъдат нон 
кретни, добре подготвени и ще 
се провеждат все донато 
цяло не се реализират заети
те становища

4 ЮЛИ — ДЕНЯ НА БОЙЦИТЕ И 
7 ЮЛИ — ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ

и все тана да ни е болно — 
побеждаваме с устрем млад 

а в дълбона старост доброволно 
отстъпва всен от този

из-
свят.изтъкна Бо-

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО * 4 ЮЛИ 1975



РАЗГОВОРИ ЗА
СДРУЖАВАНЕ в ДИМИТРОВГРАД

вВ*!
СА ЗА СДРУЖАВАНЕ

чат. Още нямаме генерален, 
финансов, техничесни дирек
тор, главен счетоводител и се
кретар-юрист. Така организаци
онно незаздравени — не бях
ме в състояние да започнем
подписване на договори със се
лсностопанските производите
ли. В момента едно лице е за
дължено да изготвя договори
те за различни видове произ
водство. Въпреки всичко, нас
коро ще излезнем и ще под
пишем с производителите до
говори за производство, за 
ето проявяват интерес. Наяс
но сме, че на първо време 
ще имаме голям отзив. Не

ко-

за сдружаването X ДосеТ° На селс«остопансниге 'Т" Не Само в Димитровградска 
не е подписал самоулм^Г“ 8 Димитровградснае "Р°извоДители в духа на з^она 
ставиХМе на ИЛКОЧд‘имитРОВ СПОра~°"Р°изв™ 

овДе. на Гошо Аленспп ’ мАад зе"аДелец от «ло - Щ°? Този ВЪПР°° по- 
стадо от стотина овце иа ?. от Смиловци, мално пп » БРаиновци, нойто отглеж-
завеждащ ОТдел план^’ аналит"6"1888 Пейчеаа. агроном в^п"0" пР°изв°Дител със 
, В разговора се вкл.пиь, С,','йата организация °сновната организация, 
Ф " 88 Са-алис™ГеЛсГ Е~ "РеДседатал на Общинската

мо зарад това, че имаме
чески семейства, но и затова, 
че нашите хора обинновено из 
чакват, искат да видят нак ще 
минат ония, които са подписали ...

Банките до голяма степен са
виновни за неизползването на 
средствата от „зеления план“, 
най-напред дълго време се ра 
зправяхме около утвърждаване 1Й
то на условията за

нон-
, ИЛКО ДИМИТРОВ- На 

ференции, събрания 
вори ние добре сме запозна
ти със сдружаването. На 
дното събрание в 
27 селскостопански 
тели бяха 
договор ...

кон- мляко в края на 
бъде по-малко

получаванеюни не може да 
от 8 маслени е- 

мене, а и на оста-

и в разго- И сам трябва 
как ще ми излезе 
Идната година ще 
тазгодишния успех, защото са- 

33 °!чаР плащам 9 хиляди 
динара. Аз вече две години 
оперирам със „Сточар“ 
тидох по-напред. Закона ни об 
ясняваха, идваха в Смиловци 
представители на 4
та. Но

лага. на кредити. Банките разтакаха,да видя търсеха проекти идиници. На сметката. ние подго- 
за 22 произво- 

дители. Одобрени са 1 билион 
И 470 хиляди динара кредити.

лихвите бяха много 
соки, дори и до 16 на сто Vчя 
г™ет° е =0 на сто. Таниаадо 
говори не смеехме да г 
на производителите. На 
ти се намесвахме

после 
Брайновци, 

лроизводи- 
готови да подпишат

твихме таниваналите, винаги зависи оте изпод товачисло.
Ако получа кредит и 

ша самоуправителното 
зумение

Обачеподпи- но- ви-
спора- и не о-СНЕЖАНА ПЕЙЧЕВА- _ 

разговорите участвуваха 
ни — и то за 
то се говори за 
в селското

бих увеличил ста-В дото си, а с това и дохода, оти же- покажемкоето ще има полза 
цията. Ано и коопера 

представители на 
дойдат в селото —

пръв път, кога- 
сдружаването

нооперация- 
селсностопанските 

изводители още изчакват 
дписавнето на

два пъ
и търсехме„Сточар“ про- Дз се подобрят 

даване на кредити, 
™ Доведохме

стопанство. условията зас помежду първите ще подпи-ИЛКО ДИМИТРОВ: — 
лме да подпишем споразуме- 

33?° иРедставителите на „Сточар избягват 
Що се касае до нас, произво- 
дителите, ние сме 
ри откак

договорите. За- и на края
__г- на — 30 на сто

. има петнаде- Учас™е при 5 на сто
производители. СПо-възрастните Ме "Ре3 сеГм^ УРеД“' 
назват, че ще сключат догово- На ползането 
ри за сдружаване.

шаИска- самоуправително що е такаспоразу- гня п ~ не мога Аз обясня ... В селотомение за сдружаване.
всичко зарад това, че бихР<Зил 

това? ... сигурен в пласмента
сетина

и на месо а срокътто, и на млякото, и на вълна
та. и преди приемането на За
кона за

на кредитите бе-
готови. До- 

кооперацията започ- 
на редовно да изплаща 
мите суми (ето два 
че) възвърна

ше — 31тя гпп, Декември на минала- та година. Следзащото и-
НаКИНрилМОАПОЯсдавТЯ- у.

Надявам се, чГщеТръГГ ДиГрсГв.ТЙЙГ ^
дооре. Само

~ ОАРУжаването, исках 
със „Сточар“ да подпиша спо- - срокът бе продъИлженРееНЦИЯ

ЮНИ
Снежана Пейчевадължи до 30

настоящата година. Досе
га са използвани 800 
динара. Съжалявам,
Димитров не е получил кредит 
Той изпълнява

разумение. Амесеца ве- 
доверието си 

всред производителите. хилядиоще
ва е време в местните общно
сти да се започне 
провеждане на Закона 
жаването на 
те производители. -

не е излязла нада се обезпечи 
още и здравна защита за про
изводителите. Това е актуален 
въпрос. Всички в

че Илкотерена връзка с подписването във
гп на до
говори по сдружаването. Ние 
едва през април заедно със
Социалистическия

акция по условията.
средства от „зеления 

винаги ще се отпускат. Не ра
ботихме най-добре

на сведения за получа-
чоеГтпч» КРВДИ™- Раб°техме чрез трудовите

Ноза сдру
селскостопансни-

нашата стра- ллан“на са осигурени, само 
наи-добрите частни

не и съюз прове
дохме събрания по с 
■па. Производителите

селскосто- всички се- при съби-пански производители.Имам забележки 
ние провеждането на „зеле
ния план“. На мен, който бях 
готов да взема кредит от 30 
хиляди динара за разширение 
и изграждане на овчарник 
бавна на — 
скостопански

приехапо отноше- ГОША АЛЕКСОВ: предложението „ 
бъде организация”

Сточар___ — Може
да се каже, че по-възрастните 
хора в Смиловци са по-готови 
за сдружаването, от 
Ние, младите,

да
единици, а тена сдруже- някак сения труд, съставена държеха поот две ос- страни, 

често пъти да ниИ не знаехановни организации — за сел-младите. дадат търсенитеско стопанство „Нишава“, 
за търговия „Търгонооп“. 
благоприятната

сведения. Бях. _ не можем вина
ги наи-добре да разберем 
чко онова,

а във Висок ии на не ми казаха, чеНе-трактор и други сел- 
| машини,

вси- Брайновцив има хора, заинте- 
совани за кредит. Що 
сае до преценяването 
леността на млякото, 
дителите често 
без да знаят,

възрастова стру 
ктура на домакинствата

което в селскотоникой
нищо не ми предложи. Агро
номите, когато правили обико 
лка на Висок са 
с. Брайновци без

него. Ногато след десети 
на дни дойдох в нооперацията 
да търся кредит, ми

стопанство се се на-предприема. Е- 
то, например, аз. Имах 40

не да
ва много условия за на мас-сдружа
ване и само малън брой от тях 
могат да влезнат в

овце,
а преди четири месеца 
кредит от 42 хиляди динара и 
набавих още 60 овце, Още не 
се решавам да подпиша

произво-взехминали през 
да се отби- пъти и самисдружава

нето със свои средства 
Затова от три варианта

нпртго п намаляват масле ността. Държат мляното : 
нрито и то изпарява. Кан
ова да пазят I....
бва да им обясни

и труд.ят в
на от-на до

говориране — частните произ
водители се определят за оня, 
които им дава възможност са
ми да определят вида на про
изводството, с което ще се сдру 
жават. Защо 
пред производителите? Органи
зационните проблеми, с които 
со бори кооперацията.

дого
вор за сдружаване, защото ка
то животновъд не съм сигурен 
и не зная как ще излезе смет 
ката. И по-рано отглеждах ов
це, винаги около 40—50, а се
га ето

тря- 
— тря- 

специалист.
СНЕЖАНА ПЕЙЧЕВА: — 

преди да излезе Занонът 
сдружаването

казаха,
че е късно за 1974 година. И 
през настоящата година не 
лучих кредит.

мляното Гоша Алексов

и ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ: - Социа 
за “е°НИЯт 01,103 организира 

— снлючихме до Разяснителна акция във връз- 
говори за производство на ма- на оъс сдружаването в салско- 
лини за 10 години. Остава ни то стопанство. На събранията 
вместо договори — да напра- на производителите се одобря- 
вим споразуменията. В това вашв предложеното преустоой
?опч^ЛНИе °М0 8азад- На твРи‘ „1в° 8 ’'СточаР“. а в рамките 
торията на ранон Поганово, на основната организация 
Дрвговита, Барйа, Банони дол ЗДРУжания труд „Нишава" да 
1ли!НИНоЦа има 580 Аанара о съществуват единици на сдру- 
малини. За това производство * Труд във Висок' Завър
ни помогна и „Джарвин“ в ?ие' Димитровград о онолност- 
Нняжевац, не само с изнупува та и нланицата. 
нато на производството ни. но Подложено е сдружаването 
и в изграждането на пътя за да става по видове произвол 
Поганово и с готовността си да ство - животновъди^ малин^ 
азнуаува и 8СИЧНИ други ВИДД°- рр°азв0дители. мленопроизво- 
ве овощни произведения в на- Аитвли и така нататън ПрогЬп 
шата община. Малиновите наса °ионалната служба в .Сточар“ 
ждения са остарели. На произ- ® изготвила повече проектодо- 
водителите даваме по ниски Г0В0Ри. Самоуправителното гпп 
цени високодобивни сортове РазУмение за сдру>наването нп 
”^алин промие", която вече из ^®лсностопанските производи-
ка“ ПпМИИСМОДОбивната »вал®0 00 п°Дписали всички тру-

Причината за бавното раз А0ВИ еДиници, Общинската РУ 
ширяване на малиновите гоо пщина и Стопанската 
Дини е. че болшинството поо в Ниш* Когато и СЪд\т иЛ^ 

вИгзраоИтвиИнп0а "8 пР°"л°н™ воични формалнощровни Р'
н^о;::ГаГгоддГбзГч -ра~врг%^рГото на

ПО

Иснам да кажа не излезохме100.и за начина,
по нойто лаборантът мери 
елеността на мляното. Овчето Хората още не са сигурни 

във всичко, което им се пред-
ма

ни пре-

на

X ^ ‘А,-

ску

ра

ще

Овцевъдството все още бавно си пробива път
Милош Бакич 

Мятея Андонов*3*ТСТ|0
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Голям интерес за Власинско езеро*шгашптт«Н1Н11пмтппшппи1Ш1ШШ1ШШ1ЯШ 1
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1

вилнее,Чук, чун, чунчето
щуреца обща песен пее.

