
ьрятстВо
* ВЕСГНи|1 *« бТлгарската * -------

^Ц^одност в сч1Р югогл д а и я *
М

11 ЮЛИ 1975 Г. * БРОЙ 716 * ГОДИНА XVII * ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС — ДИМИТРОВГРАД

СЪС СЮК В БОРБА ЗА ПО-НАТАТЪШНО 

РАЗВИТИЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Н. Гъргсс връчва Ордена на дирентора на издателство „Брат
ство" — Тодор Велчев

ОРДЕН БРАТСТВО Н 

ЕДИНСТВО - ЗД 

„БРАТСТВО“
нигтмцргнл?А°пло-ЛЛг 3'1ЙНЛТА 0Т УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА КОМУ- НИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ПАРТИЙНИ ДЕЙЦИ

С указ на президента на Социалистическа феде
ративна републина Югославия ЙОСИП БРОЗ ТИТО от 
14 февруари тази година, а за особени заслуги в обла
стта на информирането и графическата дейност и го
лемия принос нъм развитието на братството и единст
вото между нашите народи и народности по повод 25- 
годишнината от основаването на Издателство „Братство“ 
същото е удостоено с ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО 
със сребърен венец.

Това високо отличие връчи на дирентора на изда
телство „Братство“ Тодор Велчев председателят на но- 
мисията за
тържественото заседание на Събранието на трудещите 
се от издателството по повод 10-годишнината от изли
зане на сп. „Мост“.

За десетгодишното развитие на списание „Мост“ 
денлад изнесе отговорният редантор на списанието Ми- 
ле Николов. Бе организирана и художествена изложба 
на скулптора Душан Доннов и картини на Зорица Ни
колова — Костич и Веселин Денков.

Приемайки ордена директорът Велчев изтъкна, че 
това високо признание, с ноето президентът на Репуб
ликата Йосип Броз Тито е удостоил издателството ще 
бъде подтик на трудещите се" от"„ Братство“ за още 
по-големи творчески усилия в работата занапред.

М. А.

По случай 30-годишнината от 
учредителния конгрес на Кому 
нистическата партия в Сърбия 
и 30-годишнината от победата 
над фашизма и освобождение 
то на страната в Димитровград 
се състоя тържествено заседа 
ние на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите. Доклад 
за развитието и ролята на КПС, 
относно СКС в Народоосвобо 
дителната борба и революция
та и социалистическото изграж 
дане изнесе секретарят на ОК 
на СКС Венко Димитров.

В началото 
първите
на Комунистическата партия в 
Сърбия, след това за дните 
предвоенния и военния период, 
като подчерта:

отличия в Димитровград Новно Гъргов на

той говори за 
дни от формирането

Народоосвободителната 
четириборба продължи цели 

години на цялата територия на 
Сърбия. От Ужице и Ужишката 
република, борбите в южната 
част на Сърбия, в Източна Сър 
бия, в Шумадия и Санджак, до 
Белград и Срем и цяла Войво 

на Косово е водена пар 
тизанена борба, действуваше 
Партията, съществуваха народо 
освободителни отбори.

От тържественото заседание
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ВЛАСИНА
дина.

ОТ ТРИНАДЕСЕТИЯ СЪБОР НА ГОРАНИТЕ В СЪРБИЯ

СЪЗДАДЕНИ 110 ХИЛЯДИ ХЕКТАРА НОВИ ГОРИЗа този период са писани и 
пишат редица книги, каще се

то свидетелства за героичната 
борба на нашата партия и на
род, като отговор на всички, 
които както що се случва и те 

— се опитват да омало 
и побе

ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ Е ДЕЕН УЧАСТНИК В ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА 
ВСИЧКИ ВРЕДИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА И В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА СРЕДА

ГОРАНИТЕ ДАВАТ ГОЛЯМ 
ПРИНОС В ИЗГРАЖДАНЕ 

^ НА СТРАНАТА НИ
В чест на тридесетгодишни- 

победата над фашиз-
зи дни
важават нашите жертви

.) фалшифицират историята 
на Втората световна война, под 
черта Димитров.

ната от 
ма, Деня на бойците и 15-годиш 
нината от създаването на Дви 
жението на гораните, на 4 
юли нрай Власинско езеро се 
състоя Тринадесетия традицио 

събор на гораните в ьн

На големия народен митинг 
говори Иса Нйегован, който 
след като честити празника на 
гораните и Деня на бойците 
каза:

— Настоящето поколение и- 
ма щастие да създава своя и- 
стория, продължаваща онази, 
която създаваха бойците от 
НОБ. Въоръжено със знания 
то мени лика на страната ни, 
а продължавайки светлите тра 
диции на Революцията ни ук
репва властта на работническа 
та класа и се бори за самоуп- 
равителния социализъм и за 
независимостта на СФР Югос
лавия.

В неоценимия принос на мла 
дите в изграждане на страна
та ни значително участие има 
и Движението на гораните, ко 
ето се разви в силна и масова 
организация. Със стореното до 
сега гораните могат да бъдат 
горди. Те залесиха на хиляди 
хектара ерозивни площи и реа 
лизираха бройни акции за пол 
зване на човешката среда, ка
то поведоха решителна борба 
срещу всички стихийности, на
рушаващи природните хубости.

(На 5 стр.)

ди и

След това в доклада си той 
говори за ролята на СКС в пър 
вите следвоенни дни. за ней
ните усилия за изграждане на 
страната.

нен 
Сърбия.

На това голямо тържество 
-) над десет хиляди 
от всички краища на 

на по

участвуваха 
граждани >
Сърбия и представители

общински горан 
които се пре

Е МОБИЛНА ИПАРТИЯТА 
ИДЕЙНО И АКЦИОННО ЕДИН- вече от десет 

ски организации, 
дставиха с богата художестве
на музикална програма.

,На традиционната
взеха участие и:

подпредседател
на СР Сърбия, 

на Из-

НА
Във втората част на доклада 

Димитров говори за зараждане 
то на първите социалистически

(На 5 стр.)

горанена 
ИСАсреща 

НЙЕГОВАН. 
на Скупщината 
ЛАЗА ВУЙОВИЧ. член 
п'. пмителния комитет но ЦК на 
СНС АЛЕКСАНДЪР ТРАЙНО- 
ВИЧ, делегат на об,'1е"в2.”°в 
политическия съвет на ОР Ььр 

РАТНО НРЪСТИЧ, подпре- 
иа Републиканската

ДЕСЕТГОДИ
ШНИЯТ ПЪТ

И. Нйегоиаан говори на митинга

ерозивни площи. Гра- пешно се сменяваха танцьори 
от Неготин, Босилеград, Лесно 
вац, изпълнителите на народ
ни песни от Власотинце, Сур- 
дулица, Църна трава и други 
места.

Представители от всички го- 
ранени организации положиха 
свежи цветя пред паметника 
на народния герой Ратно Пав- 
лович — Чичко.

хектара
мори и парични награди полу- 

гораните от Пирот, Лес- 
иовац, Зренянин, Алонсаидро- 

Ж у пени. Иваница и Вра-

бия,
дседател
гораиска конференция, 
МАНАСИЕВИЧ, генерал — 
йор и др-

Иа тържествено украсената 
трибуна бяха връчени награди 
ИР признания на «аи-деинитв 
тпянени организации през ми 
палата година. На гораните от 
Боус повторно бе връчено пре 

о горанено знаме като 
признание за залесените

чихаНА ма-
вацСПИСАНИЕ

„МОСТ"
Стр. 9

ня.
В продължение на четири чо 

са гораните изпълниха разно
образна нултурцо-забавпа про
грама, иоято плени многоброй 
нита зрители. На трибуната ус500



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРНЮ

>Iа

РЕ Ш Е НИ Я М А

ЗА ПО-НАТАТЪШНАТА ДЕЙНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ССРН ВЪРХУ САМОУПРАВИ- 
ТЕЛНОТО СДРУЖАВАНЕ"НА С ЕЛСКОСТОПАНСНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

АЙ- % решенията за песнионно 
осигуряване 
ските
лървенствено да се обоснова 
ват върху осъществения доход 
и по-голямата производителност 
на труда от социалистиче
ската кооперация, което е съ 
ществено лредусловие за сдру 
жаване на селскостопанските 
производители;

# за възможно по-голямо ан 
гажпране на 'младите селско- 
сностопански производители, 
нрито жизнено са заинтересо 
аани по-активно и по-широко 
да се включат в процеса <на 
самоуправителното сдружава 
не на селскостопанските прои 
зводители, понеже с това съз 
дават трайна перспектива за 
своя продуктивна работа;

* трябва решително да се 
1надделее изоставането в обще 
ствената афирмация на жени 
те на село. Съгласно нейната

ланските производители, общин 
ските скупщини и самоуправи 
телните общности на интере 
сите, да утвърдят и провеждат 
програмите и задачите за одру 
жаване
производители, 
общиконата 
ССРН в тази 'насока 
да се утвърдят конкретни по
литически договори и да ое 
осигури тяхното провеждане.

водители и върху тази основа 
' (■ подобряване на тяхното жизне

| но равнище и социално поло 
въз-

на селскостолан- 
производители трябва1

: Председателството на Съюзната конференция на I жеиие; разширяване на 
ССРНЮ на заседанието си от 24 юни 1975 година разисква можностите за работа на село; 
по дейността и задачите на Социалистическия съюз в осъ- ■ . стабилизиране на стопанисва- 

* 1 ществявано на конституционните решения и становищата нето, нато цяло, и укрепване 
на Десетия нонгрес на СЮК за самоуправителното сдружа- на всенародната отбрана.

± ване на частните селскостопански производители и развити- Ангажирането на Социалисти 
I ®то на социалистическите самоуправителни отношения в сел- ческия съюз, като фронт на 

сното стопанство и на селото. организирани социалистически

Въз основа на материалите. Секцията на СК на ССРНЮ м^паЗелните™™0™ Ш ^ 
по селско стопанство и село, доклада и разиснванията Пред- У Р
седателството на Съюзната конференция на ССРНЮ прие икономически отношения в сел 
решения, които тук поместваме.

на селскостопанските 
В местната и

организация 'на 
трябва

обществено- организацията2. Местната 
,на ССРН е най-широката само 
управителна база, в която по 
литическата ои проверка и по 
твърждение трябва да получат 
воични акции по 'сдружаване 
на селскостопанските произво 
л;и тели, а особио:

* да подемат инициативи и 
изн ам^рат възможности 
сдружаване в собствените сре 
ди и да се договарят за кон 
нретни 'решения за сдружава 
не на земеделските производи 
тели, които предлагат организа 
циите на сдружения труд 
кооперациите;

сното стопанство и на селото, 
произтичащи от функцията на 
Социалистическия съюз, нато 
най-масова политическа органи 
зация на селото. Социалисти
ческият съюз, особено местни 
те организации, имат значител 
на роля в политическия живот 
на селото и укрепване съюза 
ма работниците и селяните. 
Със сдружаване на земедел 
оките производители се разши 
ряват възможностите за тяхно 
то участие в обществено-поли 
тичесния живот, в пълна сте
пен да се изразят .и ангажират 
върху осъществяване на про 
гресивните тежнения и интере 
си, организирано да решават 
и политически да се афирми 
рат.

4. Председателството монета 
тира, че резултатите в обла
стта на сдружаване на земе
делските производители и ра 
звоя на самоуправителните об 
ществено-икономически отноше 
ния в селското стопанство ц 
на село не съотвествуват на об 
щото настроение за сдружава 
не. на създадените конституцио 
нни решения и становищата 
на Десетия конгрес на СЮН.

Процесът на сдружаване на 
индивидуалните селскостопан
ски производители тече нерав 
■номерно и с променлив успех. 
Бавност в самоуправителното 
сдружаване на земеделските 
производители в някои среди 
има корени в несхващането 
същността на новите обществе 
но-икономически 
формалното прилагане на Ион 
ституцията без 
промяна на съществуващите 
отношения, недостатъчната го 
товност на отделни организа
ции на сдружения труд по-ак 
тивно да се включат в реали 
зацията на своя дял задачи. 
Има <и дилеми, и отпор в осъ 
ществяването на агпзоната по
литика, приета на Десетия кон 
грес на СЮИ.

1. Социалистическото прео
бразование на селското стопан 
ство и селото върху основите 
на самоуправлението и сдружа 
ването на труда и сродствата 
представлява дългосрочен про 
цес в рамките на целокупно 
то революционно развитие на 
нашето общество и траен ин 
терес на работниците и земе 
делените производители. Насо 
ката към развитие на крупно 
и високо-продуктивно селско
стопанско производство в съ
става на обществените стопан

циално развитие на селото са 
постигнати значителни резулта 
ти. По-нататъшно увеличаване 
производителността на труда, 
изменение на производствена 
та структура м модернизация 
та на селскостопанското про 
изводство изисква подобрява
не на трудовите и жизнените 
условия на селскостопанските 
производители. Равнището на 
развитост на производителните 
сили и дохода на селскостопан 
ските производители дава въз 
можност със сдружаване 
труд и средства още по-органи 
зирано да се пристъпи към по 
строяване на комунални, здоав 
ки. културно-просветни и други 
обекти на селото.

