
ВрятстВо С указ на президента на Социалисти 
ческа федеративна републина Югос
лавия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство,“ е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса към раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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СУРДУЛИЦА ИЗРАСТВА 

В МОДЕРНО ГРАДЧЕ
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРИСЪСТВУВА НА ТЪРЖЕСТВОТО в „литострой"

ПОСТИГНАХМЕ ОГРОМНИ 

РЕЗУАТАГИ
СЪБРАНИЕ— ИЗТЪКНА НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО 11М„

НА ОС ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
ЙОВАН ПЕТРОВИЧ

На 5 септември 1944 година Сурдулица бе осво
бодена от германо-българсна фашистна окупация. Тазго
дишният 5 септември градът чествува с големи трудови 
победи в социалистическото строителство. От малък, 
изостанал градец, с няколко търговски и занаятчийски 
дюкяни и кръчми, Сурдулица израстна в модерно благо
устроено градче, с ясно утвърдено промишлено разви
тие. Създадени са добри условия за развитие на туриз
ма. Стопанството се интегрира с по-развити 
зации в страната. Забележителни са успехите в област
та на обществените служби и подобрението на битови
те условия на населението. Бъдещите задачи са ясни и

ЗАЩОТО СМЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СТРАНА И РАЗВИВАМЕ САМОУПРАВЛЕНИЕТО

Заедно със своя «ай-мил 
гост, президента Тито и съпру
гата му Йованка и хиляди гра 
ждани на Любляна и Словения 
работниците в „Литострой” на 
5 септември чествуваха 25-го- 
дишнината на своя успешен са- 
моуправителен труд.

Президентът Тито присъству 
ва на тържествения митинг, на 
който говори секретарят на Град 
ския комитет на СК на Люб
ляна Винко Хафнер, както и на 
откриването на монумента на 
самоуправлението. Монументът 
във вид на турбина, който сим 
волизира успешното развитие 
на .Литострой” откри Франц 
Лескошек — Лука, инициатор 
и творец на тази най-голяма 
промишлена организация в Лю 
бляна и СР Словения.

Поздравен с бурни аплодис
менти и възклицания на митин 
га произнесе реч и прези
дентът Тито, който каза:

РЕЧ НА ДРУГАРЯ ТИТО

ъ

. органи-

конкретни.
Петосептемврийсни публични признания — грамо

ти — получиха: три трудови организации и един граж
данин, а петосептеврийски грамоти един трудова орга
низация и петима граждани. Парични възнаграждения 
получиха 16 работника.

технологията си. Цехът на 
„Цървена застава“ през 1974 
година произведе 70 777 бърса
ни за кола и 3198 мотор-бърса 
чи. Тази година се разширява 
цеха и се строи нова фабрика 
на стойност от 125 милиона ди 
нара. С успех работят и фабри 
ката за производство на мине
рална вълна чато основна ор
ганизация на сдружения труд 
на „Галеника“ в Земун и ново 
открития цех на модна конфек 
ция „Ниш“.

С построяването на ВЕЦ „Вла 
сина“ и Власинското езеро са

С тържествено заседание на 
Общинската скупщина и ръко
водствата на обществено-поли
тическите организации на 4 сеп 
темврй в Сурдулица започна 
празнуването на 30-годишнина- 
та на освобождението на Юго
славия от фашизма и 31-годиш
нината от освобождението на 
Сурдулица — 5 септември 1944 
година.

Председателят на Общинска 
та скупщина Йован Петрович, 
в доклада си между другото 
каза:

й
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Другарят Тито в „Литострой“

най-големите предприятия от 
този вид с твърде начествени 
произведения.

Сега, ето, спомням си и пери 
ода от преди 63 години, когато 
аз работих във фабриката при 
Тенис. Всъщност това бяха по
вече бараки, а не някои по- 
стройни. Аз работех на мални 
турбини. Нато млад техник, аз 
с шабер шлифовах месингови 
крила за турбини. Условията за

.Другарки и другари, 
Позволете и на мен накрая работниците бяха тогава твър

де трудни: помещенията твър
де душни и тесни, прах, а за
платите слаби. Работеше се по 
12 часа на ден и т.н.

Когато днес гледам това 
голямо предприятие, което ус
пя своите произведения да пла 
сира почти във всички страни 
на света, аз просто се въоду- 
шевлявам. Така огромни и хуба 

(На 2 стр.)

да кажа няколко думи, понеже 
дълбоно съм трогнат от посре
щането, от тази днешна среща 
и от всичко, което вие сте по
стигнали. Аз честитя на голе- 

колентив „Лито-мия трудов 
строй” 25-годишнината на твър 
де успешно самоуправление. 
Честитя и на република Слове
ния, която помогна да израстне 
такава голяма фабрика и в света 
да спечели реноме на едно от

В ДИМИТРОВГРАД ТЪРЖЕСТВЕНО ОЗНА 
МЕНУВАН ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

ДОСТОЕН ПРИНОС В БОРБАТА И ЗАВИДНИ 

РЕЗУЛТАТИ В СТОПАНСТВОТО
Чествуването па тридесетго- 

дишнината от победата над фа 
шизма и 31-годишнина от осво 
бождението но Димитровград
ска община се ознаменува с 
редица тържества. На деня на 
освобождението — 8 септем
ври в Димитровград се състоя 
тържествена сесия на Общия 
събор. На тържеството бяха: 
делегацията на града побра
тим — Алемсандровац възглав
явана от секретаря на ОК на 
СКС, НЕГОВАН СЕРДАРЕВИЧ 
,и подпредседателя на Общин- 

смупщина, БОЖИДАР ДИ 
МАР-

сесия на Общия събор го* На тържествената
вори инженер Борис Борисов председател 
Общинската скупщина в Димитровград

и шест носители на тазгодишната

Другарите Мома Маркович, Радован Пантович, Александър 
Трайнопич, Воислав Станмович с домакините от Сурдулица 
на откриването на цеха на модната конфекция „Ниш“.

на

* Тридесет
Септемврийска награда
* Предадена на ползване жилищната сграда 

работници с малки лични доходи
— В четиригодишната борба 

бо осъществено и зацименти- 
рано братството и единството 
между нашите .народи и народ 
ности, нато трайна основа на 
националната независимост и 
териториален интегритет на 
Югославия, основа върху коя
то нашите народи изграждат 
самоуправително социалистичес 
но общество. Народът от този 
край достойно се бори срещу 
германо-българсната фашистка 
окупация.

По-нататък Петрович се опря 
върху стопанското развитие на 
общината.

— ВЕЦ „Власина“ след за
вършване на втората фаза ще 
произвежда 150 НВ електро
енергия. Фабрика „Мачкатица“ 
през 1975 година що осъщест 
ки продукция от 52 милиона ди 
нара, но ще трябва да подобри

създадени добри условия 
развитие на тури 
щта на „Балкан“ — Лесковац 
на Власина са построени нови 
туристически обекти, а са обез 
печени и средства за построя 
ване на хотел-ресторант Б кате 
гория в Сурдулица. Интеграция 
та на нашето стопанство — из 
тънна Петрович — с „Цървена 
застава“ в Крагуевац, „Галени
ка“ в Земун, модна конфекция 
„Ниш“ в Ниш, „Балкан“ в Лес
ковац и „Овощар“ в Белград, 
даде добри резултати. В тече
ние са разговори с РТБ в Бор 
за интеграция на „Мачкатица“ 

. с този промишлен гигант.
Преди войната еймо в Сурду 

лица имаше пълно основно учи 
лище. Днес в общината има 7 
основни осемнлпсови училища 
с около 3400 ученици и два учи 
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за
зма. С помо-

оката
МИТРИЕВИЧ; полковник 
КО ШПИРИЧ почетен гражда- 

Димитровград; ТОДОР 
СЛАВИНСКИ, делегат в Скуп- 

СР Сърбия и пред-

нин на

щината па 
седатол на комитета за здраве- 

АЛЕКСАНДЪР ЯНИЧ, 
ЮНА; ДЕСИ

опазваме: 
генерал-майор на 
МИР ВЕЛИЧНОВИЧ секретар 
на М еж ду общи н ската конфере 
нция на Съюза на социалисти 
месната младеж — Ниш, пред

на ЮНА, представи
ма обществено-политичес

ка 5 стр.)

ставитоли 
тели

Борисов четеИиж Б.



НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА
НОМИТЕТИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ

ЦК НА СЮН

ПОСТИГНАХМЕ ОГРОМНО РЕЗУЛТАТИ
страна, нанвато нашита народи 
никога на можаха да блянуват. 
Преди всично това е единна 
страна. Всични наши народи са 
единни. Второ, нашата млада 
работническа нласа след воина 
та расна зедно с нас. Наито 

войната воюваше, тапа и 
войната нашата работни-

(От 1 стр.)
ви резултати са постигнати в 
социалистическа Югославия.
Това бе възможно, понеже сме 
социалистическа страна и че 
развивахме самоуправлението.

Ние в Югославия имаме мно 
го модерни фабрики. По мое дителност на труда, ще успеем
мнение, технологията в наша- да надделеем последиците и 
та промишленост е на доста ви 
сона степен. Ние ще настоява 
ме още повече да развиваме 
тази технология, още по-добри

сегне и нас, понеже в размя
ната на благата дълбоко сме 
свързани с много западни стра 
ни, в които изнасяме наши про 
изведения. Но, аз съм убеден, 
че ние с нашето залагане, още 
по-добра и по-голяма произво-

заиоиността в стопанствоване

— "Г да I*. ЖГ'" '
то.

Бе изтъкнато, ме всички орга 
и ръководства нанизации

СЮН трябва и по-нататък ре
шително да участвуват в усили 
ята на сдружения труд и оста 

партньори за стабилиза 
стопанството и пазара

ството
В разискванията бе изтъкна- 

то че в целия Съюз на кому- 
трябва веднага да се 

на реше-

през
след

нистите
изпита провеждането

последните заседания 
на ЦК

налите
ция на
и последователното прилагане 
на обществените договори за 
цените с цел да се спре ин
флацията. В този смисъл специ 

с подчертана политичесна 
на организации

нията от
Председателството

на СЮН, специално I
отнасят до провежда 

икономическата полити- 
с Резолюцията

на на онези,произведения да пласираме в 
света. И ние днес имаме твър 
де широко сътрудничество с ЦР
много страни от Африка, Азия,
Европа, Америка и т н.

Аз пожелавам на

ноито се
не на
ка, утвърдена 
за инономическото и социално 

през

ално
та отговорност 
те и ръководствата на Съюза

развитие на Югославия 
1975 година, манто и на укреп

трудовия 
колектив от „Литострой” мно
го успехи в неговата по-ната
тъшна творческа работа. Убе- 

. ден съм, че вие и занапред ще 
постигате огромни успехи. Но 
ще има и трудности. А трудно
стите днес в най-голямата си 
част произтичат от съществува 
щата криза в света. Тази кри
за неминуемо трябваше да за-

на номунистите.

Катастрофално 

земетърсение в Турция
Честитка на 

президента Тито 
до Тодор Живков

* Около 3 хиляди жертви
се спасят преживелите и иму
ществото им. В селището Ли- 
дже ирай Диарбенир, където е 
бил епицентърът на земетресе 
нието 1 100 иъщи къщи напъл
но са разрушени. В пострада- 
далата област, в която живеят 
над 8 хиляди жители, пристига 
помощ от всични краища 
страната и от много държави. 
Югославските синдикати изпра 
тиха помощ в ленарства.
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Тези дни Източна Турция спо 
летя катастрофално земетресе 
ние. Оноло 70 селища са напъл 
но разорени. Числото на 
налите в натастрофата възлиза 
на 3 хиляди души, а на повре
дените над 4,5 хиляди. Това са 
първите преценки. Съществува 
боязън, че числото на постра
далите е много по-голямо.

Многобройни спасителни еки 
пи водят денонощна борба да

Президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито изпрати до 
първия секретар на Централ
ния комитет на Българската ко 
мунистичесна партия и предсе 
дател на Държавния съвет на 
НР България Тодор Живков 
следната телеграма:

„По повод националния праз 
ник на Народна република Бъл 
гария.от името на народите на 
Социалистическа федеративна 
републина Югославия, Предсе
дателството на Социалистичес
ка федеративна република Юго 
славия и свое име със задовол 
ство на Вас, на Централния ко
митет на Българската комунис
тическа партия, на Държавния 
съвет на Народна републина 
България и приятелския българ 
ски народ изпращам сърдечни р 
честни и искрени благопожела- О 
ния за по-нататъшни успехи в 
социалистическо изграждане на 
съседна Народна република 
България.

Ползвам случая да изразя 
убеждението си, че приятелски 
те отношения и добросъседско 
сътрудничество между нашите 
страни успешно ще се развива 
за доброто на нашите народи 
и в интерес на социализма 
мира в света.“

заги-Тито и Лесношен в „Литострой“

ческа класа се бореше за инду
стриализация на нашата стра
на. Аз съм убеден, че ще над
делеем всични трудности, нои
то стоят още пред нас. Же
лая на всични ви, драги прия
тели, много успех”.

на тази криза, ноято до извест 
на степен 
тежко, нанто някои искат да 
представят — засегна и нас.

Ние сме способен творчески 
народ. В изминалия период от 
Югославия създадохме танава

но и не толнова
на

АКТУАЛНО

Стабилизация на стопанството най-важна задача
та на стопанисването и стаби
лизацията.

Така най-успешно ще могат 
да се преодолеят технонратич- 
но-груповите или административ 
но-бюрократични модели на ре 
шаване. Защото за по-нататъш 
ното успешно развитие на про 
изводствените и обществено-по 
литически самоуправителни от 
ношения единствената алтерна
тива е сдруженият труд, 
даването и разпределението на 
дохода съгласно личните и об-

тове. Те по-цялостно ще опре
делят канцепцията на икономи 
месното развитие върху здрави 
основи. Но изчакване не тряб
ва да се позволи. Трябва да се 
осъществи нонтинуитетът в из
пълняването на сегашните и

дишната либералистичесна пран 
тина, ногато в не малко среди 
се стигаше и оставаше при 
приетите решения.

Изпълнителният комитет на 
Председателството на ЦК на 
СКС навреме предупреди, че 
освен с проблемите на произ
водството, снабдяването, плас
мента, трудовата дисциплина 
и пр., партийните организации 
трябва по-дълбоно да проник
нат; и повлияят върху изграж
дането на нови отношения в 
сдружения труд, на нови отно
шения в създаването и разпре 
делението на дохода. С друг.и 
думи да намерят същинското 
си място, „своя ъгъл“ -на линия

табилизацията на стопан
ството е най-важната задача 
пред комунистите и всички 
трудещи се във всяка трудова 
организация и среда. Това бе 
подчертано на неотдавна про
веденото заседание на Изпъл
нителния комитет на Председа 
телството на ЦК на СКС. Бор
бата на този фронт се е раз
гърнала -до най-широки разме- 

и ри и продължава с неотслабващ 
интензитет.

Все още е рано да се говори 
за постигнатите резултати в по 
-широн мащаб, но ясно е едно: 
целенасочеността, интензитетът 
и масовостта, ноито характе
ризират тази широка анция га
рантират успех.

