
ьрятстйо 6 уиаз на президента на Социалисти ^ .
чесна федеративна република Югос-
лавия от 14 февруари 1975 IV Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областтта на информативната и гра
фическа дейност и приноса към раз
витието на братството И единството 
между нашите народи и народности.
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19 СЕПТЕМВРИ 1975 X БРОЙ 723 X ГОДИНА XVII X ЦЕНА 1,20 ДИН.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРЕДАДЕ НА ЗАГРЕБ ОРДЕН НА' НАРОДНИЯ ГЕРОЙ

ДА ПОМОГНЕМ 
НА ВИСОК.!В Загреб действуваше мощно 

революционно работническо движение I
По случай силните градушки и поройни дъждове, 

които през тази година нанесоха големи щети на на
селението от Димитровградско, Председателството на 
Общинската нонференция на Социалистическия съюз, 
заедно с Председателството на профсъюзите на об
щото си заседание от 4 септември 1975 година, след 
като направиха анализ на щетите, ноито бедствията 
направиха, взеха решение да предприемат спешни ме
роприятия за премахване на последствията от натастро 
фалната стихия. Поради това двете председателства 
решиха чрез нашия вестник „Братство” да отправят

— Каза президентът Тито връчвайки Ордена на народния герой на 
главния град на СР Хърватско — Загреб

В целокупния период меж
ду двете войни в Загреб дейс 
ствуваше мощно революцион
но работническо движение. 
Това, беше една от нашите 
най-рилни крепости във воде
нето на непримирима класова 
борба. Аз повече пъти съм го
ворил за приноса на загребока 
та партийна организация за 
коне

Президентът на Републиката Йосип Броз Ти-
сесия на! то на 16 септември на тържествената 

| Скупщината на града и обществено-политически- 
; те организации предаде на Загреб Орден на на

родния герой — най-високото признание, с което 
отличи този град за извънредния му принос в ре
волюцията и социалистическото строителство.

ПУБЛИЧНО ВЪЗВАНИЕ

до всички граждани и трудещи се от Димитров
градска община
Граждани и гражданки,

олидация на нашата пар
тия. отделно в борбата срещу 
франционерството, което раз-

На това внушително тържес 
тво присъствуваха покрай 2 хи 
лядм делегати на Скупщината

Върховец. председател на 
Скупщината на града.

При предаването на високо-

На 28 август т.г. над район Висон в Димитровград
ско се наднесоха черни облаци, ноито изсипаха граду
шка и опустошиха полета и приниха огромни щети 
на къщите по селата в района.

За половин час би градушка (големина като орех, 
а тук-таме и нато кокоши яйца), която забели сино
рите на селата, сякаш сняг е валял. Дебелината на 
ледената покривка достигна 20 см (а на места и до 
60 см), която не се разстопи дори ни след 24 часа.

Два дни преди това бумтяха комбайните по ниви
те в Брайковци, а в останалите села жетвата още не бе 
започйала. След тази натастрофа и жестоката природ
на стйхия по нивите не се познаваше, че тук е имало 
реколта! Сякаш всичко бе наиито в дън-земя, черне
еща се и пустееща. Не остана нищо от пшеница, овес, 
царевица, слънчоглед! Дръвчетата останаха без листа, 
като че ли е денември. На много от тях кората е обе
лена, клоните изпочупени. Зеленчуковите градини на
пълно са унищожени и приличаха на площ, подготве
на за разсаждане. Прозорците са изпочупени, покриви
те разнесени, а стените на къщите надупчени сякаш

ите и нивитепо тях с нартечници е стреляно. Ливад 
са засипани с наноси от намък и чакъл!

С една дума — катастрофата направи печална нар 
тина, а хората недоумяват как ще посрещнат и пре
карат зимата. Ето защо Социалистическият съюз и Про 
феьюзната организация организират солидарна акция 
за помощ на настрадалите във Висока.

Другари и другарни,.
от самоуправителните органи на организации на
сдружения труд, , 4
Направете всичко възможно и разгледайте ваши

те възможности, за да заделите помощ на настрада
лите семейства от селата на нашия Висок. От фондо
вете на вашата организация отделете средства, като ги 
дадете за помощ!

Работници и работнички,
Бъдете съзнателни, че много семейства от Висока 

са останали без зърно пшеница, без прехрана за себе 
си и добитъна. Придружете се вие към болната на 
настрадалите и солидарно отделете ПО ЕДНА ДНЕВНА 
ПЕЧАЛБА от септемврийския си личен доход!

Драги селяни — частни производители,
Проверете своите запаси и от излишена на доби

вите на тазгодишната ренолта доброволно нато помощ 
дайте пшеница, овес, царевица, фасул, луни други про- 
дунти и с това помогнете да се прехранят нан-на- 
страдалите хора от Висон, защото няма да имат хляб, 
храна за добитъна и семе за есенната сеитба. Коми
сиите на местните общности ще дойдат при вас за 
помощ и не им отназвайте на молбата но се, придру
жете кой с нанво може. Бъдете агитатори и вие, за да 
успее тази наша солидарна и всеобща народна акция 
за помощ, на настрадалите. Доброволно давайте и па
рична помощ.

Среща с най-милия гост

то отличие на Загреб прези
дентът Тито, бурно поздравен 
с аплодисменти и нестихващи 
възклицания, произнесе реч, 
в която между другото каза:

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО
С голямо удоволствие и 

чувство на почест аз предавам 
това високо отличие — Орде
на ма народния герой ма Заг
реб — на града с богато рево
люционно мимало и извънред
но значителна роля в създава
нето и развитието на социалис 
тическа Югославия. Мен този 
момент ме трогва още повече, 
защото със Загреб ме свърз
ват много спомени от собстве
ната ми революционна дей
ност. В моите спомени този 

оживяват съдбовните съби 
тия и незабравимите образи 
на другарите и съподвижници 
те, мнозина от ноито геройс
ки положиха своите животи.

нищавашо нейните редове и 
заплашваше да унищожи ней
ната революционна авангардна 
роля. За успешния изход на 
тази борба много допринесе 
тъкмо това обстоятелство, че 
революционото ядро на наша
та партия се ползуваше със 
силна и масова подкрепа на 
з.агребоиите работници, инте
лигенция и младеж. В тези ан- 
ции партията се каляваше и ос 
пособяваше в съдбонооните 
събития, които се приближава 
ха да застане начело на общо 
народната борба против фа
шисткото нашествие и домаш
ното изменничество.

На Загреб и на неговата пар 
тийна организация може да 
бъде чеот и това, че въпреки 
тежките нелегални условия, 
през 1940 година в пълна си
гурност туй се проведоха Пе
тата национална конференция 

(НА 2 ОТР.)

и на обществено-политически
те организации на града и дру 
гарите д-р Владимир Банарич, 
Стане Доланц, Джемал Бие- 
дич, Мина Шлилян и други гос 
ти. На тържеството присъству
ваха и повече членове на Пре 
зидиума на СФРЮ. СР Хрватс 
ио. на Съюзния и Републиканс 
иия изпълнителен съвет, 
Председателството на ЦК 
СЮН, и на ЦК на СКХ, на 
Съвета на Федерацията и ре
публиките, народни герои, де
легации на градовете герои и 
на главните градове на репуб
ликите и покрайнините, револ
юционери и бойци от НОБ, 
представители на ЮНА, мла
дежта и други.