мъжага,
със

За миг изправен носачът —
през изпотени очи солени 

съзира чудесни простори зелени 
люлката си красива и драга; 

нилим пренрасен, пъстър и свеж,
канва красота, я поглеж! 

Ноя ли ръна това направи, 
това ще забрави?ное ли око

Да не би тези нрасоти диви 
да са поли на горени самодиви?

Или...
опомня се мъжагата красиви 

храна за овцете ми игриви.
Шъс — шъс, носата вилнее,

_ със щуреца обща
ЯП1111111Ш1...111111ПШ1111111111111И11НН111111111ПШН11ШЧ111ШН11111111111111111111  ........ ................. .
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песен пее.

Още средства 

за Титовия фонд Власинско езероИзлед от
редни резултати.

Тук редовно пристига и днев 
ния печат, възобновена е и 
библиотеката на хотела, наба 
ВОна е маса за тенис и чети 
ри моторни лодки, които сре
щу определено заплащане го 
стите ще ползват за возене по

тЯГАГ'**
В тези два обекта 'напъл 

мебелите. Хо

Гостилничарското предприя 
ти е „Балкан" в Лесковац из
върши подготовки за главния 
сезон на годишните почивки 
край Власинско езеро.

На Власинско езеро 
кан“ има два обекта хототел-ре

гла.
но са подновени 
тел „Власина” е модерно

което прави по-прия 
на гостите.

критериите. Следователно има 
нужда да се разшири матери 

база за школуване на 
на работниците. За- 

Съветът на Фонда пред

С членуването си в Титовия 
фонд организациите на сдру 
жения труд, самоуправителни 
те общности на интересите и 

общности и обществе-

об-
„Бал- заведен,

тно пребиваването
алната 
децата 
това 1
прие мерки в него да се. за 
членят всички организации на 
сдружения труд, рбществено- 
политически
щности и отделни лица. 
друга страна запленилите се 
във фонда следва да увеличат 
влоговете си.

други
но-политичесни организации и 
отделни лица на територията 
на Димитровградска община 
показаха висока степен на кла 

и солидар 
Съвета на Ти-

езерото.
Освен добрите услуги и от 

личната кухня, предлагащи два 
за почив

СТИПЕНДИРАНЕ НА МЛАДИ РАБОТНИ-
ТцГи дФе°цНаДн3аА РАБОТНИЦИ

та обекта, интересът 
ка тук е голям и заради не
променените цени на пансио 
на. Пълен пансион в двата оое 
кта е дневно по 90 или 100 

зависимост от това 
В тези об

организации, об Около 60000 членовеОтсова определеност 
ност, — оцени 
товия фонд в Димитровград
ска община.

Миналата година във Фонда 
(за срок от пет години) бяха 
внесени 180 000 динара. Оба 
че ежегодно расте броя на спо 

деца на

товия фонд на заседанието на 
скупщината на фонда.

Тези резултати, казал той, 
трябва да ни насърчат в стре 
межа си по-нататък да разви 
ваме 
която
ката класа.

На заседанието бе
за условията

на обще
ствения договор за учредяване- 

Титовия фонд за стипен- 
диране на млади работници и 
деца на работници до 
са постигнати значителни 
зултати. Във фонда 
60 000 души и той разполага 
с 250 милиона динара. Стилен 
дия получават почти 3000 мла 
ди работници и деца на рабо 
тници, казал неотдавна Душан 
Петрович, председател на Ти-

«Н1»«Ш1Ш11Ш111МИ11111М11т11НИ11111111111Ч11тП1111111111111Ш111Ш1ШШИ11П1И1Ш11111иШ111!1111111Н111111111111И1111111И111Нга111МН

От подписването динара, в
каква стая се ползва.

течение на лятото ще
фондСъветът на Титовия

то напърво място 
Съюза

на комунистите, ССРН, Съюза 
на социалистическата младеж 

които да обезпечат

в общината на 
ангажира Синдиката,

екти в
се приготвят специални меню 

минувачите, а цената им 
ще бъде от 40 до 43 динара.

„Балкан” е готов да даде 
и 20 па сто намаление от сега 

цени на трудови орга

днес
идеята за Титовия фонд, 
поникна от работничес-

та засобните ученици 
работници, които изпълняват

ре
са околои други, 

трайна политическа платформа приет
шните
низации, които организират по 
чивчата на работниците си на

за континуирано развитие, на 
дейноста на Фонда и закреп
ване неговата материална ба- 

М. Б.

заПравилник 
получаване „Диплома на сти 
пендистите на Титовия фонд , 
която ще се

Бойците ще дадат 
голям принос към 
стабилизацията

на Власинско езеро.дава за извън-за.

С ОТКРИТ ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
— И страхът прави своето. 

Големи са очите му — казвам.
— Потънеш ли веднъж 

залпове повече не се плашиш. 
Просто не мислиш на гова, ня 
маш време...

И така. Когато раненият се 
завърнал от Загреб в Сенокос, 
нашите власти го 
през 1946 година на лекуване 

България. Опериран е в Алек 
сандровата болница и след из 
вестно време започнал да хо 
ди. После бил изпратен в Хи 
саря (баня). Тогава д-р Пачад 
жиев му казал, че след 10 
години все пак ще трябва да 
се ампутира десния крак. И 
наистина през 1956 година в 
Пиротската болница му ампути 
рат десния кран...

Разделил се с десния 
крак. Ето вече две години жи 
вее в двустаен апартамент, но 
йто му дал Съюзът на бойци 
те. Живее от инвалидена пен 
сия и ортопедии добавъчни. 
От имота в Сенокос се отка 
зал чрез съда в полза на об 
ществото. От четирите му Де 
ца само най-малкият му син, 
който сега е ученик в първи 
гимназиален клас е при не
го. ..

Глигорово — партизанскоНа неотдавна състоялато се 
заседание на Председателство 

Съюзния съвест на Съю 
за на бойците са приети за
ключенията на Председател
ството на Съюзната конферен 
ция на ССРН по осъществява 
не .политиката на стабилизацая 
през 1975 година.

в
то на

Глигоросвоето. Интернирали
баща и двете му сестри 

в България, а две сестри на 
„Ботев" — в Добруджа.

Първото сражение доживял 
в Чипровци, в България.

могъл да обуздава, а привли 
чало го да види нещо повече 
от онова, ноето всекидневно 
вижда в Сенонос. Разказване 
то, че партизаните са наблизо 
привличало неговото внимание. 
Напрегвал слух, а любопитство 
то насърчило и неговата пред 
приемчивост. Срещнал ги. Ха 
ресали му. Решил се. Една

Немски „шарац” пронизва и 
двата му крака срещу 15 май 
1945 година. Значи; последния 
ден на освободителната борба 
у нас. Това става на открито по 
ле при св. Иван Зелени бли 
зо до Загреб.

— Бях картечар. Тази нощ 
не пестех муниция. Проклетите 
немци бяха на 200 метра пред 
нас. Край мене беше и моя юлска нощ през 1944 година 
помощник Бойко Наков, зе- с Асен Бръчки и Радисав Ва
мляк от Сенокос. Бойко ми силев-Ботев се намерил -- зад
предложи да се преместим 
малко напред, по-близо до нем 
ците. Щом се повдигнах пад
нах като поносен. Почувству
вах остра болка в двата кра ЩШ

вия
изпратили

в
Съюзът на бойците ще се 

осъществятангажира да се 
становищата за спазване зако 
нността и енерпично ще 
съпротивят на всички нарушите 
ли на закона «и предписанията.
А това значи, че ще се борят 
против всички онези, които за 
ради „свои егоиотични интере . 
си, оправдават незаконните по 
стъпки, било да се касае за 
неспазване плановете или за 
инвестиции без покритие и дру 
ги видове непланували .разхо-

— Унищожихме мандрата в 
селото да не се произвежда 
кашкавал за немците на Изто 
чния фронт. Нападнахме и бъл 
гарските фашисти в училище
то. Пристигна им още войска 
на помощ и ние се оттеглих
ме, разказва Глигор...

После, в състава на Цари 
бродения отряд влезнал в Ца 
риброд. От Елашница край 
Ниш, в състава на VIII сръб
ска бригада написал партизан 
ската си биография и стигнал 
до Бачка топола. След това 
преминал в друга бригада (за 
бравил в коя). Тук бил в кар 
течарската чета и на бяла ко 
била товарел български „шва 
рцлозе". ..

За най-трудните моменти Гли 
гор има свой израз: „грозно 
беше":

се

ся

Ш“ Ч II
ка. чШИИЙРазтича се Бойко,’ стъписа '
се. Какво да прави? Изтича да 
повика санитарните и те пре 
виха раните на Глигор Велков.
Два куршума минали, през ме 
сото на левия крак, а един счу ‘ 
пил коста на другия. ' После 
Бйеловар па Загреб. Раните го „щ-у
болели. Глигор стискал зъби. -'V;.;;’
Понякога се изтръгнеше от гър 
дите му въздишка. Раните но •
сле зараснали и раненият се ’ , . •

... _ . .
в по-заможно семейство й бил 
доволен. На него се- юбръща
ло особено внимание,' нато на предела на своето, всенидне- 
един, син. Имали ичелуги. Гли и_ 
гор. не,, работел. Но: • въпрени ^ 
това той имал свои младежки 
безпокойства, нещо, което не

ди.
■

■

.
Чрез делегатената система 

Съюза на бойците ще се за
стъпва за регулиране въпроси 
те на наказателна и икономи
ческа отговорност за делови 
неуспехи и други 
и несамоуправителни прояви. 
Ще бъде раздвижена и акция, 
с която ще се борят против 
безделието, лошото стопанисва 
■не и всичко онова, което обе 
ктивно вреди на интересите 
■на общността. С това се под 
разбира и всекидневна упори
та борба против онези, ноит» 
личните издигат над на обще 
отвените интереси и които чрез 
заобиколни и нарушаване на 
законоппредписанията трупат 
лично богатство.