Изхождайки от конгресните 
решения и конституцията съю
зното правителство, обществе
но-политическите организации 
и ръководства в републиката, 
общините -и трудовите органи
зации и местни общности при
еха конкретни програми за ста 
билизация в стопанството. В то
зи широк и доста сложен про
цес всеки обществен фактор, 
комунист и трудов човек на 
мира широк простор за градив 
на изява. Всични първични ор
ганизации в общините са се зае 
ли с провеждане на конкретни 
мероприятия в тази област. Те 
оценяват постигнатото, анализи
рат причините и последствията 
на неефикасното действува не и 
търсят конкретна 
за неизпълняване на конкретни 
задачи. По такъв начин 
месната съзнателност на кому
нистите, тяхната дисциплина и 
активност се проверяват на де
ло. Окончателно

I с последните остатъци на пре-

предстоящите задачи.
Следователно, по-висона сте 

пен на стопансна стабилизация 
можем да постигнем само с по 
-нататъшното^ развитие и укреп 
ване на самоуправлението, 
обратно: доминантната роля на 

ществени интереси. сдружения труд ще осъщест-
В бъдещата борба за стаби- вим само в стабилни стопански

обстоятелства. Това

съз-
И

ЬШтстВо лизация на стопанството голям 
подтин ще дадат новите, из
готвящи се интензивно ‘законо- 
предписания и нормативни ан-

са -две 
цялостен про-

Ст. Станков

страни на един 
цес.
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БЪЛГАРСКИ АРМЕЙСКИ ВЕСТНИК

СПИСЪК НА „ОСВОБОДЕНИЯ“ ГРАДОВЕ В ЮГОСААВНЯ
БЪЛГАРСКИЯТ МИНИСТЪР НА НАРОДНАТА ОТБРДНД 

„ЗАБРАВИЛ“ ДА СПОМЕНЕ РОЛЯТА НА Д ОТБРАНА ДЖУРОВ
ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Софийският ежедневник „На 
родна армия“, орган на Минис 
терството на народната отбра
на, публикува речта на българс 
ния министър на отбраната ар- 
менения генерал Дори Джуров, 
в ноято величае приноса на 
българсната армия във Втора
та световна война. Добри Джу 
ров произнесъл 
тържеството пред българските 
офицери, завършили български 
и съветски военни академии.

дата българска народна армия, 
.ноято Г ~
Българската номуниститческа 
партия в състава на Третия 
украински фронт води героични 
борби в заключителния 
на войната и спечели 
битки“.

вобождаването 
славски градове. Излиза, че са 
мо българсната армия е о.свобо 
дила една, и то голяма, 
от югославската територия.
„Бела паланка и Ниш, Кумано- 
во, Кочани и Щип, Подуево и 
особено Драва, са връхна точ
ка във военните операции, ста 
нали нови символи на бойната 
слава на българсната 
мъжеството и героизма на бъл 
гарския воин, боевото прия
телство със Съветската армия, 
интернационализма на нашия 
народ“ — казва Джуров.

на тези юго-под ръноводството на

част

етап
славни

отговорност
Българският министър 

родната отбрана посочва 
ца югославски

тази реч на на на-
полити- реди- 

градове, които
„освобождават“ нейните 
забравяйки

армия,
части,

„Достоен принос 
ването при това да споме 

не ролята и участието на Юго
славската народна

в унищожа 
на фашистна Германия 

— каза Джуров —
се разнъсват

даде и мла
армия в ос-
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СУРДУЛИЦА

С ГОЛЕМИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В чест но празнини 

на свободата." ■*а К0ИТ0 са изразходвани 6 милиона 
динара, детска градина „Наша радост“ 

и деца от 3 7 години и детски ясли за 30 
деца до двегодшина възраст. Обектът стру
ва 5 милиона и 700 хиляди динара, от кои
то 4 милиона и 600 хиляди динара е обез
печила Общинската общност по пряна детс
ка защита в Сурдулица, а един милион и 
сто хиляди динара — Републиканската общ

ност по пряка детска защита. Към Меди
цинския център бе открит Център за-----
и деца със следните специализирани служ
би: нонсултация за здрави деца с демонст 
рационна кухня, диспансер за деца до 7 
години, ученически диспансер, диспансер за 
дансинация на деца от предучилищна и учи 
лшцна възраст, нонсултация за бременни 
жени, за контрацепция и стерилитет. Обща 
та стойност на обекта възлиза на 3 милио
на динара, които са обезпечили Медицинс
кия център в Сурдулица, Общинсната скуп
щина и ВЕЦ „Власина“.

■ маики
:

за

По случай Деня на освобождението на Сурдули
ца — 5 септември бяха пуснати в експлоатация нов цех 
на модна конфенция „Ниш", детска градина „Наша ра
дост;“, Център за майки и деца и нова асфалтова улица.

Дадена е на ползване дента на Републиката Йосип 
Броз Тито.

нова
асфалтова улица „Югославянс 
ка“, в дължина около един 
лометър. Тази важна съобщи
телна артерия струва над 2 ми 
лиона динара.

В Медицинския център, кой
то от 4 септември 
името на известния наш рево
люционер и теоретик на само- 
управителния социализъм - Ми- 
лентие Попович, пред многолю 
ден митинг произнесе реч Мо
ма Марнович, член на ЦК 
СЮК и член на Съвета на Фе

Съпругата на поч. Милентие 
Попович, Марга Попович, преда
де на ползване новата детска 
градина „Наша радост“, в коя- 

работят

ни-
Цехът за производство на 

конфенция: балон мантили и то ще около
20 души. Същата е обо- 
рудена с най-съвременен ин
вентар за един милион и 350

якета, построен със средства
та на Общинската скупщина и 
трудовите организации в Сурду 
лица и Модна конфенция 
„Ниш“ от Ниш в момента има 
на работа 130 работника, мла
ди жени и девойки. Половина
та от производството ще бъде 

на за вътрешния а 50 на сто — за 
външния пазар (СССР и ГФР). 
За следващата година цехът 
планира общ доход от 30 ми
лиона динара, изтъкна Душан 

на Медицинския Бишчан директор
център за здравеопазването на фекция „Ниш“
населението

т. г. носи
хиляди динара.

Новата
„Югославянска“, с пресичане 
на лента 
Момчило Савич, директор на 
строителното предприятие „Зи
дар“ в Сурдулица. Значението 
й е голямо за развитие на ту
ризма и движението в града. 
Да напомним че и всички тро
тоари в Сурдулица са асфалти 
рани.

Заедно с населението ра
достта от големите победи по 
повод освобождението споде-

асфалтова улица

пусна в движение

дерацията, като онтри бюст на 
М. Попович.

След като педчерта огромно 
то значение

Мома Марнович говори на митинга в двора на
Медицинския център „Милентие Попович“на модна кон- 

в Ниш.
в тази община, 

той накратко изнесе някои мо
менти из живота и дейността 
на Милентие Попович.

След това Витомир Арандже- 
лович, председател на Регионал 
ната стопанска камара в Леско 
вац с пресичане на лента отк
ри новия цех, а ученици 
средните училища в Сурдулица 
изпълниха рецитал с револю
ционна тематика.

лиха и известните съюзни 
републикански
Мома Марнович, Радован Пан- 
тович, Милия Радованович, Ален 
сандър Трайнович и др.

и
ръководители:— Милентие Попович беше 

голям хуманист и благороден 
човек, верен на интересите на 
работническата класа, на труде 
щия се, на идеите на марксист 
ко -ленинското учените. Стран 
но му беше всичко онова, кое 
то ограничоваше свободата на 
личността, творчеството, спъва 

прин
ципи на самоуправлението на 
трудещите се в производтсво- 
то и разпределението на бла
гата. На идеята на самоуправ
лението посвети най-голямата 
част от революционния си жи
вот, не само изследвайки теоре 
тичесни поставки на това уче
ние. Стремеше се винаги да 
преодолее всички кризи, отпо 
ри и препятствия, които в бор
бата за изграждане на развито 
социалистическо общество тряб 
ва да преодоляват и работни
ческата класа и трудещите се 
изцяло.

от

М. Величков

31 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Сурдулица израства 

в модерно градче
основнитеше

(От 1 стр.) ната стабилизация на стопанст
вото и за повишение произво
дителността на труда, намалени 
ето себестойността на продук
цията и икономии в извънсто- 
пансните дейности, завърши 
Йован Петрович.

След това той връчи Пето- 
септемрийсно публично призна
ние-грамота на модна конфенция 
„Ниш" от Ниш, на генерал
ния й директор Душан Бишчан, 
медицинския център „Милен
тие Попович“ в Сурдулица и 
на Завода за лечение и реа- 
билиция на гьрдоболни, профе 
сионални и др. заболявания на 
дихателната система. Петосеп- 
темврийски грамоти връчи на 
техническия директор на мод
на конфенция „Ниш" Славно 
Славкович, на Стоядин Стоил- 
нович за постигнати резултати 
в обществено-политичесната си 
дейност, на футболния клуб 
„Редник“ в Сурдулица, Радо
мир Джорджевич, Владислав 
Фущич и Милан Вунашинович.

Диренторът на модна нонференция „Ниш“ Душан 
Бишчан говори на тържеството по случай откриването 
на новия цех в Сурдулица.

лищни техникума с 1200 сред
ношколци. Домът на културата 
се ремонтира и модернизира й 
ще бъде готов за Деня на репуб 
ликата. Новооткритата детска 
градина и детските ясли са до
казателство, че и за най-малки 
те се води сметка.

Преди Втората световна вой 
на Сурдулишка община нямаше 
нито километър асфалтов път. 
Днес почти всички селища 
общината са свързани с асфал 
тови шосета. В града са асфал 

повече улици. Не

— Огромна теоретическа и пран 
тичесна дейност, изтъкна Мар 
кович — Милентие Попович раз 

по времето, ногато нашата 
Партия, Съюзът на комунисти
те, се противопостави на сталин 
сния догматизъм, като се бо
реше за равноправни 
ния между социалистическите 
страни, против хелемонизма в 
работническото движение; за 
самостоятелни пътища 
граждането на социализма.

и Центъра
за майни и деца предаде на 
употреба проф. м-р Рашович от 

клиника в

вви

сатирани
електрифицирани само още че
тири села. За 30 години в Сур
дулица са построени 425 жили 
ща в обществена собственост 
и 1250 частни къщи. През пос
ледните години градът получи 
канализация, водопровод, и мо
дерни ПТТ-съобщения реконс
труирана електромрежа.

отноше-

из-в

Лентата пресече

Съпругата на Милентие Попович, Марга преда
де на употреба детсната градина „Наша радост“.Първа хирургическа 

Белград.
От митинга бе изпратена при 

оотлтярня телегоама до прези-

Парични възнаграждения от 
по 2 хиляди динара получиха: 
Бора Йович, Мина Стаменно- 
вич, Драголав Цветнович, Бож- 

Стошич, Миле Йоцич, Трай
но Славкович, Будимир Мишич, 
Синиша Чирич, Любинна Чирйч, 
Душан Станнович и Милорад 
Попович. С 5 хилада динара са 
наградени Петър Стойнович и 
Видосав Димитриевич, ас по 
4 хиляди — Костадин Момчило 
вич, Видосав Милошевич и Мио 
драг Ристич.

Славолноб Манасиевич и Све 
Попович получиха Ор-

— бъдещите ни задачи са насо 
чени към развитието на самоуп 
равлението изобщо, по-нататъш

ко

тислав
ден но труда със оребърен ве 

, удостоени от президента 
на Републиката Йорип Броз Ти 
то, а Боривое Миленнович и Лю 
бомир Трайнович — гербове на 
Съюзния отбор на Съюза г:“ 
бойците в Югославия.

нец

на

Директорът на „Зидар" М. Савич пусна • даижание улица 
„Югослааянсна"иа ОС ииж. Йован Петрович връчва 

иа Боривое Миленнович
Милан ВеличковПредседателят
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АКЦИИ НА ССРН

7, ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ 

ЗШЧА ЗА ВСИЧКИ Бабушница

ОСВОБОЖДЕНИЕТО В
ЧЕСТВУВАНЕ КА ДЕНЯ НА 
БАБУШНИЦАсамооблагане и дой- 

местните общности; 
ССРН в общона-

Об- на местно 
на ността на

Осъществяването на целите ждане на заседание на
и задачите за икономическата щинската конференция
стабилизация и укрепване на за ССРН, моето ще се състои до задачите на
конността в стопанската дей- края на този месец. Делегати- родната отбрана и самоз ; -
ност, бяха два ' най-важни въ- те на Конференцията ще об- та и проблемите в ооластта
проса, които през миналата сед съдят: организиране на гражда културата,
мица обсъди Председателство- ните за въвеждане и ползване
то на Общинсната конференция 
на ССРН в Босилеград. На за
седанието участвуваха: предс
тавители на обществено-лолити 
чесните, стопансните организа
ции и на Общинската скупщи-

зо години СВОБОДНО
ИЗГРАЖДАНЕВ. В.

ОТ ОБЩИНСНИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД
1СТОПАНСКИЯТ КРИМИНАЛ

НА ПРЕДЕН ПЛАН
ВРЪЧЕНИ ОТЛИЧИЯТА, С КОИТО ПРЕЗИДЕНТЪТ 

НА РЕПУБЛИКАТА Е УДОСТОИЛ ЗАСЛУЖИЛИ ГРАЖ- 
ОБЩИНАТА И СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ НАГРАДИДАНИ Вна. е стигнало до изнореняване на 

такива явления. Например сто
пансните закононарушения още 
не са изцяло премахнати, но в 
разотнриването му важна роля 
имат и самоуправителните орга 
ни в трудовите и стопански ор 
ганизации.

И съдебната политика на бо- 
силеградския общинсни съд 
напоследън е по-ефинасна. 
Именно, за разлика от преди 
няколко години, наказанията, 
на съда сега са много по-стро
ги. По преценка на Онръжния 
съд във Враня, танава наказа
телна политина съответствува 
на договорените критерии за 
отделни прояви, опасни по об
ществото ни.

Общинският съд в Босиле
град, в нойто работят трима 
съдии, през първото полугодие 
от годината е действувал твър 
де успешно и ефикасно. Всич
ки съдебни предмети, получе
ни в този период са и разре
шени.

Според думите на ИВАН АН 
ДОНОВ, председател на Об
щинския съд, при решаването 
на съдебните предмети пре
димство са получавали онези, 
нойто се отнасят до стопан
сните закононарушения в ному 
ната. По-точно най-напред са 
решавани онези случаи, в кои 
то се насае за защита на об
щественото имущество.

За отбелязване е, че съдеб
ните дела в тази област нама
ляват, но това не значи, че се

След обстойните разисква
ния се заключи ССРН да се 
ангажира всични трудещи се и 
граждани в комуната обстойно 
да се информират със задачи 
те, отнасжщи се до осъществя 
ването на икономическата ста
билизация и укрепването на за 
конността в стопанската дей
ност.

По инициатива на ССРН, в 
местните общности ще се фор 
мират органи за сигурност и 
обществена самозащита и съве 
ти на потребителите.

На проведеното заседание на 
Председателството на ОК на 
ССРН се разгледаха и полуго
дишните делови резултати на 
стопаноните и трудови органи
зации в комуната. Според ин
формацията на Симеон Захари 
ев, председател на Изпълнител 
ния съвет на Общинската скуп 
щина, нито една стопанска ор
ганизация на полугодието не е 
имала загуби. Но осъществени 
те делови резултати са доста 
снромни. Това говори, че Боси 
леградсното стопанство се нуж 
дае от разгръщане на нови ини
циативи и по-солидна организа
ция на работата.