Тържествената сесия 
Скупщината и обществено-по- 
литичесните организации, коя
то се състоя в залата „Ватрос 
лав Лисииони", откри и позд
рави президента Тито др. Иво

(НА 3 СТР.)на
на

Текуща сметка за 

помощ ма Внсок
62820/789 - 500411на

час

ДИМИТРОВГРАД



РАЗГОВОРИВ ЗАГРЕБ ШСТВУВШЕ МОЩНО 

РЕВОЛЮЦИОННО РАБОТНИЧЕСКО 

ДВИЖЕНИЕ тито
загребчани 

разви- 
нашето

(ОТ 1 СТР.) щите помоления 
да пазят и по-нататък 
ват придобивките на 
ботничесно движение и на тшна ЮКП и Шестата конферен

ция на СКОЮ, на които бяха 
приети исторически решения.

Когато дойде до окупация 
на страната, в условията на 
свирепия терор от страна на 
фашистките окупатори и до
машните предатели — които 
за сметка на чуждите господа
ри продадоха хърватската стра 
на и започнаха братоубийстве 
ната война — в Загреб унреп- 
ваше фронтът наь организирана 
и жестока съпротива. В тече
ние на целокупната Народоос- 
вободителна война Загреб бе- 
ще поприще на нестихващи 
бойни акции и постоянен из
точник на кадри и бойци за 
партизанските части. Неговата 
партийна организация даде го
лямо число организатори на 
въстанието в Хърватско. На
предничавите сили, на чело 
със своята геройска борба за 
свобода, за братство и равно
правие между хървати и сър
би в Хърватско, както и меж
ду всички народи в Югосла
вия, "изписваха най-светлите 
страници в историята на този 
град.

За-въоръжената революция, 
щото никога не смеем да 
бравим жертвите и себеотри
цанията, не само във войната, 
но и след войната за да 
постигне всичко онова, което 
имаме днес.

за

миналата седмица нато гост 
на президента на Републината 
Йосип Броз Тито в нашата стра 

Г на бе на официално приятел 
|< ско посещение президентът на 

Народна република Конго Ма- 
риен Нгуаби.

се

Аз и в тоя момент изназвам 
благодарност на падналите ге
рои, с дълбокото убеждение, 
че тяхното дело ще живее

разговори 
и най-бли

В политичесните 
двамата президенти 
зните им сътрудници в атмосфе 
ра на приятелство и взаимно 
разбирателство обсъдиха отно 
шешмт& между двете необвър 
зани страни и антуалната поли 
тичесна обстановка в света.

вечно и ще служи като 1непре 
съхващ източник на вдъХ1НОве- 

изграж-
МОМЕНТ ОТ СРЕЩАТА

ние за нови усилия 
дането и всестранния напредък 
на нашата страна, за задълбо-

Президенът Тито с удовол-ечесъгласиха,нато
Президентите Тито и Нгуаби 

изказаха задоволство от поло 
жително развитие на отноша 
нията между двете

ствие прие поканата на прези 
дента Нгуаби да посети Народ 
на републина Конго.

необходимо по-нататъшно раз 
витие на връзките между Юго 
славия и НР Конго.

чаване на социалистическото 
самоуправление и постоянно 
укрепване на братството и 
единството на народите и на
родностите на Югославия.

страни

ПРЕЗИДИУМЪТ НА СФРЮ

За цялостно осъществяване на 

принципите, приети в Хелзинки
След това президентът Тито 

връчи Ордена на Народния ге 
рой на председателя на Скуп
щината на града Иво Върхо- 
вец, който с топли думи благо 
дари на другаря Тито за отли
чието и заяви, че както и досе 
га, Загреб ще върви неотклон 
но по Титовия път в изгражда 
нето на социализма в нашата 
страна.

След това Иво Върховец пре 
Тито фото- 

съдебен 
процес срещу него и други жр 
мунисти през 1928 година. На 
президента Тито бе връчена и 
благодарствена 
град Загреб.

Тържественото 
продължи с художествена 
грама.

Загреб, градът-герой скъпо
плащаше свободата и даде го 
леми жертви. В затворите и ла
герите, по улиците на града и 
в партизанските части навред 
по Югославия гинеха неговите 
най-добри синове. Повече от 
50 хиляди граждани на Загреб, 
което представляваше над ед
на четвърта от населението 
му, взе участие в народоосво 
бодителното движение. Дваде 
сет хиляди загинаха. От това

тите, приети на това Съвеща
ние и подчерта необходимост
та Югославия в сътрудничест
во с останалите участнички на 
Съвещанието по-пълно да 
ангажира за осъществяване на 
приетите принципи, а което е 
от голямо значение за по-на
татъшното укрепване на сигур
ността и сътрудничеството меж 
ду участничките на Съвещание 
то, както и за укрепването на 
сътрудничеството и Мира в све 
та изобщо. Във връзка с това 
Президиумът подчерта и зна
чението, което имат подготов
ките за съвещанието на пред
ставителите на страните участ
нички на Съвещанието,

Под председателството на 
подпредседателя на Президиу
ма на СФРЮ д-р Владимир Ба- 
карич тези дни в Белград се 
състоя 37-о заседание на Пред 
седателството на СФРЮ.

Президиумът разгледа резул
татите на Съвещанието за 
европейска сигурност и сътру- 
дичество на равнището на ше
фовете на държавите и прави
телствата, състояло се в Хел
зинки, за чиято успешна рабо 
та забележителен принос даде 
делегацията на СФРЮ начело 
с президента на Републината 
Йосип Броз Тито.

Президиумът на СФРЮ 
тъкна значението на донумен-

ще се състои през 1977 година 
в Белград.

Подпредседателят на Съюз
ния изпълнителен съвет и съю 
зен секретар за външни работи 
Милош Минич поднесе 
за действуването на югославс
ката делегация на Министерс
ката конференция на необвър
заните страни, която се прове
де в Лима от 25 до 30 август 
1975 година.

Разглеждайки

се
отчет

даде на другаря 
албум за известниячисло почти половината като 

активни бойци, между които 
повече от 4 хиляди души чле
нове на Партията и СКОЮ.

Орденът на народния герой, 
който предавам на град Заг
реб символизира признанието 
към участници в революцион
ните събития, към всички, кои 
то дадоха принос за нашата 
победа и изграждането на со
циализма, а отделно към оне
зи, които в тази борба, храб
ро и безкорионо дадоха своя 
живот.

този
Президиумът на СФРЮ 
татира, че на това забележител 
но съвещание необвързването 
доживя нова афирмация 
политика, която има

отчет,грамота на
нонс-

събрание 
про като

•из- универса- 
лен характер и която се прие
ма от все по-голямо число стра 
ни. Изтъкна се, че Конферен 
цията в Лима дава крупен 
нос в решаването на 
международни проблеми.

От особено

което
ОТКРИТ ЗАГРЕБСКИЯТ ЕСЕНЕН ПАНАИР

при- 
открититеНад 6300 изложители от 56 страни

Миналия петък бе открит таз нителен съвет Панаира откри 
др. Момчило Цемович, съюзен 
секретар на финансите, който 
в речта си между другото ка
за:

— Общите процеси 
славското стопанство 
та година и през първото полу 
годи е на тази година 
ват, че ние сме една от малко
то страни в света, която в обс 
тановната на крупни стопански

значение са уси 
на необ- 

чрез кон-
лията и готовността 
вързаните страни 
кретни предложения и прегово 
ри, чрез равноправно сътрудни 
чество, да се решават най-ан- 
туалните проблеми

трудности в света е осъщест 
вила относително висок процент 

стопанско развитие 
станяване на работа. Обаче, от 
друга страна, отрицателните 
процеси се чувствуват в обла 
стта на потреблението, което 
се увеличава над нашите въз 
можности, при същевременно 
висоно увеличение на 
и жизнените разходи. С дей
ствуването на организираната 
обществено-политическа 
през последните 
стигна до отслабване

Този орден същевременно и 
задължава сегашните и бъде

годишният Загребски панаир. 
На откриването на панаира при 
съствува председателят на Съ 
ЮЗНИя Г“
Джемал Биедич 
ни съюзни и

на и на
изпълнителен съвет 

и група висо 
републикански 

ръководители и гости. На 
ира са изложени 300 
експонати на 6 300 изложители 
от 56 държави и Югославия.