!Ш
‘Щ Iнезаконни

-1
Накрая, повтори:
— Живеех в сравнително 

богато семейство и бях дово
лен. И въпреки това отидох 
при партизаните. Иснах да се 
боря за свободата.
Отиде си Глигор с протеза на 
мястото на десния крак, вме
сто неговия и ако е изкуство

— Много грозно беше на 
бърдото над Зворник. Ние ата 
кувахме, а швабите ни дочака 
ха добре укрепени, — без на 
прежение разказва Глигор. —
Доста от нас загинаха по тези 
места... Имахме задача възмо 
жно по-бързо да завземем пъ 
тищата, които немците отбра- Да се Х°ДИ с протеза, това из

куство той добре е овладял.
М. Б.

Григор Велков

няваха... Наистина, много беч^През това време в Сенонос 
български фашисти извършили ше грозно...
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

ш ПОРОИТЕ ОТНЕСОХА ПОТТА НА ХОРАТАОБЗОР

Дейността на мест 

ните общности в 

социална защита

шински опасен път. Да излазем 
на среща на хората много пъти 
потеглим с .пълни автобуси и 
вече на Църнощишка рена спи 
раме: не може да се мине т 
то през мостът, мито през ре 
ката. Ако ш .някого и успее, 
вече на следващата долина го 
чака нова опасност — /назват 
в Автотранопортноато предпри 
ятие е Босилеград.

Ня.ма по-трудно от това, но 
да бъдеш откъснат от света. 
Планинците от Любатсния ра
йон мъжествено се опират .на 
тези трудности. Много болни 
деца и жени през тези дни те 
са носили на гьрб към Босиле 
град. Неволята е по-силна от 
стихията — казват те. Но ето, 
че преди няколко дни починал 
някъде .във вътрешността един 
зидар от Дукат. Хората се опи 
тали да то занесат е селото 
му и попаднали в .пенливите 
води на набуялата река. Спа 
сил ги ковчега на починалият..

Мнозина мусулци, барчани 
и любатчани пеша са идвали 
в Босилеград, за да занесат 
на своите ученици — абитури 
енти храна. Друг начин да им 
помогнат не е имало.

— Дано се изясни небето! 
Повече не може да се издър 
жи — иазват хората и впират 
погледи ,в дъждовните облаци, 
които тук доносват вършища 
та на букаците. Й очакват, че 
след като мине стихията ще 
им се помогне да поправят 
бързо мостовете и пътищата.

Засега те нищо и не търсят.

Прогизналата земя 
планини

И най-старите хора .в райо 
нна на Любата не помнят, че 
водната стихия в настъпващи 
те летни дни е донела толкова 
много бедствия в домовете на 
хиляда планинци.

Вече цял месец Босилеград 
ска община се немира под 
ударите на поройни дъж 
дове, силна прадушна и неспи 
раща гърмотевица. Обаче най 
големи трудности и послед
ствия преживяват хората от 
любатсния район, чиито домо 
ве се пръонали по деретата 
и склоновете на Бесна коби

вателно.
във все още голите 
не мопла да поеме това огром■
но количество вода.

Между хората няма покой. 
Нивите с класилия 
ръж и овес са смити низ до 
лищата, в ливадите текат без
брой потоци, а влагата е уни 
щожила зеленчуците по гради 
ните.

ечемик,

— Тазгодишният ни пот за 
мина «ато вихър. В повечето 
ниви водата сми земята и сега 
се белеят само камъни. Ще 
трябват много години отново 
тук да се забоде рало — на 
зва земеделецът Драган Дио 
нисиев от село/'Мусул.

Набуялите потоци стичащи 
се по склоновете на Бесна но 
била, унищожили зелените оа 
зиси край бреговете си. Тучни 
те ливади са засипани с намъ 
ни. Селските и махалски пъти 
ща разровени. В някои маха 
ли хората пеш едвам успяват 
да се приберат по домовете 
си.. .

Откъснати от света — най- 
проото казано. Това вече не 
е заплаха на стихията, а ней 
ната същност. Почти цял ме
сец съобщенията тук са прекъ 
снати. Само от време на вре 
ме, дето се казва между две 
паузи на дъждовете и гра
душката автобусите са успява 
ли да се пробият от Босиле
град до Любата, но не и да 
минат 'Бесна кобила. Пътуване 
то в такава обстановка е неиз 
зестно. Три моста по дължи 
на на шосето са непроходими.

— Излаггме се на голям 
минаваме по съ-

= "а' водоснабдяването, асфалтирането на улици, подо- 
Ш брението на здравеопазването и учебното дело Мест

ните общности, нато основно звено в самоуправление- 
то, с тези широки инициативи само потвърждават 

= НО са били далновидни конституционните 
ху ноито те са поставени.

_ Учредяването на интересите в областта на социал- 
ната защита, като вид на дейност на местните общно
сти, се развиваше в регионални рамни, И понрай това 

_ в статутите е внесено, че местните общности водят о- 
Ш собена грижа за развитието на социалната защита и 

предприемането на отделни мероприятия в разрешава- 
— нето на тези проблеми, а специално за — 

мат голяма нужда от помощ.
Понеже проблемите на социална защита 

образни и специфични, то и разрешаването им става в 
по-широки размери и често пъти денствуването на ме- 

Ш стните общности остава незабелязано. Обаче учредя- 
^ ването на техните взаимни интереси в рамките на об

щината и региона е довело до успешна работа на меж- 
Щ5 дуобщинската общност за грижи за глухи и слепи ли- ^ 

ца и че то оказва влияние до известна степен слепи- Л
те лица да бъдат материално обезпечени. __

Голямо е участието на местните общности и тех- 
Съвета на местните общности и в

ла.
Тук казват, че дълго .време 

не са .видели изгрева .на слън 
цето. Неговият .огнен обръч се 

тъмните
нол- 

начала, вър- онрива далече зад 
дъждовни облаци.

— Имаше лоши години, но 
никога не се е случило цял 
един месец валежите да не 
спират. За танава съсипия не 
си опом.ням — казва 60-годиш 
ният Стойне Спасов от Долна 
Любата.

Селата от този район най- 
напред сполетяла танава гра
душка, че цели три дни ледена 
та покривка не онопняла. Ста 
дата овце и говеде сами сли 
зали от планините, за да .на
мерят подслон в кошарите, до 
като мине лошото време.

— Доиато се топеше ледът,
„проработиха" долините и пре 
връщаха нивята и ливаните в 
песи ща 
селата.

Но след една идва друга бе 
да. След градушката дойдоха 
поройните дъждове, после пак 
градушка .и все тана последо,__риск, защото

=

лица, които и-

са свое-

назват хората отните делегации __
общностите на интересите в ангажирането на Републи- 
канената общност на интересите по социална защита Щ 
в Пирот да бъде основно за първи път училище за =з= 
умно изоставащи деца, в ноето да се подготвят за 
живот и деца от Димитровградска и Пиротска общи- В. Велинов
ни. 2

§§| Подобно е и с акцията на Центъра за обезпеча- Ц 
Щ ване на глухонеми лица в Ниш, ноито освен създаване 
Щ на условия за обучение, в сътрудничество с местните 
г== общности настояват да убедят родителите такива деца 
== да изпращат в това професионално училище.
^ Не трябва да се изтъка от нанво значение е би 

ла дейнретта на местните оощности в Димитровград 
сна община по подготовните за подписване на споразу 
мение за изграждане на Дом за стари лица в\Димит 
ровград. Инициативите потекоха отдавна и затоваГ ЗЯ“ 
щото в селата на тази община има все повече 
стари хора, без да има ной да ги гледа. За 
тях в много случаи не водят сметна децата им.

В тази светлина трябва да се наблюдава и дого
вора за изграждане на защитна работилница на гранич 
ния пуннт за инвалиди втора категория. Всични тези 
инициативи намериха отзвук и в предложението в ре
гиона да се създаде Център за социални грижи, нойто 
в Бабушница, Димитровград и Пирот да има свои кло
нове. Същите най-непосредстеено биха сътрудничили с 
комисиите за здравно-социални въпроси към местните 
общности.

Понрай тези въпроси — местните общности имат 
и свои „лични” въпроси. В Бачево и няиои други се
лища те се грижат за старите хора, обработват техни
те имоти, гледат ги, дават им здравна и всяна друга 
помощ.

1 В ООСТ „Нишава- 
чар“, в Димитровград в момен 
та има трудности около орга
низационното устройство, лип
сата на сезонна работна сила, 

в сдружаването 
на земеделците, па все до о- 
сигуряване на нредити и трай- 

оборотни средства, необхо
дими за реализиране на про
грамата от средносрочния план 
за формиране на овцеферма 
от 5 хиляди овце в Липинсно- 
то поле.

----- „0 1С- ОрС,Ци.ии---- ---- --
то време, Общността на регио 
налните фондове в Сърбия за 
нуждите на димитровградската 
селскостопанска 
отдели 2 милиона динара. Об
що това е само 10 на сто от

11ШфИ1Ие ос рали | а па

ви средства, на средства от 
Фонда за насърчаване разви
тието на изостаналите нраища 
и т.н. Нито с това „финансова 
та конструкция на програмата 
още не се затваря“. За окон
чателното завършване на тази 
овцеферма „Нишава“ се нуж
дае от още 4,9 милиона дина
ра трайни оборотни средства. 
Доколкото тези средства 
се осигурят, в „Сточар‘г — че 
димтровградската общност ще 
им осигури необходимите сред 
ства да „затворят финансовия 
проект" — наскоро ще се ви-

организация
закъсняване

ни

Понеже успяха да погасят за 
губите през последните две го 
дини, нейните работници са из 
правени наглед пред непремо 
стими трудности по осигурява
не на кредити и трайни оборо 
тни средства. Проблемите въл

че изглеждат трудни, (а 
ст те са такива), „Ни

не

Много са примерите, ноито потвърждават целокуп
ната виталност на местните общности.

М. Б.
реки 
в същ но
шава“ има едно предимство — 
за нейната съдба започнаха да 
се интересуват и обществено- 
политическите и стопански фаи 
тори в общината, региона и 
републиката, накто и някои аг 
рономбинати, способни да й 
помогнат в трудностите.

Когато това изтъкват в „Сто- 
чар“, на първо място, имат пре 
двид факта, че техните програ 
ми (за развитието на животно 
въдството, особено на овцевъд 
ството до 1980 година) минаха 

всични професионални о- 
СР Сърбия и бяха по 

оценени. Изхождай- 
и възможно-

ДИ.

От друга страна, в „Сточар“ 
все още очакват да се осъще
стви отдавна оповестеното сът 
рудничество и интеграция с 
„Агроенспорт“ в Белград и че 
това ще им помогне да пре
възмогнат досега най-големите 
трудности, в които са попадали. 
В тази насона сега се юдят 
разговори с представители от 
„Агроенспорт“ и се очакват до 
бри резултати.

МИЛИЯНА ИВАНОВА ♦ ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

РОДЕН КРАЙ
на свежест горите,Там дето ухаят

дето животът бушува сред планините, 
дето теменужният свод шепне със звездите, 

там, там гори пламън от иенри 
на вълшебна песен.исири

Там грамадиий стълб надвесен, 
издигнал гордо трона, 

вълнуван от вятъра стона, 
танцува в това вълнуващо море.