Заключено е с полугодишни 
те баланси да се запознаят 
всички работници, като се пред 
приемат мерки да се засили 
борбата 
всички 
що така 
да се ускорят акциите за изгот 

' средносрочните и 
дългосрочни развойни програ
ми.

На края на заседание се на
правиха подготовки за прове-

Предвижда се да се извър- 
и модернизация и реконст 

рунция на съществуващите про 
изводствени мощности в „Бал
кан“, „Лужница“ др. За целта 
ще се изразходват над 100 ми 
лиона динара.

На 6 септември в Бабушни- 
ца се състоя тържествено за
седание на Общинската скуп
щината по повод деня на осво 
бождението на този край от 
фашизма, на което присъству- 
ваха делегация на Плевля — 
града — побратим на Бабушни- 
ца, делегации и представители 
от съседните общини и на град 
Ниш.

От заседанието бе изпрате
на приветствена телеграма до 
президента на Републиката Йо 
сип Броз Тито.

В доклада за тридесетгодиш 
ното свободно развитие на Ба- 
бушнишна община, председа
телят на Общинсната скупщи
на Станимир Илич между дру
гото изтъкна:

ши

КОМУНАЛНО-БИТОВО
ИЗГРАЖДАНЕ

— Всичките 53 селища в Ба 
бушнишка община имат елект
рически ток — изтъкна Илич.

От две години насам в общи 
ната е подета една 
инициатива.

полезна

Въведено е 
местно самооблагане за 
трояване на пътищата от IV 
разряд. В тази обемиста благо 
устройствена акция население
то от нашия нрай ще вложи над 
11 милиона динара.

Станимир 
говори за постиженията в обра 
зованието, културата, 
опазването и социалната защи

седемгодишно 
пос-В. В.

За възнаграждавана според труда — В момента чествуваме три 
важни дати: тридесетгодишни- 

победата над фашизма,В трудовите и стопански ор
ганизации в Босилеградска об
щина приключиха в определе
ния срок разговорите върху 
подготовките за изготвяне на 
обществените договори и само 
управителните споразумения 
на създаване и разпределение 
на дохода , и на средствата за 
лични доходи.

Според програмата на Об
щинското ръководство на Съю 
за на синдикатите в Босиле
град, в първата фаза всеки ра
ботния бе непосредствено ос
ведомен за същността на но
вия начин на създаване и раз
пределение на дохода, опреде
лен в Конституцията и в съот
ветен договор на СР Сърбия. 
За тази цел е ангажиран Поли
тическия актив, в който члену

ват представители 
обществено-политически 
низации и на Общинската скуп 
щина.

В досегашните разговори ра 
ботниците в трудовите коленти

на всички на от
31-годишнина от освобождение 
то на Лужница и 25-годишнина 
от въвеждането на самоуправ- 

В този час с

орга- Илич по-нататък

здраве-лен ието у нас.
. почит и признателност си 

спомняме за героичното мина
ло. Свободолюбива Лужница 

на даде в Народоосвободителната 
борба 1 700 свидни синове и 
дъщери: много села бяха опо-

та.ви подкрепиха последователно 
да се реализира конституцион
ния принцип: резултатите 
т.руда да бъдат единственото 
мерило при разпределението 
на средствата за лични доходи.
Също така е изтъкнато, че ос
вен профсъюзните организа, 
ции, в акцията за утвърждава
не на конкретни критерии не
обходими за изготвянето на до 
говорите и споразуменията, тр- ното стопанство беше крайно 
ябва да бъдат включени и ос- изостанало, 
таналите обществено-политиче
ски организации в комуната.

— В нашата община — каза 
той — с основно образование 
са обхванати 100 на сто деца
та, подлежащи на обучение, а 
народната библиотека в Бабуш
ница разполага с над 20 хиля
ди томове книги. С основна зд
равна защита е обхванато цело 
нулното население, донато 
на сто от него ползва 
здравна защита.

жарени.
за икономии във 

организации. Съ- 
е предложено

И Бабушница започна отнача 
ло. В първите години след вой 
ната не съществуваше 
един промишлен обект, а селс

нито
70вянето на пълна

НА НАЙ-ЗАСЛУЖИЛИТЕ — 
ОРДЕНИ И СЕПТЕМВРИЙСКИ 
НАГРАДИ

В първата фаза на изграж
дане бяха създадени условия 
за нормализиране живота на се 
ло, развитие на образованието, 
културата и здравеопазването.

Като изтъкна усилията на Ба 
бушнишка община да преодо
лее изостаналостта, Илич каза:

В. В.

СЛЕД БЕДСТВИЕТО ВЪВ ВИСОК
Председателят на Общинска 

та скупщина Станимир Илич 
след това предаде високите о 
тличия на заслужили граждани 
от общината, отличени 
зидента на Републината Йосип 
Броз Тито.

Орден на труда

АПЕЛ ЗА ЧОВЕШКА СОЛИДАРНОСТ
Изпълнителният съвет на ОС, 

а сетне и Изпълнителният от
бор на ССРН и Председател
ството на Общинската конфе- На заседанието на Изпълни- 
ренция на Съюза на синдика- телния отбор на ССРН и Пред- 
тите разискваха миналата сед
мица за стихията, ноято на 28 
август връхлетя район Висок.
В момента трябва да намери 
пълен израз човешката 
дарност и на жителите от тези 
села да се помогне веднага — 
се прие решение на тези засе 
дания.

това голяма вреда е направе
на на къщите и другите сгра-

В тази акция трябва особено 
Да се ангажират „Сточар" и 
„Търгонооп“, да снабдят 
лението от Висок със семена 
и тор за есенната сеитба, как 
то и с храна за хората и доби 

Трудовата единица на 
„Сточар" в Каменица трябва 
да онаже помощ и при поправ
ката на пътищата, също пре
търпели големи щети.

Изпълнителният съвет при 
Общинсната скупщина инфор
мира Изпълнителния съвет при 
Републинансната снупщина за 
щетите нато се подаде иск 
помощ. Искове са отправени и 
до Републинансната номисия и 
Регионалния фонд за помощ 
от природните бедствия. Ще 
се отправи апел 
до Републинансната 
за осигуряване и

от пре— От 1955 година се правят 
опити за интензификация 
стопанското развитие. Основа
ва се предприятие „Лужница“, 
в което лонастоящем работят 
300 работници, осъществяващи 
годишна продукция от 70 мили 
она динара. След това се съз
дава

нади. насе-
със златен 

венец получиха Живоин Джорд 
жевич и Сретен Николич, а 
Орден на труда със сребърен 
венец получиха: Витомир Стан- 
кович, Радослав Димитриевич 
и Светислав Пейчич.

седателството на ОК на Съю
за на синдикатите бе формира 
но координационно тяло от 25 
души, което заедно с номисия- 
та при Общинската скупщина, 
трябва да разгледа положение 
то и изнамери възможност за 
премахване на последиците от 
това природно бедствие. Реше 
но е да се отнрие текуща смет 
на, за да могат да оказват по
мощ на пострадалите от този 
район, трудовите и други орга
низации, както и всички граж
дани. До трудовите, обществе- 
но-политическите организации 
и учрежденията ще се отпра
ви възвание печалбата от един 
трудов ден да дават в полза 
на пострадалите. Доброволната 
помощ в пари и продунти също 
е необходима. Пострадалите 
села частично или цялостно ще 
бъдат освободени

тъка.

металообработващото 
предприятие „Балкан“ във В. 
Бонинци, „Тенстилколор” и др. 
Днес промишленото производ
ство в общината възлиза на 104 
милиона динара.

соли-

Септемврийсни награди полу 
чиха: химическата_ промишле-
ност ..Лужница“ в Бабушница, 
основното училище „Младост“ 
във Велико Бонинци, местните 
общности в Линово и Напушко 
вица. Съюзът на социалисти
ческата младеж в с. Звонци, 
Александър Яковлевич, селско
стопански производител от с. 
Калугерево, Драгослав Младе- 
нович, работник в „Балкан“ във 
ьелико Бонинци, Стеван Стоя- 
нович, работник в „Комарица“ 
и Общинския отбор на военните 
стареишини от запаса в Бабуш 
ница. 7

Ненадейната сприя и граду
шка, нанесоха огромни щети 
на селата Болевдол, Каменица, 
Брайковци и Изатовци, 
ми щети претърпяха и селата 
Г. и Д. Криводол, Вълновия и 
Сенокос. Посевите

— Искам да изтънна — 
Илич

за каза
— че в Бабушница 

момента се строи фабрика за 
производство на вътрешни гу- 
ми -— цех на каучуковите заво 
ди „Тигър“ в Пирот. За 
яването на този 
обент ще бъдат 
110 милиона 
бъде пуснат

в
а голе-

за помощ и 
общност 

реосигурява-

частично 
унищожени 

(житото все още не е било 
ожънато), дърветата са оголе
ни, пътищата изровени...

Общинската комисия е оце
нила, че щетите възлизат над 
десет милиона динара. А освен

постро 
промишлен 

изразходвани 
динара и ногато 
в действие в него 

ще има работа за 650 души, но 
ито ще осъществяват 
продунция над 200 А. Д. нара.

или напълно са
не.

Същественото в момента е, 
че са ангажирани всички фак
тори на жителите от Висон да 
се помогне. * годишна 

милиона диот данън.

Матея Андонов
СТРАНИЦА 4
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Достоен принос в борбата 

резултати в стопанството
и завидни

(От 1 стр.)

ките организаци и общинските 
скупщини от Пирот и Бабушни 
ца, представители на общест
вено-политическите организа
ции, организациите на сдруже
ния труд, местните общности 
общностите на интересите, де 
легатите на Общинската скуп
щина и бойците от Димитров
градска община и други.

На тържествената 
вори инженер Борис Борисов, 
председател 
скупщина.

натите резултати в следвоен
ното развитие на Димитровгра 
дека община и 
каза:

След освобождението за
почва борба за възобновяване 
и изграждане на разрушената 
страна, възстановяване 
социалистически отношения, за 
по-добър и щастлив живот.

това време Цариброският 
край е пасивна планинска 1 
изтъкна в речта си Борисов, 
който живеят 
стопански производители. Пър 
вите капитални вложения в Ди 
митровградска община 
ват през 1955 година:

— По това време 80% 
националния доход е от 
костопанско производство,

с 70% в обществената ' бру- 
топродукция, и в нея са заети 
80% от работниците.

След като
между другото

се спря върху зна 
чението на работниците 
военното изграждане 
им като

в след 
и ролята 

самоуправители, Борина нови сов каза:
— Така в От тържественото заседание на Общия съборгумарата до 1960 

година са били 40 работника, а 
днес в нея своята прехрана 
изкарват над 1000; в конфек
ция „Свобода" от 35 през 1955, 
броят им е увеличен

част, осъществени резултати от осо 
бено значение в работата — 
областта на стопанството и 
останалите обществени дейно 
сти, Борисов връчи 36 септем 
врийски награди.

Най-високата награда — гер 
ба на Димитровградска общи 
на получиха: Републиканската 
общност по пенсионно и инва 
лидно осигуряване — Белград 
списание „Мост” — Ниш, Об 
щиненият щаб по териториална 
отбрана— Димитровград, под 
делението за
подготовка при ООСТ „Тигър” 
— Димитровград, Тодор Слави 
нски и Цветан Басов от Бел
град, Васил Петров, Иван Пе
тров и Александър Сливнишки 
от Димитровград.

Дипломи получиха: първична 
та организация на Съюза на 
социалистическата младеж — 
Барйе, футболният отбор на 
ООСТ „Тигър" — Димитров

град, Александър Борисов, Ва- 
“сил Тодоров, Борислав Пешев, 
Благой Стоянов, Младен Ман- 
чев, Цветан Димитров, Гроздан 
Гогов, Милутин Миров, Финика 
Николова, Момчило Андреевич, 
Новак Гъргов и Николина Ран- 
гелова от Димитровград.

Похвални грамоти получиха: 
Стоян Стаменов, Илия Стаме- 

Борисов изтъкна и някои про нов, Десимир Андреевич, Па- 
ин- пусни и слабости, като подчер- вле Христов, Петър Тодоров, 

та, че това не дава право на Властимир Христов, Любисав 
различни неприятелски настрое Петров, Душанна Иванова, Са- 
ени елементи всичко да отри- ва Мадов, Иван Радиочев, Бран 

и чат и обезценяват осъществе- но Петров и Сокол Соколов от 
ните досега резултати. Той на- Димитровград, Мирославка Ви
за, че субективните слабости денова от Горна Невля, пионер 
в изминалия период трябва да ският отряд „И. Л. Рибар” при 
бъдат поука в бъдещото раз- основното училище „Моша Пи- 
витие- яде“ — Димитровград, Милош

Б&кич журналист на „Братство” 
от Ниш и Лалка Любенова от 
Смиловци.

Борис Борисов връчи и Ме
дал за труд на Васил Тодоров 
и Орден за труд със сребърен - 
венец на Мирил Рангелов, нои- 
то са отличени с Указ на пре
зидента на Републината дру
гаря Тито за работата си в об
ластта на правосъдието.

сесия го- в в
предимно селскона Общинската над 300; 

мебелната фабрика „Циле” 
от 32 през 1950 над 200;
в

строи
телното предприятие „Градня” 
от 96 през 1960 на 300,
жообработвателното

започ-ИЗ РЕЧТА НА ИНЖ. БОРИС 
БОРИСОВ в ко- 

предприя 
тие „Братство“ от 36 работни
ка през 1960 година броят

от
години от 

победата над фашизма и 31 
години от освобождението на 
Димитровград и околността му 
от българска фашистка г 
ция. На днешния ден 1944 го
дина бойците на Царибродския 
партизански отряд с влизането 
си в тогавашен Цариброд доне 
соха окончателна свобода, с 
което бе изпълнено 
тежнение за свобода на 
лите от този край.

— От този ден започва 
та история на нашето стопан
ско и обществено развитие 
състава
Югославия — общност на рав 
ноправни народи и . народнос-

селс- 
а са

Изминаха 30
им

ЗА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИ 
16 РАБОТНИЧЕСКИокупа- ЕТО

АПАРТАМЕНТАтехнологическа

След това участниците на 
тържествения събор се отпра 
виха към новопостроената сгра 
да от фонда за солидарно жи
лищно строителство. Изгражда 
нето на тази сграда започна 
през май миналата година. По 
строени са 8 еднострайни и 
8 двустрайни апартамента, за 
работници с малки лични дохо 
ди и за целта са изразходвани 
2 милиона и 280 хиляди дина-

вековното 
жите-

нова

в
на Социалистическа

ти. ра.
Ключовете от сградата пре

даде председателят на работ
ническия съвет в „Градня", 
строителният работник Павле 
Денков, а същите прие и с 
пресичане на лентата тьржесг 
вено предаде сградата на пол
зване председателят на ОМ на 
Съюза на синдикатите Рнко 
Ставров.

След това в залите на „Ти
гър”, инженер Миомир Дабе- 
тич директор на ООСТ запозна 
гостите и участниците в търже 
ството с развитието на фабри
ката, след което бе устроен 
обяд за всички.