През изминалия период са 
постигнати забележителни ре
зултати в развитието на обше 
ств^чото селско стопанство. Зе 
меделсните стопанства и ком 
бинати постигнаха крупни ре 
зултати в промишленпто 
зводство на храни. Обществе 
ните стопанства откриха про
цеса на широко приложение 
на съвременна агротехника и 
при индивидуалните 
ства с разширяване на коопе
рацията и стоковото производ 
ство. Обаче тези резултати, ка 
то цяло в аграра, биха били 
по-големи в дадения пеомод, 
ако самоуправлението изобщо 
не бе изтласквано 
и не се дойде и до стагнация 
в обществената подкоепа и 
развитие на социалистическа
та производствена кооперация 
и кооперативното дело.

За забавяне развитието на 
обществения сектор и обще
ствено организираното пооиз- 
водство чрез различни облици 
на социалистическо кооперира 
не повлия и положението на 
оборота, който не е във функ 
цията на 'производството и *
сдоужения труд 1. Политическата дейност на

з организациите на Социалисти
3' т’руд в агра ческия съюз на село в само

1ами«т°я Ч» пН носител в реали управителното сдружаване на
с кше .Г Гя?' И 6 земеделсните производители
панстга л СТ° 8 •иредотоящия период трябва
тъшното 3 "°'ната да бъде ои'е по-интензивна и
стрито на хоачи от гпЛР0ИЗВ0А знач"ге™° по-организирана, за 
нечие р и а,™, ямо зчп- да се обезпечи възможно по-
изевНоИдестевеч ™В„ГЛеТ° На ПР° голяма Ш11РОта за пълна изява
то съш1с?вхаат пп ЦИаЛИ’ кои 8 анците на организираните
алнитеЩстппянс1»»Р V 'индиаиду социалистически сили начелоалните стопанства. Уонореното със СЮК
стичргнп ™ крупното социали Забележителна етическо производство

селскостопанско-индуотои 
ални организации заедно с пая 
ширявзне на
то производство, кооперация 
чрез различни облици на само 
управително сдружаване <на 
селен осто п а нок ите 
тели с работниците 
ния труд, трябва 
ся за

за

голяма роля в производство
то, тя трябва равноправно да 
се включи в кооперативните 
производствени отношения, са 
моуправителните органи, обще 
ствено-политическия живот на 
местната общност, комуната и 
по-нашироко и в .решаването 
по съществените въпроси на 
обществено-икономическото ра 
звитие на селото;

# трябва и занапред да се 
разгръщат акциите, насърчава 
щи и мобилизиращи върху ра 
зширяването на нови съзна
ния с цел да се ускори прео 
бразованито на селото, какви 
то са: състезанията между се 
лата, състезанията за високи 

по-успешна и контину добиви в производство, па до 
ирана общеотвена дейност вър развитие на ученическото коо 
ху самоуправителното сдружа перативно дело; 
ване на селскостопанските про * следва да се отдели осо 
изводители необходимо е да бено внимание 
ое допълнят и приемат конкре образование в процеса на тру 
тни програми за развитие. Вър да на селскостопанските произ 
ху тази задача трябва да се водители за тяхна обществена 
ангажират всички обществени функция, като активни субекти 
фактори от местната общност в развитието на самоуправи- 
до федерацията. От особено телните социалистически отно • 
значение е ангажирането на шения и прилагане на съвре- 
организации на сдружения менна агротехника. Необходи 
тр'/д в пъовичното ппоиз- мо е в реализацията на кон- 
водство, преработката, оборо- кретните програми да се вклю 
та. банките, науката и остана чат народните университети 
лиТе организации на сдоуже- школите, средствата за инфор 
иия труд. В тези програми осо маци* (печата, радиото и теле 
бено трябва да се инсистира визията) и върху тази основа 
върху следните становища: да се състави обраТова?елна

а селскостопанските произ програма; 
водители непосредствено да ❖ необходимо е по-организи 
пе афирмиоат като носители рано образование на кадрите 
на самоуправителното петава 8 селското стопанство, профе 
не и кооперациите и ООСТ за сионално способни и идейно- 
коопериране да се създават политически ангажирани на ли 
във всяко село. къяето за то нията на нашата аграрна 
ва съществуват обществено- тика. Нъм това значително по- 
инономнчески условия; голям принос трябва да дават

училищата, факултетите и обра 
зователните институими. Науч 
ните институции трябва марк- 
сически постоянно да съблю
дават обществените 

процеси на 
* трябва да се

и

* Социалистическият съюз 
със своето участие в антивно 
стите по сдружаване да се из 
бори за реализация на конкре 
тни самоуправителни споразу 
мения за създаване на коопе 
рацйи и ООСТ за кооперира 
не; и

на
ства и развитие на социалисти 
ческата кооперация са единен 
процес в
преобразование на 
стопанство. Социалистическият 
съюз трябва още по-ангажира 
но да действува върху социа 
алистическото развитие на сел 
сното стопанство и селото и 

рамките, на това върху само 
управителното сдружаване на 
селскостопанските 
тели.

социалистическото
селското

❖ редовно да съблюдават и 
политичеюки да насърчават раз 
витието на обществено-иконо-
чеоките отношения, относно 
самоуправлението в коопера 
циите и ООСТ за коопериране 
и под.

3. За

В

производи прои

Самоуправителното сдружа 
ване -на селскостопанските про 
изводители е конституционно 
определено, па е необходима 
всеобществена дейност въоху 
провеждане на Конституцията 
и в тази област. Сдружаване 
то на селскостопанските про 
изводители съществено допри 
нася за трансформацията на 
съществуващите обществено- 
икономически отношения 
ООСТ за коопериране, коопе 
рациите и другите облици на 
сдружаване, в ноито селско
стопанските производители осъ 
ществяват самоуправителните 
си права и въз основа на сдру 
жаване на труда и средствата 
решават по всички въпроси за 
развитието и взаимните отно 
шения в,

на насоченото
стопан-

отношения,

в агоара, същественав

труда.
2. В досегашното обществено, 

инономичесно, нултурно и со II

шШШ поли

❖ на консти'туиоането на но 
операциите и ООСТ за 
рирзне и 
сдружаване на
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коопе 
самоуправителното

селскостопан
ските производители трябва да 
предшествуват широки полити 
чеоки разисквания пои 
жно най-активно 
земеделските г 
Различни облици

и социални селото;
засилват ос 

новните и регионалните профе 
с-ионални служби >и да се уве 
личи броят на професионални 
те кадри, .които ще работят 
върху развитието ,на коопера 
тивните отношения.

4. Общественият 
развитие >на

възмо 
участие на 

производители.е ролята и 
отговорността на Синдикатите 
в кооперациите и ООСТ, 
то са носители на сдружаване 
то, организациите на СЮК и 
Съюза на социалистическата 
младеж, Съюза на бойците на 
село, своето членство

на ™т/жава 
не в коопеоациите, ООСТ за 
коопериране и други облици, 
зависят от конкретните усло
вия. Дилемите по приоритета 
на сдоужаване на г 
меките производители 
оациите или ООСТ 
раче са

в гол емите
кои

социалистическо
договор за 

селското стопанселскостопа 
в коопе ство, икономическата 

и политика повече 
трябва да станат 
сдружаване
ските производители и да сти 
мулират селскостопанските про 
изводители към 
Развойните 
начени за

система 
от досега 

носители на 
на селскостопан-

изцяло 
нъм задачите на 

сдоуж а ването на селоностопан 
ските пооизводители

за кооперипроизводи- да насочат 
в сд руж е неоснователни;

* коопераците и ООСТ за 
коопериране трябва да бъдат 
носители в разработната 
развойните програми, 
ще се осигури 
на селокостопанските 
дители, включат 
рии земеделски 
ли, селото като 

икономически 
т. н. големи 
дители;

да доприна- 
осъществяването на 

чителни развойни цели, 
то са: производството 
на, което в света придобива 
крупно икономическо, 
ческо и стратегическо

и свърз
ването на тези активности в 
местните обшности и обшини 
те въоху основите на 
програма.

Организациите на

зч а 
, какви 
на хоа

на сдружавана, 
премии, предназ 

производство в ноо 
перация, са средство за пои 
лигане на съвременна 
ника за укрепване и обществе 

на кооперациитеи иост.

с които 
сдружаването

обща
полити- 
значе-

ние; суровини за промишлено 
стта и продукция за

Социа пи- 
стическия съюз трябва да бъ
дат инициатори — 
телните органи 
те. ООСТ

произво 
всички катего 
производите- 

цяло, а не са

едн
агротех

самоуправи 
в ноопеоации 

и местните обтгтно

износ,
увеличение на дохода на сдру 
жените селскостопански

мо
по-силните 

стокови произвопроиз сти, делегациите на селен осто
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(От 2 стр.) ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА.ЦК НА С*ОКргне на кооперативните съюзи 
В приемането на системните обГот^Ф^и^еТи^пе^а

тиенРаНИтрИя6ва°ГИсЧеСКапТпа П°ЛИ ™ВНИЯ —Ги съюз „а?" 
възможно най'м.иппип'0беЗПеЧИ един от 0блииите на самоупра 
«а моуже^в ВЛИЯНИе вителн0 сдружаване, трябва да
мишленил коЯмплУенс и Ггово заР°о!шЛ ?Т необход™остта
то ангяжпяпА ово За общи деинооти във федера
осъществяване Р У Т5ШЮТ0 ^тта’ за в°«™ се договорят ■осъществяване. кооперативните съюзи на ре

публиките и автономните обла 
спи.

Трудещите се и гражданите са 

носители на самозащитата
бе си, представляват същнос
тта на становището за необхо 
димостта на морално-политичес 
ни намества на поотделни лица 
за избор на определени общес 
твени постове. Затова решител 
но трябва да се осуети сентанс 
ното тълкуване и приложение 
на това становище.

Председателството прие ин
формацията за осъществяване 
на обществената самозащита, 
нанто и решения за непосред
ствените задачи на СЮК в ор 
ганизирането и осъществяване 
то на обществената самозащи

С това об-На 9 т. м. в Белград се със
тоя 13-о заседание на Предсе
дателството 
На заседанието бяха обсъдени 
актуалните идейни и политичес 
ки въпроси по осъществяване 
на обществената самозащита, 
за ноето встъпителен 
изнесе д-р ВЛАДИМИР БАКА- 
РИЧ.

вени организации, 
ществената самозащита се яв
ява като пряна фуннция на 
самоуправително организирани
те трудови хора и граждани и 
свързано и съгласувано дейст 
вуване на всични организирани 
социалистически сили в защи
тата на нашето социалистичес 
но самоуправително общество.

В донлада си за кадровата 
политина другарят Али Шунрия 
между другото подчерта: — 
Комунистите трябва решител
но да се застъпват — съгласно 
целите и принципите на наша
та надрова политина — за тани 
ва критерии в избирането на 
хората, които съдържат поли
тическо и анционно определе 
ние за социалистичесно само 
управление; действителен при 
нос към укрепване на равно
правието на народите и народ 
ностите на Югославия, нейната

Социалистическият на ЦК на СЮК.съюз ще 
работи върху по-нататъшното 
активиране на работниците 
сдружения труд >и селскосто
панските работници да 
гат по-добри резултати 
'панисването върху основите >на 
ефикасна самоуправителна ор 
ггнизацитг на сдтткаеане, уве 
личение на производителността 
на труда м последователно раз 
пределение на дохода спрямо 
труда и резултатите на труда

в
III

пости-
•В ОТО Съюзната конференция 

ССРНю !И нейните работни те 
ла в сътрудничество с републи 
нанските и конференциите на 
автономните области на ССРН, 
особено те се ангажират за 
по-есЬикасна работа и по-голяма 
отговорност

на донлад

Председателството също та- 
на разгледа и актуалните въпро 
си по осъществяване на кад
ровата политика. Уводен дон
лад по тези въпроси изнесе 
АЛИ ШУКРИЯ.

На заседанието бе приет и 
нонцепт и програмна ориента
ция на политическата шнола на 
СЮК „Йосип Броз Тито“ в Ку 
мровец.

— В обобществената защита
— изтъкна другарят Банарич
— нато основен носител на са 
мозащитата се явяват трудови 
те хора и гражданите, организи 
рани в организациите на сдру 
жения труд, местните общности 
общностите на интересите и 
обществено-политичесните об
щности, нанто и в обществено- 
политичесните и други общест

на институциите 
във федерацията върху:

Не приемане на такива |реше 
ния, в стопанската система на 
сърчаваши процесите на сдоу 
жаване на селскостопанските 
производители със сдружения 
труд:

5. Социалистическият 
заедно със Синдинатите 
се ангажира за ускорено само 
управително свързване и съз 
даване на 
сдружения труд в агропроми 
шлем и цялости, първично поо 
изводство, преоаботка. обооот, 
машинна и химическа 
шленост, банки и науна, в агоо 
промишлени цялости и самоу 
правителчи общности на интр 
ресите. В рамките на това необ 
ходимо е по-ефикаоно да се 
работи и въоху самоупоавител 
'ното свъозване на пооизволи 
телите и потоебителите. особе 
но в гоадските. промишлените 
и другите голе»«ч потоебител- 
ски иентпове. Това ще даде 
възможност на всички участни 
ии ла планиоат съвместно поо 
изволотво. относно лотоебление 
то. ла се логоваоят за йените, 
за оазпоеделението на дохода 
и разделение на рисковете.