От името на Съюзния изпъл

от обсега 
на международните инономичес 
ни отношения. Констатира 
че решенията и становищата 
на Конференцията в Лима,' 
бено по отношение на развити 
ето на взаимното сътрудничест 
во и солидарност, имат трайно 
значение

в юго- 
минала-пана се,хиляди

показ-
осоВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
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СТОЯН СТАНКОВ 

Технически редаткор 
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администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
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СДК — Ниш 

Печатница „Вук Карад- 
жич", Ст. Паунович 
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цените

акцияГ'<с- и че представляватмесеци се интегрална част на 
ните отношения.

Одобрявайки дейността на 
мм?тпаВСШа Делегация ,на Ми 
нистерсната конференция в Ли 
ма, Президиумът на СФРЮ. 
прие заключение, че тази Кон
ференция потвърди високата 
степен на единство и солидар 
ност ;на необвързаните страни 
о разглежданите въпроои, но- 

ито са се намирали на дневн-ия 
ред и при определяне ,на насо 

по-нататъшна дейност, 
т__ рамките на подготов
фовете3 КОнфе?е^я на ше-

международна нати
на инфлационните фанто- 

ри и до по-благоприятни отно 
шения във външнотърговската 
размяна. Но касае 
начални резултати 
ласт. В

ска

се само за 
в тази об-

процеса все още не 
всичките носите 

стопанската дейност и 
всичните обществени фантори

ппезС<?Ч7л° НИВ° На цените 
п?т»и»974 Г0Дина не може Да
™еив Реднда стопански от 

расли и купации и всени по- 
нататъшен стремеж с уееличе- 
ние на цените да се 
материалното положение ня пт 
Делни организации на 
ния труд може 
Да има само 
складовете на 
сотни и

са включени 
ли на

ш ните за 
особено

решава
телствата -на Рнеобвърза«и?Гст 
Рани, ноято 
16 до 19
Ноломбо.

Президиумът 
кои други

1
сдруже 

за последствие, 
увеличаване на 

непродадени 
мя И5гостряне на пробле
и загубНаеПЛавТеЖОкСПОСОбносттР загуба в работат
зи организации.

ще ое състои от 
август 1976 година в

разгледа и ня- 
външнополитически 

въпроси, между ноито и обета- 
новката на Близкия

Джемал Биедич разглежда щандовете на те-
изтон.

(Танюг)Страница 2
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ССРН В НИШ «^сДми:ло1ВОТО НА МОН НА

По-добро бъдеще за 

изостаналите краища
През миналата седмица в 

Ниш се състоя заседание на 
Председателството на между- 
общинската конференция на 
ССРН. Това всъщност 
товка на заседанието на МОН 
на ССРН върху темата „Анту- 
ални и непосредствени задачи 
на ССРН в региона”. Предсе
дателството се застъпи за кри 
тическо преразглеждане на ре 
зултатите в провеждане на ста 
билизационните мероприятия, 
за проблемите на по-нататъш
ното обществено-икономичес
ко развитие на региона, функ
циониране^ на делегатската

гати за Републиканската 
ференция на ССРН 
да предложения 
план.

Изхождайки

кон- 
и разгле- 
финансов

е подго- от резултатите 
на стопанисване през първото 
полугодие в региона са осъще 
ствени значителни резултати в 
премахване на инфлационните 
тенденции. Председателството 
посочи доста проблеми, с кои
то се среща регионалната об
щност в по-нататъшното обще 
ствено-икономическо развитие 
Понякога субективни фактори 
забавят процесите на разви
тие само поради това, че не 
изпълняват навреме определе
ни задължения. Затова и из
готвянето на средносрочни и 
дългосрочни планове е още в 
процес на технически подго
товки и още няма публично об 
съждане върху важните доку
менти по развитието. От дру
га страна, в региона, където 
живеят около 600 хиляди жи
тели, огромен е приливът на 
населението в Ниш и по-голе-

система, 
общности на интересите и дей 
ствуването на професионални
те служби в тях, самоуправи- 
телното договаряне, споразумя 
ване и т.н.

Председателството на засе
данието избра координанацио- 
нен отбор за организиране на 
акции за помощ на настрадали 
те в Нрагуевац и Книч, избра 
ни бяха членове на органа и 
тялото на МОН, утвърди деле-

самоуправителните
Председателството на МОК на ССРН в Ниш

ни доходи, размера на облага
не за общи резерви, за общ
ността по настаняване на ра
бота и т.н.

Председателството се застъ
пи на занаятчиите да се съз- 
дадат условия за работа, как- 
то и да се преразгледа поли
тиката на данъчно и други об 
лагания, които дестимулативно 
влияят върху тази значителна 
област, полезна не рамо пора
ди това, че задоволява човеш
ките потребности, но и пора
ди това, че добре организира
ното занаятчийство създава въ 
зможности за работа на много 
млади хора.

жбите да не спрат непосред
ствената демокрация. „Ако ис
каме всяка 
общност на интересите да има 
служба, тогава се поставя въп
рос накъде ние вървим"? Да
ли тогава органът на управле
ние може да съ 
нъв
въпрос Радмило Чирич.

Предстоящото заседание на 
МОК на ССРН, което трябва 
да се състой към края на то
зи месец, ще разгледа предло 
жението на Председателство
то за създаване на територи
ален обществен договор и ко- 
гато се насае за договор 
създаване на доход и разпре
деление на средствата за лич-

девалвира постигнатите резул
тати в региона изцяло. Затова 
е необходимо да се ускори 
развитието на изостаналите об 
щини и спрат тези миграцион 
ни процеси. От развойните 
програми на региона и общи
ната Социалистическият съюз 
очаква организиране на всич
ки фактори в насърчаване раз 
витието на изостаналите и обе 
диняване на средствата на 
Фонда за насърчаване развити 
ето на изостаналите и Фонда 
за геологически изследвания в 
откриване на рудни залежи.

Не по-малко значителен 
фронт за организирана и дей
на е единната политика на 
Социалистическия съюз в сел 
ското стопанство. Все още не 
са използвани значителни въз

самоуправителна

ществува та- 
— поставикакъвто е-

мите центрове застрашава да

Дапомогнем на Висок!
(ОТ 1 СТР.) за

живущи извън нашата об-Димитровградчани 
щина,

Придружете се и вие и дайте енромна помощ за 
височани. Очакваме че носталгията към родния край 
ще ви подтинне, да се включите в нашата солидарна 
акция. Всеки ваш динар ще бъде скъпоценна помощ, 
за да осигурим прехраната на хората и добитъка.

М. Б.

в полупланинскитеможности 
краища за развитие на живот 
новъдство, без оглед на небла
гоприятните в момента цени 
на пазара. Фактът, че само 2 
на сто обработваеми площи са 
обществена собственост, че в 
момента е належаща органи
зирана дейност на всички об- 
ществено-политичесни сили, па 
и Социалистическия съюз за

Коментар

Недостойно за юбилеяЧастде занаятчии,

Включете се и вие в анцията за събиране на по
мощ и доброволно дайте парична помощ. Не забравя
йте, че настрадалите височани са граждани на наша-

помагате на себе
сдружаване на частните селс
костопански производители с 
обществения сектор.