Председателят на общината, 
другарят Борисов след това го
вори за значението на Народо- 
освободителната война 
ода, когато Югославската ко
мунистическа партия начело с 
Другаря Тито вдигна народите 
ни на въоръжена борба срещу 
враговете. По-нататък Борисов 
говори за формирането на Ца
рибродския партизански отряд- 
,.Момчил войвода" и неговите 
военни действия, като изтъкна, 
че 70 верни синове от нашия 
край загинаха, а над 200 души 
бяха ранени, в борбите за ця
лата ни страна.

В по-нататъшното си изложе 
ние Борисов говори за постиг

на общинения съд Васил 
Медала на труда

Тодоров приема

и пери
мо 20% от останалите дейно
сти, докато индустрията участ
вува с

нарасна повече от два пъти и 
т. н.

производство
ко от 1%. В новооткритите 
дустриални капацитети работни 
ци са младежи от селата, кои
то с това правят огромна крач 
ка в начина на живота си 
имат възможности за осъщест 
вяване на своите идеали, чрез 
което се създава нова общест 
вена сила

с по-мал-

работническата
класа.

Ангел Димитров
— Днес индустрията в Дими 

тровградска община участвува
В ПРЕДСТОЯЩИЯ ПЕРИОД — 
АКУМУЛАТИВНО ПРОИЗВОД
СТВО В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД“

— Основно за развитието в 
периода от 1976 до 1980 годи 
на е, че то трябва да изхожда 
от сегашното състояние, а уда 
рението да бъде сложено вър
ху преодоляване на трудности 
те и развитие на нови капаци
тети, базиращи се на потенци
алните природни възможности.

Енергична акция на 

комунистите
.-■Л 
\ 1 Партийната организациия в

Др. Борисов отделно се спря земеделската кооперация в Бо 
силеград, наброяваща около 30 
члена, определи твърде кон
кретни задачи и превзе енергич 
ни мерки за претворяване в 
дело решенията на Председа
телството на ЦК на СЮК и на 
Общинения комитет на СМ във

мата работници да бъдат подве 
дени и под,дисциплинарна от 
говорност.

С цел да се въведе пълна от 
говорност в областта на търго 
предложено на едно от пред
стоящите партийни заседания 
да се изучи състоянието на над 
вията в светлината на решения 
та на Председателството на ЦК 
на СЮК, партийната организа
ция предложи в търговските ма 
газини да се въведат наси, а 
доставна на необходимите сто 
ни да върши изнлъ.ително но- 
меирчесната слуба на коопера
цията.

Отговорност ще се търси и 
от всички останали работници, 
които' не зачитат занонопредпи 
санията, самоуправителните до 
кументи 
приетата 
мии.

[<*
върху плановете и програмите 
за развитие на димитровград
ските организации на сдруже
ния труд, като изтъкна, че най 
съществено в предстоящия пе 
род е създаването на условия 
за амумулативно производство 
й настаняване на по-голям брой връзка с най-антуалните идейно

-политически мероприятия по 
укрепване законността в сто
панската дейност.

Тази партийна организация 
заключи, че трима работници в 
кооперацията, които отговаря
ли за различни злоупотреби и 
нражби на обществено имуще 
ство, не могат да останат на

№
Ш

Привететвие на пионерите
Щг-Ш пови работници. Бъдещето раз 

витие, изтъкна Борисов, трябва 
да бъде в рамките на региона, 
с решаване на кадровите и 
други проблеми.

Накрая Борисов говори за ге 
ологичесните изследвания, пре 
дставляващи перспективата за 
развитие на димитровградското 
стопанство и възможностите за 
развитие на туризма. Също та
ка и за значителни обекти от 
областта на инфраструктурата, 
които в предстоящия период 
трябва да се реализират: сани 
тарно-туристическия 
край Градини, Домът за стари 
лица, проектът на новото тра
се през Видлич, пътят Суново 
— Звонци и пр.

■.йГ... I . *М.

Н;!.;

- |

* т Ш сегашните си трудови постове. 
Въз основа на отчета на но-тл , 1Vи мисията за вътрешен самоупра 

витален контрол, 
организация констатира, че че
тирима работници в, търговията 
неотдавна са направили матери 
ални злоупотреби. Единят от 
тях, член в партийната органи
зация на кооперацията, е нака 
зан партийно с последно преду 
прождение пред изключване, а 
другите двама ще отговарят 
пред партийната организация в 
Долно Тлъмино, нъдето члену
ват. Също така партийната ор
ганизация е

на нооперацията и 
програма за иноно-партийната

;'Х Въпреки нянои резултати на 
органите на самоуправителния 
нонтрол, комунистите потърси
ха още по-голяма активност на 
този орган в разкриването на 
всички евентуални злоупотреби 
в кооперацията. Също така бе 
предложено на едно от пред
стоящите заседания да се раз
гледа кадровата политика и на
чина, на който досега тя е во- 

В. В.

й* А

III пунктш
'■‘Шь

Ш

.-,4 СЕПТЕМВРИЙСНИТЕ НАГРАДИ 
— ИЗРАЗ НА ПРИЗНАНИЕ ЗА 
НАЙ-ДОБРИТЕ

След речта си, като израз 
на обществено признание за

т'гЪяс
Р. Стовров, председател иа ОН на синдииалите 

ползване новита жилишиа града
предава на

предложила четири дена.
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ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУДПОЛУГОДИШНА СТОПАНСНА РАВНОСМЕТКА

ЛИЧНИ ДОХОДИ ЗА СМЕТНА 

ША ФОНДОВЕТЕ
В „ДИМИТРОВГРАД“ с ДОБРИ 

РЕЗУЛТАТИг ; .1 
.IV,- •

№•
■ИК:' -

НИТО ЕДНА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НЯМА 
ДЕФИЦИТ, но ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ СА ДОСТА 
СКРОМНИ, ЗАЩОТО ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЦЕ
ЛИ СА ОТДЕЛЕНИ НЕЗНАЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА

то взима през тази година 38 
на сто от дохода за разпреде
ление.

Без оглед на тези неблаго- 
приятности планът на инономис 
ване, замислен нато първа от
бранителна линия на основните 
предпоставки на производстве
ния план за тази година, не 
само отбрани позициите на 
ООСТ, но „Тигър“ за половин 
година увеличи дохода за над
2 650 000 динара, а предвидено 
е, че за цяла година финансо
вите стойности ще бъдат
3 320 000 динара. За половин 
година „новата стабилизаци
онна програма“ е осъществена 
за 80 на сто. На „чисти сурови 
ни“, канто обичат да назва 
ват в „Тигър“ е икономисано 
98,5 на сто от планираните ико 
номии за цяла година, на непо 
средствени разходи 52,6, израз 
ходване на пари 43,1, електри
ческа енергия 34,1 на сто 
(планът не е осъществен пора 
ди поскъпване на електричната 
енергия).

■Ч.

ВЪВколичества сезонни стоки 
второто полугодие очакват още 
по-голяма реализация.

„Тигровата“ основна органи
зация на сдружения труд „Ди
митровград“ на края на първо 
то полугодие тази година има
ше твърде забележителни ре 
зултати. Работниците на този 
колентив все по-успешно раз
решаваха всички сложни дело 
ви и стопански проблеми. Рав
носметката показа, че тази 
ООСТ за шест месеца е осъ
ществила над 73 милиона реа-

постигнатиУспехите не са 
поради стечение на пазарните 
условия, но с извтщредни уси
лия и на самоуправителните ор 
гани, и на органите на управ
ление, и специалистите, и нолен 
тива изцяло. За шест месеца, 
например „Тигър“ е осъщест- 

28 милиона доход,

Полугодишните баланси 
стопанските организации в Бо- 
силеградска община 
бързо увеличаване 
доход, по-голям с 40 на сто в 
сравнение 
на миналата година и сега въз
лизащ на 58 милиона динара.

на в сравнение със същия период 
на миналата година. За фондо 
вете са отделени 2,2 милиона 
динара, което е почти на мина 
логодишно равнище.

Незначителните средства, от 
делени във фондовете, говорят 
за все още слабата възпроиз- 
водствена мощност на стопанс 
ките организации в Босилеград 
ска община.

показват 
на общия

със същия период авил над

Най-динамичен ръст на об
щия доход забележи занаятчи 
йското предприятие „Услуга“, 
най-слаб Ветеринарната 
ция. Общият доход двойно е
увелйчен и в Секцията на Гор- Х°А има Ветеринарната станция

(2875 динара) и търговското 
предприятие „Слога" 2502 ди
нара). Най-голям брой нови ра
ботници са приети в занаятчи 
йското предприятие „Услуга“ 
(87) и в Секцията на горското 
стопанство (55).

а
стан-

Най-висок среден личен до
ското стопанство.

ПО-ДОБРИ ИКОНОМИИ от 
ЛАНИ

Данните показват, че разхо
дите по-бавно се увеличават 
сравнение с ръстта на общия 
доход. Това говори, че се по 
добрява икономичността в ра 
ботата на стопанските органи 
зации. В абсолютен износ 
разходваните оредства 
зат на 12 милиона

в

За отбелязване е, че платеж 
оспособността на стопанските 
организации все още не задо
волява изключение 
ята на горското 
Трудности в това

на Секцииз стопанство. НЕ НАПУСКАТ
ЧУДЕСТРАННИЯ ПАЗАР

възли- 
динара и се 

отнасят главно на осъществе
ните производствени и непрои 
зводствени услуги. В структура 
та на разходите средствата за 
набавка на търговски стоки 
мат челно място.

отношение 
имат почти всички други. Много 
пъти през изтеклите шест ме
сеци деловите им приятели сво 
ите дългове наплащаха посред 
ством съда, за което са запла 
тени съдебни

Върху износа на фолии и гу 
мени технически стоки, димит
ровградският производител на 
гумени
около 1 500 000 динара. Причи
ните са прости. В своите произ 
ведения „вгражда“ 
суровини, чиито цени се увели 
чават, а продажните цени 
световния

В Гумарския цехзае
разходи от 55 лизация, а годишният план ги 

задължава да осъществят 160 
милиона общ доход. С оглед, 
че „Тигър“ произвежда

произведения загубинад четири милиона и 16 хиля 
ди е чистият доход. Измерено 
с физическия обем

хиляди динара.Трябва да се отбележи, че 
разходите по-бързо са се уве 
личавали на произ

водството, производителността 
на труда е увеличена за 3,8 на 
сто. По-конкретно 
то един работник в тази орга
низация за шест месеца през 
миналата година е произвел 
I'57 тона различни стоки, през 
същия период тази година 
произвел 1,63. тона. Това 
чава, че физичесния обем 
производството е увеличен нп 
личествено за 3,5 на сто а по 
стойност 31,2 на сто. Не се на 
сае за увеличаване на цените
извп„ао0ВЛаДЯване на ново про изводство, особено „типи“ не 
Цове, твърде търсени 
ра и то по

В. В.от ръстта на общия 
доход при търговското пред
приятие „Слога“, Ветеринарна 
та станция и Секцията на горс
кото стопанство.

големи домашни

наказано, докаВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА пазар на готовите 
произведения са същите. Оба
че, „гумарците“ и не помислят 
да отстъпват от износа по по- 

0 вече причини. Смятат, че поне
же изнасят значителни 

на чества на западния пазар, да
ват работа на хората в четири 
смени. Това е много по-добре, 
отколко капацитетите да работ 
ят с половин мощност. От дру 
га страна, чуждестранните ку
пувачи приемат техните произ 
ведения, което означава, че са 
по световните норми и че са 
конкуренти и на така подбра-

ИНОНОМИИТЕ плпгл^л ”ите световни пазара, кикъвто
Е ДаДОХА е западногерманският. ПО

ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ Гат° се касае за това в „Тигър“ 
е пословицата: „Да не се за- 

при условията нп ИЗН0са П0 ниноя цена,
билността в соаам^иГаТ° рента Жм 0глеД на неблагоприятния 
лата година Рсравнение с мина Финансов ефект 
на отоЛо32 рачещи43 33 9'4 Раб°™иците 
хо!иУВеЛИЧение на личните

Боси Най-«исниятН0 33 И'9 на сто- инисният личен доход
РаВ2То»яНаИ'ВИС0НИя 34°8 
Ра- 1ова все още е 
нисно от ^ 
нище. Но,

За обектите в изграждане 

има средства
Що се отнася до 

разходи, които нямат 
лено-услужен характер, те са 
главно на миналогодишно 

Единствено

останалите 
промиш

коли-озна-рав- 
по-бърз 
и днев-

нище.
ръст бележат пътните ните.

ДОХОДИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ

Благодарение 
та икономичност

на подобрена- в Босилеградска община 
„ ,,, през изтенли- ма обекти, в изграждане

шест месеци, стопанските ноито да не са осигурени 
тмиъИЗаЦИИ а Босилеградска Об вестиционни средства. Това е
Хна осъществиха и по-голям констатирала Службата на об- 
ДОХОД. Най-бърз ръст на дохо- Щественото счетоводство 
да оележат: Земеделоната но- анализа, с който ще бъдат за- 
операция. Автотранспортното познати Общинската снупщи- 
ппрлппИЯ™е и, Занаятчийското на и обществено-политически- 
предприятие „Услуга“. те организации.

Инак на На територията на общината
шината » територията на об- сега се строят девет обект!
Г14 Милно?аЩеСТВеН Д0Х°Л ЧИЯТ0 стойност, според КТа' 
е * Милиона Динара, което тосметната документация
Постигнатият “7°б1ЦИя А°Х°Д- лиза на 10 милиона и 13б',
НИК възлиза наД022ОДззоадиРнаабрТ ^ Чв™РИ °6еКТа се
което все още не задоволява
зул^тТ™6 С р°с™™атите ре зултати в ср
бия. Най-голям доход от 35 хи-
АвтотрАаТспРоартнотоРабОТНИК

тие.

ня- строят още от по-рано, но 
още не са довършени.

За изграждане на обентите 
трудовите организации 
гурили собствени средства от 
около 6 милиона

все на паза-за достъпни цени.ин-
са оси-

в
динара и от 

кредити 4 милиона и 190 хиля
ди динара.

Най-много™ ,оп средства (3 мили
она и 130 хиляди динара) ще 
се изразходват за изграждане 
на Дома на

в момента“. 
Л1 „Димитровград“

анват да се подобрят услови 
ята на пласмента и още нещо 
веднаж загубената позиция дос 
та трудно се връща. Причина- 
конкурентите са твърде силни и 

оеп^п далеч по- Сръчни- Поради това още сега 
колекИтиарНСК0Т° рав' ”щабът на специалистите" об-

2^и1а'ПГ^ГЛоЛаоТдарР- Та“д-аПОпАр-Вкоя3таоС;ееАВбаъга

иоТиц! °Ще П0'ТРУАН0' °СОбеНО ~
трй:зеац;ги

В

осигуряпроек- нултурата и 3 ми
лиона динара за хотела 
леград.