съюз
та.ще

Също тана Председателство 
то разгледа отчета за работата 
на делегацията на СЮК на вто 
рото заседание на подгрупата 
за изготвяне на предначертани 
ето на проента за донумента 
на нонференцията на номунис 

независимост и териториална тичесните и работничесни пар* 
цялост; трудови, професионал тии на Европа, състояло се от 
ни качества и готовност за бор 1 до 5юли т. г. в Берлин и пот 
ба за последователно осъщест върди своите становища, нои^ 
вяване на Конституцията на то делегациите на СЮК изнесо 
СФРЮ. Тези критерии, а не ха на срещите във Варшава, 
членуването в СК само по се- Будампеша и Берлин.

организациите на

л приемане на дългосоочни 
оазвойни ориентации в селсно 
то стопанство, които в по-голя 
ма степен ще отговарят на въз 
можностите и интересите 
селскостопанските 
тели към сдружаване;

промч-

на
производи

* върху тези оаботи органи 
те и телата на Съюзната кон 
сЬеоенция постоянно ше сътру 
.лнииат със Скупщината на 
СФРЮ. Съюзния изпълнителен 
съвет и неговите оогани. накто 
и о останалите органи и орга 
нияаиии. които със своите ре 
шения могат ла насърчават 
процеса на сдружаване.

Председателството поеценя 
ва. че е необходимо Съюзна 
та конференция на ССРНЮ 
да разгледа целокупната про
блематика на социалистически 
те самоупоавитедни отноше
ния в селсносто стопанство и 
на селото и обшествено-иноно 
мическото и социално разви
тие на селото.

НА 13 ЮЛИ — ГРАНИЧНИ СЪБОРИ

При Криводол и Стрезимировци
Смесените съборянсни югос

лавско-български комисии, кои 
то са се срещнали тези дни 
са утвърдили датата на свиж
дане на населението от двете 
страни на югославско-българ- 
сната граница при Криводол в 
Димитровград и Стрезимиров
ци в Сурдулишна община.

И на двете места съборът

Превоз до събора на Стре
зимировци организира Транс
портното предприятие в Боси
леград и „Единство“ във Вра
ня, а до събора на Криводол 
— „Ниш-енспрес“ и Пиротско- 
то автотранспортно предприя
тие.

ше стане на 13 юли, от 6 до 
18 часа.

Югославските граждани, ид
ващи на събора трябва да при 
тежават личен паспорт. На съ
бора ще бъде организирана 
продажба на гостилничарски 
произведения и сувенири.

Обмяната на валута ще бъде 
уточнена допълнително.

6. гч южната 
на ССРНЮ подноепя Vсилията 
с договоо на «оолесативните 
съюзи «а пепVбличите и авто 
номиите области да се съяая 
де Коопопативеч 
съюз. като израз на потпрбите 
на оямоупоавителното органи
зиране на започналото Фооми

конференция

ЮГОСЛЯРОЧИ

М. В. — М. А.Белград, 24. VI. 1975 г.

ди. Единството на нашата Пар
тия е неразривно от.братство
то и единството на нашите на 
роди, и следователно на нас, 
членовете на Югославската ко 
мунистическа партия, 'се ’ пада 
дотолкова по-голяма отговор
ност. Поради това, другари-, и 
другарки, да бъдем безмило
стни спрямо, всички уклони- в 
нашата Партия, да пазим ней
ното единство и чистота, да 
овладеем възможно повече на
уката на марксизма—лениниз
ма, да развиваме основните 
свойства на комуниста -г- кри
тиката и самокритиката, нато 
едно от най-силните, оръжия -на 
комуниста > във всекидневната 

се замаскирали в Партията, работа върху правилното ■ про- 
каквито -са например Жуйович веждане линията на Партията!- 
и Хебранг. Обикновено такива Накрая, другари и другарки» 
надигат глава в най-трудните аз бих подчертал, че нашата 
дни за Партията и на разни на Партия и нашият Централен 

излизат открито срещу комитет ще работи с всички 
сили върху това отношенията 
между нашата Партия и- СКП, 
(б) отново да се поправят. Ние 

изпадат неминуемо от хорото се надяваме, че другарите ръ« 
на революцията, понеже те ководители на СКП (б) 
вредят не само на нашата Пар дадат възможост ние тук, на 
тия и на нашата страна, но и място, да докажем всичко, но-, 
за по-нататъшното развитие на ето не е вярно в резолюция-
социализма изобщо. И в това та. Ние считаме, че само в то-
ние ще останем неумолими, зи случай и по тоя начин е
последователни. така нанто възможно да се утвърди исти-
сме научили това от Маркс,
Енгелс и Ленин ...

Днес отново надвисва над 
нашата Партия голяма опасност 
от разни стаени антипартийни 
елементи, които по призив на 
Информбюро надигнаха глави 
да застрашат единството на 
Партията. Но този път такива 
антипартийни елементи не за
страшават единството на Пар
тията, но и единството на на
родите на нашата страна. Сле
дователно, това ни възлага да 
бъдем непримирими спрямо 
всички опити за разбиване нп 
единството но нашата Партия 
и единството на нашите наро-

ИЗ РЕЧТА НА Й. Б. ТИТО? ПРЕД ПЕТИЯ КОНГРЕС НА ЮКП

Резолюцията на Информбюро бе решително отхвърлена
ска партия, освен СКП(б) не 
би могла да издържи такива у- 
дари, а веднага да не се раз
падне, като че ли е от хартия. 
Разбира се, това голямо изку
шение ще принуди всички оне 
зи в нашата Партия, които не 
принадлежат на такава прева
лена Комунистическа партия, 
наквото е нашата да се: изяс
нят. Това са отделни лица, ко 
лебливци -и нездрави, = враже
ски елементи, които досега са

създали, да се приведе Осво
бодителната война при най- 
трудни условия до окончател
на победа, да се построи вси
чко онова, ноето ние след вой 
ната построихме и да се при
стъпи към изграждане на со
циализма в нашата страна — 
може само народ, който пред
вожда тана прекалена кому 
нистичесна партия, наквато 
нашата, може само партия, 

познавй законите на'общ е

ренйи теоретичесни основи — 
диалектиката, учението за все 
странното и пълно с противо
речия историческо развитие: 
ние подкопаваме неговата връ- 
зна с определени прантичес- 
ни задачи на дадена епоха, 
ноито могат да се сменяват 
при всеки нов завой в исто
рията ..." И по-нататък Ленин 
казва: „И тъкмо по наше вре
ме между онези, ноито интере 
сува съдбата на марнсизма в 
Русия, особено често се сре
щат хора, ноито изпускат от 

тъкмо тази негова 
А обаче всениму е

Другари и другарки, нас се
га от всички страни се опитват 
да ни учат азбуката на марк
сизма—ленинизма, при което 
'тези наши учители атакуват от 
ворени врата и извличат ци
тати от произведенията на 
Маркс, Енгелс, Ленин и Ста
лин, без да. водят сметка за 
това, че ние тези цитати отда 

«на 'практичесни приложихме 
VI че ги прилагаме. Те сега 
ни оспорват, че сме маркси
сти, ленинисти. А въз основа 
на коя наука ние, относно на- 

Партия, бихме могли да 
тюстигнем такива огромни ре
зултати? Дали ние през 1941 

взехме страната на Съ- 
съюз в борба на жи- 

основа на тро

е
ко

ято
ственото развитие и се ръко
води от учението на марнсиз
ма—ленинизма.

Когато на нас след всичко, 
което сме направили, и това 
действително направили, се ос
порва, че в известен смисъл 
сме вървели по нови пътища 
до осъществяването на всичко 
това, тогава това означава мар 
ксизмът—ленинизмът да се 
провъзгласява за догма, за не
що, ноето не подлежи повече 

па било нанви но

предвид 
страна.
ясно, че през последните го
дини Русия преживява така 
остри преломи, които с нео
бикновена бързина и необинно 
вено остро менят обстановка
та, социално-политичесмото по
ложение, определящо по най- 
близъи и непосредствен начин 
условията на действуването, а 
следователно и задачите на 
действие ...“ Тънмо затова, че 
марксизмът не е мъртва дог
ма, нито наквото и да било за 
вършено, готово, непроменли
во учение, но живо ръковод
ство за акция, тъкмо затова 
той не е могъл, а Да не отра
зи върху себе си поразяващи
те остри изменения на усло
вията на обществения жи
вот ...“

... Другари и другарки, с 
неверни обвинения в резолю
цията на Информбюро и нле- 
ветничесната кампания в чуж
бина срещу нашата Партия и 
нашата страна нато цяло, на
шата Партия е доведена в те
жко изкушение, най-тежкото 
изкушение в своята история. 
Нито една друга номунистиче-

щата

чини
Партията, мислейни че сега е 
дошъл техния очакван час. Та
кива обикновено изпадат и ще

година
ветсния 
вот и смърт въз

нонцепции или порадицкисти
вярност към марнсизма лени

низма, към тази теория, която 
се настоява да се осъществи 
на практика в СССР? Логика
та сочи, че ние влязохме пора 

борбата, че не само 
на дело бяхме

ще ни

на развитие, 
ви условия да са настанали. 
Това е недиалектичесни; а ние 
при това се придържахме тък
мо към учението на Ленин, 
ноито, нато цитира Енгелс, на- 
зва: „Нашето учение —

Енгелс за себе си и за 
забележит другар (Марнс 

Тито), не е догма, 
но ръноводство за аиция“. Ле- 

след това иазва: „В тази 
класическа поставна с пренра 
сна сила и яснота е подчерта 
на онази страна на марнсиз 
ма, ноято почти винаги се из 
пусна от предвид. А изпуснаи 
ни я от предвид, ние маркси
стите, марнсизма правим едно 
странчив, мъртъв. Ние вадим 
от него неговата жива душа, 
ние подкопаваме неговите мо

ди това в 
на думи, но и 
марксисти—ленинисти.

Огромната роля на 
освободителната I.

успешно надделяваме на 
трудности бе резултат 

- че ние се ръно- 
знаехме да се ори- 

най-трудните поло 
основа на учение-

ната.
Завършавайки своя реферат 

аз, другари и другарки, .подчер 
тавам, че Югославската кому
нистическа партия До днес че
стно е изпълнявала своята ис
торическа мисия, и съм дъл
боко уверен, че и в бъдеще 
честно ще изпълнява с побе
да в изгражданото на социа
лизма в нашата страна, че съо 
своята непоколебимост и един 
ство, своята непоколебима вяр 
ност към науката на Маркс— 
Енгелс—Ленин на доло ще до
каже, че тя не се е отклонила 
от пътя на тази наука. 
Белград, 21 юни 1948

ЮКП в 
война и ней- гово-

иото
всични

рил е 
своя

само на това, нап.
водехме и 
ентираме в 
жения възто на марнсизма—ленинизма.
Следователно, да се създаде 
такова единство на Партията 
каивото е нашето, тана славна 
Партия, наквато е нашата, да 
се реши така националният въ 
лрос, манто ние сме го роши
ли, да се създаде танова на
родно единство и братство, на 

ние в Югославия сме

иин

ивото
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
ЕДНОГОДИШНА ДЕЙНОСТ НА
НА ОСМИННИпешш&

ЯМ! - _ ИШНМЙМШ ,
ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ 

по ВСИЧКИ ВЪПРОСИим
на Общинската скупщина 

Неговата
« деле№

?Ге°ГнаИтШрите съвета на Общинската скупщина и оц- 
нена положително

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД
В

Регулиране на жилищните 

отношения
занлючения, а в зависимост от 
компетенциите си, определени 
с Конституцията и Статута на 
общината — казва Симеон За 

Съве

- на ОС 
9 члено

Изпълнителният съвет
Босилеград (наброява

които четирма са началв
ве, от
ници на органите на управата, 

от стопанските и из- хариев, председател
а четирма 
вънстопансни организации.

месо да бъдеЧленовете на Изпълнителния 
съвет обсъдиха и приеха и 
проекто-решение за най-високи 
те цени на дребно за месото в 
общината. Повишението на це
ната на месото произтича от но 
вите изкупни цени на добитъ
ка.

Съгласно републиканско ре
шение общината сама трябва 
да определи новите цени, но 
те не могат да бъдат по-висо
ки от горната граница, опреде 
лена с предписанията. И дока 
то за овчето и агнешното ме
со цените ще се определят сво 
бодно,
предвижда цената за един нило

грам телешно 
41,20, за юнешното 36,95, го
веждото 30,90 и свинското 35

Изпълнителният съвет при 
Общинската скупщина в Дими 
тровград обсъди решението за 
жилищни отношения в об
щината
отправи предложение до Об
щинската скупщина същото да 
се прилага в Димитровград и 
крайградските селища — Дол
на Лукавица, Гоиндол, Желю- 
ша. Градини, и Долно Бачево. 
Според решението собственици 
те на семейни жилища не мо
гат едновременно да ползват 
и обществена квартира на тери 
торията на Димитровград и спо 
менатите крайградски селища.

В критериите на решението 
за жилищни отношения един 
член може да ползва квартира 
до 35 квадратни метра, двучле 
нно семейство до 40, тричлен
но до 65 и четиричленно се
мейство до 75 квадратни мет
ра. Именно, това е и жилищ
ният максимум, който важи за 
Димитровградска община.

При по-численните семейст
ва, съответно броя на членове 
те, се увеличава и жилищният 
максимум. Обаче, доколкото 
бъде установено повече прост 
ранство, определено от предпи 
санията, за него ще се плаща 
увеличен наем.