Председателството изтъкна 
необходимостта за организира 
не на около 20 нови самоупра 
вителни общности на интереси 
те, което ще рече, че Социа 
листическият съюз в региона 
до края на годината ще има 
широко поле на действие да 
разшири делегатската основа 
и сложи под влияние на работ 
ническата класа и трудещите 
се всички области на живота. 
Това същевременно означава 
закъргляване на нашата поли
тическа система. Едновремен
но с това заседанието посочи 
възникналите проблеми в рабо 

на самоуправителиите об 
щности на интересите и пове
дението на професионалните 
служби в тях. На прага е една 
нова форма на бюрократично 
отношение на службите в само 
управителните общности 
интересите. Именно, те имат 
председател, секретар и служ 
би. Между тях се провеждат 
разговори, обработват данни и 
раздвижват инициативи, раз
глеждат становища и това се 
предлага на скупщината, чии- 
то членове 
чрез вдигане на ръка да взе
мат отношение. Констатацията 
на Радмило Чирич, председа- 

на МОК на синдикатите, 
че работникът още няма влия- 

езмоуправителните общ-

та община и помагайки на тях — В Босилеградска община 8 септември — Деня на осво
бождението, съвпадащ се с тридесетгодишнината от победа
та над фашизма, този път е чествуван съвсем скромно.

В основните училища в номуната е отделен по един час, 
посветен на юбилея и в Босилеград са устроени няколко спор
тни срещи. Това е всичко, с което 
славни юбилеи.

Всички ще се съгласят, че с такава програма не може 
да се посреща една историческа и особено значителна дата 
за всеобщото развитие на Босилеградска община.

Изненадва, че и твърде скромната програма, предложе
на от Комитета по чествуването не !е реализирана до края. 
Напрмиер изостанали са подходящите културно-забавни прог
рами, ноито е трябвало да организират младежите и ученици
те във всички по-големи рйонни центрове в комуната. Не са 
организирани нито срещи с партизани — първоборци, ноито 
според програмата трябваше да разнажат пред гражданите в 
Босилеград свои спомени от Народоосвободителната война.

За неизпълнение на планираната програма трябва да се 
поисна конкретна отговорност. Защото всени участник в прог
рамата за чествуване е получил определено задължение.

Пропуснати са обаче и други неща във връзка с чест
вуването на 8 септември — Деня на освобождението на об
щината.

си.

Драги височани,

вашата болка, която нанесе ка-

фабриките, предприятията и учрежденията 
гоажданите от цялата наша община споделят вашата 
болна и ияма да4 ви оставят без помощ. Кой ванвото 
може — с пари или продукти — ще отдели помощ за

се ознаменуваха тези

канто и

вас. най-отговорната задача, а име-На вас възлагаме
нно: посочите семействата,бъдете съзнателни и

настрадали, за да помогнем първо— да 
които най-много са
на тях;

— не
него ще живеете и

__ помолете ващите деца и
на работа в Димитровград, Пирот или някъде във вът
решността на страната ни да ви помогнат, защото т 
са най-вече задължени към вас; п...„й1А

— организирайте доброволни трудови акции, 
„чистите имота си от намъни, наноси и чаиг.л, за

щото нивите трябва да орете, а пр ливадите' Л»гоА^ 
на пак ще косите. Поправете пътищата, а Улиците, 
щите и дворовете почистете, за да не прили 
е било война.

: масово добитъка, защото от 
през следващите години;

най-близки, които са

унищожавайте
тата

за
В Статута на общината е записано, че на тази дата вся

ка година се дават признания на най-заслужни граждани в но-
на

муната.
Миналата година на тържественото заседание на Об

щинската скупщина бяха връчени повече от 50 грамоти. При 
това обаче бяха допуснати и нянои сериозни грешни. Грамоти 
получиха й лица, които това признание на заслужават.

Никой ие може да спори, че не е трябвало и тази годи
на да се удостоят нянои граждани с обществени признания 
за личният им принос в социалистическото ни изграждане. На
против, това трбваше да се стори напълно достойно да се 
отбележи славната дата.

Драги граждани и трудещи се,

С това публично възвание ви иаиим исочаии. 
се организираме и притечем на п0”°"' т нв остане 
ка мито един човеи, па дори и наи 6 ^ помонх из- 
назад от нашата солидарна анция. 
пращайте веднага на

ТЕКУЩА СМЕТКА

Средства за отстраняване 
За вашата помощ височани ще ви

Председателството иа 
Общинсиата ноиференция 

на Профсъюзите 
Димитровград

имат възможноствсичките да
Не-

тел Струва ни се, че допуснатите през миналата 
грешни са създали известни колебания при компетентните за 
организиране на чествуването. По танъв начин е обеднено 
съдържанието на чествуването и за това няма оправдание.

Разбира се, ниной не изчаквал някое спентакулярно чес
твуване, поето ще изисква много средства. Но с оправдание 
е очаквано достойно чествуване, с ноето да се ознаменува 
историческата дата на Босилоградсна община.

Тези опущения обществено-политичесните организации 
в номуната са дължни да отчетат.

година
ние в
ности на интересите привлече 
внимнаието. Опасностите 
вот от този служби, ноито из- 

най-голяма част от

62820—789—500411
ИД-

натастрофана стихийната
бъдат благодарни. разходват 

сродствата, по предложи да 
со изучи проблема иа кадро
вия състав в самоуправителни 
те общности на интересите и 
формират сервизни служби, за 

шда се премахне опасността слу

Председателството на 
Общинската конференция 

съюзиа Социалистическия 
Димитровград В. В.
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ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА С ДРУЖЕНИЯ ТРУД
СН В

зд ПО-РЕШИТЕАНО РАЗВИТИЕ 

НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
през първите шест месеца. Та 
зи цифра сега е три пъти по- 
голяма — 13 940 динара.

ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА
САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ
ОТНОШЕНИЯ

Тази дни първичната органи 
зацил на СН в „Балкан“ в Ди 
митровград разгледа полуго 
дишната равносметна и демс 
твуването на самоупрааител- 
ните отношения в тази трудова 
организация.

През първото полугодие 
тази година „Балкан" е 
шествия общ доход с 33 
сто повече в сравнение

РЕГИОНАЛНО УСТРОЙСТВО В СР СЪРБИЯ

Нови пътища за съгласувано развитио
на Организацията на сдружения 

труд „Балнан“ работи като 
единна,
организационни единици. Отно
шенията са регулирани със ста
тут, самоулравително споразу
мение за взаимните отношения 
на работниците в сдружения 
труд, правилник за работата на 
събранието на трудещите се. 
Освен това съществуват всич
ки нормативни актове, с из
ключение на правилник за ох
рана на труда. Самоулравител- 
ният акт за счетоводството още 
не е съгласуван със съответ
ния закон. Предстои сериозна 
работа върху изработването на 
самоулравителен договор за 
разпределението на дохода и 
личните доходи. Комунистите 
също така изтъкнаха, че трудо 
вите единици малко се дого
варят за съвместните права и 
задължения. Общата служба по 
счетоводство не работи съглас 
но интенциите на самоуправле 
нието, поради което се стига 
до недоразумения между ра
ботниците в счетоводството — 
администрацията и останалите

канвото е напримерна власт, 
изпълняването на второстепен 
на управителна процедура, 
това не мени тяхната самоуп- 

В тях по-

осъ-Конституцията на СР Сърбия
миналата година въведе нови- ОСНОВНИ ОСОБЕНОСТИ: СА 

общественото устройст- МоуПРАВИТЕЛНО ДОГОВАРЯ 
НЕ, ПЛАНИРАНЕ, СЪВМЕСТНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОБЩЕСТ

на организация с осемно със
същия период на миналата го
дина. Производствените разхо 
ди са увеличени 
осъществения доход 36 на сто. 
Условията за стопанисване са 
били неблагоприятни. Значител 
но са увеличени задълженията 
към общността. Все пак натрул 
ването е увеличено с 31, а 
чните доходи на работниците 
с 39 на сто. Тези данни го
ворят, че тази трудова-органи- 
зация е работила много добре.