До-
вхиля

е
В. В. дина-

Кострошевци получиима 
предприя- се насае за 

вен каучун.
внасяне напрограма на 

мероприяти- 
с Такова увелми»!, заДоволява
те доходи^ тора!Т1На лични 
отбрани основннтр а’ за Аа
ки на плана и ото™пРе^постае и фактоРи 
приятни условия зТспП°'6лаго На 
та година. за слеДваща-

изкустток Я,

И накрая, „гумарците“ 
преждават

пред у.
всички заинтересо- 

1 при изготвянето
През изтеклите шест месени 

стопанските организации ед! 
деляха от дохода си много по
вече средства за лични дохо
диотнолното във фондовете 
В това отношение в по-незавид 
но положение се намират- тър 
говсното предприятие „Слога‘Р 
ьенцията на горското стопанст’ 
во и Ветеринарната 

Общо от дохода 
организации отделиха за

нк^Нос-оГевцГ^Г 

п!х19н;27ГОДепНтаемСверУВте7авС УС'

С^пТл7еТ° на Ръноводители от 
УФДУлишка община начело с
на0Об,„ПеТрОВИЧ' председател 

бщинската скупщина бр 
предадена на употреба елект- 
рическата мрежа. Построяване
то на още един трафопост да 
лекопровод от около 2 км’ и 
селска електрическа мрежа с 
железобетонни стълбове сточ 
ва около 920 хиляди динара По

Кпр?рЩНОСТ и населението на 
Кострошевци, включвайки и до 
броволния труд. Над 100 дома
кинства получиха

средносрочните и 
ни .планове

дългосроч 
на развитие на об- 

Щ-ината да не забравят 
че „Тигър“ са необходими 
за Ци-и за разширяване и 
,, низиране на

при
Ако се вземе че на 

инвести
предвид 

взима повече
-Щия периТо°днВаГнВаНлеаНтГ 
на което в абсолютна 
Ставлява 4 722 000
ва е

общността 
139,4 на

модер- 
мощностите. Това

елентричес-ни тон.

Кострошевци е петото 
в Клисурсния район, които по 
лучи ток. Остава да се еледтпи 
фицират още Паля, Колунито 
И някои махали в Класура Ц

годи 
сума пред 

Динара, тога 
колекти- 

гова число,'— ко. 
говори за

станция, 
стопанските 

лични 
дина 

сто повече

е условие за 
добряване 
билност 
да отстоява на 
и на

по-нататъшно по-село
на деловата 

и унрепване
рента- 

на ООСТ 
конкуренцията

очевидно 
ва изтъкват

защо в
те си доходи 9,3 милиона 
ра, което е с 57 на гато се 

та- Фондовете 
на личните

домашния иакумулация-
и Увеличаване нния пазаР- 

доходи. Обществе

на чуждестра
М. Величнов
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ИЗ ПРОЕКТОЗАКОНА

УНИЩОЖЕНА РЕКОЛТАТА 

ВЪВ ВИСОК
I

Мерки за по-ефикасен 

самоуправителен контрол — НАСЕЛЕНИЕТО БЕЗ СРЕДСТВА 
АКЦИЯ ЗА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ СЕЛА.

ЗА ЖИВОТ — ОРГАНИЗИРА СЕ

Преди Десетия 
Съюза на

конгрес на 
югославските кому

нисти и новата Конституция 
ществуваха възможности за 
употреба със

низацията на сдружения труд, 
с всички решения. Работникът 
има право да 
всички документи, всички реше 
ния, отчети за материално-фи 
нансовата работа в трудовата 
организация. Това е негово пря 
ко и неотчуждимо право, кое
то в проектозакона е ясно под
чертано. И не само 
проектозакона е внесено 
дълг на компетентните органи, 
специално работническия 
вет, да осигурят това право на 
всеки работник.

лизат на 10 140 000 динара. В 
осемте' села на Висок с 418 до 
макинства и оноло 1 200 жите
ли на 693 хектара под зърнени 
култури, 68 — картофи, 43 — 
слънчоглед, 86 — фасул, 143 
— висонодобивни треви и око
ло 60 хектара овошки почти и 
няма род. Комисиите при мест 
ните общности съвместно с об 
щинската номисия преценяват, 
че са унищожени около 500 то 
на пшеница, 120 ечемик, 200 
овес, 150 царевица, 80 слънчо 
глед, по сто тона фасул и зе
ленчуци, над 500 тона сено и 
пр. С пясък и камъни са заси
пани много ливади, ниви и гра
дини.

Iсъ- се запознае сзло
самоуправление

то, посегателства върху жизне 
ните права на трудещите 
върху общественото имущест
во. Антисамоуправителните си
ли използваха всяка възмож
ност и начин за да се доберат 
до материални 
сметка на обществото, на 
то по такъв начин 
голяма вреда. За това в 
среди способствуваше и слаби 
ят работнически контрол. Там 
господствуваха техно-бюрокра- 
тически сили, които непрекъс
нато атакуваха основите на на
шата самоуправителна система.

. е Х - г:.1 •••*: • :Л;- •- .-ЩЩ-се,

това. В 
катосредства за 

кое 
нанасяха 

много

съ-

ПОСРЕДСТВЕН КОНТРОЛ

Самоуправителните, деловите 
и ръководните органи са длъж 
ни. ако работникът се отнесе 
до тях — да му дадат възмож 
ност да се запознае с тяхната 
работа, а в обсега на своята 
дейност да отговарят на зада
дени въпроси. За даване на 
предложения и мнения и упраж 
няването на контрол работникът 
не може да бъде подведен под 
отговорност, нито да бъде до
веден в лошо положение.

ПРЯК КОНТРОЛ

В редица революционни ме
роприятия, предприети в на
шето общество след Писмото, 
важно място заема обществен 
ият контрол, на първо място 
самоуправителният работничес
ки контрол.

Предложени са спешни 
роприятия за помощ на наст- 
радалото население.

След градушката ме-

Отчетът на комисията за пре 
ценка на щетите от природни 
бедствия в Димитровград е по 
разителен. На 4034 хектара пло 
щи, собственост на стопаните 
в осем села на района Висок 
градушката е унищожила 

всичко.
Каменица, 

ци и Волев

Ощетени са и къщи, пътища, 
мостове и други стопански и 
комунални обекти. Щетите въз- М. Б.

Ще се създаде Кооперативен 
съюз в Югославия

Основите на този контрол 
бяха положени на Десетия 
грес на СЮК и с новата Конс
титуция, 
сдружения труд, който се на
мира на публично обсъждане, 
са изнесени основните положе
ния на тази важна за работни
ческата класа институция. В 
разпоредбите за самоуправител 
ния работнически контрол точ
но е казано как работниците 
трябва да осъществяват този 
контрол. Според законните раз 
поредби, той трябва да се уп
ражнява по три начина: пряко, 
посредством органите на управ 
ление и посредством самоулра- 
вителния работнически контрол.

И самоуправителните, и дру
гите органи, са длъжни да да
дат възможност на работници
те да упражняват контрол над 
работата им. Решения и заклю
чения, които са от интерес за 
действуването на самоуправи- 
телния работнически контрол 
трябва да бъдат публикувани 
най-късно седем дни от провеж 
дането на заседанието, на кое 
то са приети.

В проектозакона подробно 
са регулирани работата, права
та и задълженията на самоуп- 
равителния работнически кон
трол. Утвърдени са и реда и на 
чина за избиране и отзоваване 
на работническия контрол. Всич 
но това се върши с една един 
ствена цел: да се повиши об
щата отговорност в нашето са 
моуправително общество.

поч- 
Брайков- 

Изатов-
втикон

ЦИ,
В проектозакона за Инициативният комитет за 

създаване на кооперативен 
съюз в Югославия, съставен от 
представители на кооперациите 
и обществено-политическите ор 
ганизации, е решил в начало
то на идната година да се със 
той учредително събрание на 
съюза. Дотогава ще бъде изгот 
вено самоуправително споразу 
мение, проектостатут, програма 
за работа и други документи, 
необходими за нормална рабо
та на тази асоциация.

Както се изтъква в тезисите, 
кооперативният съюз ще пред 
ставлява организирана общест 
вена сила на селскостопански
те производители и работници
те, която ще има решаващо 
влияние в разрешаването на 
множество въпроси на социа
листическото самоуправително

дол е уни
щожена цялата реколта. От 293 
хектара пшеница са били ожъ- 
нати едвам 10 — 15 на сто.

сдружаване в тази област. То
ва са най-напред въпроси, от
насящи се до самоуправление
то в кооперациите, икономичес 
ката система, производството, 
разпределението, преработката 
и оборота на селскостопански 
произведения, развитието 
селското стопанство и селото 
и подобни.

Създаването на кооперати- 
съюз в Югославия всъщ- 
ще бъде изява на самоуп

Комисията
градушката е унищожила 
пълно неприбраната 
овес, фасул, зеленчуци, 
и царевица за 80 на сто, ово- 
щията за около 70 на сто, се
ното и окосените отави за 80 
на сто, а пасищата просто са 
оголени и е останала само 
пръст. Бедствието във Висок е 
изправило хората пред въпро
са за прехрана на населението 
и добитъка. Констатира се, че 
значително е пострадало и лов 
ното стопанство, понеже гра
душката е избила много птици 
и зайци.

констатира, че
на-

пшеница,
ечемик на

вен
ност
равително организиране на ко
оперативните съюзи в републи 
ките и автономните области у 
нас. От три години насам в СР 
Словения работи такъв 
миналата година е създаден 
СР Хърватско: неотдавна 
даден кооперативен съюз и в 
САП Войводина, а такива 
създават вече и в СР Македо
ния и САП Косово.

съюз,
Всеки работник има право да 

бъде запознат и осведомен за 
всичко, което е от значение за 
неговия живот и работа в орга

в
е съз

се

ЩЕТИТЕ ОТ ЛОШОТО ВРЕМЕС ФОТООБЕКТИВ ВЪВ висок

Буйните потоци задигаха всично. На сним- 
водата е отнесла всичко от двора на Бо

ян Васов в Болеводол.
■ И от царевиците нищо не остана. Градуш

ката и „наби в дън земя." и по нивите стърчи са
мо цпровичан.

Каменица са повредени. Пътищата са унищоже
ни. Гората остана без листа.

Според груби преценки щетите от лошото 
време надминават 10 милиона динара.

След катастрофата пред къщата на Слав
чо Минов в Болевдол. Керемидите на къщата са 
изпочупени, дърветата в двора също.

От слънчогледа не е останало „нито име", 
дето се назпа. Стихията го унищожи нафълно.

И най-възрастните хора във Висок не помнят 
такъв ураган. На 28 август след обед Висои зах
вана страхотна буря. За половин час водната 
сприя унищожи напълно неприбраната ренолта в 
мерите на с. Каменица и Болевдол. Големи щети 
нанесе и на останалите села: Брайновци, Изатов- 
ци, Вълновия, Горни и Долни Криводол.

Градушка придружена със силен вятър, пре
дизвика наводнение. Много къщи в Болев дол и

ката

Текст и скимни: 
В Петров© -10о
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щщ^ттт
БРИГА1ИТЕ ЗАМИНАХА ДОВОЛНИ

СКА <:цмпип_л
от ТИТОВИЯ ФОНДЗА СТИПЕНДИИ

ЗАВЪРШИХА МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИ АКЦИИ В СЪРБИЯ Конкурсът до 1 октомври
Миналата година стипендии 

ОТ Титовия фонд получиха 10 
димитровградски студенти. Са
мо шестима от тях са пред
ставили удостоверения за ус- 
пеха си през миналата година. 
Защо останалите четирима сти 
пендианти не са представили 
такъв документ в общинския 
синдикален съвет не е извест-

М. Б.

В ПЕТТЕ ТРУДОВИ АНЦИИ В СР СЪРБИя УЧАСТВУВАХА НАД 6 ХИЛЯДИ МЛАДЕЖИ 
И ДЕВОЙКИ ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА СТРАНАТА. * МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИ АКЦИИ 
— ШНОЛИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО.

ТАЗИ ГОДИНА в Централна 
Сърбия бяха пет съюзни мла
дежки трудови акции: „Мора
ва 75”, „Белград — Бар“, „Ниш 
75", „Копаонин 75“ и „Шабац 
75“. В тях взеха участие над 
шест хиляди младежи и девой 
ни от всични наши републики, 
и автономни области. Освен 
тях в трудовите акции в Цен
трална Сърбия участвуваха и 
девойки и младежи от Съвет
ския съюз, Унгария, Судан и 
други страни.

Нянолно хиляди младежи се 
завърнаха от акциите е дипло 
ми на полуквалифицирани ра
ботници, с нови знания.

Коннурсьт за набиране сти
пендианти за Титовия фонд за 
школуване на работници и де
ца на работници и тази година 
е открит до 1 октомври. Досе
га в Димитровградска община 
се конкурирали общо пет кан
дидати със завършена гимна- 

Изглежда, че тази година 
няма да търси нито

Анцията „Ниш 75 е най- 
старата в Сърбия. Градът се 
урежда вече шест години. То
ва лято 27 бригади с около 
1400 бригадири работиха върху 
изграждане на водопроводна и 
канализационна мрежа, пощен- 
око-телеграфска мрежа, асфал 
тиране на улици и пътища и ар 
хеологичесни разкопки в окол
ността на Ниш.

В заключителните работи на 
ж. п. линията Белград — Бар 
тази
ди с над хиляда младежи и де
войки, канто и една бригада

Комендантите на трудовите 
акции в Сърбия бяха единоду 
шни в оценката, че трудовите 
акции оправдаха своето съще 
ствуване, канто в обществено- 
политическо, така и 
мическо отношение. п

Бригадирите от „Морава 75" 
тази година завършиха бента 
на Синиришния поток и Йова- 
новашна река. Стойността на 
извършените работи е над 7 
милиона динара. След като 
бъде регулирано и коритото на 
Ресава 69 общини в Поморави 
ето с 37 хиляди кв. км ще бъ
дат напълно предпазени от на
воднения.

зия.
стипендия 
един работник от непосредст
веното производство.

иноно-
но.

ИНТЕРЕСНО

АМСТЕРДАМ—ЕВРОПЕЙСКИ
ЦЕНТЪР ЗА ХЕРОИН

година работиха 21 брига

вно от САЩ. Благодарение на 
сътрудничеството между холан 
дската' полиция и полициите в 
други страни са арестувани 54 
контрабандисти на опиум, пре
дназначен за Амстердам. Но 
този брой арестувани е малка 
част от голямата „група” кон
трабандисти, така че на амстер 
дамската черна борса все още 
пристигат 
хероин.

През последните две години 
Амстердам е станал един 
главните европейски центрове 
на опиума хероин. Това узна
ваме от амстердамското месе 
чно списание „Полиция”.

на ветерани...
Почти на всични трудови ан 

ции е осъществено тясно 
сътрудничество с местните об
щности, трудовите организа
ции и военните поделения. Бри 
гадирите се застъпват в пред
стоящия обществен план за 
развитие на СР Сърбия да на
мерят своето място и младе
жките трудови акции.

Последните се обособиха и 
като шноли на самоуправители 
те. Тук младежта се запознава 
със същността на самоуправле 
нието. Голямо число младежи 
и девойки завършиха политиче 
ски школи стъпиха в редовете 
на СЮК. Свързват са нови 
познанства. Побратимяват се 
бригади от различни нраища 
на страната. Така младежките 
трудови акции станаха и ковач 
ница на по-нататъшното разви
тие и укрепване на братството 
и единството, най-ценната при 
добивна на нашата народна ре
волюция.

от

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

. МОХАМЕД ЩЕ ОТИДЕ 

ДО БРЕГА“
Списанието между другото 

осведомява, че през 1975 го
дина полицията е взела 11 кило 
грама, а през 1974 година 16 
килограма хероин, донесен гла

големи количества

воевременно самоуправителният орган в ООСТ „Дими
тровград" в Димитровград реши да стипендира всички 
ученици завършили димитровградската гимназия, които 
се запишат на един от техническите факултети, иконо

мически, юридически. Преди абитуриентските изпити, през 
юни тази година, номпетентните от „Тигър” запознаха учили
щните органи за решението и поканиха матурантите да се 
договорят във връзка със стипендирането и записването на 
съответните факултети. Неочаквано за всички, а най-много 
за хората от „Тигър", на насрочения разговор не дошъл нито 
един ученик!