С решението за жилищни от 
ношения също се предвижда, 
че в квартирата си собствени
кът може да работи, донолно- 
то изпълнява интелектуална 
или услужна дейност, за ноето 
може да се ползват най-много 
две помещения.

динара.
Изпълнителният съвет обсъди 

и проенто-решението за стопа
нисване с горите през 1976 го 
дина, информация за общество 
ното и финансово положение в 
Центъра за култура и Об
щността за култура и науна'и 
други въпроси.

Окончателно решение 
всични въпроси ще приеме Об- 
щинсната снупщина на сесия
та насрочена за 14 юли т. г.

дазаключи‘И

по

проенто-решението се
А. Д.

Общинската снупщина в Босилеград

В период от една година Съ 
ветът е изготвил 86 проекторе
шения за Общинската скупщи 

година на и нейните съвети, 13 занлю 
чения, 4 проенто-обществени 
договори и пет информации, 

почти от всични В самостоятелната си компетен 
ция е взел 24 решения, 9 пре- 
поръни и около 86 решения по 
различни въпроси.

Въз основа на посочените 
фанти може да се заключи, че 

са излъчвани въпроси от зна- през изтеклия период Изпъл
нение за цялата община. Ето нителният съвет е бил доста
нянолно: предприемане мерки деен в осъществяването на по
за организационно, кадрово и литината, определена от Общи
материално оспособяване на об нсната снупщина. По-специал-
щинсната управа и за ефинас- но той е успял да се афирми
но действув&не , на инспекцио- ра като носител на повече ми
нните служби, обсъждане про 
блемите на стопанските и 
извънстопзнски организации, 
подготовни. за провеждане на 
Занона за сдружаване на земе 
делците, обсъждане жизненото 
равнище на трудещите се и 
предлагане на съответни реше 
ния и др.

В областта на жизнено-ному 
налните проблеми Изпълнител
ният съвет по-специално се е 
ангажирал за разрешаване на 
електрификацията в по-голяма 
та част от комуната, за изграж 
дане на водопроводи, мостове, 
пътища, здравни амбулатори и 
за подобряване снабдяването 
в селата Също така Съветът 
повдигнал и въпроса за сдружа 
ване на средствата в трудови
те организации за солидарно 
жилищно строителство, за про 
веждане на градоустройствения 
план на Босилеград и др.

КОЛЕКТИВНО — В РАМКИТЕ 
НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ

— Съветът е обсъждал и дру 
ги въпроси и своите станови
ща оформял в проентопрвдло 
жения, решения, препоръки и

БОСИЛЕГРАД Единствено председателят 
Съвета е на професионална ра 
бота.

За период от една 
членовете на Съвета са заседа 
вали 36 пъти и решавали върху 
280 въпроса 
области на обществено-иконо- 
мичесния живот в номуната. По 
нянои въпроси е обсъждано и 
решавано повече пъти.

В този период на дневен ред

на

Подписан договор за 

жилищна политика
Представителите на Общин

ската скупщина, ССРН, Съюза 
на синдикатите и Стопансната 
камара от Лесковац .през ми
налата седмица в Босилеград 
подписаха Обществен договор 
за рационално ползване на нва 
ртирите обществена и частна 
собственост.

Този договор, който предва
рително бе обсъден и приет 
от обществено-политическите 
организации и организациите 
на сдружения труд в община
та, съдържа нритерии за раци 
онално ползване на нвартири- ициативи, върху които е реша 

вала Общинската снупщина и 
нейните органи.

Изпълнявайки своята роля в 
рамките на конституционните 
и статутарните си права. Из
пълнителният съвет не е из- 
растнал в нянанъв самостоята 
лен център, отделен от Общи
нската снупщина. Напротив, 
осъществявайки своята отго
ворност за състоянието в об
ществено-политическата 
ност. неговата

те.

Според уточнените в Дого
вора нритерии едночленно се
мейство може да ползва нвар- 
тира до 35 нвадратни метра, 
двучленно до 55, тричленно до 
65, четиричленно до 75 квад
ратни метра и т.н.

Решение за начина на уста
новяването на излишен от жи
лищно пространство в частния 
и обществен сентор приема 
Общинсната снупщина.

За реализирането и зачита
нето на този обществен дого
вор ще се грижи Изпълнител
ния съвет на Общинсната снуп 
щина. За всични възниннали 
проблеми в тази област той е 
дължен да осведомява Общи
нсната снупщина и подписали
те Обществения договор.

ДИМИТРОВГРАД ■ ч -л

Нови цени на месото
общ- 

роля преди 
всично се изчерпвала с предла 
гане на решения. Като изпъл
нителен орган той е действувал 
в състава на снупщинсната сис 
тема и затова в съвкупната си 
активност е бил насочен 
становищата 
скупщина.

Тези нонстатации бяха изказа 
ни от делегатите на Общинска 
та снупщина за едногодишната 
работа на Изпълнителния съ
вет.

— СЕСИЯ НА ОС НА 14 т.м.
От 42 точки на дневния ред 

Които ще бъдат 
йа предстоящата сесия на Об 
гцинсната снупщина в Димит 
рбвград вниманието привличат 
проекторешението за жилищ
ните отношения, проентореше 
нието за най-висоните продаж 
ни цени за месо на дребно, 
проектопрограмата по образо
вание в общината до 1978 го
дина и проекторешението за 
стопанисване с горите през ид 
ната година.

След снлючването на догово 
ра между републините и авто
номните области за създаване 
то на продажните цени на дре 
бно за месо — Социалистиче
ска република Сърбия е пред

писала по-ноннретно условията 
предложени за обществен нонтрол на це

ните на прясно месо. Следо
вателно, Общинсната снупщи
на в Димитровград е задълже 
на да приеме нови цени за 
продажба на месо на дребно.

Общинсната снупщина ще 
обсъди и проектозанлючение 
за потвърждаване Статута на 
самоуправителните общности 
на интересите, проект за при
емане на детайлен градоуст
ройствен план на Димитров
град, проекторешение за съз
даване на управителен съвет 
и номисия за присъждане на 
Септемврийски награди.

е
към

на Общинсната

Обаче това не означава, ча 
този изпълнителен орган няма 
свои трудности и проблеми. Та 
са налице и върху тях все огц* 
е рано да се правят изводи. В 
случая, касае се и за все оща- 
недостатъчния опит на този ор
ган, за чието цялостно оспособ 
яване е необходимо 
време.

В. В.

ВМЕСТО „НУРСИВИ"
М. Б. — М. А.

КООПЕРАЦИЯТА ВСЕ ПАК 
Е ВЗЕЛА УЕМ

по-дълго
Според мнението 

тите на Общинсната 
от особеноОпакото на въпроса на делега- 

снупщина 
значение е да се 

развият всестранни, широки и 
разнообразни отношения 
ду делегациите на местните об 
щност* и трудовите организа
ции и Изпълнителния 
Тази нужда 
същността на делегатската сис 
тема, която като основно нача
ло предпочита широко участие 
на всични делегации в процеса 
на заемане становищата и при 
емане на онончателните реше
ния.

• • •
рубриката „Куроиви” под заглавие „Без уем", 

„Братство“ публинува бележната на журналиста от по
следната сесия на ОК на СКС в Димитровград, че „Ото- 
чар не е взимал уем от вършитбата в Гуленовци Ре
пликата каза един от другарите зад стола на председа
теля.

Хората от „Сточар" осигуриха донументи, които 
поназвагг, че в Гуленовци от 30 селскостопански прои
зводители е взет уем на стойност от 6769 динара и 
около 1000 килограма пшеница и 280 килограма овес.

именно, на същото място и на мално по-голямо 
пространство от бележната „Братство" публинува 
опровержение. 3

В

меж-
Общинсгсият щаб по селскостопанска дейност 

задължи „Нишава“ до 20 юли да му достави про
грама за тазгодишната жетва и вършитба.

В Щаба изтъкват, не и до днес службата, а и 
органите на управление и ръководене не са изпъл
нили задължението си, и до днес не са му доста
вили програма за земеделските работи в тоя сезон.

М. Б.

съвет.
произтича и от

това

М. Б.

В. Велинов
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ОТ ТРИНАДЕСЕТИЯ СЪБОР НА ГОРАНИТЕ В СЪРБИЯ ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СНС — ДИМИТРОВГРАД

СЪЗДАДЕНИ 110 ХИЛЯДИ 

ХЕКТАРА НОВИ ГОРИ СЪС СНЖ В БОРБА ЗА ПО-НАТАТЪШНО 

РАЗВИТИЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
(От 1 стр.)

Същевременно Движението на 
гераните има и голямо възпи
тателно значение. Застъпвай
ки се за опазване на приро
дата то насочва младият човек 
отговорно да се отнася нъм 
всични видове опасности, за- 
нанващи се на цивилизацията.

те, но и за борба за социали
зъм. В борбата за 
правни

мир, равно 
международни отноше

ния и хуманните' отношения 
между народите, Тито е видял 
бъдещето на социализма. Той 
е афирмирал Лениновите 
ципи за отношенията I 
комунистическите и работнице

прин
между (От 1 стр.) Партията по време на Народо- по-нататъшно развитие на само 

освободителната борба в Дими управителните социалистически 
тровградска община, като на- обществени отношения, 
края каза:

— Днес нашата партийна ор 
ганизация има оноло хиляда 
членове, предимно работници 
и младежи, тя е организацио
нно мобилна и идейно и анци- 
онно единна и способна да во 
ди работническата нласа I 
всични трудещи се в борба за

идеи в Димитровградска общи 
на и изнесе историята на рабо 
тническото движение на дими 
тровградска територия, развива 
ло се а определени специфич
ни условия. Говорейки за дей- 
ствуването на Комунистическа
та партия в Димитровградска 
община 1920 година той каза:

ПРИЗНАНИЯ НА ДЪЛГОГО
ДИШНИТЕ ПАРТИЙНИ ДЕЙЦИ

След това бяха връчени 31 
й златни значни на СЮН, нато 

признание за дългогодишна пар 
тийна работа. Златни значни 
получиха дългогодишните пар
тийни дейци: Тодор Славински, 
Душно Петрович, Станоя Стано 
евич, Воя Богоевич, Савна Сте
фанова, Кирил Ташнов, Тодор 
Велчев Димитър Петров, Кати 
на Еленнова, Милорад Злата
нов, Райно Зарнов, Шпира Ран 
гелов, Рашно Виденов, Рашно 
Каменов, Иван Петров, Верча 
Иванов, Драгомир Стефанов, 
Милия Георгиев, Тодор Михай
лов, Сърбислав Златнович, Ан- 
дрея Милнов, Глигор Иванов, 
Митно Томов, Стоян Маноилов, 
Димитър Манов, Георги Ален- 
сов, Илия Петров, Мана Андре 
ев, Аленсандър Сливнишни, Бо 
рис Станнов и Васил Манчев;

Другарят В. Димитров изтък
на, че с Указ на президента.на 
Републиката другаря Тито са от 
личени и другарите Живно Ви 
денов, Димитър Латинов и То 
дор Нинолов, на нойто отличия 
тд^ще бъдат връчени по-късно.

— Комунистите 
от тази територия 
са се свързвали с 
комунистите от Пи 
рот. Още тогава те 
изтънваха, че този 
край може да полу 
чи социална и на
ционална свобода 
единствено в съ- 

борба с 
работни-

вместна 
общото 
чесно движение в 
Сърбия. В нелегал 

си дейност
Музикално изпълнение на гораните

ната
номунистите особе 
но се изтънваха в 
организиране 
връзки за прехвър 
ляне на изтъкнати 
революционери, но 
ито по партийна за 
дача пътуват 
Югославия в Бъл
гария и обратно.

По такъв начин гораните са 
оспособени да се противопо
ставят на всични вредители на 
природата 
ван.

сни партии.
Под ръководството на дру

гаря Тито е изновано братство 
то и единството на нашите на
роди и народности, ноето е ус 
тоявало на много нападни и 
опити за намеса в нашите вът 
решни работи. Титовите дела 
са трайна основа, а неговите 
идеи пътеводител за нашето 
настоящо и бъдещо развитие 
— каза на митинга Иса Нйего- 
ван, подпредседател на Скуп
щината на СР Сърбия.

на
изтъкна Нйего-

В СЪРБИЯ ИМА ОЩЕ 1,2 МИ
ЛИОНА ХЕКТАРА ГОЛИНИ от

Говорейки за досегашните 
резултати на гораните, Нйего- 
ван изтъкна: — За 15 години 
Движението на гораните в СР 
Сърбия обедини над 1,5 мили
она членове, организирани в 
6500. бригади. Техните усърдни 
ръце досега са залесили над 
110 хиляди хектара ерозивни 
площи. Обаче, днес в Сърбия 
има около 1,2 милиона хекта
ра голи и неплодородни тере
ни. Това са големи площи и 
биха представлявали голямо бо 
гатство, ако се покрият с го
ри. На планинските краища все 
още им се заканват пороите. 
Честите наводнения през пос
ледните години 
отнесоха големи 
прекъсваха съобщенията, уни
щожаваха селищата, индустри 
алните обекти, земеделските 
площи и др.