Обаче комунистите много об 
стойно се спряха и върху ня
кои слабости в работата. Те не 
са доволни от* увеличението -на 
икономичността в работата, но- 
ято възлиза само 3 процента. 
Ниската акумулативност е пос
ледица на рязко увеличените 
материални разходи. Работни
ците -не икономисват ток, вода 
и др. Миналата година за смет 
на на боледуване на работници 
те са заплатени 4942 динара

на в
во — междуобщинсните регио 
нални общности. Но те не са 
замислени като нови обществе вЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ 
но-политически общности на 

общините

равителна същност, 
нататък ще съществуват упра
вителни и професионални орга 
ни за изпълняване на опреде-

30 на ото, аНАП
“ РЕДЪК
исредата между 

републиката, нанвито бяха, оно 
лиите, а преди воичко като са- 
моуправителни общности.

лени компетенции, а вероятно 
ще бъдат създадени и общи 
тела в областта на вътрешните 
работи, инспекциите и тъй на
татък.

ските регионални общности. 
Всъщност, с това само ще се 
закръглят онези длъжности и 
дейности, които произтичат от 
Конституцията на републиката, 

обществените договори за 
сдружаване в региони и пред

писанията, с които република
та и общините ,,ще поенасат" 
някои свои работи върху тези 
региони.

Общественото договаряне, 
самоуправителното споразумя
ване и защитата правата на 
трудещите се и обществената 
собственост ще получи ново 
насърчение. Регионите ще 
имат и някои фуннции, пред
ставляващи класичесни облик

ли
Това означава, че в тези по- 

наречени „региони“ Това са само някои длъжно 
сти, права и работи, които ще 
изпълняват междуобщинските 
регионални общности. Но най- 
важното е, че общият интерес 
в тях ще се осъществява из
ключително по самоуправите- 
лен начин: с планове, програ
ми, споразумения, договори, 
препоръки, насоки и решения. 
Това безспорно е още едно до 
казателство, че самоуправле
нието издържа изпит и че 
стана незаменим облик на по
литическо и стопанско поведе
ние.

пулярно
общините се сдружават, зара
ди трайно сътрудничество, пла 
ниране на развоя и уеднаквя
ване на собствените и общите 
потребности, но и поради осъ
ществяване на останалите ин
тереси, които със себе си но
си утрешния ден. Тяхната цел 
е не да създадат нов „облик 
и стъпало” на власт, но с обе
динени сили да надделеят оне 
зи трудности, изискващи мно
го повече усилия и пари ако 
всяка община се развива са
мостоятелно.

Според най-висшия закон на 
републиката, общините са длъ 
жни да се свързват в регио
нални общности. Но общините 
можеха свободно, според ин
тересите, условията и възмож 
ностите си, да решат с кого 
ще се сдружават. Тъй като те 
представляват едно от главни 
те звена на самоуправително 
то устройство в Сърбия, репу 
бликата трябваше да утвърди 
най-важните основи за тяхно
то създаване. Понеже това е 
правият път за съгласуване на
разликите и оформяване на Босилеградска община 
общите интереси. Затова се още няма инспекционни служ- 
лредвижда това сдружаване би: за просветно-учебното 
да се върши въз основа на ло и санитарна. Необходими са 
обществен договор между за- по-добри условия за работа на 
интересованите общини и ре- всички инспектори 
публиката.

трудови единици, понеже не 
се доставят навреме данните 
за състоянието в цялата орга
низация или трудовите й еди
ници.

Самоуправителният работни
чески контрол не работил, така 
че събранието на трудещите се 
не е обсъждало «ито един въ
прос от тази област.

Причините са слабата дей
ност на делегатите и делегация
та както ги виждат комунисти
те са две. Едната 
в това, че

\
ОТ ИНСПЕКТОРИТЕ СЕ ТЪРСИ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРНОСТ

Провеждане на закона-главна задача
В Босилеградска община още няма инспектор 

в просветно - учебното дело и санитарен инспектор
се СЪСТОИ

делегатската 
система е още новина хората 
още не са се „снамерили“, а 
другата, че избраните 
гацията не са активни. И 
рай очевидните недостатъци 
работата, в организацията 
се предприема нищо за подо
бряване на състоянието. Не е 
възстановена съответната 
ка на линията делегат — 
гация — събрание на 
те се. Ето защо 
организация 
лен отчет за

На заседанието 
се изтъкна, 
магазини в селата: Голеш, Кара 
маница и Плоча има доказател

все Анализите показаха, че инс
пекционните служби все още 
технически слабо са оборудени 
и нямат добри условия за рабо

също така 
че в търговскитеде-

в деле- 
пок-

в
не

По инициатива 
телния съвет
скупщина в Босилеград се със 
тоя съвместно заседание на об 
щинските инспенционни служ
би и съдебно-следствените ор
гани. На него се водиха обстой 
ни разговори по укрепване на 
законността 
дейност в комуната 
та на решенията на Председа
телството на ЦК на СЮК.

.... ... _ За целта бяха подготвени
вото на ЦК на СК в Сърбия подробен анализ за досегаш 
заключи, че първите крачки на ното състояние в тази област 
междуобщинско сдружаване не и се 
задоволиха. Общите инономиче 
оки и обществени интереси, бе 
казано тогава, могат да се 
осъществяват само върху по- 
широки основи.

на Изпълне
на ОбщинскатаПърви такива региоанални об 

щности се създадоха вече към 
края на миналата година. Бяха 
общо 16, с различна големина, 
чиоленост и особености, 
още тогава се говореше, че то 
ва са временни решения. Дре
бните междуобщинсни региона 
лни общности не можаха да от 
говорят на изиснванията.

връз 
деле 

трудещи 
първичната 

търси изчерпате- 
дейността на де-

Но

легацията.в стопанската 
в светлина КОМУНИСТИТЕ 

ВАТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
На събранието, 

„възобновиха“

СЕ ЗАСТЪП-

През април Председателст- комунистите 
предложението 

за интеграция на „Балкан“, 
„Номпас“. „Унион“, клона на 
съюза на инвалидите -и търгови 
ята и ------

предложиха 
мерки за решаване 
прояви. Също така 
телно бяха изготвени 
отчети за обсъжданите пробле-

съответни 
на някои

селскостопанските орга- 
низации. Така малки тези орга 
'низации не могат да отговорят 
на задачите си за начествени 
туристическо — ресторантони и 
изкупвателно-продажни 
на населението.

Комунистите в „Балкан“ 
застъпват за становището с 
хотелсно-ресторантски услуги
пипа6 занимават само зарегист 
за тазиТ6л»- спеКиализираните 
Ла Л Аекиност °Рганизации. 

кръчми3®РаНИ Ра®°тата на 
наРкпитп6 В организациите,
ерснит! мп1реОТОрантоко-хоте™-. 
дейност ГъУГИ не са оловна 5®“н®ст- СъЩо тана и този пъп*
част1нитрР^Н0 преАЛ°жението на 
частните същите условия ,на 
определят същите 
стопанисване, 
твения сектор.