Освен това „Димитровград" и тази година „се намеси“ 
Гумарсната школа в Пирот от Димитровградска община да 
приеме всички кандидати без оглед на успеха им. Миналата го
дина се явили само трима и тримата били приети, а тази от 
4 души — приеха трима. Условие за приемането винаги е 
бил успехът. Но и ученици с „Вукова диплома“ са държали 
квалификационни изпит.

В Службата по настаняване на работа в Димитровград 
има много регистрирани със завършена гимназия. И едно чи
сло от тях никак не ще да разбере, че с гимназиална дипло
ма малки са възможностите да получат работа.

Следователно, когато се касае за по-нататъшно шнолу- 
ване на децата, родителите са длъжни в най-тясно сътрудни
чество с „Димитровград", младежката организация, образова- 
телнта общност и самоуправителната общност на интересите 
за насочено образование да намерят общ език с децата си и 
да окажат влияние върху тяхната професионална ориентация.

Стипендирането на кадри е и политически въпрос, за
сягащ не само стандарта, но и кадровия състав на организа
цията на сдружения труд, от което зависи развитието на об
щината като цяло.

Макар че никой не се яви на предложението за дого
вор на най-голямата трудова организация в Димитровград, хо
рата в нея изхождат от народната пословица: „Когато не ще 
брегът да отиде до Мохамед — тогава Мохамед ще отиде 
до брега”. Тези дни обявиха конкурс за даване на стипендии 
на всични ученици, завършили димитровградската гимназия, 
които иснат да следват някой от посочените фанултети.

С МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ,
ИЗПРАЩАЙТЕ СТАТИИ, СТИХОТВОРЕНИЯ, 
РАЗКАЗИ И СНИМКИ ЗА ВАШАТА „МЛА
ДЕЖКА СТРАНИЦА”. ПУБЛИКУВАНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ СЕ ХОНОРУВАТ.

СЛАВКО КРЪСТЕВ — ЖИВКО ВИДЕНОВ

Формирането иа Цирибродския парти
зански отряд „Момчил войвода'' (2)

Началото на 1944 година до
нася прелом и в този край. Ак 
циите на партизанските отряди 
на територията на Лужница, Пи 
рот и Църна трава допринасят 
вече през втората половина на 
април същата година група бор 
ци от българсната 
от нашата територия да влязат 
в редовете на НОВЮ, относно 
в теренната чета 
кия партизански отряд, 
формирането на Пиротския пар 
тизансни отряд тази група бой 
ци влизат в състава му.

състава си има вече 34 бойци. 
Повечето бойци в отряда са хо
ра от българсната народност от 
територията на Димитровград 
и околността. Над 80% борци 
са младежи до 20-годишна 
раст.

С оглед че Царибродският 
партизансни отряд се формира 
във Висок, то и неговите пър
ви акции стават на тази терито 
рия и са насочени с

през юли с подкрепата на насе 
лението от Висок, извърши гол 
ям брой акции в селата Сен- 
кос, Каменица, Горни и Долни 
Криводол (11 и 12 юни 1944 г.). 
На 15 юни 1944 година Цари
бродският партизансни

въз-
отряд

заедно с II чета на Пиротския 
народоосвободителен

народност

партизан
ски отряд', напада село Камени 
„„„ общинската
власт, опожарява сградата и 
хива на фашистката община, 
^лед тази акция към отряда се 
'причисляват 5 младежи от Ка
меница и околността. След та
зи акция в село Каменица 
?я°и„ОСВОб0,гдението не е възс-
^асГотп аРСКа Фашистка 
аласт. Отрядът напълно е при
ет от жителите на селата Сено 
дът ®ъакот1я' Криводол. Отря 
осведомяван4 за' СВОевРе™ 
неприятелските
рията.

На 21

на Нишавс- 
При Ца, ликвидира

п цел:
Ликвидация на български

те фашистки органи на власт 
формиране на народоосвободи- 
телни отбори и създаване 
свободна територия.

Разрушаване на преработ 
вателните центрове за мляко 
(мандри), които работят за пот 
ребностите на окупатора и да
прнвио6™ НеПРИятеЛЯ да върши 
реквизиция на хранителните

арМ. Б.

С минаването на Пиротския 
народоосвободителен партизан
ски отряд на терените на Горно 
Понишавие и Висон, създават 
се условия за формирането на 
Царибродския партизански на
родоосвободителен отряд. Имай 
" предвид, Окръж
ният комитет на ЮКП в Пирот 
нъм края на месец май 1944 
година взима решение за фор
мирането на Царибродския 
тизансни отряд. За ядро на 
отряда се отделя група от 10 
боици от състава на Пиротския 
народоосвободителен партизанс
ки отряд, в което влизат и пе
тима партизани от българската 
народност. к

- МЛАДИ ПОЕТИ - на

все

Сретен Митов

ки всичко товати...
Политическо ДеЙСТВVпяи,>

ригг-г:
на ДвГеИние?оАиаНнИа <2ЖГ“« 
ниИбяхаИн°а ^иГ^

Създаване на условия за 
омасовяване на движението и 
приемане на нови бойци от 
Цялата територия, на която жи 
вее българската народност.

движението на 
сили на терито-

И разби ти сърцето ми 
сред метежния си път,
На тъгата росен полъхът 

е странен
през далечните небОсклони ...

пар

вавапрослоавутТа°тВаалСоевнаПРебИ-

а българските фашисти,
рота 
цело 

в зенътра на 
селото излиза на митинг. Заед 
'но с борците на отряда се взи 
ма решение за унищоването на 
мандрата. Всични готови 
ти се разделят

територия.
нупното население*

Вече на 2 юни 1944 година
Ти тъгата свила си 
в своите омайващи недра ... 
И морен, морен 
съм аз тук ...

в местността „Изворище“ над 
село Сенонос, е формиран Ца- 
рибродсният партизански 
„Момчил

цо продук 
на населението 

при условие цялата стона доб- 
Ре да се скрие от 

На 22 юни войниците от Лов 
ната рота от Комщица

акциите на отряда
Въпреки "

тав и слабо

отряд 
войвода“. Набързо

след създаването малочислен по 
въоръжен, отрядът

неприятеля.му. отрядът в със-
вършатСТРАНИЦА 8

БРАТСТВО * 12 септември 1975



Е НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

В Димитровград няма
помещения-по селата

ученици
* ВСЕ ОЩЕ БЕЗ ДОСТАТЪЧЕН БРОЙ УЧЕБНИЦИ

Въпреки всестранните подго ния и дори се работи и в ма-
товки за обезпечаване на на- зето. Освен това, има паралел-

набавка надри, помещения, ки и с по 38 ученика, което е
учебници и т. н., основните учи над законният максимум, до
лища в Димитровградска об- пускащ 30 ученика в паралел-
щина и тази учебна година се ка.

проблеми.срещат с По въпросамного разискваха и
В основното училище ,,Моша 

Пияде” в Димитровград най-ос-
Изпълнителният отбор на ССРН
и Председателството на Об-

тър е проблемът за помещени- щинската конференция на Съю
ята. В сравнение за на синдикатите в Димитров-с миналата
учебна година, когато броят на град, а изход ще се търси и
учениците беше 1004, сега в в течение на тази седмица.
димитровградското основно учи 
лище ще се учат петдесет

Едно от решенията е в рекон
струкцията на старата учили-

ученика повече. Учебните по- щна сграда, която е ход.в
мещения недостигат, въпреки 
че училището работи в три 
смени. Това затруднява работа
та и на учениците, и на препо
давателите. Ползват се непод
ходящи за обучение помеще-

Също така ще се потърсят по 
мещения от гимназията.

За разлика от основното 
училище в Димитровград, къде 
то има много ученици, малко
то ученици е най-характерният

физическо, музиклно възпита
ние и изобразително изкуство 
В основното училище в Т. Одо 
ровци няма преподаватели по 
физика, химия, музикално въз
питание и изобразително изку
ство. Преподаватели по физи
ческо възпитание, музикално 
възпитание и изобразително из 
куство няма и в Смиловци, До 
лна Невля и Поганово.

И тази година във всички ос 
новни училища ще работят уче 
ническите столове. Цената е 
от 45 до 50 динара на месец 
а за бедните ученици ще бъде 
безплатно или ще заплащат по 
намалени цени.

проблем за основните и подве
домствените училища по села
та. В петте райони осемнласо- 
ви училища има 537 ученика в 
32 паралелки. В 28 от тях бро
ят на учениците е под 20, а в 
отделенията в Бребевница, Г. 
Невля, Барйе, Драговита, Ис- 
кровци и Радейна във всичките 
четири ще учат по-малко от 10 
ученика. Оттук един интересен 
факт: докато в Димитровград 
за един ученик са изразходват 
2466 динара годишно в Погано
во тази сума възлиза на 8384 
динара.

С оглед на обстоятелството, 
че броят на учениците по села 
та ежегодно намалява рациона 
лизацията на училищната мре- 

е жа в Димитровградска община 
е основен въпрос, пред който 
тази година е изправена обра
зователната общност.

Учебниците също са един от 
М. Б. належащите проблеми. Макар

че навреме е търсена доставка 
та им все още няма достатъ
чен брой учебници. Това особе
•но се отнася за книгите, преве 
дени на български език. Следо 
вателно. книгоразпространява- 
нето не е на желаното равни
ще.ДИМИТРОВГРАД

И тази година известен брой 
ученици ще получат някои уче 
бници безплатно. За целта об
щността за основно образова
ние е отделила 50 хиляди ди
нара.

Проблемът във връзка с пре 
подавателския кадър не е тол 
нова изострен. Но все пак ня
ма някои специалисти. В 
меница няма преподаватели по

УЧЕНИЧЕСКА ЕКСКУРЗИЯ
Стана система учениците от 

осми клас на основното учили
ще „Моша Пияде” в Димитров 
град всяка година да организи 
рат няколкодневна екскурзия. 
Тази година на 10, 11 и 
септември те обиколиха забе
лежителни 
ски градове з Западна Сърбия. 
Посетиха Нрагуевзц. Чачак, Ти 
тово Ужице, Надиняча, Върня- 
чка баня. Крушевац със „Сло- 
бодището" и др. места.
_ Това същевременно бе удо

бен случай учениците да се за
познаят с природните красоти 
в тази част на републиката и с 
важни исторически места (съо 
тветно и дати, от Народоосво- 
бодителната борба, стопанските 
и културни постижения.

За покриване разноските на 
екскурзията всеки ученик 
внесъл по 340 динара. Остана
лата част от разносните поема 
училището.

12 Ка-
А. Д.

културно-историче-

НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА В МОСКВА

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА 

ЮГОСЛАВСКАТА КНИГА
отряда с II чета на Пиротския 
отряд действува в района на 
Дълги дел, Чипровци (НР Бълга 
рия). В този край партизаните 
имат пълната подкрепа на не- 
селението, което още през 
1923 година е изпитало върху 
гърба си злодеянията на българ 
ските фашисти. През нощта, 
докато трае акцията в село 
Дълги дел, от близкия гарнизон 
б'ьлгарските фашисти успяват с 
камиони да прехвърлят голям 
брой войници и се опитват да 
обкръжат нашите сили, намира 
иди се в селото. Дадена е зало 
вед за оттегляне по посока сед 
лото на Стара планина. Свобод 
ното изтегляне на отряда оси
гуряват група борци, с които 
командува командирът на пи- 
ротската чета. С прецизен огън 
от автоматично оръжие тази 
група спира проникването на 
неприятелските войници все до 
момента, когато и последният 
лартизан не успява да напусне 
селото.
Веднага след тази акция, на 20. 

последва акция в село Чип

блокада на селото. Тормозят 
населението, правят обиск 
и търсят разделените стоки да 
се върнат на окупатора. Блока 
дата на селото продължава цял

далеч по-числен неприятел, то 
главният сблъсък на нашите и 
неприятелските сили става в» са 
мия ценътр на селото, около 
общинската сграда. Борбата с 
неприятелските войници трае 
почти 4 часа. За това време оп 
ределените групи за опожаря
ване на общината и ликвидира 
нето на мандрата изпълняват 
своята задача. В тази борба, 
освен няколко ранени партиза
ни на нашата страна други 
жертви няма. Неприятелската 
страна има — един офицер и 
повече войници убити или ра
нени.

* НАШИ КНИГОИЗДАТЕЛИ 
ПОЛУЧИХА ДВА ЗЛАТНИ И 
ПЕТ БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

На международната изложба 
„Книгата в служба на мира и 
прогреса“, която тези дни е 
уредена в Москва, за югослав 
ската книга владее огромно ин 
тересование — изтъква Еленно 
Бучевац, секретар на нашия 
щанд и директор на Сдруже
нието на книгоиздателите в 
Югославия. За този голям ус
пех на нашата книга в Москва 
ярко говорят и признанията, 
които югославските книгоизда
тели получиха там, — два злат 
ни медала за политическа и 
художествена литература, пет 
бронзови медала и една специ 
ална грамота.

Югославският щанд на това 
международно изложение на 
книгата е един от най-интерес
ните и най-посетените. Нашите 
издания са привлекателни и ху 
бави.

на книга, организиран в рамки
те на изложбата, златен медал 
получи
самоуправителен социализъм“, 
съвместно издание на „Спек
тър“ в Загреб, „Отонар Кершо 
вани" в Спатия и „Партизанска 
книга"

ден.
Осведомен за това от страна книгата „Тито, СЮК,

на нашите сътрудници, отрядът 
още същата нощ предприема 
акция и напада цялата Ловна 
рота в с. Комщица, която е нас 
танена в селското училище. Не 
приятелските войници не прих
ващат борбата през нощта. Без 
главо бягат изкачайки през про 
зорците на училището, като 
ползват тъмната нощ. В акция
та отрядът идва до оръжие и 
облекло. Характерно е, че в 
този период отрядът върши 
същевременно по няколко ак
ции в течение на един ден на 
повече посоки и в повече на
селени места, които са отдале 
чени и до 20 и повече киломе 
тра от място на пребиването 
на централната част на отряда. 
Това бе постигна по тоя начин, 
че са формирани по-малки удар 
ни групи от 3—5 добре въоръ
жени борци. Тези групи получа 
ват определени задачи, изпъл
няват ги и отново се връщат в 
състава на отряда. По тоя на
чин неприятелят никога не знае 
с какви сили разполагаме, 
нито в коя посока да насочи 
своите акции.