Там усещам нежна арома, 
че винаги царува май — 
там е моят роден нрай.

през 
ценни в 
ложително 
ни от реалността

на тази програма заинте 
на всични 

обезпе

Производство на кашкавалстите
ресованите фактори 
равнища започват' и да 
чават средства за нейната реа 
лизация на стойност от 25 ми
лиона динара. Тана регионал
ният Фонд за развитие на жи
вотновъдството в Ниш одобри 
за целта 400 хиляди динара у- 
частие, понеже „Сточар", а и 

ООСТ „Нишава", не 
никакви

целокупните капиталовложения 
за овцефермата в Липинско 
поле.

Средства трябват значително 
повече. Очакванията са осно
вателни, когато казват че Фон 
дът за материални резерви мо 
же да осигури 6 милиона ди-

Ориестри от щастие •
денонощно движат народните сърца щастливи 

приютени от изворите пенливи 
сред поля, гори и ниви.

Редуват се дни и нощи, 
пътувам с изгревите 

на бъдещето светло —
неговата 
могат да подсигурят
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IОтличено »Другарче«
Съветът за възпитание и грижи за децата в Соци

алистическа републина Сърбия удостои детсния вестник 
Другарче“ с ДИПЛОМА в знак на признателност за 

големия принос на вестника в осъществяването на 
възпитателните задачи всред пионерите на българсна 
та народност в Югославия.I

»«
\СРЕЩИ

»Рецепт« за успех
почва да (Се пише нова стра
ница в нейния живот.

Днес Финика Николова е мо 
миче с модерно обленло, при 
ческа. .. Момиче, което .седем 
и половина години произвеж 
да ботуши и което тази годи 
.на е провъзпласено за най-до 
бър .млад работник-самоУправи 
тел в основната организация 
на сдружения труд ,,Тигър" в 
Димитровград, между 254 мла 
ди хора в тази организация.

Попитахме я, какъв е ,,рецеп 
га" за успеха, който 
•стигнала:

Финика Николова, родена
преди 25 години в село Радей 
на, е работничка в заводите 
на „Тигър”. Работи вече седем 
и половина години в димитров

ДВАМА МЛАДИ ПАРТИЗАНИ
на Църноон в сражение с пар 
тизаните от Трета манедонсна 
бригада, Носовсни отряд и 
софийска бригада.

Цоне и Тоне били заловени 
и подложени на жестон тор
моз, но смело се държали. Ка 
зали, че са тръгнали и те да 
постъпят в партизансните вой 
сни и да се борят против фа
шистите.

Разгневените фашистки зло
деи дигнали дулата на оръжие 
то си към младите овчарчета. 
Тоне бил поносен веднага, а 

. Цоне направил опит да избя
га, но не успял, и бил разстре
лян зверски.

След нянолно дни техните 
близки ги погребали в горнотлъ 
Минските гробища.

На мястото на геройсната

е по
„Когато тръгнат на борба възрастни хора 
ва това е техен дълг нъм родината.
Но когато без мобилизация, доброволно, деца^ от 
12, 14, 15 и 16 години тръгнат на борба, знаейки, 

че може би ще загинат — тогава това нещо е 
повече от дълг нъм родината, това е свръхчо- 
вешки героизъм на младите хора, които жертву-

— тога I
— Не зная изобщо за „ре 

цепти”. При мен беше всич 
ко обикновено. Произвеждах 
само първо качество, държа 
нието ми към ръководителите 
и другарите е добро. На отпуск
ПО болест ио пп.е и не навлезли в ‘ ‘у 

щите поколения” ... V4-"'

(Йосип Броз Тито)

:а овчарчета в планината. Вся 
/са вечер те ни разказваха за 
партизаните. —

Когато на 5, 6 и 7 май се 
завързаха жестоки сражения 
-На ТльМййсна, Доганишка пла 
нина и Църноон, двете млади 
овчарчета оставили стадата си 
и тръгнали при партизаните. 
На 7 май пристигнали в село 
Назърица. Ненадейно попадна
ли на засада. В една долчин- 
на дебнели български фашист 
ки пълчища, които се изтегля
ли в безпорядък след тежкото 
поражение, което притъпяли

1 сЯЖОВ, Й вамата от село 
Горно Тлъмино, Босилеградска 
община.

Ето нанво ни разказа баба 
Станика Насева от Горно Тлъ-

гд-Ьн-а1 в'1 Гази трудова ор
ганизация.

Поискахме да чуем какви 
са по-нататъшните й планове:

— Желая да стана член на 
Съюза на комунистите.

Надявам се, че това жела 
ние ще ми бъде изпълнено, 
понеже съм предложена от 
страна първичната организа
ция на Съюза на социалисти 
ческата младеж. Считам, че 
трябва да се окаже по-голяма 
помощ на младите работници 
по отношение на квартирува- 
нето, храненето, оспособяване 
то им, както на професионален 
план, така и за изпълняване 
ролята на самоуправители.

ци' завършила и често пъти е 
стояла изправена пред своите 
учители.. Веднаж нямала молив, 
втори път тетрадка... Свърши 
ла училището си и всекидневни 
те „разходки” до Смиловци. И 
когато е дъждовно и когато 
валял сняг... Но след 
накъде? Пари нямало. Но Фи 
ника не чакала. Потърсила ра 
бота. С непълни 16 години. И 
издържала една година далеч 
от родното си село. Повече не 
можала... Чула че в Димитров 
град, в .думарата” набират но 
ви работници, че предимство 
имат деца на бойци. А баща 
й е член на Съюза на бойци
те. Била приета. Оттогава за

смърт на двамата 
през 1951 година засадих две 
борови фиданни. На това мя
сто днес идват на преклонение 
младежи и девойки 
край, за да се преклонят пред 
тези които дадоха 
си за свободата

партизани

мино за тези двама млади 
бойци. от този

— Тоне бях взела за свой 
син, понеже нямах деца. Взех 
го когато имаше две и поло
вина години. Гледах го и му 
се радвах като същинска май
на. Тръгна и на училище. Из
кара четвърто' отделение, ко
гато поради войната - 
тията бяха прекъснати.

През април и май на 1944 
година в нашия край се засили 
партизанското движение. Тоне 
и другарят му Цоне Тасков бя-

животите 
Ст. Евтимов

това

Стефан Манасиев

ПРЕД ГРОБА НА ЗАГИНАЛИТЕзаня-

Тръгнеш ли към Църноон ти, 
където потоците шумят, 

ще минеш ливади, много завои 
ще видиш гробница на славни герои.

Борци за свобода в нея са зарити, 
борейки се срещу фашисти — избити 

Баирът ги пази, народът ги знай 
нак те загинаха на шести май. 

Пристигнеш ли, отбий се встрани 
в ливадите росни цветя откъсни, 
постой малко и чест им отдай, 
борци за свобода са били знай!

А. Д. г-О
Чт-Трите мечти не Номенов върху производството. ре

зултатите осъществени в 
производството по време 
на акцията са над всички оча 
квания. А наистина всички се 
трудихме. Не е приятно човек 
да види овоето име някъде 
накрая...

Този 22-годишен младеж, 
член на Председателството на 
ОК на ССМ, участник в Съю 
зната трудова акция „Морава 
71" и във всички акции от ме 
стно значение има няколко меч 
ти. ..

— Записах се да уча. В сеп 
тември трябва да започне с 
работа училището за квалифи 
цирани каучукови работници. 
Обезателно ще го завърша, 
понеже имам голямо желание 
мунистите.

Второто ми желание е да 
стана член на Съюза на ко- 
мунистиотите.

Предложен съм от страна на 
младежката организация за 
прием в редовете на СИ.

А третото ми желание във 
връзка с футбола е да се 
класираме във висш ранг на със 
Дано мечтите му се сбъднат, 
тезаиия...

ция „Младият работник — са 
вител” е заел второ 

за акцията да чуем

’ Димитровградска община на 
събора на „Млади" работници- 
самоуправители в Нови Сад 
27 и 28 юни застъпва Дими 
тър Каменов, работник в основ 
ната организация на сдруже
ния труд „Тигър” — Димитров 
град.
Димитър Каменов е добре 
известен на димитровградчани 

. юбители на футбола. Той е 
един от най-добрите играчи на 
футболния отбор „Асен Балкан 
они" и сигурно най-су^омният. 
Малък, на ръст, в себе си 
крие голяма енергия и сила. 
Той е от онези играчи, които 
през цялата игра непренъсна 
то тичат, които действуват за 
всички. Онези играчи, които 
треньорите винаги търсят, а 
зрителите
/Но целта ни е да предста

вим'. Камеьос и от друг ъгъл. 
От ъгъла на млад работник и 
младежки деец.
/.Работи като неквалифициран 

работник. Доотатъчно е ако 
кажем, че в тазгодишната ак

Крум Накев

ХИЛЯДИ МАЙКИ В СВЕТА
Слънцето своя път измина

и ето: пак от юг се връща, 
майка на прага среща сина, 
тихо плаче и го прегръща.
В нейните насълзени очи 

от плачове горещи начервени 
мъка тежка, спотаена личи, 

че синът е с гърди окървавени. 
Горещо го в уста целува, 

развяват се белите й коси, 
страшна я мисъл вълнува: 

докога синът рани ще носи?

Днес хиляди майни в света 
проклинят огорчени съдбата 

Деца
и мразят безкрайно войната.

кДимитър Каменов

— Акцията има голямо зна 
чение за всички ни. Тя разви
ва състезателски дух. Всички 
с& стараехме добре да се кла 
сираме, ако не можехме 
бъдем първи, то поне между 
първите. 'Най-важното е, 
акцията имаше голямо влияние

най-много юбичат.