Всички тези проблеми не мо 
гат сами да решат гораните. 
Без съмнение обаче те могат 
да бъдат от по-голяма общест
вена полза в премахването на 
ерозията. Но за целта чрез по- 
организирана дейност и създа
ване на по-добри условия за 
работа трябва още повече да 
се популяризира тяхната роля 
и анциите.

ТИТОВИТЕ ИДЕИ — ПЪТЕВО
ДИТЕЛ НА НАСТОЯЩОТО И

бъдещето

След това Нйегован говори 
и за тридесетгодишното след
военно развитие на СФР Юго
славия.

— Чествувайки великият пра 
зник и вт>знресявайни спомени 
те за изминатия път на наша
та Революция, предводена от 
Партията и Тито, нашите наро 
ди и народности с право мо
гат да се гордеят на постигна 
тите резултати — изтъкна Нйе 
гован и продължи: — Във вси 
чии наши постижения дълбоко 
е вградоно Титовото дело, ное 
то е дало белег през последни 
те няколко десетилетия на вси 
чии революционни акции на 
народите и народностите 
Югославия. Тито е ослособил 

Партия не само за те- 
борба срещу фашисти-

След това Дими 
тров изтъкна роля
та и значението на V к .В. Димитров връчва значна на 

В. БогоевичВ. Велинов .А? д.

те се. Тъкмо затова е нужно 
максимално ангажиране за ут
върждаване на средносрочни- 
те и дългосрочни концепции 
по развитие на Димитровград
ска община, за да може пуб
личните разисквания да дадат 
реална картина на потребите, 
възможностите и предимства
та в развитието на общината,

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН ПРЕИЗБРАН ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ съгласно с развойните концеп
ции и политика във всички ре 
публики и .автономни области.

На заседанието бе приет и 
правилнин за работа на Общи 
нсната конференция на Социа
листическия съюз, нейните ор 
гани и тела.

ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН — ДИМИТРОВГРАД

УКРЕПВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА 

НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
безвъзвратно 

богатства:

НУЖНО Е ЦЯЛОСТНО АНГА
ЖИРАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ПЛАНИРАНАТА ПО
ЛИТИКА

В речта си Димов подчерта, 
че с решенията, приети на Де 
сетия конгрес на СЮН, Сед- 
мият конгрес на СКС и нова
та Конституция, са създадени 
обществено-политически усло 
вия за успешно развитие на 
съвкупната ни обществено-по
литическа система.

Обаче, подчерта той, в пуб
личните разисквания върху до 
нументито на дългосрочно раз 
витие е нужно максимално да 
бъдат ангажирани всички орга 
низирани социалистически си
ли, понеже само по такъв на
чин ще може то да се осъще
ствят и проведат в дело. А 
те са от жизнен интерес за 
цялата наша общност и неми
нуемо трябва да съпровождат 
нашето обществено-ииономи- 
ческо развитие. Именно зато
ва е необходимо пълно ангажи 
рано на Социалистическия 
съюз, като единен фронт на 
сдружените социалистически 
сили, разбира се начело със 
Съюза на номунистите, 
върху утвърждаването, така и 
по-късно при провеждането на 
планираната политина за раз
витие.

След като посочи 
характеристики на проблемите, 
с които се срещаше общината 
през изтеклия период, Димов

В Димитровград се състоя 
първото изборно заседание на 
Общинската конференция на 
Социалистическия съюз, след 
учредяването на общинската 
организация на ССРН върху 
делегатски принцип. Във встъ 
пителната си реч председате- 

на ОК на ССРН в Димит
ровград Цветан Еленков изтъи 
на, че организацията на ССРН 
представлява единен фронт на 
сдружените социалистически 
сили.

Общинската конференция на 
броява 108 членове, от които 
68 материалното производство. 
В конференцията има и 14 же
ни и 15 девойки и младежи. 
Конференцията избра Предсе
дателство от 21 членове, в не

обезпечено бол
шинство на преките произво
дители. За председател на Кон 
ференцията бе преизбран Цве 

Еленков, за подпредседа- 
— Иван Денчев, за сенре- 
— Младен Димов, а за 

на Републиканската

говори за предпоставките на 
бъдещото развитие на общи
ната.
ССРН ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА 
РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ
— Общото равнище на ма

териалните производствени си
ли трябва да бъде база за бъ
дещето развитие, каза по- 
нататък Димов. Развитие на 
производството на енергетика, 
суровини и храна, на което 
трябва в бъдеще да се обър
не особено внимание, изисква 
големи инвестиционни усилия. 
Затова на преден план тряб
ва да бъде укрепване на мате 
риалната база в 
труд, което всъщност 
по-интензивно стопанисване и 
увеличение на производител
ността на труда.

Социалистическият 
бъдеще ще се застъпва за 
по-интензивни структурални 

промени в стопанството, осно
ваващи се върху самоуправи- 
телно сдружаване на труда и 
средствата и върху съвместни 
програми. Заедно с останали
те обществени организации. 
Социалистическият съюз 
се застъпва за решаване на 
конкретни жизнени проблеми 
на работниците, каквито

А. Д.

БОСИЛЕГРАД
лят Приет общест

вен договор
Общинсният 

на Съюза 
те в

комитет 
на номунисти 

Босилеград обсъди 
и прие обществен дого
вор за кадровата полити 
на в номуната. Върху 
предложеният текст бя
ха направени няколко 
забележни, които ще бъ 
дат допълнително 
сувани с останалите об- 
ществено-политичесни ор 
ганизации.

За заместник —

сдружения 
значи

ето е също
съгласъюз в

тан
тел

сенре
тар на Общинсния номи 
т®т избран Нинола 
ДИМИТРОВ, съдия в Об 
Щинсния съд в Босиле
град, а за член на Сек
ретариата на Междуоб- 
щинсната партийна йон- 
ференция на Южномо- 
равсната регионална об
щност в Лесновац е 
предложен Гоне ГРИГО
РОВ, секретар на Общин 
екип комитет.

тар
делегат л
конференция на Социалистиче
ския съюз — Ана Станчева.

За задачите на Социалисти
ческия съюз в осъществяване 
политиката на дългосрочно об 
ществено-икономическо разви
тие на СФРЮ. СР Сърбия и 
Димитровградска община изне 
се донлад членът на Изпълни
телния отбор на Общинската 
конференция на ССРН Младен 
Димов.

наито ще

са жи
лищния проблем .професионол 
иото усъвършонствувоно, 
витие на социалната и

основнитев раз- 
здрав-

на защита, възстановителните 
почивки и отдиха на

нашата
жната В. В.трудещи-
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ШРОДНО ЧИЖВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ АЛТИ
бор на Съюза на бойците и 
петърлашани от 'вътрешността 
на страната, в село Петърлаш 
донлад за значението на праз
нина прочете Рашно Каменов, 
секретар на Общинсния отбор 
на СУБНОР. Той изтъкна, 
тазгодишното чествуване на юл 
ските празници се съвпада с 
велкиия юбилей на 30-годиш- 

победата над фаши 
и освобождението на стра

на възпоменателната 
загиналите бойци иПразникът на бойците — 4 

юли тържествено празнуваха 
гражданите в Димитровградс
ка община.

В навечерието на празника 
селата Гоиндол, Долна Нев

ля, Смиловци и Височки Одо- 
ровци бяха положени венци от 
свежи цветя пред възпомена
телните плочи на загинали бой 
ци по време на Народоосвобо- 
дителната борба. След това бя 
ха прочетени доклади за значе 
нието на празника. Във всички 
тези села бяха запалени 
серни огньове.

Също и в Димитровград, 
пред гимназията „Йосип Броз. 
Тито“, в присъствие на члено
ве на Съюза на бойците и гра 
ждани, бяха положени венци

и цветя 
плоча на 
прочетен донлад за значение
то на 4 юли.

поЦентралните тържества 
случай 4 юли в Димитровград
ска община се проведоха в 
Петърлаш и Долна Невля. Жи 

Сливница, 
Верзар и Долна Невля, заед
но с войниците от граничната 

„Свобода“, на 4 юли

чев

телите от селата
нината от 
зма & 
ната.застава

положиха свежи цветя на гро
ба на загиналия граничар Ми- 

Милентиевич. Тържест-
След като бяха положени ве 

нци 'И цветя на възпоменател
ната плоча на 
ци в $3

лентие
вата в Долна Невля продължи 
ха с народно увеселение.

В присъствие на местното 
население, граждани от окол
ните села и Димитровград, пре 
дставители на Общинския от-

и ла- ната плоча на загиналите бой
ци в НародооовободителнаТа 
борба, започна народно увесе
ление, ноето прдължи до нъсно
вечерта. А. Д.

....................... «............I............... .. *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦,,ЖНИМФ,Н,М,*ЖИ«И»»„ММИМИИ,МИММ,»И»

ВНУШИТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО В СЕНОКОС
Централните тържества в Димитровградсна община по 

случай 7 юли — Денят на въстанието в Сърбия се проведоха 
в село Сенонос и местността „Изворище", нъдето е форми- 

царибродсния партизансни отряд „Момчил войвода .

/ /
ран

дарност нъм сенокошани, кои
то са останали танива, какви- * 
то бяха и преди 31 години. Те 

манифестираха и вчера,
Чествуването за 

ючна на 6 юли с
това
ногато пристигнаха младежите 
— членове на разузнавателния 
отряд „Момчил войвода“ нои 
то продължават славните тра 
диции на отряда. Между Ка
меница и Сенокос заваля про
ливен дъжд, така че младежи 
те пристигнаха в Сенонос на
пълно измокрени. Но те ведна 
га бяха посрещнати топло и 
сърдечно, вие ги сместихте по 
къщите, преоблякоха се нахра
нихте ги. Както нянога и нас ..

партизански поход 
по следите ма от
ряда, в който взеха 
участие около 50 
разузнаватели — 
учаща се и работ
ническа младеж и 
войници от Югосла 
вската народна ар 
мия. Разузнавател- 

отряд — 
„Момчил войвода“ 
мина през селата 
^адейна, В. Одоров 

„Смиловсни

ният

ци, Многобройните участници 
митинга се отправиха след то
ва нъм местността „Извори
ще“, нъдето по решение на 
Окръжния комитет на ЮКП — 
Пирот на 2 юни 1944 година е 
формиран царибродсния пар
тизансни отряд „Момчил вой
вода“. След откриване на чеш 
мата-паметнин участниците от
ново се хванаха в „нозарачно“ 
хоро.

Всички участници в митинга 
заминаха в следобедните 
часове мъм Сенокос, мъдето 
бе устроен обед — с войниш
ки фасул. След обеда започна 
народно увеселение, ноето про 
дължи до нъсните вечерни ча 
сове.

В следобедните часове разу 
знавателният отряд „Момчил 
войвода“ посети Каменица, нъ 
дето бяха положени венци на 
гробовете на Георги Петров и 
Рашно Железков, загинали бой 
ци през време на НОБ и ми
лиционера Радисав Костадино- 
вич, паднал от вражески кур
шум през 1951 година. Бе по
ложен венец и на възпомена
телната плоча на общинсното 
здание, опожарено на 17 юни 
1944 година, от отряда „Мом
чил войвода“. Разузнавателите 
посетиха и Изатовци, нъдето 
пред паметника на загинали 
бойци от този край отдадоха 
почест.

Освен във Висок, празникът 
бе тържествено чествуван и в 
Т. Одвровци, нъдето са поло
жени венци на възпоменател
ната плоча на загинали бойци 
от този нрай и изнесен донлад 
за значението на празника. 
След това се е състояло на
родно увеселение.

в
намън“ (ма Вид- 
лич), Брайновци и 
Чаменица. В села
та В. Одоровци и 
Каменица спомени 
от партизанските 
дни разказаха Сър 
бислав Златкович 
\ Милорад Пейчич 

Станно. В Сено

Сърбислав Златнович говори на тържеството

нето отрядът е имал 34 борци 
и до окончателното освобож
дение постоянно се омасовя- 
вал с борци-младежи от Дими
тровград и околните села. От
рядът е действувал на терито
рия на Царибордска околия 
под ръководството на ЮКП и 
в състава на Народоосвободи- 
телната войска и югославски
те партизансни отряди.

Другарят Златкович говори 
и за акциите и успехите, кои
то е постигнал отрядът по вре 
ме на войната. Той подчерта, 
че неговите бойци на 8 сеп
тември — при освобождение
то на Димитровград — са ра- 
зоръжили над 300 полицаи с 
началника на полицията и над 
три хиляди вражески войници.

След речта на другаря Злат 
кович, Костадинка Драгичевич 
— Коца и Живно Виденов, бо
йци от отряда „Момчил войво
да“, откриха възпоменателна 
плоча, в знак на признател
ност на гражданите от Сено
кос, ноито -по време на Наро- 
доосвободителната борба са 
оказали пълна подкрепа и по
мощ на бойците от Цариброд
сния -партизански отряд „Мом
чил войвода“.

При откриването на възпо 
менателната плоча другарят 
Златкович наза:

— Тази възпоменателна пло
ча откриваме в знан на благо

нос отряда пристигна в 17 ча 
са. Тук, «рай лагерен огън, се 
разви „козарачно“ хоро, с кое 
то запоена голямото тържество 
по случай празника.

Тържествата продължиха на 
7 юли сутринта с митинг на на 
селението от Висон, борци от 
партизанския отряд „Момчил 
войвода“ членове на Съюза 
на бойците и представители 
на обществено-политическите 
организации в Димитровград. 
На митинга реч произнесе пре 
дседателят на Общинския от
бор на Съюза на бойците, Сър 
бислав Златнович.