предвари- 
и писани

ми.

В магазина' Съгласно тези заключения, в На заседанието 
републиката от съществуващи- ра, че стопанските и трудови 
те 16, са създадени ОСЕМ ре- организации в Босилетадска
гиона. Именно, създадени са община не са предпазени сое-
шест нови общности със седа- щу някои отрицателни явления 
лища в Лесновац, Ниш, Краль- се (нарушава закона 
ево, Нрагуевац, Вальево—Ша- 
бац и Смедерево. А в регио- 

I ните Титово Ужице и Зайчар 
/ не са правени по-големи про-

се констати- услуги
ства за своеволно увеличаване 
цените на стоките. В тези слу 
чай от
търои пълна отговорност.

та, за да могат по-успешно да 
изпълняват сложните и отго
ворни задачи. „Мнозина тър
говски спекуланти се ползват с 
моторни превозни средства, с. 
ние трябва да ги гоним пеша!“ 
— каза инспектора по пазара

семагазинерите ще се
и се при

чиняват материални щети на 
обществото.

В (разискванията изобщо се
'подчерта, че в босилеградска- 
та търговия налице са редица 
нередности. Това говори, че не 
съществува достатъчно сътруд 
мичество между инспекционни
те служби и следствено-съдеб 
ните органи. Крайният резул
тат много зависи и от ефикас 
носттта на съдията за наруше 
ния.

а

мени, но е превзето онова, ко общественото имущество 
ето е било. Извън тези рамки, не отделя достатъчно внима 
«акто се предвижда, остават ние' ’° се Унищожава или при 
автономните области и Белград. ов°ява, без навреме да се пред 
Учредяването на скупщините пРиемат съответни мерни. Най 
на новите междуобщинсни ре- “Показателен е случаят с тър- 
гионални общности тъкмо тези . довените магазини, поместени 
дни е завършено и насноро те 6 частни локали, чиито собстве 
ще приемат свои статути. шци същевременно са и

На заседанието се подчерта 
'необходимостта общината 
оформи просветно-учебна 
нитарна инспекция, 
също така редица 
блеми за решаване.

да
и са

които имат бе 
сложни лро

Заключено условия на 
както и в общесВ изказванията на проведено

В тези документи по-близко Ж

^ж^ниГаТрабоГ/Гкоито трогва ^иТрГяГ^ч™ щ^вГ Г
те изпълняват междуобщин- епекули.

е през този ме- 
инспекционните служби и 

следствено-съдебните органи 
™виИЗГ°ТВЯТ конкретни опера-
ТИВнонЛпР0ГРаМИ 33 пРема*ване 

констатираме отрицателни 
лрояви, нарушаващи

сец
че

зациТВяИЧ,кТа партийна органи 
застъпи ”Балкан“ енергично се . 
членова 3Д. приемане на нови 
те т». С ша |На к°мунисти
работнициМН° МЛ8да И Ао6ри

и зако 
отно- 

се лре- 
като об-

на

занона.при-
В. В.

М. Б.СТРАНИЦА 4
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ОБСТОЙНИ ПОДГОТОВКИ
ЗА ОТКРИВАНЕ НА МИНА В ЛИСИНА

МИНА В СТРАНАТА ССРН и всестран 

■ч“‘- ното развитие на 

самоуправлението
Съществуват 

ни условия 
да започне 
фосфатовата 
каза

всички обектив 
от идната година 
изграждането на 
мина в Лисина — 

инженер Светислав Ради- 
воевич, заместник директор 
минно-леярния басейн „Бор“ 
разговора, състоял

ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА НА 
МИНАТА СА НАЛИЦЕ ..Бор", предшествуваха 

твърде сериозни разговори, 
то поде общинското

изграждане тГтп»*1' ЧеСК0 рънов°дв™° на Босиле- 
„ 1 трае тРадсва община.

телна помощ трябваТа опашат "Реди Д2ва в Сторанр«вта на 
всички компетентни в СР Съо пбсто-8 °Р Сърбия са водени
бия. а също така и „якои съюз' я Г ра3говори във връз-
ни органи. Защото — както се нетп "°дготовките за отнрива- 
изтъкна — този обект има гп ~еТ0 На мината- ТУК напълно
лямо стопанско значение за ия ппР„П°АМРеПИ реаяИЗ“ра»е™ на лото общество аченИе за 4я предложената програма. В

Предимството в активизира- СъТи°.°Р п™°Т° развитие на ср 
нето на огромните количества яВЯРРРтп лредимство в ооигур 
Фосфатови залежи в Лисина се ^"17"™°“"°““"'
?а°наИ пв сам° 8 рентабилност казва се в решенията на Сто
Г Гв ННгГаз~ Ге- занлючено 5

Радив0оРеевАичДУМпрТ:дРужаавДаРнУГа^ ^'^У^ски"^ ПЪР6аТа

” _ • "ридружаван от изостаналитр □ рр п, „с.,
инж. Бранко Фирст, помощник г-м,т Тоио « Сърбия.

авадякав ь-даггНъг 
ЕЕ"”“а Босилеградска община и В разговорите с ръководите- 

• нно-леярния басейн „Бор“. лите на минно-леярния басейн 
п „Бор“,инж. Драган Мицов
ь досегашните подготов- седател 

ни, ноито занапред ще се 
тензивират, можем да бъдем 

Радивое-
— Предприемат се мерни 

да се осигурят необходимите 
финансово-материални
ва, които са особено 
До края на тази 
шия институт ще се готви 
купната инвестиционно-техничес 
ка програма, необходима за от
криване на мината.

И други
кои

За откриването 
на, чието 

'на най-малко

и полити

в
На последното заседание на 

Общинската конференция 
ССРН в Димитровград

най-творческа организация и 
мобилизация на всички социа
листически сили за решаване
то на проблемите на нашето 
всекидневие — обществено-по 
литическата и стопанска систе 
ма. Напълно разбираемо е, че 
и на координационният отбор 
по въпросите на всенародна
та отбрана и обществена са
мозащита са определени зада 
чите, произтичащи от концеп
цията на отбрана и защита на 
независимостта, необвързано- 
стта и самоуправлението в на
шата страна. Всичко това, раз 
бира се, изисква пълна свобо
да на анционно действуване и 
единство на нашите стремежи, 
които в най-големи размери 
изразява Социалистическият 
съюз. Затова този кородина- 
ционен отбор ще работи вър
ху подготовката и активизира
не на обществено-политически 
те организации за отбрана и 
осъществяване на обществена 
та самозащита и' сигурността, 
както и върху „развиване на 
постоянно сътрудничество на 
тези организации с органите, 
телата и службите, занимава
щи се с въпросите на отбра
ната и обществената самоза
щита в организациите на сдру 
жения труд, местните общно
сти, обществено-политичесни- 
те общности, общностите на 
интересите и органите на от
браната, вътрешните работи и 
държавната сигурност”; накто 
и утвърждаване на общи про
грами „идейни, морално-поли
тически и психологически под 
готовни на населението за от-

се през ми- 
налата седмица с общинските 
политически ръководители на 
Босилеградска община.

на
са уч

редени всички отбори, сенции, 
секретариати и номисии г 
ха на организационното прис
пособяване на Социалистичес
кия съюз на делегатската си
стема, устройството на стопан 
ската система и т.н.

в ду-
По такъв начин плодотворни 

те резултати от дългогодишни 
те геологически изследвания на 
фосфатите в околността на 
Босилеград започнали 
през 1959 година 
веждат

тун още 
сега се при- 

логически

тази мина Да запознаем нашите чита
тели за накво се касае. Общин 
сната конференция избра чле
новете, формира координацио
нен отбор 
на делегатската система фунн 
цията
общности на

към СВОя
завършек.