V
да

че и плачат болно, като
А. Д.
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юоскета изкуство
из ИНТЕРВЮТО НА й. Б. ТИТО ПРЕД В. „МОНД"

СВОБОДА НА ТВОРЧЕСТВОТО р“шштштшшшшшшшшж
ставитмРяеАйаа"френскТия°Т ЕИ.нтер8юто на ДР- Тито пред пред- ^ 
свободата на творчество', на! ”М°НД"' "се" до %

ва да съществува6 ограничение възм™"1"® На >-™^ттте ^ 
на свободната изява в областта вся Г^к™' 06 обезп®чават %
на политиката, както и в лите I™ , Ао5ри Условия за наУч
ратурата, изкуство, театъра? то =„иКуЛгурн0 творчество, на- ЙЙ

Отговор: В отговор на пое постав?и°^0?,^о™?!?Г?,?| 'П’Пе2 Ц,ДВЕ Р ЪЦЕ Се ’пР°тягаха в конвулсии,
дишния въпрос аз казах кое Ществото Р р -а на об‘ ЙЙ ”а™ чели викаха за помощ от пътя. Ръце, 
считам за същност на свобо ЙЙ ®али кат0 онега' н°ито бе понрил този път,
дата на личността в нашето Обаче тези свободи не мо- 2й като месеца, който си играе по него. 
общество. Нашите нароГ из гат Аа се използват „ато по- ^ ЯРугаР 3086 кАругаря' 
воюваха основните свободи — кри™е за политическа акция % и г,пЛРЯАЪТ Се бе отДале™л вече доста,
да живеят равноправно в еди "Р0™5 основните придобивки Й? от поглелит»1 п°Т И°Л°Н^Та 06 6е изгУ6ил
нна и братска самоуправител- и ценности на нашето обще- л™??™ Аг 0стан?ли бяха само двамата
на социалистическа общност ство' за чиет0 осъществяване, % 0првли се бяха само заради една
сами да решават за съдбата нашите народи, както и френ УУ. къщичка, зарад един двор, чийто жив плет
си и създават все по-широни Р,кият- ,Аадоха огромни жертви. Й? в?ад Лравър”?л ® бял ЗИД;
възможности за освобождение Нима 6ихме например могли кладеиеД’ коит° сега поел
на труда и човека. Без тези да позволим в

I: I
I

от !нея. След това отвори гЙ 
тихо вратата и се (намери на двора. Шаро уУ 
подскочи й му облиза ръката. Нощта го уУ 
обгърна в ледените ои недра. ЙЙ7

Стоян се загледа в пътя. Там онези 
ръце, които го зовеха, ги нямаше вече. ЙЙг 
Той знаеше, че отрядът около четири часа Ууу 
сутринта трябва да извърши нападение на Й? 
голямото фашистко укрепление. И ръцете 
на другаря му са там, да воюват. Той се УУ 
ослуша. Никъде не чу гърмежи. Значи още УУ 
не са (почнали — мислеше |си той. Уу

Стоян се озова на пътя и закрачи все уу 
по-бързо и по-бързо през дълбокия, пръх- уу 

сняг, който скърцаше под враната (му. ЙЙ» 
Сега той виждаше пак пред себе си едни лй

хранв“а°„а°ТъЧрди;Не сиН1ЯРтааТзи “ И ™ Т “ал™ Тце.Т"' з^пожа^да0™®“^ %
сеа^"Га н3аабъерГИ4№°ТйГХ СЪЦ= ” I

Другаря? мм стоков чГ„е А3 Г5 ВИАИ- то леАеаата к°Ра на снега блестеше под %
го имТаше с ръце 6 Ш ПЪТЯ' 3°веШв меката светл™а "а месеца. Той падаше %
в п^^еЗ!“ ПРаГВ' ™а Дьл-вРаашеап?Лт:ДсТиОВаНрСъеатВаДИлГ;дШуева:еПР°в |

Р ръднмте сина си все по-силно с но- жилите му като на разбеонял ждребец, а Йй
една мисъл есе повече и повече пронизва Й> 
ше ума му: ^

МИЛАН ВАСИЛЕВ РАЗКАЗ

РЪЦЕ :’Ч'

Гг.

се наведе над нея, целуна 
дъха му застана за миг, сякаш се проща
вате завинаги

я 'по челото и

заради

името на
бода на изявата,основни стойности не да се застрамогат

действително да бъдат свобод 
ни нито отделното лице, 
обществото.

шава братството и единство
то, което ни костваше таканито скъпо и да се подкопава наше 
то обществено устройство? Ни

кав
Ние също така придаваме ог ма ние в Югославия бихмеромно значение и на други 

лични свободи и права на гра 
жданите. Тези свободи

позволили свобода на действие
по посона на реставрация на
капитализма,се за

читат и провеждат: те са зага
против, който

нашите хора вдигнаха оръжи-
ран-тирани с нашата Конститу
ция.

ето на По-революцията.
неже обстановпознавате

Да вземем например свобо- ката в Югославия, сигурно ще
дата на художественото науч 
но изразяване. В нашето обще

се съгласите с мене, че това
калестите си, изпити ръце. Радостта 
душаваше, и тя би плакала 'може би, 
очите й сълзи нямаше, защото ги бе из
плакала отдавна. Набръчканите й устни тре 
переха и мълвеха.

ще отведе страната в дълбока 
криза. Всички такива

я за-
ство никой няма право да да дейно- но в

сти, па и онези, които се скри — Предател ... страхливец ... отказа 
се от борбата в последните атаки! — то

ва рецепти и директиви на
ват зад паравана на културататворците, да им натрапва няна 

нви официални естетически и 
подобни критерии, нанто и фор

вореше нещо у него.а всъщност нямат никаква — Дните ми са станали години, а но-връзна с културата или я имат щите безкрайни ... чакам — Заради нея! — оправдаваше се тойте ... еднички 
сине мои. Нолно си нещастен сине мой, и 
гол и бос и гладен, — знам! Достатъчно 
съм била без тебе .. . Не ме оставяй ло

ма на изразяване, нито да за съвсем малко и молеше за прошка без да знае кого — 
може би многобройните ръце, които виж-

при нас не Iдушава хуманистичесната и могат да се толерират.научна критика, ноято е в ос Лдаше на хоризонта.новите на всяко истинско твор 
чество. Ние също тана сме

В края на краищата практи вече, не може майка ... и аз съм гладна 
и жадна. Не отивай, не те пущам!

— Майко, трябва да отида! Още 
ко ни остава! 1— Но може би още не е късно! —ката на всяко съвременно обпролив всякакъв вид монопол вореше му един друг глас. И тогава изчез 

наха онези многобройни ръце и той заб-
щество показва, че тези юво- мал-в тази област, било от страна
боди са обществено обусловена държавата, група или отдел

В далечината нещо отенваше рави напълно себе си. Останаха само да 
Го призовават белите конуси на високите 
борове.

заплашилица. В ..нашата общност,ни ни. телно.
Тя привлече сина си в одаята. Той се 

бореше, но напразно. На майка никой не Единият му цървул се. бе снъсал и раз

I
ката нъщурна, а живият плет отново се бе ' 
раззеленил. В градината руса, хубава де- ЙЙ 
война поливаше разцъфтелите цветя. Си- Йй 
тият вран кон цвилеше, а Стоян го опря- 
гаше в каруцата. Нравата муНаше, а виме- 
то и бе (пълно с мляко. В огнището весе- уУ

I

може да се противопостави. Полуобърнат 
към пътя, той се провикна:

— Върви!

нървавените му премързнали крака му при 
чиняваха страхотни болки. А той бе стис
нал карабина в ръце и продължаваше нап
ред.И ръцете на другаря започнаха да ста

ват все по-малки и по-малки, донато не *
ги покриха крилата на нощта.

Майната лежеше в кревата, 
йно усмихнато лице. Сънът бе създал един 
хубав свят за нея. Създал бе една пролет. 
Една хубава, истинска пролет. Г 
бяха ледените висулки от стряхата

В одаята догаряше бледият пламък на със споко-
газената лампа. Стоян се простна на из
вехтялата постеля. Тези последни дни му 
бяха горчиви като кората на прегорял хляб. Изчезнали

на мал-
Майка му, притисната до него, милва

ше и целуваше премръзналите му ръце. И
после дълго се суетеше около него, под
насяше му.с обич последните си трохи ца
ревичен хляб и дълго му говореше нежно.
И все така донато не се умори и не заспа.

ло гореше огън, а от него достигаше при
ятната миризма на топла погача ...♦

Димитровград Изведнъж старицата се сепна />,
Стоян лежеше спокойно, прегърнат отМ. Петров и запои-

на да се оглежда ло стаята. Ръцете й бя
ха празни — Стоян си бе отишъл! От ху
бавия сън — нито следа. Но тогава нещо

майчините ръце. Гледаше дълго в тъмния *ъгъл на стаята и изведнъж с разширени
%АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВ сън видя ръцете на другаря,очи като
У.се пречупи в нея и тя започна да се раз

кайва ...които го зовеха от пътя. Но сега тези ръ-
2це бяха по-големи и се движеха по-бързо. 

И като чели едната бе ранена. Кръв тече
ше от нея, топла и черна, и той простоПленница Тогава усмивка озари лицето й: 

— Нека, той ще дойде пак! 
Борбата завърши на другия ден 

обед. Фашистите бяха разгромени
чувствуваше топлината на тази кръв и бол 
ката, 4ЮЯТО тя му причиняваше. Стоян се подирДалеч на север тя остана 

сама сред хора и мъгли, 
дошла от село несъживииа 
със ехото на градени дни. 
И града бързо я обхвана

•в теж-сепна, обърна полена глава и погледа в 
лицето на месеца, нойто се подаваше през ното сражение. V-

От върха на един бор гарваните гра
каха и се готвеха да кацнат на едно нямо 
и разнървавено лице. Недалеч от него бе
ше фашисткият бункер, 
шен.

ледените стъкла на прозорците.
%/ Нещо непреодолимо и. пълно с преко-

ри се вмъкна в душата му, свърза пренъс- 
разхлаб /изгорен и разру-иато мъглите есента .натите нишки, стегна

на да го зове нъм себе си. Стоян вдигна 
глава. Отпуснатите ръце на майна му щад

ените и започ
му пленница остана — 

от любовта.и тя
Санитарите събираха труповете на бой 

ците. От дрехите на
прокълиата

И толиоз. наха на постелята, шан като чели нагласе
ни за прегръдка. Той погледна още вед- 
наж тези изнемощели и бледи ръце, кои-

, трупа под бора те
извадиха една книжка, на ноято едва мо* 
жеше да се прочете името — Стоян. До 
него бе експлодирала бомба

Тя беше едиичиа
0ТВИТа«1ИГтГваи;%Ап-«.

й сам да разплете.

то са го кърмили и хранили, посегна към ________ и хвърлила
Пре3..1??^иТ® МУ 'ПОяо ’0Т ледена пръст, ко-

марабина и с въздишка по прехвърли през 
оамо. Майка му се размърда в сън. Тойградът я

носите

Далеч на север титана

нато от
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ИНФОРМАТОР
самоуправителвата общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот
на

СКАРШ СЕ С ХИГИЕНАТА
Ш1■■■I

Този магазин по нищоОТРАВЯНЕТО на 20 димитровградмани със сладкиши 
на Изаири Алдула беше повод със санитарния, инспектор в влиз„

.взимат
— Тогава на неуредните ще 

” назаДимитровград Томислав Божич да. направим мална разходка
по заведенията и магазините. И веднага да.-кажем, че общо? в неразбория)- оез да 
то впечатление е лошо. Хигиената не е на завидната висота. ношнични, . пипат, превръщат 
В много случаи, хората, носещи бели блузнив знан на чи- стоните и си излизат.:.«В отде- 
стота и порядък, са потенциална отговорност за здравето на ла, където се продават, зелен- 
хората ... Състоянието в заведенията, ноито. посетихме- е чуци,..наред със здравите има- 
незадоволяващо. Дали и въпросът на хигиената е внасян на ше също толкова и гнили пло 
обсъждане в тези организации — ще питаме друг път. Сега - дове. Ногато попитахме другар 
нека изнесем впечатленията. - ната,. ноято продава тези зе

ленчуци, защо-не-ги махне тя 
каза:

да бде още по-добра, но и 
сществуваща може да се тър
пи.