Златнович говори за първи
те дни на войната, ноито из
живяха югославсните народи, 
а заедно с тях и населението 
от Димитровградсна община.

След това той говори за дей 
ността на Югославсната кому
нистическа партия в Димитро 
вградена община, след форми
рането на Окръжното предста
вителство на ЮКП за Пирот- 
ски онръг, което е обхванало 
тогавашните околии Нишавсна 
Белопалансна, Лужнишна и Ца 
рибродена.

В продължение на изложе
нието си Златкович говри за 
формирането на Цариброд- 
ският партизански отряд „Мо 
мчил войвода“ на 2 юни 1944 
година. По време на формира-

Възпоменателната плоча в Сенокос отнриха Ж. Виденов 
и К. Драгичевич

Митинг на Буков рид 

и Кин-Стан
Деня на бойците — 4 юли 

бе тържествено отпразнуван 
и в Босилепрадсна община. Гла 
вното тържество се състоя на 
Буков рид, в политите на Бесна 
кобила. Тук се устрои традици 
онната среща на борческите 
организации от Бооилепрадсна 
и Търговишка общини.

Пред голям брой посетители 
на срещата, спомени от Наро 
доосвободителната. борба и от 
тридесетгодишнината от побе 
дата над фашизма разказаха 
представители от двете борче 
оки организации. След 
пред Паметника на

партизани от Сърбия, Косово 
и Македония свежи 
венци положиха бойците и от 
двете борчевски организации.

Чувствуването на 7 
Деня на въстанието в Сърби* 
в Босилеградска община съ
що бе скромно, но достойно.

По случай тридесетгодишни 
ната от освобождението и -по 
бедата над фашизма, тук бе 
тържествено открита възпоме
нателна чешма, построена от 
Общинската борческа органи
зация в Босилеград.

цветя и

юли

това 
загиналитеА. Д.

В. В.

СТРАННО А в
БРАТСТВО * 11 ЮЛИ 197*
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УЧРЕДЕНА НОВА МЕСТНА 

ОБЩНОСТ Опасност от »принудително« зреене
енето на пшеницата и там пад 
нали големи валежи и градуш 
ка и зърното намалило тегяо- 

Съществува 
боязън след големите дъждо 
ве да не настъпят горещини, 

е доведе до „принуди

производство на „Змай“, са 
без резервни части, нито пън 
заводите

В основната организация на 
сдружения труд „Нишава“ в 
Димитровград се вършат под- 
готовни за жътва и вършитба. 
Обаче комбайните, застарело

Миналата седмица в Желю- 
-ада бе учредна 
'^общност. Същевременно бе 
•шзбрана снупщина «а същата, 
■(наброяваща 30 
ттредседател на скупщината бе 
^избран Александър Илиев. Ску 
чтщината избра изпълнителен 
«съвет от 7 членове с Евлоги 
'^Сотирв — председател, Асен 
-Джорич — заместник-лредседа 
тел, Драгомир Стефанов — 
секретар, Васил Иванов — ка 
сиер и Мирно Станков, Стои

мен Николов и Божил 
ров

Став- „Змай“ ги произвеж- 
Намесата

нова местна членове. основателнаСъщо така то.на всички 
организации, 

които имат по-стари комбайни 
и за тях да се произвеждат 
резервни части изглежда 
дадат резултат. А дотогава 
ремонтните работилници меха- 
низаците ще седят със скръ-

дат днес. 
селскостопанскискупщината из

бра Миров съвет, контролен съ 
вет и повече комисии: 
щита на потребителите, водо 
снабдяване, 
на селището, здраена и соци
ална защита на населението, 
културно-просветна дейност и 
нелните съвети и комисии 
ви ват плодотворна дейност 
осъществяването на приетите 
програми.

членове. За за за което щ 
телно“ узряване на житата, 
това ще рече — зърното ще 
бъде по-малко, по-дребно, с 
много по-малко хектолитрово

ащеблагоустрояване

))Нишова«
продам

в

тегло.
Що се касае до започване

то на жътвата, доколкото 
настъпят по-значителни проме
ни във времето, тя може да 
започне към средата на месец 
юли.

стени ръце.
Но работниците в „Нишава“ 

твърде много тревожат после
диците от лошото време, зле 
отразяващи се върху реколта
та. Когато говорят за това — 
споменават примера на изве
стната наша 
ния в СР Македония. При зре-

раз
в не

сиренеП. Тодоров

Основната организация 
на сдружения труд „Ниша
ва“ е доставила тези дни 
на пазара в Белград и 
Скопие 3 вагона овче бя
ло сирене. Кооперацията 
е продала на домашния па 
зар и един вагон нашна- 
вал.

житница Пелаго
М. Б.

ПОДГОТОВКИ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

НАЙ-НАПРЕД ЩЕ СЕ 

СТРОИ ЕЛЕКТРОПРО
ВОДЪТ ЗА ЛЮБАТА

За продажба са подгот
вени още 4 вагона кашка
вал.

Процесът на производ
ство на младия кашнавал и 
узряването му е в тече
ние.

Извършени са всички подго
товки за изграждане на елек
тропровод с високо напреже
ние от Босилеград до Горна 
Любата, в дължина от 20 ки
лометра. Досега са набавени 
електрическите стълбове и ос
таналия необходим материал.

Според договора с Общин
ската скупщина в Босилеград, 
Водоелектрическите централи 
в Сурдулица ще финансират 
изграждането на този електро 
провод, чиято стойност с тра- 
фопостовете ще възлиза на 
около 2,5 милиона динара.

В останалите села, в които 
до края на тази година Елек
троразпределителното пред

приятие от Лесновац ще отве
де ток, върши се необходимо
то размерване на терена и из
готвяне на съответни проекти.

Както е известно, за елек
трификацията на девет села в 
Босилеградсна община са оси
гурени 9.3 милиона динара. За 
целта е сключен договор с Е- 
лектроразпзределителното пре
дприятие в Лесновац. което до 
края на тази година ще пос
трои електропровод в дължи
на от 41 км и 18 трафопосто-

Реализирането на програма
та по електрификация на де
вет села в Босилеградсна об
щина вече отпочна.

М. Б.

ПОРАДИ ВАЛЕЖИТЕ
ОДалиноберът започна

ЖЕТВАТА ВБогата реколта ЗАКЪСНЕНИЕса приели съветите на агроно
мите. За погановчг.ни тази го
дина ще бъде преломна, поне 
же те разбраха какво пред
ставляват съветите на специа
листи. Казват, че занапред ако 
трябва ще ги пръскат дори и 
три пъти и ще прилагат други 
агротехнически мерки и всич
ко канвото кажат агрономите.

Това поназва, че малинопро 
станало в 

от най-доход

Малиноберът в Погановски 
район е в пълен разгар. Про
изводителите доволно трият 
;ръце: малините са родили
много, а бурите ги отминаха и 
-не им нанесоха вреди. През 
първите дни на малинобера на 

-единствения откупвач „Джер- 
вин“ в Княжевац са доставени 
'четири вагона, които с товар
ени автомобили се прекарват 
тю лошия път по Ерма.

Тазгодишният малинобер вед 
,-нага показа, че няма достатъч 
:но берачи. Затова и произво
дителите, и отнупвачите, с не
търпение очакваха четириднев 
тите празници, когато всички 
^работещи в други 
«ат със семействата си да по
летят родното си село и по- 

беритбата. При доб-

хектара площ в Димитровградс 
ка, Бабушнишка и Пиротска об 
щини узрява неравномерно.

Селскостопанските организа
ции трескаво се готвят за жът 
вата. Стягат се комбайните и 
другите селскостопански ма
шини, за да може час по-ско
ро да се прибере зърното в 
хамбарите. Що се касае до до 
бивите
язън те да не бъдат на очаква 
ното равнище, също поради 
големите валежи, които зле се 
отразяват върху хектолитрово- 
то тегло на зърното.

Поради неблагоприятните кли 
магически условия жътвата в 
Горно Понишавие е в занъсне 
ние. Както изтъкват специалис 
тите, пшеницата на 22 хиляди

изводството е 
Поганово един 
ните 
ния
къде т могат да развиват сът
рудничество и да 
ват с „Нишава“ • 
ват високо производство, поне 
же имат осигурен 
пласмент на произведенията.

М. Б.

има известна бо-отрасли и един от глав- 
томинък на земеделците,

се сдружа-
и осъществя-

места ид- постоянен ве.
В. В.М.

могнат в 
ро време, такава помощ е до
горе дошла и благодарение на 
'■нея най-голяма част от мали
ните са прибрани.

Производителите и откупва
не ще имат два 

от богата-

КОМЕНТАР

А ТРАКТОРИТЕ ПРЕКАРВАТ ЛИ ...ПРЕКАРВАТ...•••
«чите смятат,
•чтъти повече полза Един въпрос още в началото на даването на кре

дитите от „зеления план“ търси категоричен отговор:
земеделците с механизацията, която се наба

вили с кредити от „зеления план“ да разполагат, както 
добре или трябва да се подчиняват

план" за на-ПРАВИЛО Е че кредити от „зеления 
Напит ня то акт ор и и друга механизация се отпускат на бавна на трактори и дру ^ употребяват в земедел-
скота производство, независимо дали произвеждат жи
та или Фураж Това е единственото и основно условие 

набави механизация със средствата от „зеления

отиолното минала-
Малинопроизводите-

20 вагона

та реколта, 
та година, 
лите ще лредадат

което ще получат

могат ли

намерят сами за 
на някои обществени норми, произтичащи от условия
та, при които са им отпуснати кредити?

Ако не могат, кой е тогава онзи фактор, който по 
най-добър начин ще повлияе тази механизация да се 
ползва за целта, за ноято е набавена. Понеже, едно е 
сигурно ано в документацията е написано, че тракто
рите се набавят за прекарване [не само на пясък), си
гурно банката такъв кредит не би отпуснала.

От друга страна, за прекарване трябва да имат раз
решително от компетентните органи. Вероятно органите 
такава дейност не могат да одобрят. Или може би бан- 
ната отпуска кредити, е номпетентна за неправилно 
ползване на кредитите да се намеси по най-подходящ 
начин и осигури спазване на условията, при ноито кре
дитите са отпуснати? Защото превозвачи, прекупвачи и 
спекуланти имаше достатъчно и „зеленият план“ не е 
този, нойто трябва да ги създава.

В инспекцията по селско стопанство на органа на 
управление в Димитровград изтъкнаха, че средствата 
дадени за механизация, относно трактори твърде бър
зо са реализирани, но много по-бавно с отпуснатите 
средства ео набавят крави за разплод и юници.

тювече за 
повече пари, както се казва с 
^мално труд големи печалби, а 
„Джервин“ и „Нишава ще на 

ло-голям оборот.

да се 
план“.

Димитровград, именно, употребата е съвсем противо
положна от предназначението.

Общността осигурява кредити за подобряване на 
селскостопанското производство. 8 димитровградските 

„Сточар“ изготвя целокупната документация, 
банките, за да отпуснат кредити за меха-

иравят
Сравнявайки миналогодишна 

та и тазгодишната реколта хо- 
извлякоха значителни лоу 

Миналата година агрономи
те инсистираха да се пръскат 

прилагат ДРУГИ аг- 
мали-

рата
«и.

»иалините и 
ротехничесни мерки, 
нопроизводителите не приех 

едното, нито другото.
бе под очаива-

условия 
която търсят 
иизация на земеделците.

Зеленият план“ е едно от твърде сериозните ме- 
” , поето има за цел да раздвижи всички потен

селското стопанство и в частния сентор за уве

а

Запито
това реколтата

Тази година приеха съве
тите __ в Поганово воичкм до 
един — два пъти ги пръснаха 
и ги предпазиха от болести, 
■спасиха плодовете, относно о- 

добри печалби, пя

роприятия, 
циали в
личемо производство на пазарни излишъци, относно да 
се произвеждат повече храни. Разбира се механизаци
ята (па и тракторите в Забърдие) набавени с тези 
сродства, трябва да се ползват така, манто това в до
кументацията е мотивирано, според интереса на земе
делието и общността изобщо. Обаче, да се прекарва 
пясък с тракторите, това не е узаконено мито с един 
обществен ант. Не е поне за тракторите, които се на
ловят с_ този пребити,

пия.

пигуриха си 
’иои домакинства ше вземат о- 
щоло 20 хиляди динара.

Опитите на малинопроизводи 
Поганово ще лослу-телите в 

жат като пример на хората от 
съседните села, които още не

М. Б.
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ЕрЦу, ШЯЕПШПШ
СИГНАЛИ

ЗА ЕДНА ПРОВАЛЕНА 

МЛАДЕЖКА АКЦИЯ
п БРАТСТВО“ брой 713 пу- тежест и сериозност на акци-

лови" акции“ ВНоичМкоаАдрЖуго ™

;?Н“35225= Е
„от сигурни извори на инфор- ^^'организация ще пои
мирането . гна отговорност във всени слу

„Братство“ е длъжно да ос- ска °Т™В^Р"° це труде1ЦИТе се
ведони обществеността 'че от потърсят от нея и от

местна акция не излез -------- обществено-политичес-
и Съюза на ко-

а

отколното 
случи. Самата

тази
нищо. Причините ще установи 
Общинският . комитет и Общин 
ската конференция на ССМ в 
Димитровград, просто поради 
това, че за танова „установя
ване“ има основание.