за осъществяванемина да намери
място и в средносрочната прог
рама на СФР Югославия.

С препоръките на Стопанска 
та камара на СР Сърбия са се- 
ведомени воички компетентни 
органи в републиката. За откри 
ване на мината в Лисина пълна 
подкрепа додаха и най-висши- 
те ръководители на обществе
но-политическите организации и 
на Скупщината на СР Сърбия.

За отбелязване е, че и Пред 
седателството на скупщината 
на Южноморавската регионал
на общност в Лесковац 
пълна подирела за откриване на 
мината в Лисина.

на самоуправителните 
интересите и по

литическата система, координа 
ционен отбор по въпросите на 
всенародната отбрана и обще
ствена самозащита, координа
ционен отбор за въпросите на 
кадровата политика, координа
ционен отбор за традиции, че- 
ствувания и признания, избра 
членове на секретариата: сен
ции за организиране и дей
ност на местните общности, 
сенции на делегати, сенции за 
обществено-икономичесни въ
проси, самоуправление и стан
дарта., сенции за селското сто 
панство и селото, избра чле
нове; за организация, избори 
и чадри и за междунационал- 
ни и международни отноше
ния и крайгранично сътрудни
чество и членовете на сенпе- 
таоиата на общинсната конфе
ренция за общественото поло- 
жочие и дейността на жените.

Естествено, с решенията за

кило-

пред
на Общинската скуп

щината в Босилеград подчерта 
пълната готовност на всички 
общината да съдействуват 
подготовките 
на мината.

— Всички в общината 
тови да онажат максимална по 
мощ. Вече са създадени 
вестни

ин-
вдоволни 

вич.
изтъкна в

за откриването даде
средст

големи.
са го-

Ето защо с реален 
мизъм може да се изчаква от
криването на първия и най-го- 
лям минно-промишлен обект 
Босилеградска общинд, 
е готова да поеме и реши всич 
ни задачи, за които има възмож 
ност.

опти-година в на- 
съв-

и из-
предусловия, твърде 

важни за откриването на мина- вта. коятоНапример сегашният електро 
провод ще задоволи 
от електроенергия на минните 
обекти, за транспорт на фосфа 
тния нонцентрат до железопът 
ната гара във Владичин 
съществува асфалтно шосе 
др. Също тана и нянои от ре- 
шените комунално-битови про
блеми в града ще бъдат 
ляма полза за живота на 
ньорите — изтъкна Мицов.

След разговорите ръководи
телите от „Бор“ посетиха тере 
ните, на които се намират фос 
фатните залежи, 
то, където ще се строят флота 
циокните обекти. Те също пот 
върдиха благоприятните 
вия за откриване на мината.

нуждитеОт разговорите пролича,
това ще бъде най-голямата 
на с подземна експлоатация 
цялата ни страна и единствена 
от този вид в Европа. Тун 
дишно

че
ми- Трябва да се изтъкне, 

се стигне до откриване 
ната, това ще бъде самостоя- 

и телна организация на сдруже- 
труд в Босилеградска общи 

на, която ще работи в рам
ките на минно-леярния басейн 
„Бор“.

че ако 
•на мив

хан
учоед^ване на тези т^па и оо- 

Общинсната нонференция 
на Социалистическия съюз ме " брана и защита”. 
>чду другото, определи задачи 
т« и масоните на тяхното де* 
ствуване. Тднова организацион 

устройство

го-
ще се експлоатират 

най-малко 3 милиона и 600 
хиляди тона сурови фосфати, 
от ноито след преработването 
им ще се получава 900 хиляди 
тона фосфоритен нонцентрат, 
необходим за производство на 
фосфатни торове и фосфорна 
киселина.

ГЯНИния

Ново тяло е координацион
ният отбор за осъществяване 
на делегатската система, само 

представлява Управителните общности на ин 
тересите и политическата сис
тема. То ще анализира и оце
нява работата на делегациите 
на основните организации на 
сдружения труд, обществено- 
политическите ооганизации и

от го-
ми-

В. Велинов но

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИНАТИТЕ

както и място Нови споразумения за 

разпределение на доходаусло-
Това количество ще задово

ли най-малко една трета от се 
гашните потреби на страната 
ни от тази суровина, която из
ключително внасяме за скъпа 
-* .:*лута.

местните общности. Целончп- 
ната дейност на този отбор 
има за цел от опита в работя 
та на делегациите и делегати
те и всични самоуправителни 
конституции да извлече най- 
доброто, най-рационалното в 
самоуправителния смисъл за 
по-бързо развитие на делегат
ската система, ноето ще рече 
за цялостно осъществяване 
влиянието на работничесната 
нласа във всични сфери на 
живота, т.е. делегатената сис
тема да пронинне до непосре
дствения производител и граж 
данина.

Координационният отбор по 
въпросите за кадровата поли- 
тина ще участвува в органи-

ПЪЛНА ПОДКРЕПА ОТ НАЙ- 
ОТГОВОРНИТЕ В СР СЪРБИЛ Най-важната акция, пред коя 

то се намира Съюзът на синди 
катите в Димитровградска об 
щина и в републината е осъще 
ствявано политиката за създа 
ване и разпределение на дохо 
да и разпределение средства 
та за лични доходи.

Основното, което и досега е 
трябвало да се направи, е при 
омане решения за изготвяне 
на споразуменията и мритиче 
смо преразглеждане на досега 
шиите споразумения. Също та 
ка всични трудещи се в общи
ната е трябвало да се запозна 
ят с Републиканския договор 
за създаване и разределение 
на дохода. Но да се разпре
деля нещо, трябва да се знае 
как. Затова е било необходимо 
работниците да се запознаят 
с резултатите от първите шест 
месеца на годината. Всичко то 
ва е трябвало да приключи до 
края на август. В болшинство 
то организации е направено 
необходимото, обаче някои за
късняват.

През този месец трябва да 
започнат работа номисиите за 
изготвяно на конкретни пред
ложения за споразуменията. А 
през октомври върху лроокто 
споразуменията трябва публи- 

да со разисква. Споразу
менията що се приемат през 
ноември, а в декември що со 
направят подготовки за проми 
наване към новия качим на раз

пределение.
Тази акция е от голямо зна 

ченио и провеждат я организи 
рано Синдикатът, Съюзът на 
комунистите, Съюзът на социа 
листическата младеж и други 
обществено-политически 
низоции. Твърдо важно 
со води сметка за 
на сроковете. Затуй и Предсе 
датолството на 
конферонция на Съюза на син 
динатите в Димитровград тър 
си от всични организации на 
сдружения труд да спазват сро 
ковете. В онези организации, 
където през август не са пред 
приети необходимите мерки, 
трябва спешно всичко да со ра 
зглода.

Не трябва да со забравя, че 
в конкретния случай станови
щата и политиката на Съюза 
на синдикатите в Сърбия, про 
изтичат от Резолюцията на Де 
сотия конгрес «на СЮН, която 
ясно определя политиката на 
възстановяване отношенията в 
областта на създаване и раз
пределение на дохода и лични 
те доходи. И не само в Разо 
люцията, но и Конституцията 
но СФРЮ и Десетият конгрес 
но СЮН ясно задължават Съю 
за на синдикатите за изготвя
не и провеждане но общите 
критерии и мерки за разпре
деление но личните 
според резултатите на

На разговора през миналата 
седмица с ръководителите на

Граничният събор в 

Димитровград
орга 

е да 
спазване

Общинсната
Търговсните организации на

правиха стокооборот от 2,1 ми 
лиона динара, като при това 
„Търгокоол” направи стокообо
рот от 630 хиляди динара.