От ю — 12 юли по — малки 
групи на отряда действуват в 
пределите на левия бряг на ре
ка Нишава (Търн, Драговита). 
На 12 юли една група държи 
политическо събрание в село 
Драговита, разоръжава кметски 
те намесници, селската охрана 
и българските войници, намира 
щи се на отпуск. Същия ден 
12 юли, докато тези групи дей 
ствуват на отдалеченост от око 
ло 30 км от отряда, ядрото на

в Любляна. Вторият 
златен медал е присъден на 
книгата „Златото и среброто на 
Задар и Книн“, издание на 
„Турист-номерц“ в Загреб, а 
бронзови медали спечелиха: 
„Сутйеска“, издание на „Сло- 
бода" в Белград, „Млад ведеж 
от А до Ж, в издание на „Мла 
динена книга“ в Любляна, „Па 
литрата на всички бои“ на Ан
тон Вукша в издание на „Школс 
на книга“ в Загреб, „Селското 
въстание“ на Аугуст Ш 
издание на Матица хърватска 
Загреб и ннига на Ръшумович- 
Петрич „Само още сатаните ни 
липсват“ в издание на Белград 
ския графически завод. Похвал 
на грамота получи стихосбирка 
та „Песни с паста“ на Звони- 
мир Балог — издание на „Шнол 
ска книга“ в Загреб.

На 21 юли група борци от от 
ряда (9) влизат в село Комщи 
ца, опожаряват общинската ор- 
хива, ликвидира пощата и зат
вора. На 24 юли со провежда 
съвместна среща на Цариброд 
ония, Пиротския и Фердинанде 
мия отряди. (Група бойци от 
българския — Ф 
ряд идва на нашата терито
рия на 26 юли 1944 година — 
17 бойци сщаба на отряда). Тази 
група борци успява да пробие 
блокадата на българската фа
шистка войска на територията 
на България. Преполовения из 
гледнели братски са приети от 
другарите на Пиротски отряд 
и неселението от този край. 
Тъй като фердинандци идват 
твърде оскъдно въоръжени, то 
от Пиротския отряд им се дава 
значително въоръжение (авто
матично). На това съвещание 
е договорено трите отряда да 
действуват синхронизирано и 
заедно с цел да се проведат 
по-масови акции. Същевре
менно е направена реорганиза
ция трите отряда. Това е напра 
вено, защото междувременни 
от терена пристигат голям брой 
нови борци.

еноа в
ердинандски от в

На изложбата в Моснва са 
показани 1300 наши книги, пе 
чатани от 75 издателства.

На конкурса за художестве
но и техническо оформление

юли
ровци. Тази акция също се из- 

съвместно с II чета навършва
Пиротския отряд. В тази акция 
участвуват 40 борци — добро
волци. Целта на акцията е да 
се унищожи мандрата и да се 
ликвидира охраната, съставена 
от група неприятелски войни
ци, и да се ликвидира общинс 
ното управление. След влизане 
то в селото 
охрана е линвидирана без упо
требата на сила и запланувана 
та акция започва да се разви- 

според плана. Наскоро оба
че, без да знае, че сме в село 
то, колона от около 200 българ 
ски фашисти се натъква на на 
шите постове 
Тъй като нашите постове не мо 
гат да спрат настъплението на

ДИМИТРОВГРАД

Съвещание за учебното дело
Починът за създаване на по- 

рационална училищна мрежа в 
Димитровградска община пос
тепенно се претворява в орга
низирана акция и на обществе 
но-политичеоките организации. 
Мрачно напред към разрешава 
нето на тоя ноболел проблем 
представлява и състоялото се 
на 10 септември съвещание на 
директорите на основните учи
лища и Самоуправителната общ

ност на интересите по образо
вание.

На съвещанието бе извър
шен анализ на досегашното по 
ложение във връзка с училищ
ната мрежа, финансовите проб 
леми, надровите въпроси и пр. 
Бяха потърсени решения за 
сдружаване на училищата в 
единна организация на сдруже 
ния труд.

съществуващата

ва

извън селото.

(СЛЕДВА) М. Б.
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ВАБУШНИЦЛ

И Н Ф 0 Р М А Т 0 Р Подобрение на 

водоснабдяванотопи самоуправителната общност на интересите по 
здравно осигуряване Пирот

Бабушница има големи проблеми с водоснабдя
ването. Съществуващият резервоар не може да задово
ли нуждите на града и затова през летните горещини 
се чувствува недоимък на вода.

Неотдавна започна изграждането на втория етап 
на водопровода. Покрай съществуващия резервоар се 
строи още един с мощност от 250 хиляди литра вода. 
За строежа му ще бъдат изразходвани 476 хиляди ди
нара.

НАСКОРО В НОВИ САД

Конгрес за прехраната резервоар въпроса с 
водоснабдяването ще се разреши за идните няколко

С изграждането на новия

на производителите на 
е именно да начертае

Тези дни в Нови Сад ще за- използват неизползваните засе 
га селскостопански ресурси. 

Задача на предстоящия кон

грес 
храна
най-н!>сия път до тази цел.

години.
Също така в Бабушница наскоро ще започне да 

се строи канализационната мрежа.
Строителните работи извършва иомунално-услуж- 

ното предприятие „Номуналац“.

почне с работа първият югос
лавски конгрес на производи
телите на храна. Покровител на 
конгреса ще бъде президентът 
Тито, а организатор — Дружес 
твото на инженерите и техни
ците в Югославия.

НАСКОРО
М.

Ще бъде приет нов 

проектостатут
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИНедостатъчното производство 

на храна днес се превърна в 
световен проблем. В идните го 
дини той сигурно ще изпъкне 
още по-рязко. Въпреки че на
шата страна по потребление на 
храна се числи към горната гру 
па страни в-света — по един 
или друг начин се стълкновява 
с този проблем.

И добрата дума ленува...
Щом завършила — взела си 

багажа и се озовала в Димит 
ровград, в най-източната част 
на нашата страна; далеч от шу 
ма на големия град, за да пома
га на хората ...

За четиои години Драгица 
Радованович успяла да завър
ши обща медицина и стомато
логия.

— Тун на терена аз се сре- 
медицина

Тя не малко се различава от 
учехме в нниги-

Младата лекарна обща прак
тика Драгица Радованович и на 
дело потвърждава от канва пол

Освен това ще се чуе мне
нието на стотици делегати 
осигурени лица по проекта на 
|НОвия Правилник за условията 
и начина на осъществяване на 
здравна защита на осигурени
те лица в тази самоуправител- 
на общност на интересите.

Двата документа след обсто 
йно обсъждане ще бъдат вне
сени в дневния ред на Скуп
щината на общността на прие
мане.

В Пиротска, Димитровград
ска и Бабушнишка община те
зи дни се обсъжда проектоста 
тута на самоуправителната об 
щност по здравно осигуряване.

До 15 септември членовете 
на основните организации на 
сдружения труд, членовете на 
делегациите и организациите на 
Социалистическия съюз и дру
гите
организации в трите общини 
ще изнесат свои мнения, пред
ложения и забележки по про- 
ектостатута.

и

Голямото участие на храната 
в жизнените разходи става про 
блем, който има влияние върху 
всички области на обществе
ния и стопански живот у нас. 
Именно затуй нашето общест
во на развитието на селското сто 
панство напоследък придава та
ка голямо значение. То става ед 
на от първостепенните грижи 
на целокупната югославска раз 
война политика.

обществено-политически
щнах с истинската 
— разказва Драгица.

М. А. онова, което
те...

Отначало имах 
нови трудности, 
съвсем ясно накво 
какво е „усаждане“ и др. мест 
ни шопски изрази. Но вече ус
воих този говор ...

Сега не ми причинява нинак 
,ви трудности.

Драгица Радованова прегледа 
дневно и над 100 пациента. И 
за всекиго намире добра дума.

С приемерното си трудолю
бие е спечелила сърцата на хора 
та от този нрай.

Ускореното развитие на селс 
кото стопанство за Югославия 
ще е от огромно значение, за- 
щото нашата страна има солид 
ни възможности за танова раз
витие.

И ТАЗИ ГОДИНА В Ж. П. ТРАНСПОРТА известни ези 
Не ми беше

Намаление 

пенсионери 50 на сто
е „апче“,

Не става дума само заестес 
твените възможности, но е 
въпрос за големите технически
и естествени потенциали, кои
то трябва да се използват по- 
пълноценно. А за да може юго
славското

И тази година, както лани, 
от началото на септември пен
сионерите ще имат намаление 
при пътуванията. Това намале
ние ще възлиза на 50 на сто 
от цената на пътния билет в 
железопътните съобщения.

С него ще се ползват пен
сионери и трудови инвалиди, 
както и членовете на семейст
вата им.

Право на намаление от 50 
на сто пенсионерите ще полз
ват при пътуване с пътнически 
и бързи влакове, а ако пътуват, 
с други — ще си доплащат.

При купуване на билет за 
пътуване с намаление пенсио
нерите са длъжни да покажат 
пенсионерските си книжки и 
последната квитанция от полу
чената месечна пенсия.

Драгица Радованович

за може да бъде младият спе 
циалист.

селско стопанство 
да повиши днешното ниво на 
продукцията и по този начин 
да обезпечи по-добра прехра
на на югославското население, 
а след това и да изнася храни 
телни стоки — трябва да се

Н. К.

В КУРШУМЛИЯ, НА 15 СЕПТЕМВРИ

Скупщина иа Сдружението 

на пенсионеритеНА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Предпазване от хранителни отравяния На 15 септември общинското 
сдружение на пенсионерите 
Куршумлия ще бъде 
ма редовната скупщина на Меж 
дуобщинския съюз на пенсио
нерите, на която ще се обсъди 
досегашната дейност 
организация.

В работата на скупщината ще 
вземат участие и двама 
та, избрани на неотдавнашното 
Двадесет и четвърто 
заседание на 
Пирот.

в
Но от хранителните отравяния г 

се предпази всеки. Най-съществена 
е хранителните продунти и готовите 
да не се съхраняват продължително 
извън хладилника.

п делегадомакинможе да 
мярка 
храни 
време

рез лятото и есента се създават ус
ловия за разпространение на заразни забол- 
явания, предавани чрез храната: дизенте
рия, салмонелози, някои вирусни инфекции 
и др. Предпоставки за това са широката 
употреба на сурови плодове и зеленчуци, 
ано не са измити добре, съхраняването на 
хранителни продукти и готова храна продъл
жително време при стайна температура, му
хите и гризачите — всепризнати преноси
тели на редица заразни заболявания, хра
ненето с нечисти ръце. Съхраняването на 
хранителни продунти

редовно 
сдружението вВсични продунти

животинени производ (месо, птици, риба 
прясно мляно и др) да се подлагат на дос
татъчни по сила и време топлинна обработ- 

варене’ печене» пържене. Готовите 
храни, оставени от едно хранене до друго
Гат СнаМ п„Аа Се подгРяват. но и да се подла- гат на повторна топлинна обработна.

Да не се съхраняват 
храни, съдържащи яйца, 
търпели достатъчна -- 
пържеин яйца, омлети, миш-маш и др При
вземат™ МУХИ “ Гризачи 3 жилището да «вземат всични „ер„„ за унищожването 

плодовете и зеленчуците кои™ 
консумират в сурово състояние тпяКпГ
06 ПГ ЩаТеЛН° еД^ по единР а Аа 

Правилно е зеленчуците като ПЛиз 
краставици и пипеони Л ’0 Аомати' 
миещи препарати и след това обилно™37 ° 
изплакнат със силна струя вода Ст А‘* “ 
но трябва да се иашяТ.. 1 Старател- 
велените загнили части пя °*стРаняват раз- 
ленчуците. 8 пл°Д°вете и зе.

на тазиот

БАБУШНИЦА

Организирано иа почивкапо-дълго
ноито не са пре- 

обработна:

време
и на готова храна 

продължително време при стайна темпера
тура дава възможност за развитие на 
падналите миркоорганизми (независимо че 
в някои храни се намират и нормално мал
ки количества) и за размножаването им до 
такава степен, че при консумация тези хра
ни ще предизвинат хранително

топлинна
ганизации^абушнишна общи

ниците. На морето, балнеокли-

ценгомГ7® И АРУГИ поч«вни центрове годишната си почив-
а нрекараха над 120 души

добрите работници, бивши 
Ци и работници 
доходи.

бой
с мални лични

по

им.
Химичесната 

Лу юница*
ще се

промишленост 
изпрати на почивка 

м Души — от ноито 60 бяха 
оп ”орет°. а 30 в баните, над 
л1ими.КОИТ° имаха безплатна го 
АтТ "очивна- ..Комуналац“, 
„Таламбас и някои други пред 

организираха и групо-

90отравяне.

зависимост от вида и 
количеството на микроорганизмите, протича 
от лена диария до тежно стомашно-чревно 
заболяване със силни диарии и повръщане, 
висона температура и прояви на обща ин- 
тонсация.

Заболяването в
Инициативата

приятие 
Димален

дс^т°1гт~-н:
приятия г 
ви излети.

на почивка безплатно. С 
привилегия" се

аа

ВсичниД-р г. л: с _ трудови нолентиви в 
Бабушнишка община обезпечи
ха субсидии затази 

ползваха: най- годишна почивка.СТРАНИЦА 10
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРА ПО ПАЗАРА

ВЕСНА КОБИЛА-БЕЗ у 71 глоби за неспазване 

на законаДомовете на плочани, барча 
ни и ръжанчани потъват в зеле 
нина зад столетните букаци. 
Над тях се протягат гребените 
на Весна кобила, покрити 
та мъгла.

нуден половината да ги прода
ла, за да изимят останалите — 
споделя мъките си от лошото 
време Любен Младенов от 
горноръжансната махала Гера-

зареди със стоки от първа 
ходимост, мушни на население 
то през есента 
оплаква се магазинерът Влада 
Спиридонов.

нео
инспектора по пазара. Резулта 
тите в зачитането на закона и 
в защитата на потребителя ще 
бъдат по-големи, ако занапред 
се обогати сътрудничеството 
между тази инспекция и орга
ните на работническия самоуп 
равителен контрол, съдия
та за нарушения и останали
те общински органи.

Особено значение има сътру 
дничеството на инспектора по 
пазара със самоуправителните 
работнически контроли. За съ
жаление за сега единствено 
действува контролът в Земе
делската кооперация в Босиле 
град и резултатите вече се 
очитат.

По мнението на инспектора 
самоуправителните контроли 
могат най-ефикасно да дейст
вуват в премахване на редица 
аномалии в търговията, от ко
ито най-очебиеща е, че при 
поскъпването на определени 
стоки, същите не се преброя
ват. Това дава възможност ма- 
газинерите да се обогатяват 
за чужда сметка.

Разбира се, в откриването и 
премахването на отрицателни
те прояви в търговията важна 
роля имат и потребителите. Те 
-осезателно ще защитят инте
ресите си занапред ако по-не- 
посредствено сътрудничат с 
инспектора по пазара.

Инспекторът по пазара в Бо- 
силеградсна община от начало 
то на тази година досега е из
вършил 210 контроли в органи 
зациите на сдружения труд и 
на самостоятелните занаятчии 

! в гостилничари. При това инс
пекторът най-често е контроли 
рал търговските магазини.

Според евиденцията на тези 
контроли, той е взел 71 реше
ние за глоби поради неспазване 
на Занона за стокооборот и про 
дажба на стоки без одобрение 
на Общинската скупщина.

В случая глобени са повече 
от десет магазинери, ноито не 
са изтъквали цените на стоки 
те, или неправилно претеглява 
ли стоки на мющериите.

Също така

и зиматас гъс
ци.

Още е лято, но времето е 
дъждовно й хладно. Хората 
ват, че тази година сякаш . 
не е имало. Топлите 
да се изброят на пръсти.

каз
лято 

дни могат

Газим трева до колене вече 
пожълтяла, а на места суха и 
изгнила. По баирите пръснали 
навсякъде неприбрани купчин
ки сено. В ливадите к.рай доли 
щата — също.