Въпросът защо не се прове
де младежката трудова акция, 
която бе посветена на Деня 
на бойците и Деня на въста
нието в4 Сърбия, в рамните на 
30-годишнината от победата 
над фашизма, изиснва задъл
бочен и сериозен отговор. Вся 
на импровизация би била нес
полука и всяко кръшкане от 
отговорност би означавало под 
ценяване на инициативите, це
лещи да увеличат тазгодиш
ното тържество по повод зна
чителните дати на революция-

други
ни организации 
мунистите. Защото това не 
канвато и да било акция, коя
то може да се повтори и за
това отсрочи. Касае се

което не може да се пов-

е

за не-
ПРЕДВОЕННИ УЧЕНИЯ Г
В Димитровска обшина голямо внимание се 
народната отбрана. На снимката: Група младежи и 
военно обучение в Смиловсно поле^^^^^^

що,
тори. И още веднаж да изтък
нем — става дума за младеж 
ка трудова акция, която озна- 

на димитров-

и укрепването
Забърдие на пред- 

Сп. П. Петров
отделя на развитието

девойки от Висок и

чаваше принос 
градската младеж към търже- 

по повод Празника на 
революцията и 30-годишнина- 
та от победата над фашизма.

ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ВСЕКИ 1РЕТК-ОТЛИЧНИК
Вството

Същевременно тази младеж 
ка трудова анция трябваше да 
символизира континуитета 
революцията и тридесет годи
ни от освобождението, да из
рази уважение към светлите 
личности на царибродския от
ряд „Момчил войвода“, ноито 
изгоряха в пламъка на револю 
цията.

на За изминалата учебна година може да 
бяха творчески,„Мо^МпГе“РсАГДТ110°0СТ:еНнГЛТдг; се -жп30 че пробите . пе

от най-големите училища на българската ™ ^иоЛрмни и Р
Г-ЛлнГЧ6Го&иает{а=аа =он^”ВиТ 

^инаГе |лПзРа6с3тъпен от предавател "със^аГтТсре-

и:и1^а.-.ни трети е отличник, а всеки четвърти уче тие на учебното дело, възпитанието в дух 
ник завършва класа с много добър успех. на патриотизъм интернационализъм и само 
От общия брой на учениците само 10 ду- управление - ето само някои от основни- 
ши повтарят класа, а това е само под един те, върху които бе изграден тазгодишния 
на сто.

та.
Тридесет години от Деня на 

победата над фашизма 
няма да се повторят и точно 
този

вече
М. Б.момент придава особена

д. тлъмино

Наскоро горански разсадник-
Сърбия. За тази цел тя е ве
че отделила 65 хиляди динара.

В горанския разсадник още 
през тази есен ще се произ
ведат 790 хиляди борови и. 
акациеви фиданки, които са 
достатъчни за залесяване на 
около 200 хектара ерозивни те 
рени.

През това лято в село Дол
но Тлъмино ще се създаде го 
ранени разсадник 
къв в Босилеградска община.

освен

успех.
Учителският съвет и трудовата общ

ност констатираха, че някои нови форми 
на работа, които според Закона за основно 
образование и възпитание влязоха в сила 
през тази учебна година, оказваха влияние 
за постигане на солиден успех, а именно 
чрез организиране на допълнително обуче
ние за по-трудните предмети.

Училището за успешната си работа 
учебна година стана лауреат на 

съюзната награда „Нуриер Йовица“. Това 
още повече насърчи учителския и учениче- 
ския колектив към плодотворна работа. 
През учебната година учениците участвув&Л^» 
ха на голям брой републикански, междуоб-уч 
щински, регионални и общинени манифеста \ 
ции, пионерски срещи, съревнования, а 
също с подбрана програма настъпиха в гр. 
Драгоман в съседна България. Не по-малка 
дейност проявиха Съюзът на социалистиче 
ската младеж в училището, организацията 
на младите горани, Червения кръст и дру
ги организации и дружества. К. Трайнов

Общият успех на училището е много 
добър. Това от своя страна говори за доб
ре организирана учебно-възпитателна рабо- 

целесъобразно осъществяване на об-

втор та-

Във финансирането му, 
Общинската горанска организа 
ция, ще участвува и Републи
канската конференция на дви
жението на гораните на СР

та и
разователните и възпитателните задачи в 
училището.

За отбелязване е, че 12 ученика от
В. В. осмите класове са носители на „Букова 

диплома“ или дипломите „Светозар Марко- 
вич“, „Спартак“ и „С. Мокраняц“. Това пък 
красноречиво говори, че училището твър
де успешно развива богата извънкласова 
дейност във всички области, предвидени с 
учебния план и програма.

Спазвайки предписанията, още в нача
лото на учебната година в училището се 
приема програма за работа, върху която 
се обосновават и плановете за работа на 
учйтелрния съвет, нласовите съвети, мето
дическо-педагогическите групи, индивидуал
ните планове на учителите, плановете 
извънкласова дейност, детските, специали
зирани и младежката организация.

БЕЛГРАД-БАР-ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА? през тази

■

за

МЕЖДУНАРОДНА РАЗМЯНА

НИШ ДОМАКИН НА ПИОНЕРИТЕ
Пирот и Ниш, където ще се 
запознаят с положението на 
работниците в самоуправител- 
ните и производствени отноше 
ния и процеси. В програмата 
е предвидено да посетят и ня
колко исторически паметници 
от НОБ и паметници, построе
ни на значителни личности и 
дати в създаването на истори
ята на сръбския народ и на
родностите на територията на 
нашата република. Пионерите 
от НР България заедно с дру
гарите, с които летуват ще и- 
мат възможност да гледат ня- 
нолко домашни детски филми 
от Народоосвободителната бор 
ба. Заедно с приятелите си от 
Югославия ще организират со

бствени културно-забавни и> 
спортни програми.

От миналата седмица в дет- 
сния почивен център в Дивля- 
не, близо до Бела паланна, ка
то гости на . общинската пио
нерска организация в Ниш ла 
геруват група пионери от При- 
еполе, Плевля, пионери от 
Ниш и 9 души от пионерска 
та организация в Русе от НР 
България. Гостуването е в рам 
ките на международното сът
рудничество на пионерските 
организации. Тази година така 
ва чест се падна на Нишката 
пионерска организация да бъ
де домакин.

За 20 дни летуване, в пре
красните природни предели в 
Дивляне и онолността, пионе
рите ще посетят няколко по- 
големи трудови организации в

В програмата е внесено писа 
тели и артисти от Ниш да по
сетят пионерите и поговорят а 
тях. Също тана предвидено & 
пионерите да посетят Издател
ство „Братство“, където гости
те от България ще се запоз
наят с издателската дейност 
на български език за българ
ската народност в Югославия* 
Интересна ще бъде срещата 
на децата от НР Бъглария с 
редакцията на „Другарче“ — 
детския вестник на български 
езин. За пионерите — гости, 
на Нишката пионерсна органи
зация, прием ще даде Съветът,- 
за възпитание в Ниш.

на тази важна съобщителна ар 
терия остават още няколко ме 
сеца. Затова у нас съществу
ва огромен интерес за пуска
нето в движение на същата.

Завръшването на този обект 
ще бъде от огромно значение 
за нашето стопанство, защото 
изграждането му се очакваше 
с десетилетия.

И официално е съобщено, 
че релсите между Белград и 
Бар ще бъдат сложени до 
края на настоящата година. 
Линията ще бъде нагодена за 
нормални съобщения и реги
стрирана в международното 
разписание на влаковете от 23 
май 1976 година. Следовател
но, до пускането в движение М. Б.
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Шл Иван
СЛЕД СЪСТЕЗАНИЯТА В НИШНО—ПИРОТСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ ч' Николов има 

свиделство 

само с 

четворки и 

петици

а

»Асен Бапнански« на 

пето място щВШт
гу. *гМ*

Целта беше класиране на пър
во място. Но това не се осъ-

;
7

ществява със само единадесет 
състезатели. Трябва да се мис 
ли и за перспективата на отбо 
ра, което смятаме за най-голям 
пропуск в досегашната работа. 
С добър подбор на играчи, с 
дългосрочна програма, с разре 
шаването на вече посочените 
проблеми сигурно е, че ще мо 
гат да се очакват и по-добри 
резултати. Надяваме се, че таз 
годишния опит в тази насока 
ще бъде добра поука.

Това е твърде важно, тъй ка 
то се очаква преустройството 
на Нишко-пиротска футболна 
дивизия в Междуобщинска ди 
визия, в която ще влязат и 
първите шест отбора в сегаш
ното класиране.

ш&Л.1
След есенния полусезон на 

състезанията в Нишко-пиротска 
футболна дивизия „Асен Бал
кански“ се намираше на първо 
място. На края на сезона ди
митровградските футболисти се 
класираха на пето място, меж
ду 16 отбора. От тридесет ма
ча те спечелиха 16, пет играха 
наравно, а в 9 срещи загубиха.

Безспорно, че и пето място е 
успех за димитровградските 
футболисти. Като се имат пред 
вид възможностите след есе
нния полусезон можем да бъ
дем недоволни.

Налице бяха всички възмож 
ности за по-голям успех. Финан 
совото положение по отноше
ние с другите отбори не беше 
лошо. Съставът на отбора също 
беше добър. Обаче имаше и 
нерегулирани въпроси, които 
оказаха влияние върху резулта 
тността. Преди всичко някои от 
футболистите отказваха да иг 
раят (и то най-добрите), пора
ди нерегулирани собствени ра
боти (нямат работа, работят в 
трета смяна и т. н.). Отношени
ята между играчите през про
летния полусезон също не бя
ха на желано равнище. В ня
кои мачове липсваше и мотив 
за победа, а съответно 
по-добър успех.

Макар че считаме петото мяс 
добър успех на отбора, 

на мнение сме, че в известен 
смисъл погрешно

т ШШ«п
*

О
УПОРИТОСТТА НА ЕДИН ПАРАЛИЗИРАН МЛАДЕЖ

За три години - четири класа
:

отивах във Враня, за да го из 
пратят в няноя такава болни
ца, нъдето същевременно ще 
учи. После ме върнаха в Боси 

лепрад да търся помощ от общи 
ната. И все тана ме разхожда 
ха от едно до друго заведение 
— оплаква се Любен. И не без 
причини. Тези дълги „разходки“ ; 
потвърждават все още „чинов 
нишното“ отношение към чо
века, когато най-много трябва 
да му се помогне.

Не може безплатно да се ле 
кува, защото не е редовен уче 
ник — казали в Комуналната 
служба за социални осигуров
ки. По същите причини не мо 
же да получи и нови ортопедс 
ки обувки, които са доста 
скъпи. (Сегашните, които са 
съвсем дотраяли Иван носи 
три години).

— Ако бях в състояние ре
довно да седя в ученическата 
скамейка и да се радвам на 
детството си, както и остана
лите мои другари, на мен не 
ми трябваше лекуване, нито 
ортопедсни помагала — с про
сълзени очи назва Иван.

ПЕТНАДЕСЕТГОДИШНИЯТ ИВАН НИКОЛОВ ОТ СЕЛО 
РЕСЕН, ЧИИТО КРАКА СА ПАРАЛИЗИРАНИ, ЗА ТРИ ГОДИНИ 
Е ЗАВЪРШИЛ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, А НИТО ЕДИН ДЕН НЕ 
СЕДЯЛ В УЧЕНИЧЕСКАТА СКАМЕЙКА. РОДИТЕЛИТЕ МУ НЯ
МАТ СРЕДСТВА ДА ГО ЛЕКУВАТ И УЧАТА. Д.

те му родители нямат начин 
да му осигурят лекуване и съ
щевременно той да продължи 
образованието.

— Известно ми е, че в лече 
бните центрове за оздравяване 
за такива лица съществуват и 
училища, в ноито получават 
образованието си — казва ба
ща му
всичко да помогне на нещаст
ното си дете.

От лекарска комисия Иван е 
провъзгласен за инвалид първа 
степен, неспособен за каквато 
и да било физическа работа. 
Необходима му е помощ. Ле
карите му препоръчили да се 
лекува в някое медицинско за 
ведение.

— Водих го в Комуналната 
служба за социално осигура- 
ние във Враня, а оттам в Бел
град, където 
на лекуване. След това отново

МЕМОРИАЛЕН ТУРНИР зГ^
Николов, парализирано момче 
от Босилеградското село Ресен,Комитетът ма Съюза на со 

циалистическата младеж в Ди къща
югославско-българската

живеещо в осамотена 
край
граница. Тогава Иван при из
вънредно трудни условия уче
ше четвърти клас в местното 
училище. Баща му Любен вся 
ка сутрин на гръб го пренася 
ше до отдалеченото четири ки

митровград и тази година орга 
низира VIII традиционен тур 
нир по малък футбол ..Алек- 

— Аца Пейчев”.сандър
Очаква се в този мемориа Любен, който прави

лен турнир да участвуват око 
ло 40 отбора от Димитровград 
ска община и някои съседни 
села от Пиротска община.

Според пропозициите, тряб 
ва да започне нъм средата на 
юли. Началото на турнира мо 
же да отсрочи само лошото 
време.

лометра училище.