Разделихме се с Божич с 
уговорка насноро да направим 
втора обинолна.

сека „нвитанцията 
той. Там, където предупрежде. 
нията не помагат — ще взи
мам по-строги мерни.

М. Андонов

КАК И ЗА КАКВО СЕ ИЗРАЗХОДВА ЗДРАВНИЯ ДИНАР 
ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ПЕТ МЕСЕЦА НА ТАЗИ ГОДИНА„ПРИ САЛИ” — РЕД 

НЕДОСТАТЪЦИ
— Не ни разрешава набав- 

чинът. РЕПУБЛИКАТА ДЪЛЖИ 

ГОЛЕМИ СРЕДСТВА
Санитарният Божич им със-

— Още не... ето сега пра- тави нцял списък-»от забележ-
вим това... ни е предупреждение, че ако

— Защо не ползвате термо за втори дц, намери същото по 
са беше следващ въпрос?--ложение-ще ги наназва.

— Ами...
След това Воним направи 

щателен преглед на състояние 
то на обекта и каза: общата 
хигиена — добра. Обаче тря
бва да се разреши въпроса с 
пренасянето на сладкишите. В магазина .Дървена звез-
Това засега става в отворени да’' на „Търгрнооп" беше най-

добре. Хигиената беше на за
видно равнище, стоните, пред 
назначени за употреба —

Първо се отбихме в извест 
ната сладнарница „Сали" на 
Ибрахим Билали. Сдържателят 
го нямаше, Но работеше Биля
на Миланова. Санитарният Бо
жич извади бележника, в кой
то е внесъл забележки 
предишното посещение на този 
обент, за да види какво е по
правено.

— Как пренасяте сладкиши
те? — попита той.

— Както и досега — отго
вори Миланова.

— Новите машини поставих
те ли?-

нансовите поназатели се по
лучава впечатление, че-оенгу' 
рените лица — и работниците, • 
и земеделците, н&й-много сред - 
ства са изразходвали за яенар 
ства. Планирано е било в на
стоящата година за лекарства 
да се изразходват общо 2142 
хиляди динара, а само през 
първите пет месеца вече са 
изразходвани 831 хиляди дина- 

В обоснованието на финан- Ра- Селскостопанските лроиз-
совата дейност на фондовете водители например, са израз
на здравната осигуровка на ходвали четири пъти повече
Самоуправителната общност средства за лекарства през
на интересите, а здравната този, отколното през същия пе
осигуровка на Пирот за ^'пери;^ - РИ°А на миналата година. Мо^ ■ 
од от януари до май тази го- же би това е сипнал,-че тряб-
дина ясно изтънва, че Фондът са Да се поведе повече смет
на работниците е осъществил ка при издаването-на -лекар

ства.

През изтеклите пет месеца 
във Фонда ~на работниците бе
ше осъществен приход от 26 
хиляди 773, а във Фонда на 
селскостопанските производи
тели — 2106 хиляди динара.— 
Републинансната общност по 
здравно осигуряване и реоси- 
гуряване още не е дала дъл
жимите суми от миналата годи-

В „ЦЪРВЕНА •'ЗВЕЗДА" — 
НАЙ-ДОБРЕ

при

1

съдове, ноето е недопустимо.
И нанрая съобщи на Мйланова: 
до, следващата проверна. всич

в ред, за да не се порядъчност.
на.в

да бъде 
глобяваме!
ко

Работникът Васил Найденов 
обаче се оплана, че набавчинът 
в „Търгокооп” йм..,прави забе- 
лежна » защо • не прЪдаваг и 
гнилите плодове и зеленчуци. 
След това жи заведе в енлада 
и ние се уверихме, че Найде-

И В „ПИРОТ" ИМАШЕ 
НЕРЕДНОСТИ.А

Вас много често ви виж-Григор .Сонолов е съдържа
тел на частното заведение 
„Пирот". При него санитарният 
инспектор Божич намерил, че 
в хладилника на едно и също 
място държи и храна за част
на употреба и храна, която 
служи На гостите.

Не е: на завидно равнище 
и общото състояние на хигие 
ната в обекта, а заходите не 
се хлорисват редовно.

— До следваща проверна 
иснам всичко да бъде в ред 
— му съобщава инспекторът 
Божич.. В противен случай — 
ще бъда принуден да налагам 
глоби.

дам да се разхождате по гра 
да в работните блузи. И на нов наистина има-1 право: При общ приход от 26 773, а Фон- 
нянолко пъти съм ви упренвал 
и пан продължавате да прави 
те тана. Ще се наложи да ви 
глобявам. V. Вие трябва да 
знаете защо не е разрешено 
да се излиза на улицата в ра 
ботното обленло — за да не 
се внесе някоя зараза. Зарад 
здравето на хората. Затова ще 
трябва да се отнасяте много 
по-отговорно към задачите!

От приведените данни ясно
не е

добро. В касата на ооигурени- 
те работници има загуба от 
2319 хиляди, а в тази на сея- . 
сностопансните производители 
3866 хилядил динара.

2 196дът на земеделците 
хиляди динара и че постъпва? ~ личи, че положението 
нето на средствата в сравне; 
ние със същия период на ми
налата година е увеличен с 
30, 12 на сто.

това санитарният- Божич обе
ща, че ще_повина длъжностно
то лице на разговор; за да го 
предупреди на нанва опасност 
излага - потребителите, предла? 
гайки им- -гнили- плодове и зе
ленчуци.

Най-гол яма част от средства 
та е изразходвана за здравна 
защита на осигурените лица. се поправи, ано Републмнанг
През изтеклите пет месеца от ската общност.по здравно оси. 
Фонда на* работниците за обез гуряване и реооигуряване ане-г;
печаване на осигурените лица се сумата, която дължич^на^.
за изразходвани общо 22 072 двата фонда. За първите-лет?. . . 
хиляди динара или 38,6 на сто месеца на годината обаче' тя
повече от същия период ми- не е внесла нито динар.- Ано
палата година. Селскостопан- нъм това добавим, че същата- 
ските производители през пър- общност дължи и седем мили
вите пет месеца на годината она динара от миналата- годи-,
са изразходвали сума от 5861 на, тогава е ясно, че финан-
хиляди динара или с 51 на совото .положение на самоу-
сто повече от същия период правителната общност по здра
от миналата година. Голяма вно осигуряване е Пирот мо-г. 
част от тези средства са из- же да се поправи значително,
разходвани за лекарства и ам ако й даде дължимата сума
бУлатоони услуги в полинлини- Републиканската. общност по
ните. Следейки по-нататън фи здравно осигуряване.

Очанва се положението да

В ПЕНСИОННОТО 
БЪРКОТИЯТова ще ви бъде последно 

рпедупреждение — наза на из : 
лизане Божич.

Прсетихме- и заведението, 
ноето е собственост на сдру
жението на пенсионерите.

В „БАЛНАН" — 
МНОГО ПРОПУСНИ

КУХНЯ — БЕЗ МАШИНИ
ЗА БЕЛЕНЕ НА КАРТОФИ

Следващ обент, който тюсе 
тихме беше — нухнята на „Бал 
нан". Томич бе доволен от хи 
гиената в нея, макар че все 
още има на.нво да се поправи.

— Трябва. да набавите вен
тилатори наза той — През 
летните горещини ще 
трудно без тях.

Надниквайки в спомагални 
те помещения видя Баска Бо- 
ровена чда обелва картофи с 
обикновен нож.

— Нали миналия път, казах 
да се;набави машина за обел
ване >.на картофи? — попита 
Божич^!,-'

— €■' машината става и по 
-бързо;--и по-икономично обел
ване нартофите, а и хигие
ната 6: по-добра...

РАЗХОДКА ПО УЛИЦАТА 
> — С БЛУЗИ...

Хигиената в месопродавница 
та на^.Сточар" не> е добра. 
Санитарният инспектор Божич 
разгледа помещенията, къде
то се' лази месото, а след то
ва сегобър.на към работници-

Не малка ни беше изнена
дата/ когато се отбихме в но
вото заведение на „Балкан”-?-, 
хотел-ресторанта Д-категория. °т състоянието на хигиената.
Вярвахме, че там ще:, сварим Сервисъорът не беше подстри-
редовно състояние на нещата, ган; блузата му не много чис-
За жалост — в нухнята няма
ше и най-основен прибор 
сапун и нърпа, а сервитьорки - 
те бяха в зимни обленла. -

Санитарният Томислав Бо
жич и там не беше доволен

та/ а за изненада•на санитар
ния1 —'бъде зад тезгяха имаше , го
сти..

Въпроси и отговориДа не се случва другНе беше в ред ни тоалетна
та за мъже. С една думаупрекна го Божич, Трябва да 
незадоволяващо състояние на» 
хигиената.

път—

ти бъде: ясно, . че зад. тезгяха ■ 
ниной не смее да влиза... Мнозина читатели питат: длъжна ли е организацията 

на сдружения труд със заявната за ооигуряване на работника 
да дава и медицинско овидеделство и други доназателства 

нато удостоверение за гражданство, трудова 
АР- ?

Санитарният Божич води
дълъг разговор с работниците 
в това заведение от следобед: ., 
ната смяна, тъй нато нямаше 
още гости, а те обещаха, че 
слабостите; ще бъдат отстране .

ПРИ „КОМПАС” ДОБРЕ книжна и

Отговор: — Организацията на сдружения труд 
длъжна да прилага медициноко свидетелство нъм заяаната 
за осигуряване, освен в сл-учаи ногато това е наложително 
и е предвидено със статута на общността по здравно оси
гуряване на работниците. Трудовата организация трябва да 
прилага Удостоверение за гражданство само в случай, ногато 
работнинът за пръв път влиза ведомостите, а трудова книж
на, ногато заявява или отявява работнина.

Комуналният завод, т.е..., упълномощената служба, има 
раво да върши наздор и да има преглед над донумента- 

2!™ на САРуже,НИЯ ТРУА. за да утвърди факти, имащи съ
ществено значение за признаването на качество на осигурв 
но лице на работника.

Точка: на нашата „ененур- 
зия по заведенията и магази
ните в Димитровград сложих
ме в заведението-„Компас" на 
граничния- пункт- Градини. Сани 
тарният Божич и тун 
преглед на обента и съобщи:

В сравнение с останалите 
обектитук в добре. Наисти
на има и тук начин хигиената

не в

ни.