— Разсип! Не успяхме
то да приберем. Откосите ^и 
изгниха по ливадите 
ват се хората и с неизвестност 
изчакват есенните

ядос-
инспекторът 

съставил и 37 акта до съдията 
за нарушения, пак поради нес- 
позване на законопредписания 
та в областта на

е
и зимните

Дни.

Не без причина са грижите 
на тези планинци по склонове
те на Бесна кобила,

търговията. 
Той е наложил да се отвземат 
и 50 хиляди динара от Земе
делската кооперация и Търгов 
ското

защото
главният си поминък осигуря
ват от животновъдството.

„Слога”, 
тъй като не са зачитали реше 
нието за минималните изкупни 
цени на добитъка.

предприятие
С продажба на едно — две 

юнета и десетина агнета, те 
успяват да си купят брашно, 
захар, сол, да платят данъка 
си и пр.

— Не помня, по-лоша година 
от тази. Баща ми разправяше, 
че през неговия живот само 
веднаж не приберали реколта
та и че нямали жито за семе. 
Сега това може да се повтори 
— казва Георги Анастасов, шес 
тесетгодишен земеделец от 
Горна Ръжана.

Оплакват се хората, поглеж
дат към небето, понеже пак се 
кълбят дъждовни облаци и все 
ки момент може да завали ...

— Това лято не видях слън
цето. Трудно може да прибе
рем сеното. А от житата диг
нахме ръце. Друго лято прибе
ра по 30 кола сено, а сега ед 
вам 10. Имам 60 овце и 10 го
веда, но изглежда ще бъда при

Стадо в планината
От различни търговсни спе

куланти инспекторът е конфи
скувал стоки на стойност от 
26 хиляди динара.

Тези цифри говорят за срав
нително добрата дейност на

Стотици декари ливади в пла 
нината, собственост на земе
делската кооперация в Босиле
град, са останали 
Хората чакали поне коопераци 
ята да прибере реколтата. Ро
гато не успяла, пуснали доби
тъка да пасе.

Може би някой ще помис
ли, че лошото време е изцяло 
парализирало живота на тези 
планинци, пръснати по склоно
вете на Бесна кобила. Напро
тив, жилавите хора сега влагат 
двойно по-големи усилия и не 
се предават. Те се надпревар
ват с облаците, с дъжда и с 
градушките. Между два пороя 
бързат да спасят онова, което 
може да се спаси. Коравите 
ръце, свикнали на усилия, час
тично успяват в това.

И всички знаят, че няма да 
останат
Против неволите хората се бор 
ят солидарно. Така трябва да 
бъде и този път, когато упори 
тите планинци потърсят помощ.

В. Велинов

неокосени.
В. В.

ОБЯВАЛошото време много пречи 
на хората. По отвлечения от 
пороищата път към Плоча по 
високите баири на Бесна коби
ла, трудно минават и най-мощ 
ните камиони. И до Горна Ръж 
ана изобщо не могат да се про 
бият, за да доставят навреме, 
стоки за вече полупразния 
търговски магазин.

Отказвам се от съпругата Ерина и дъщеря си Липа: Всички 
техни дългове не признавам. Това правя понеже 
дини ме тормозят, изхвърлят от жилищтето и обвиняват за 
различни измислици.

повече го-

Любен С. Илчев 
Г. Димитров 59 

Босилеград
забравени.сами и

— Ако така продължи труд
но ще може магазинът да се

ЗТлзрохП

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

IТЪЖЕН ПОМЕН =
1

На 20 септември тази година Мила майно,
навършва IЗаминават от Пирот’ в часа

Белград 
<Ниш

Смъртта те откъсна Тръгват за Пирот в часаот

ЕДНА ГОДИНА мас в момент, когото трл 
Опаше дп со радваш на 6,45 и 14,40 Белград 

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

10,00 и 14,1* 
6.30, 10.50, 13,00, 13,30,- 

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

7,00, 14,30, 11,25 =

живота. Без теб в животаот смъртта на нашата скъпа и ни зина огромна яма иникога незабравима .Крагуааац
Скопие

5.00 Крагуевац
Снопие

никакви сълзи, скръб и
7,00мъка но могат да и за-

[Лвсновац 
| Зайчар

6,45, 7,00 и 12,00 Ласновац
Зайчар 4.30

Княжопац 4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 4,00, 5,40 и 12 005 
Звомсна баня 4.30 и 15,30 Звон. баня . 4.30 и 10.451
Велина Боминцо 5.45 Велино Бонинце 7,30, 11,00 5

7,00 9,00, 12.00. 13.00 и 16.00 13,00. 15,30 и 15.50 3
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

Нмшор 5,00, 12.00, 15,15, 18.10 Нишор
Б. паланка на всени час

от 5,00 до 22.00 
Димитровград на всеки час 

от 5,00 до 22,00

тиснат.
§13,30

Вечно скърбящи:

Бабушница 5.00, 5,45, 8.00 
9,15, 10,00, 12,10, 14.10. 15,00 

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

Д. Криводол I4,30
4,30Т. Одоровци 

Велика Лукання
6,00 и 12,00= 
6,00 и 16,30“ 

6.30. 12,45, 17,00 18,45 
Б. паланка на всени час 

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

от 5,00 до 22,00
4,30,6,05,8,00 12,00 Темска 5,10. 7.00 9 00 13 00 

14.Ю, 16,00 20 10. 22,10 13,55, 15,Ю. '17.00,' 21.00. й“-

9 00 11 00 12 10' 14 щ ’’5 Вв,Л,' Свл0 5'10' 6,40, 7,50, 9,401
15ГЮ 17оп01от0^ гп .а 11,40' ,3'05' 14’45' ,6'°°' 17.40.В 15,00, 17,00, 19,00, 21,10, 22,10 19,40 21 00 22 50

,ържина 183^* ^ 12*20 Аържина ’ 5,1 (Г. в,30, 13.00| 
14.10, 18.30, 22,10 14,35, 19|00 22,35

ТЪЖЕН |
|На 10 септември 1975 година 

навърши една година от смърт
та на нашата многообичана и 
незабравим мйна и съпруга

ЕТемсна

.<С/ ;В©л. село

Йосифова Йоиицауод
М- з?.Нейната добрина, любов и бла 

городио ни остават в траен 
сломен. Потрооац 4,30, 14,10

4,30, 8,05 
12,30. 14,10, 19,00

7,00, 18,00 
3,10, 7,00, 13,15, 18.00 

5,15, 15,00 
5.10, М0.

Стагъ”^ Потровац 
М. Повяноищ

13.10, 14,50 М.00

Сикопоте: Иван и 
но и Съпругът Станко — 
Ниш

М.

СТРАНИЦА 11БРАТСТВО * 12 септември 1975



и почивкаВ часове на отдихтт
Ж женени__ Бих желал един

сутиен —
__ Кой номер? — пита про-

казва той.
САТИРА ИХУМОРу

№
т\Ш\\ НЯМА ИЗБОРИ давачната.

__ Петдесет и осем
__ Танъв номер

во сте мерили?
__С моята шална.

ш няма. С най-

\ Прабивавайни в трад Нонсепсион чилийашят диж 
татор ген. Пиночет напР*®ИЛ нинАсъЩО може да умре,
мога и да умра, моят пр а __ такова е онончател- 
ио избори в Чили няма да има тано «
мото ми решение

т17ш ■
щ *

и»*
пада парашу- 

чийто парашут не се е
От висините

САМО ЙОЩЕ СЛИКУТУ 

ДА СУ ТУРИЛИ
тист,
отворил. Край него нагоре ле
ти човен.

СВОБОДА НА ПЕЧАТА
ф. Брауи, америнанени журналист: „Само за един

. А имамо такава нрасива *аР™!1' нш‘то _С® ““ 
и ноято гарантира свободата на печата.

Ця
Дали ща стигна до лети- 

щвто? — пита парашутистът.
__ Не зная, аз идвам от ба

рутния погреб.

:
I • •

сено 
са им
нонституцип,

петък у Димитров-Ш Сретосмо се у ония
И град със сват Гогу и он ме започе. =
щ __д бре Манчо, ти четиш ли новине, или щ
| само писуеш?

Я се щрецну.
— Е, кикво има? — питам.
— Погледай овова овдека— рече он.
Имаше що и да видим. Една наша задру- ^ 

га разписуйе конкурс за директора, па каже: _ 
Кандидатът требе: да има внше или по- щ 

лувисше образование и да йе бил руководи- 
лац най-малко 3 године; или да има профе- щ 
сионално образование и 5 године да е бил ^

*
— Нима тана се четат ккиж- 

ки? Ти пропускаш по нянопно

за шпио
ни. Иснам по-скоро да ги хва
нат.

НЕ ЩЕ В АДА

Млад мъж скача в послед- 
момент във вагона па по

Разговарят приятели:
__ Чух, че си се оженил.Кико па съга тая работа? ц странициI

— Но това е ннига - Да.пия
теглилия влак:

— Гръм и
кал той, — сега влакът 
да отиде и по дяволите, аз на
ли се настаних вече!

— Млади момно — обажда 
се седящ в ъгъла старец, 
ако влакът наистина отиде 
дяволите, ние всички ще 
дем в ада!

— Вие

— Сериозно ли?
— Какво ти сериозно? Наис

тина! .. в
мълнии! — изви- 

може *
*

Неотдавна един спортен жур 
налист предложил:

— Всички автомобилисти на 
есета трябва да научат еснимос 
ни език. 
ният език, в конто няма псув
ни и ругатни.

Един доста пийнал нлиент се 
ди в любимия си ресторант и 
не може да стане. Идва прия
тел и се опитва да го привдиг-

по
оти- Това е единстве-руководилъц. . .

— Па кикво има неясно? — питам сват отговорилможе не.
мъжът — но мен ми е осе ед- 

моят — Оставете! Пуснете ме! — 
противи се пийналият. — Спа
сявайте първо жените и деца-

Гогу? билетно, защото 
важи и за връщаме!

па че— Де прочети и трето условие, 
видиш. Четим:

*
Влиза мъж в женска галан

терия. та!непълно средно образование и да ^
■ учи ванредно и да е бил 10 године на руко- Щ .................................................. ........... пиши..... ................ ........................................ .......
щ водсЬа места.

— Е са га заубавимо!
И Първо и първо, могли су уместо това по- |||
И следното условие да туре сликуту на ^съгаш- щ 
И нятога директора и да се завърши работа. . . Ц|
И Па си нещо мислим: какъв ли че йе тия =§
2 нов директор на задругуту, ка десет године щ 
В йе бил на руковолеЬа места, а йош ванредно 

учи Ъимназию!
Дали децата оди конкуренуту комнеию 

су чула за друштвеният договор за кадрове? Ш за отглеждане на ориз на суха 
Према онова що тураю у условията, у Щ почва. Миналата година на ед- 

у т т пяботп и ^ на пл°Щ- засята по новия ме-
^ тод са получени 700 кг ориз от

декар.

XXX...или

Ш ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОРИЗ НД
СУХО

ТЮТЮНЪТ И ЛЕКАРСТВАТАзи година с кораба „Гломар Че 
линджър“ съвместно са изпи
твали мореното дъно. Анализи 
те на седиментите са показа
ли, че Черно море някога по 
време на ледените периоди е 
било сладководно езеро.

В Китай е изпитан нов метод

При тютюнопушачите дейст- 
лекарствавуването на някои 

може значително да се намали 
следствие прекомерната 
треба на тютюна. Това е утвър 
дено положително за субстан
цията пропоксифен, 
съставна част на лекарствата, 
които се взимат срещу различ 
ни болки.

конкурсат — изгледа да оди тея 
абер си немаю... упо-

Манча, с. р. щ Когато освен ориза е засята 
общият добив оти пшеница

двете култури е възлизал 
900 кг зърно от декар.

Китайските специалисти твър

МОЗАЙКИ В ТЕЗЕВИЯ ДВОРЕЦ 
НА КИПЪР

която ена

ИНТЕРЕСНА СТАТИСТИКА Край град Пафос в южната 
част на о-в Кипър полските 
археолози са открили твърде 
ценни мозайки в Тезеевия дво 
рец, построен през третия век 
на новата ера. В една зала, 
дълга 22 метра, археолозите 
са намерили мозайка с геомет
рически орнаменти. Подът на 
една стая в двореца е украсен 
с мозайка, която представлява 
бога на морето Посейдон и ед 
на нимфа заедно с едно море 
ко чудовище. Според изявле
нията на археолозите и в агриу 
ма на двореца (главното поме
щение) е открита мозайка с 
извънредна стойност.

Пафос е бил столица на Ки
пър след римските завоевания 
на острова през 58 година на 
новата ера.

дят, че новият начин на произ
водство на ориз изисква по-мал 
но труд и осигурява по-богата 
реколта.

Изследванията на бостонски- 
те лекари върху 800 пациенти 
са показали, че съответното ле
карство не е действувало при 
10 на сто въздържатели, 15 на 
сто слаби пушачи и 20 на сто 
страстни пушачи.

Предполага се че обяснение
то за това явление трябва дп 
се потърси в действуването на 
тютюневия дим върху черния 
дроб. Тези субстанции, според 
учените, подтикват процесите в 
черния дроб и ускоряват отст
раняването на съставките на 
лекарствата, от които стихват 
болките. Следователно, пушачи 
те са осъдени да търпят по-го- 
леми болки.

1952 година на един лекар 
Югославия се падаха 2600 жи
тели, а през 1971 година — 

Смрътността на

вЮгославяните желаят да 
бъдат добре информирани за 
всичко. Докато през 1962 годи 
на в страната имаше 21 радио
станции, тяхното число през 
1972 година се увеличи на 185.

Телевизионните предаватели 
през 1971 година покриваха от 
75 до 78 на сто територията на 
страната. През 1962 година 
един телевизионен апарат се 
падаше на 41 семейства. Пре
ди две години (1973) почти,-вся 
но второ семейство имаше соп 
ствен телевизор. Програмите на 
телевизионните и радиостанци 
те ое предават на езиците на 
всички 1народи и народностссти 
в Югославия.
ПОВЕЧЕ ЛЕКАРИ

Броят на лекарите през пос
ледните 20 години се увеличи 
с три и половина пъти. През

940 жители, 
населението постоянно намаля 
ва. Докато през 1939 година на 
всеки хиляда жители умираха 
20 души, днес умират 8 
най-вече 10 души. Особено ряз-

ЧЕРНО МОРЕ — СЛАДКОВОД
НО ЕЗЕРО?

Според данните на ЮНЕСКО 
учените, които са изследвали 
дъното на Черно море са дош
ли до извода, че то би могло 
да се претвори в' сладководно 
езеро, при условие да се 
изменят климатическите обстоя 
телства на земята.

или

ко е намаляла смъртността при 
малките деца.
ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 
В СР СЪРБИЯ

В СФРЮ най-много висши 
учебни заведения има в Сър
бия — 103. От тях 20 се нами
рат в САП Войводина и 13 в 
Косово.

Миналата година в Югосла
вия са евидентирани над 328 
хиляди студенти, 11 хиляди пре 
подаватели и към 8 хиляди 
сътрудници в обучението.

Това би могло да стане след 
10 хиляди години когато — спо 
ред някои теории — трябва да 
започне новият ледников 
риод на земното кълбо.

Американски и съветски из
следователи в началото на та-

пе-

\
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