и за

то за
М. Б.се работи.

Диютовщсме самодейци 

на Адриатическо море
по-рано беше

В. Велинов

Iжество при димитровградския 
Център за култура се задъл
жава пред „Юготурист“ да из 
пълни няколко 
Ниш, Пирот и Бела паланка. 
Има изгледи, посредством та
зи туристическа агенция дими 
тровградските самодейци да 
гостуват и в чужбина.

Безспорно, че това е висо
ко признание на Димитровград 
ските самодейци и награда за 
осъществените резултати. Г 
бира се това ще бъде и сти- 

по-нататъшната им ра

на „Юготу- IВ организация
Ниш и Центъра за //(УПТшсшиамсйсршюрист“ —

култура в Димитровград, 
налата седмица 40 самодейци 
— членове на културно-худо
жественото дружество и само 
дейният театър към Центъра 
заминаха на безплатна почив
ка на Адриатическо море, 
Пържан черногорското крал- 
брежие. За сметка на „Юготу
рист“ димитровградските само 
дейци пребиваваха в Пържан 
седем ДНИ. като едно от наи- 
добрите самодейни дружества 
в Нишки регион.

Културно-художественото

ги и-
Iвконцерта
§

Иван с майка си
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕв

През изминалите три години 
пострадало Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в часа

Белград 
Ниш

упоритото момче, 
от детски паралич на седемме 
сечна възраст, успява да завър 

основно училище в Босиле 
град. В свидетелството има са 
мо четворки и петици.

Посетихме го отново в оса- 
мотената му къща, със сламен 
покрив, намираща се на един 
баир на само стотина крачки 
от границата.

__ За три години частно за
върших горните класово на ос 
ловното училище. Имах само 
учебници, ио друга 
нямах. При мон никой не идва 
ше. Наблизо нямам ученик — 
съсед, който да ме осведомява 
кои уроци учат — казва Иван 

посочва книгите, единство 
верен другар в пълната му

10,00 и 14,151 
6,30, 10,50, 13,00, 13.30.1 

14,00, 17,20, 18,20 и 21,001 
14.10 |
11.30 |

7,00, 14,30, 15.25

6,45 и 14.40 Белград 
5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 

14,40, 16,30 и 18.30

Раз
ши

мул за 
бота. Нрагуевац

Скопие
5.00Нрагуевац

Скопие
А. Д.

АРУ 7,00
6.45. 7.00 и 12,00 Лесновац 

Зайчар
Песковац

НЗайчорЩети от наводненията - 

13,5 милиона динара
щетите от проливните Дъж сеитор в0"1дГдинарщ до- 

дове и градушка в Дими р’ нат0 вредите от градушката иа
община, според Аа обществения сектор възлизат

комисия з пре 6М хил>,ди динара.
Най-големи щети ^ 

на пътното стопанство, от ло
шото време са нанесени

Трънски Одоровци — Ну 
който на цялата си 

километра е 
за движение.

не е

4,3013,30
4.30, 13,30 и 15,45 Княжевац 

4,30 и 15,30 Звон. баня
5.45 Велико Бонинце

7,00 9,00, 12,00. 13,00 и 16,00 13,00. 15,30 и 15,50
4.30. 5,00 5,45 Бабушница 

7,00, 9,00, 10,45, 12,00 13,00 
15,30, 16,00, 18,00 20,00

14.00
15.00

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

Нишор 5,00, 12,00, 15.15. 18,10 Нишор 
Б. паланка на всеки час 

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

от 5,00 до 22,00
Томсна 4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темсна 

14,10, 16,00 , 20,10 , 22,10

4,00. 5,40 и 12.001 
4,30 и 10.45 

7,30, 11,00,

Княжевац 
Звонсна баня 
Велика Бонинце

помощ
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 
Дойкинци

Бабушница

Д. Криводол 
[Дойкинци 
|Т. Одоровци 
|Волина Лукання

4,30градска
на общинската 
ценяване на щетите, 
на над 13 милиона динара.

В областта на селското сто-

4,30и НИ
мия 
самотност.

Въпреки бройните трудности, 
солидният успех на упоритото 
момче е достоен 
Както и по-рано и сега, когато 

отивал да полага, баща му 
Любен го качвал на кон и за 
веждал в училището в Босиле
град, отдалечено оттук 10 ки
лометра.

Иван най-много обича при
родните предмети, а преди 
всичко физиката.
— Желанието ми е да завър 

ша някое среднотехничесно учи 
лище, за да бъда от полза и 
на обществото, и на себе си — 
казва той.

в областта 6.00 и 12,001
6.00 и 16.301 

6,30, 12,45, 17,00 18,451
Б. паланка на всени час 1 

от 5,00 до 22,00 1
Димитровград на всеки час ■ 

от 5,00 до 22,00 Щ
5.10 , 7,00, 9,00, 13,003 

13.55, 15.00. 17.00, 21,00, 22,50* 
Вел. село 4,30, 6,05, 7,15 Вел. село 5,10, 6,40, 7,50, 9,40=

9.00, 11,00, 12,10, 14,10 11,40, 13,05, 14,45, 16,00, 17,40,1
15,00,17,00,19.00.21,10,22,10 19,40 21,00 , 22,50 I

Държим» 4,40, 6,05, 12,20 Държина 5,10, 6,30, 13,00 
14,10, 18,30, 22,10 14,35, 19,00 22,35

на
панство, на обществения 
тор, предизвиканите п<ети 
наводнения възлизат на почти 
два милиона динара, а в ча - 

милион и двеста 
От наводнения

пътя за почит.са врана, 
дължина 
онеспособен

Тун все още движението 
установено и местното населе 
мие не се снабдява с основни 
гюодукти. Щетите на този, на- 
то и на пътищата Димитров-

__ Поганово, Димитров-
__ долна Невля и Димит-

Камоница, възли- 
милиона динара, 

и на водостопан- 
те възлизат на

от осем
е

ния на един 
хиляди динара. 
та са нанесени вреди 296на
хектара пшеница на общество 
ния относно 10 хектара на час 
тния сектор, на 60 хектара Ц 
ревица, 124 хектара ечемик и 
троче.

Градушката в частния сектор 
нанесе вреди иа 180 хектара 
пшеница, 220 хектара цареви
Ча, иа зеленчуковите гради*

хектара, овощните градини 
30 и лозя 5 хектара. Или йдети 
79 от градушката иа частни

град 
град
ровград — 

на шест 
Има щети 

ските обекти и 
200 хиляди динара.

Йвловица 5,00, 12.00 Йвловица 7,00 18 00-
Суково 4,30, 605, 12,30, 14,40, Суново 5,10, 7,00, 13,15* 15 00! 
Патровац 4,30, 14,10 Петровац 5.15, 15,00
М- Й°“Тм,10, 19,оГ' М- ЧздГи^О 20,00 ^

зат

Неволята о в това, че бодниА. Д.
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В часове на отдих и почивка

ЦсчРсРн01 ДЕБЕЛА

гТ/аелш ттромеммг 
сч? —

ми ^в-ое-г’ меггря~} 
(ор /рови ггяррГ ■' —^

/
с?и

ЮИНДОАСКА ЖНИЧКА \0щ
дни пут у Гоиндол. Това беше|Щн анесе мо тия

преди Унурию, да не помислите, дена и я съм^ 
кшъл на .ос.йе кино мнозина димитрозградчаже, градин 
чан>с и друГ)и. По-рано идо. А-Стиго у солото вечорту с аутобусат. Поседемо съ< 
сват Гогу, пооратимо си, па реко да си идем.

Изяезо у центърът и поче да ченам на местото? 
иудето слезо па делдо. Чсиа — те тига стиже по едно| 
време аутобусат. Ама са спре на друго место. И дон| 
да се явим на шофератога — отиде. Проверете знанията си!

Отиде ми тена йедън, отиде друг. И реши — че =55? 
му найдем ленат са я: слезо на друмат. Там рено не== 
може да ми побегне. Та тека и стану — дойде аутобу-цц 

— та у Димитровград. Иначе имаше да сиз

1. Къде и нога е формиран царибродения партизанени 
„Момчил войвода"? 2. Бойците на ной партизанени от- 

започнаха първи борбата в Бела Църнва? 3. На ноя дата 
въстанието в Черна гора? 4. Каква височина има връх 

Миджор на Стара планина? 5) Коя година започва Сръбсно- 
-турсната
литературно списание 
8) На ноя дата е завършено изграждането на Власинсно езеро?

ОТГОВОРИ:

отряд 
ряд 
започна

Xсат, я седо 
осъвнем по гоиндолейите сокаци.

Бащата към малния си син: 
— Ано си вземеш ленарство 

тази вечер, ще те заведа 
на нунлен театър.

Синът:
вземеш заради мен, тази ве
чер ще те заведа на бар.

Надиго се йутрото — та право у „Ниш-енспресат"
при Виктора. то

война? 6) Коя година започва да излиза първото 
„Отаджбина"? 7 Старото име на Ниш?

— Бре Викторе, ама канво йе това чудо! Не мо-§Щ 
гу сношка да погодим нуде че стане аутобусат у Гоинр^ 
дол. За малко да се върчам пешйа.

— Верно йе бай-Манчо ... И шоферйето са жале-=Щ 
Гоиндолчатье помещаю таблицуту — и помераю стани-== 
цуту кой нуде си сака. Ние не знаемо кво да правимо,= 
па оннумо тука делегататога и му рекомо. Те ти табла= 
— па ти збери селото и определете место нуде че ви; 
йе станица. Кажу — он забил таблуту пред своюту ка-= 
пию. Видели това дру!}и — па затова стално Г)у премеш-Ц| 
таваю ...

А пън ано ти го

НА ГАРАТА
ехон еннеааж^е^ г ЧКЧ

ИНО! 2 6Н 00Н0Н80
„зГпийоаеи“ еиоонюаи а Ч

6^61 1/ис!ие 6 
8 ОАОИУН I '5Д81 9 9/.81 '5 

•м 6912 Ч 4*61 И1ЯН ц ен 'Е 
•Укско

ю
— Извинете, нъде мога да 

взема влан за Милано?
— Ано не се отдръпнете ще 

го вземете на гърба си.

о# оеинд

инонеги!с1ви киноаакеа

Значи — за са най-сигурна станица йе на друмат^§ 
— дон се гочнчатье не договоре нуде да че буде. В АУТОБУСА Има домакинства, в които 

доста често се появяват летя
щи чинии.

X
Манча| Кондунторът на един авто

бус застава в средата му и 
пита:

— Кой е загубил пачна бан- 
нноти, всичните по десет хиля 
ди лири, завързани с ластин?

— Аз — одговарят едновре
менно десетина гласа.

— Добре — продължава кон 
дунторът — ето ви ластика.

Интересно е, че във вестни
ците винаги пишат за смъртта 
на известни хора, а нинога не 
се споменава за тяхното раж
дане.

X

На един глупак в общество
то се падат десет умни. Това 
показва, че силите са кажи— 
речи изравнени.

АФОРИЗМИ
*
КОЙТО БРъЗО СЪДИ, БРЪЗО СЕ И РАЗКАЙВА.

★ X ЛЮБОПИТНО
ПО-ДОБРЕ Е ДА ИМАШ В ГЛАВАТА, ОТКОЛКОТО В 

САНДЪКА.
Истински незаменим е онзи, 

нойто е способен да замени 
незаменимия. ДИАМАНТНА СВАТБА*

ПЕСТИ БЕЛИ ПАРИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ. X
Наскоро жителите на висо

копланинското азербайджанско 
село Мехман отпразнуваха 75- 
годишния съпружески живот и 
стогодишнината на Г. Атабе- 
кля. Неговата съпруга Харито 
ни е на 95 години. Тя е роди
ла и възпитала десет 
Съпрузите Атабеклян имат 85 
внуци и правнуци.

дународния панаир в Есен. О- 
бувките са изработени от пла- 
смаса и техните производите
ли твърдят, че пазят нонските 
копита от нараняване от остри 
камъни, павета, лед и сняг и по 

за по-бързото оздравя
ване при болести на копитата. 
Пласмасовите обувки могат да 
се носят от подковани и непо- 
дковани коне и се нагласяват 
в зависимост от размера на 
копитата.

Нищо не нажежава атмос
ферата така, както студените 
отношения.

♦
КЪДЕТО ИМА ЕДИНСТВО, ТАМ ИМА И ПОБЕДА.

*
X

ДОБРОТО НАЧАЛО, ДАВА И ДОБЪР КРАЙ. И изкуството на лицемерие
то изисква жертви.ж деца. магат

XГЛАДНО КУЧЕ НЕ СЕ СТРАХУВА ОТ ТОЯГАТА.
Пази фауната, 

вегетарианец!
дори ако си*

ОБУВКИ ЗА ... КОНЕ
ПО-ЛОШО Е ДА СИ ПОД УДАРИТЕ НА НЕСПРАВЕДЛИ- 
ЕТО™’ отколко П0Д УДАРИТЕ на наказани- ГФР. Специални обувки за 

коне бяха представени 
на американска фирма на

X

Деца, жени и дисертация — 
всичко се нуждае от защита.

от ед-
меж

{

Димитровградски
дилеми Н&.МЯ

_____ _ говя яе</я ря сте,
'70НЯС&/&О когЯ'
'ще /я?

щет. петровБЯотон%и
---------- 1 ‘

V 241$