В МАГАЗИНА НА 
ОБСЛУЖВАНЕТО ^ 

НАЙ-ЛОШО направи

В центъра на града, в един
ствения магазин на самообслу
жване и в него положението бе 
най-тревожно.те:
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•г^гавц.
Добра игра не гостите ~ сигурна победа

международна Футболна среща

^ ш V'1 ДОБИТЪКЪТ МНОГО 

НАМАЛЯЛ
*V. .1

иI
Меди„А. БАЛКАНСКИ " (ДИМИТРОВГРАД) _ „ГРАНИЧАР“ 

ТАеГ„Г С1РаД„ер6а “Г' вИпеТ,е Нг! ■*« Б“'^-

около 250. Съдия — рР л6 хубаво за игРа- Зрители 
Голмайстори: А Асенов _А^,?РА,?евич (Димитровград), 
нута. Асенов в 35 и Б. — ерасимов в 46 ми-

I новац, ЗЖ във Враня и ,№& 
сурица” в Сурдулица чрез з:е.; 
медел.ско- търговското лредпрй'• 
ятие „Клисура” в Клисура. ‘ 

Добитъкът намалява

десетина години - 'из
насяхме само от. с. Паля 
2(|0 ^агнета в сезона, а сега от 
целия Клисурски район (осем 
села) общо 600, 
иГтези от с. Преслоп, Църно 
травска община, каза изпълни 
ващият длъжността директор на 
търговско-земеделското 
приятие в Клисура Христо Ран 
гелов.

(ДРАГОМАН) 0:2 (6:1)

ше Д. Димитров, който умело 
преминаваше и в нападение. 
Най-добрият на терена беше 
Б. Герасимов, а играта на гос
тите диригираше И. Станоев. 
С индивидуални анции се про- 

най-много И. Ставрев.
Домашният отбор на днеш

ната среща беше твърде слаб. 
Без няколко от най-добрите си 
играчи той не бе 
да окаже съпротива на гости
те. Загуби срещата, 
изпусна изцяло средата на те 
рена, която овладяха гостите, 
и нъдето се решаваше играта. 
Освен Г. Ставров, А. Пейчев, 
А. Петров, С. Манов и М. Пет
ров, които поне се 
останалите не заслужават по
ложителна бележка.

Съдията С. Джорджевич во 
ди отлично мача, в ноето му 
оказаха подирела и футболис 
тите от двата отбора със спор 
тменсното си държание.

Мачът се игра в рамките на 
крайграничното сътрудничест-.

пог
♦ включително след

ствие миграцията на население 
то от Клисурския край към Въ ■■ 
трешността на страната. Оста - 
налите в повечето случаи стар 
ци в района не са в състояние 
да отглеждат добитък, нанто 
преди години, макар че земе 
делоно-търгрвското 
тие в Клисура се отказа да на

ГШ©&ЯЬ'*=
В реванш-мача между отбо 

рите на „А. Балкански” и „Гра 
ничар” гостите, след по-добра 
Игра в течение на цялата сре
ща, постигнаха сигурна победа 
от 2:0 (1:0), която можеше да 
бъде изразена и 
вече голове.

След няколко изпуснати 
сове гостите отбелязаха 
в 35 минута. И. Станоев 
де топката до А. Асенов, кой 
то със силен удар от 10 ме 
тра постигна хубав гол. В пър 
вата минута на второто полу 
време П. Димитров се играе 
ще с топ!:ата в собственото на 
казахелно„ пол_е^_за__ко.ею _и„бе 
наказан с гол. I опната му от- 
взе Б. Герасимов, излъга го, 
и от лявата страна стреля си
гурно. Това беше 2:0 за

♦♦ 'пред
♦ ЯВИ

♦♦ Неотдавна от 
земеделци бяха изкупени и 15 
телета — по 12 до 14 динара 
килограм живо тегло.

нлисурските❖ лредприя
в състояние

плаща такси за напасване доби 
тъка на своите кооперативни 
пасища.

понеже
Главни изкупвани на дреб

ния и едрия добитък в Клисур 
ския район са 
кооперация „Братство

В 41 минута Г. Сотиров играе 
с ръка в наказателното поле и 
С. Джорджевич присъжда дуз 
па за гостите. И. Найденов 
стреля в левия ъгъл, но Г. Ста 
вров умело защитава вратата.

През второто полувреме за
белягахме хубава акция на И. 
Станоев и няколко акции на 
И. Ставрев и Б. Герасимов, от 
страна на гостите и един ху
бав удар на С. Миркович и ак 
ция на А. Петров, г- 
та остана непроменен.

земеделската 
” в Буя- М. ,Б.

с много по
стараеха, БЕЛЕЖКА

шан
гол

ОТНОВО СЕ 
ОТГЛЕЖДАТ КОЗИ

пода-

но резулта-

Най-добрите

-------Гостите, се „представиха
много по-добър отбор. Между 
тях най-добър в защитата бе-

В момента до съдията за нарушения 
над 40 искове против частни лица, които отглеждат 

нози. Наи-много нарушители има в селата: Райчиловци, 
Бранковци и Долно Тлъмино. Учудва, че и в Босиле
град мнозина отглеждат нози.

има доставени
като

во.
А. Д.

До преди две-три години 
муната нямаше нози. Сега обаче отново 
совото им отглеждане, дори и в онези села, ноито от 
венове са страдали от ерозията.

Добре осведомените казват, че ерозията в Босиле- 
градсна община била най-много създадена от козите. 
До 1954 година почти всяко доманинство е отглежда
ло кози, ноито дотогава вече унищожили стотици хен- 
тара гъсто обраснали терени.

Общинският инспектор по горското дело, инж. 
Минко Якимов счита, че бързото увеличение на нози- 
те може да израсне в сериозен обществен проблем на 
общината и затова е необж>димо да се решава ефи- 
насно още веднага.

в нито едно село в но- 
започна ма-

гости-
те.

изпШ,М1Йй4'
Първият шанс за гол има

ха гостите в 19 минута. И. Ста 
врев беше сам пред вратаря 
на домашния отбор, Г. Став
ров, но стреля край лявата 
странична греда. В 26 минута 
хубава комбинация между И. 
Ставрев и А. Асенов, 
стреля, но Г. Ставров защити 
вратата. В 39 минута първият 
гол-шанс на домашните фут
болисти. С Манов-и Б. Михай 
лов създадоха шанс на Б. Ги- 
гов, но той стреля край гола.

-°Т УЧИЛИЩЕТО ЗА КВ РАБОТНИЦИ В БОСИЛЕГРАД

^НАЙ-ДОБРИТЕ 1ЦЕ ЙПЕДВАТ
С оглед на условията, кои

то е имало за работа през 
тази учебна година, Отделени
ето на училището за квалифи
цирани работници в Босиле
град е постигнало скромни ре
зултати. То няма своя училищ 
на сграда, достатъчно наглед
ни учебни средства и надри.
С една дума, няма онова, кое- 
то е необходимо за нормална в тРети клас успешно са за- ШШ1Ш111Ш11Ш1Ш1ПШ11П1Ш11ШШ1ПШ1]Ш№11 пштппншшшшт

вършили 21 ученик, които сега "
" държат зрелостен изпит, а

останалите 16 са на поправите 
лен изпит.

работа на едно средно учили
ще.

В първи клас от 60 ученика, 
31 имат положителенкойто успех,
25 са на поправителен изпит, 
а четирима повтарят. Във вто
ри клас 20 ученика имат поло 
жителни оценки, а 23 са ос
танали на поправителен изпит.

и^анойс^1 шноРазширява се Спортния 

център в Димитровград
ШСI

За всички ученици, 
са останали на поправителен 
изпит е организирано допълни 
телно обучение, по предмети
те, по които ще полагат.

Според мнението на Стоян 
АНАСТАСОВ, ръководител на 
отделението, по-добър успех 
ще може да се очаква през 
новата учебна година след 
обединяването но това учили
ще с гимназията. Тогава ще 
се създадат по-добри условия 
за работа.

които

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Собствениците на тези имо 
ти ще получат обезщетение 
съгласно закона за експропри 
ация.

По този начин се създава 
възможност за доизграждане 
на Спортния център според 
предвидения градоустройствен 
план.

Съветът на местните общно 
сти при Общинската скупщи
на в Димитровград на отдел 
но заседание, на 23 юни тази 
година, взе решение за иззе 
мане на три кадастрални -сар 
цели с обща ловръхност 
5.054 квадратни метра, досега 
собственост на Милка Тодоро 
ва, Илия Гоцев и Тодорка Ми 
нева от Димитровград и се 
отстъпват на трайно ползване 
на самоуправителната общно
ст на интересите по физическа 
култура в Димитровград.

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

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 14,15 
6,30, 10,50, 13,00, 13,30, 

14,00, 17,20, 18,20 и 21,00 
14,10 
11,30

7,00, 14,30, 15,25

Крагуевац
Скопие
Лесновоц
Зайчар

Крагуевац
Скопие

5,00от
7,00

6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
Зайчар

4,30, 1330 и 15,45 Княжевац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

5,45 Велино Бонинце
13,00. 15,30 и 15,50

13,30 4,30изве
стно време строежите на спор 
тните обекти в Центъра е пре- 
нъснато поради неразрешения 
въпрос с изземането на земли 
щето, влизащо в комплекса.

Както е известно, от Повечето от завършилите п
юва училище ученици ще на- 3
мерят работа в стопанонито 
организации в комуната и из
вън нея. Особено добри въз
можности за това имат онези 
ученици, завършили 
шлосерския отдел. По-трудно

Княжевац 
Донска баня 

Велика Бонинце
7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00

4.30, 5.00 5,45 Бабушница
7.00. 9.00. 10,45, 12,00 13,00 

15,30, 16,00, 18,00 20,00

ще бъде за автомеханиците, за в^0ЙЛриин“°иА0л ^'.ОО
ноито в момента няма доста- |т 0д0р0ВцИ Ю0.00 14,30 Т. Одоровци 6,00 и 12,00
тьчно работа, Велина Лунання 5,00 15,15 В. Лунная 6.00 и 16,30

Нищор 5.00, .12,00,'15,1,5, 18,10-Нишор ' 6,30, .12,45, 17,00 18,45 
Б. паланка на всеки час Б. паланка на всеки

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

от 5.00 до 22,00 от 5,00 до 22,00
4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темска 5,10, 7,00, 9,00, 13,00 

14,10, 16,00, 20,10, 22,10 13.55. 15,00. 17,00. 21,00, 22,50=.
Вел. село 4,30, 6,05, 7,15 Вол. село 5,10, 6,40, 7,50, 9.40Е

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, 12,20 Държина

4,00, 5,40 и 12,00 
4.30 и 10,45 

7,30, 11,00.1

Бабушница 5.00. 5,45, 6,00 
9,15, 10,00, 12,10, 14.10, 15.00 
16,00, 17.00. 17,25, 18,45 

Д. Криводол 
Дойнинци

метално-

4,30
ОТ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖТА В БОСИЛЕГРАД 4,30

Създаден спортен клуб ^ - Най-много- ни радва,- че 
мнозина ученици с диплома от 
нашето училище продължават 
образованието си в полувисши 
те и висшите учебни заведения.

час

който ще учреди всички про 
цедурални въпроси във връзка 
с основаването та клуба.

На събранието бе заключено 
дейността на този клуб да 
бтуде подпомогната от Общин 
ската самоуправителна общ
ност за физическа култура и от 
общинското младежко ръковод 
ство.

За обогатяване на спортния 
живот, в настъпващите дни в 
Босилеград
ра турнир по _ 
който ще участвуват 6 отбора.

В. В.

Учащата се и работническа 
младеж в Босилеград устроиха 
събрание, на което се обсъди

ха възможностите кан да се 
организира по-съдържателен и 
по-разнообразен културен и 

живот през летните

1Темсна
Например от миналогодишните 
зрелостници, ноито завършиха 
с успех в юнската изпитна се 
сия, дванадесет души замина 

— изток на Ана 5,10, 6,30, 13.00=Държина
5спортен 

месеци в града.
14,10, 18,30, 22,10ха да следват 

стасов. С една дума, това учи
14,35, 19,00 22,35

7,00, 11.001 
5,10, 7.00, 13,15, 15,00= 

5,15. 15.00“ 
5.10. 8.40.

Йеловица 5,00, 12.00 Йеловица
Суново 4,30, 605, 12,30. 14,40, Сумово 
Потровац 4,30, 14,10
М. Йовамовоц

12,30, 14,10, 19,00

по-привлена-лищо става все 
телно за зав’ьршилите основно

След обстойни изучвания на 
в'ъзможностите и предварител 
ни подготовки, 
ние в Босилеград да се създаде 
младежки спортен нлуб. Съз 
даден е инициативен комитет,

Петровац 
4,30, 6,05 М. Йовановац

13,10, 14,50 30,00
ще се орган изи- 
малък футбол, ввзе се реше- училище.

В. В.
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В часове иа отдих и почивка
тгг

-ТИТО В АНЕНДОТИ

Е, ВЕЛКО, ВЕЛКО...
^ - носене на оръжие!

позволително, То-
зашеш разрешение

— Защо ти е нужноВеднъж през юнсните дни Тито слуша 
най-новите вести от русния фронт. Той бе 
загрижен за. бързото напредване на гер
манците. "“Слабо се чуваше емисията 
наш езин. Всички слушаха с внимание, но 
не се чуваше добре. А ногато се чуваше 
нещо спикерът неясно изговаряше някои 
думи и затова смисълът се губеше.

—т Е, Велко, Велко да знаеш как 
мъчим да те чуем по-добре, постарал би 
се по-добре да говориш, —■ с въздишка 
Тито споменава името на Велко Влахович, 
който тогава бе спинер на Радио Моснва 
в емисията на сърбохърватски.

М° — Другарю комендант, постоянно ме ра 
зоръжават. А ногато Ти ми подпишеш си- 

посмее да направи

Томо не се шегува и

на

гурно ниной няма даЧовеци със среЬу това.
Видял Тито, че 

сериозно казал:
— Дай хартия да ти подпиша.

се

НАЙ-МАЛНИЯТТия дънове идо у Босиле
град. Първо койе видо и чу 
това йе, че човеци решили 
да прайе хотел и гостилницу. 
Бре, я се просто чудим кино 
може у туя работу да заоста- 
ну. При нас и у некоя села 
си имаю убаве кръчме, ко Сми 
ловци например, а да не гово
римо за Димитровград. Там 
Гационото кавене пак си рабо 
ти ама га държи „Балнан". А 
за новите хотелйе, мотелйе, 
да, не оратим чудо йедно...

Та на мене ми беше малко 
чудо ка видо нико се човеци 
радую на йедну япию. Знам 
кига бейоше почели да прайе 
Културния дом не видо ника- 
кву радост при човеци. Ясно 
йе. Кой че иде да седи у Кул
турния дом, а у навенуту чове 
ци че си седу по цел дън... 
Айде реко да н>им не расту- 
рам настройението, пойдо и я. 
с н>и. Пойдо да видим нинву 
япию че прайе.

— Е Манчо, наже ми йедън 
от главните майсторе, това че 
буде най-убава япия и на най- 
добро место, у главнуту ули-

йен>е и убави креветйе за спа
Iн>е. 1941 годинаВ Рудо на 22 декември

тържественото формиране на Първа 
пролетарсна бригада Тито с някои членове 
на Върховния щаб и комисаря на бригадата 
Филип Клаич—Фичо се отправил в Щаба 
на бригадата.

— Другарю комендант, заповядайте, 
назал Фичо

Ка я погледам доле у зевни 
кат пълно вода. Бре и тука на- 
воденията напрайили щету... 
Ама видим човеци се не се- 
чаю, Отидо при йеднога од 
„Кин-Стан” да му кажем ко 
стар човек, одма да изпумпаю 
водуту оти после, че има вла
га по стенете.

— Бре, Манчо, — каже ми 
он, — ти се не сечаш, че това 
йе за нас добре дошло...

Чудим се я кино може да 
буде добро. На друго место 
•нуде има новодненийе човеци 
писую у новине, траже помощ, 
а тия синдраци 
н>им дошло! Кикво може да 
буде това, толкова ли сам 
глупав та не могу да сванем 
туя работу. Ка виде човек да 
не могу да се сетим, одведе 
ме настрану и ми шъпну:

— Тая вода добре ни дош
ла, че си 1}у остайимо у ма
зето, та после да може да 
КРЪЩЕВАМО пийежето. -. се
чаш ли се?

след
ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ОРЪЖИЕ

Главна връзна между Валевския пар- 
тизансни отряд и Върховния щаб през 
есента на 1941 година бил малкият Тома.

Канто и останалите куриери и Тома 
имал желание да носи оръжие. Сам се 
снабдявал с оръжие. Но по-старите дру
гари го разоръжили. Казали му, че още е 
млад за пушна. Той отново намерил пушка 
и пистолет, но те пак му взели оръжието.

Един ден сърдит, той заминал при Ти
то и му казал:

— Другарю Тито искам да ми подпи-

седнете да си отпочинете — 
на другаря Тито.

Тито нищо не отговорил. Бил загрижен.
— Другарю комендант, отпочинете си, 

чувствувайте се като у дома си — повто
рил Фичо още по-силно.

— Аз, другарю Фичо, у дома си винаги 
се чувствувах най-лошо, защото бях най- 
малък — пошегувал се другаря Тито.

кажу добро

АНЕКДОТИ ОТ СЕНОКОС

Военноморски флот в Сенокос
Живко Виденов, партизанин 

от Царибродския партизански 
отряд когато за пръв път вле 
знал в Сенокос бил облечен 
в някаква моряшка униформа. 
На следващия ден български 
те фашистки войниии се раз 
питвали за партизаните, за тя 
хното въоръжение, г 
облекло !И един питал

моряшка униформа — казал 
селянинът.

— Бре, забелязал едий вой 
значи имат и военно-

Още същата вечер група 
партизани дошли в двора на 
Медаров с цел да влезнат в 
къщата му както и обикнове 
но. Той взел брадвата от дръв 
ника и счупил вратата.

— Сега заповядайте — на- 
зал „той.

Партизаните с учудване 
зли в къщата, вечеряли, взели 
ленарства и храната и си за 
минали. На следващия ден Ме 
даров казал на войниците:

— Ето, аз ги не пусках, но 
те счупиха вратата и влезна 
ха — отговорил „сърдито” бай 
Гьоша Медаров на войниците.

!НИ|]

Ли сам стар човек не може
цу- одма да се сетим, а са видим 

да тия ора од босилеградсйи- 
ят „КИН-СТАН” су със срейу. 
Йоще не су и почели да ра- 
боте, а господ н>им докарал 
чисту печалбу у мазето.

Пойдомо да разгледуйемо 
нво су до са напрайили. Води 
ме йедън оди „Кин-Стан” и 
распрая ми: тува че буде това, 
че буде онова и вали се кино 
у хотелат че има све за пи

нии,
морски флот! ...

ПРИ БАЙ ГЕОРГИ 
МЕДАРОВ

МАНЧА прехрана,
селяни вле-те:

ЯЗОВИРИТЕ ПО СВЕТА — А как са облечени парти 
заните?

— Има облечени във войни 
шко облекло, има ги в циви 
лно и войнишко, но има и в

Партизаните били чести го 
сти на ятака Георги Медаров. 
Обаче един ден войниците му 
казали:

— Няма да ги пускаш дока 
то не счупят вратата.

През последните десетина 
години по реките на земното 
нълбо всяка година влизат в 
действие стотици водохрани
лища. Броят на построените 
язовири вече надминава 10 000. 
Пълният обем на язовирите 
достигна 5 трилиона куб. м. 
Сега те съдържат четири пъти 
повече вода, отколкото всич
ки реки в света. Полезният 
обем на язовирите е около 3 
млрд. куб. м. Общата повърх
ност на изкуствените водоеми е 
400 000 кв. нм.

Регулирането на водния от
ток на реките с помощта на 
язовири е практикувано още 
преди 5000 години в древния 
Египет, когато са създавани 
сравнително големи водохрани 
лища. Въпреки отдавнашното 
им зараждане, строенето на 
язовири в планетарен мащаб 
едва в наше време и особено 
се разгъна през последните 
двадесетина години. През това 
време броят им се утрои, а

общия им обем нарастна пет 
пъти, като бяха създадени най- 
големите водохранилища.

пПроверете своите знания 11П1

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

1. Кое е родното място на другаря Тито?
2. В коя радио-станция е работил другарят Велко Влахович?
3. Кога започва да излиза първият печатан вестник в Сър

бия и кан е неговото име?
4. През коя година е гласуван Закона за предаване на фаб

риките на работниците в Югославия?
5. Кога е гласувана първата конституция в Сърбия и нан се 

нарича популярно?
6. През коя година започва да излиза списание „Мост"?
7. Как е названието на Бяла паланка през римско време?

ОТГОВОРИ:

ВОДНОРАЗТВОРИМА ХАРТИЯ
В научноизследователския 

институт за хартия и целулоза 
в Братислава е създаден нов 
метод за производство на вод- 
норазтворима хартия. В срав
нение със съществуващите ме 
тоди той е по-прост и дава 
хартия с по-високи качества.

По външен вид водноразтво 
римата хартия по нищо не се 
различава от обикновената. Из 
меняйни състава на хартиена
та маса, могат да се получат 
различни качества хартия, раз 
тзаряши се с различна ско
рост — от 5 секунди до ня

колко часа. Основна суровина 
за новата хартия е карбонси- 
м етил цел/лозата.

Водноразтворимата хартмя 
ще намери широко приложе
ние в техниката, медицината, 
в бита. Гя може да се изпол
зува за опаковане на някои 
фармацевтични и козметични 
изделия, на строителни мате
риали (цимент може да 
хвърля в бетонобъркачката за
едно с торбата). От разтвори
ма хартия могат да се правят 
салфетки, етикети за бутилки 
и буркани.
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