удоволст
вие представляваше концертът 
на димитровградските самоде
йци, които изп'ьлниха народни 

и танци и естрадни лес

На граничния събор, който 
се състоя ка 14 т.м. в Димит
ровград от 6 до 18 часа, лри- 
състсуваха около 5 хиляди бъл 
гарски граждани и няколко хи 
ляди граждани от вътрешност
та на страната.

Особено приятно

зирането на публични разис
квания за надровата политина 
с основна цел на право мя
сто да дойдат хора, които са 
за самоуправление, 
зъм, братство и единство, не
зависимост

Събор'ьт премина в приятна 
и Дружеска обстановка.

песни
ни.

Съборът в Драгомаи - 

на 12 октомври
социали-

и необвързаната 
политина на Югославия.

Задачите са 
всични други тела на Общин
сната конференция на ССРН, 
независимо че се касае за сен 
ции, номисии или секретариа
ти. Предстои дейност на вси
чни да се уснорят процесите, 
ноито отнри самоупрапление-

поставени и на

бе публи-
кувано, граничният събор в Драгоман 
родна република България — е отсрочен за 
' състои на 12 октомври

Вместо на 5 октомври, каюо
На-

чно

една седмина и ще се доходи
труда.
А. Д.

гази година. то.
М. Б.
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ДИМИТРОВГРАД

За обективна категориза
ция иа пътищата

ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СПОРЕД ПОЛУГОДИШНИЯ БАЛАНС

ЗАСИЛЕНА СТОПАНСКА АКТИВНОСТ
в район Ви 

категоризация 
иа тази

животновъдството
сон. 
част

росигелна.^Също така 
Димитровград - Смиловци - 
Горни Висон - Пирот свързва 
две общини и досета той е 
бил път от III разряд. С тако
ва предложение по отношение 
иа този път се напуснат общи 
те критерии. Пътят има 
ние й поради държавната гра 
ница, и за достъпност до обен 
тите. От тази гледна точна, а 

стратегическото му 
път трябва да 

от особено

републилази акция е „спестило 1 
яион и ВЗЗ хиляди динара. 

Осъщественият общ доход в
'над

ми- След приемането на
за пътища» 
сенретариат за

С такава 
от реализацията

поставя под въп
лътят

ност „Тигър“ (общият доход 
увеличен за 23%), „Услуга“, 
„Балнан“, „Търгонооп“, нанто 
и занаятчийските организации 
„Металац“ и „Прогрес“.

Подобрена е ининомичността

РевСтопанските организации канения занон

й:г™т.»п,г=
за натегоризация на вси «и 

република Сьроия. 
Според занона, предвиждат се 
следните категории: магистр®* 
ни, регионални и общински 
тищгг.

В предложението за 
натегории на територията на 
Димитровградска община 
предвидено отсечната на пътя 
Ниш — София да бъде иате 

като магистрален, с.
— Ба

общинаДимитровградска 
осъществиха положителни ре 
зултати през първите шест ме
сеца на текущата година, Ця
лостно наблюдавано стопансна 
та активност е по-голяма в сра 
внение със същия период ми
налата година. Общият доход , 
е по-голям за 18°/о.

Сигурно,

възлиза
и същия е увели- 

21 на сто. След изпла-

стопанството
50 милиона 
чен на : пътища в

отделни
че с резултатите 

болшинството организации 
общината могат да бъдат до
волни, ако се имат предвид ус 
ловията, при които работят.

в е

и поради 
положение, този 
се вземе нато път

агоризиран
пътя Сунояо — Звонци 
бушница нато регионален, ьси I 
ни останали пътища в Димит 

община,

Димитровградското стопанст
во се среща с редица труднос 
ти. Цените на суровините 
териалите за производство пое 
тоянно са увеличавани. Изход 
от това положение' е търсен в 
увеличена реализация на гото
вите стоки намаляване на зале 
жалите стони, увеличение на 
износа, икономисване, подобре 
ние на трудовата дисциплина и 
прочее. В онези организации, ко 
ито успяха да намерят място 
то си в новите условия на про
изводство и резултатите са на 
лице.

Ногато става дума за положи 
телните резултати, трябва да 
изтъкнем кожообработвателно- 
то предприятие „Братство“. Та 
зи организация през миналите 
години имаше постоянно загу
би. Тази година за първите 
шест месеца, „Братство“ осъ
ществи по-голям доход за 2,6 
пъти по отношение на същия 
период от миналата година.

Добри резултати осъществи
ха и в каучуковата проимишле

и ма значение.
Поради 

ме, че 
Смиловци 
Пирот трябва да бъде в иате 
горията на регионалните пъти

тези причини счита 
пътят Димиторвград — 

— Горни Висок —
споредровградена 

предложението, ще се трети
рат нато общинени.

— Смятаме това предложе 
ние неприемливо за нашата о*> 
щина изтъкна инженер Борис 
Борисов, председател на 
щинената скупщина в Димит 
ровград.

— Причините са следните:
развитие на общи 

ната е предвидено развитие на

шя-■
Ано се има предвидОб-

мата гранича и пътят зя 
трябва да бъде зачислен към 
пегиоиалните пътища, каза на- 
нрая другарят Борисов.в плана за А. Д-

БОСИЛЕГРАД

Закъсняват стабилизационните 

програми Съответни акции за изготвя
не на тези документи 
предприеха в земеделската ко
операция, в комуналното пред
приятие „Услуга“ и в търговско 
то предприятие „Слога“.

Комунистите от тези стопанс 
ки организации водиха коннрет 
ни разговори и предложиха на 
самоуправителните 
основното, което трябва да се 
внесе в документите за стаби 
лизация и икономии.

Трябва да се изтъкне, че те 
зи документи не могат да 
правят формално без да задъл 
жават някого. Напротив, те тряб 
ва да съдържат конкретни за
дачи за всички 
участвуващи в създаването 
разпределението на дохода.

досега
В ГУМАРАТА „ДИМИТРОВГРАД”

на труда. Без съмнение акция щане на договорните и законни
задължения доходът се разпре 

доходи и във

Стопанските и трудови орга
низации в Босилеградска общи 
на все още закъсняват с изгот
вянето на стабилизационни прог 
рами и на програми за иконо
мии.

та за икономии е дала резулта
ти. Според данните на Службата деля за лични 
за обществено счетоводство ди фондовете, 
митровградското стопанство в Очебиещо е, че тази година 

личните доходи са имали пре
димство. Това показва и фак
тът, че за фондовете са отде
лени само 19,6%, .за разлика от 
първите шест месеца на мина
лата година, когато 27,7°/о

си органи— С цел да се реализира 
икономическата политика 
територия на комуната за тази- 
година, всяка трудова организа 
ция е длъжна да изготви и про 
веде на' дело тези два доку
мента, целещи премахване на 
редица сегашни слабости — 
изтъкна Иван СтохТнев, пред
седател на Координационния 
с^вет за стопанска стабилиза-

СРЕЩИ на

Популярността на 

контрольора Соколов
от сечистия доход е отделен 

фондовете.
Личните доходи са увеличе

ни за 47%. В момента

във

сред
ният личен доход в стопанство 
то в общината възлиза, на 1 678 
динара. В отношение на същия 
период миналата година той е 
по-висок за 537 динара. Въпре 
ки това трябва да се изтъкне, 
че личните доходи в общината 
са много по-ниски от доходите 
в републиката, където средни 
ят личен доход в стопанството 
е 2297 динара.

Въпреки положителните пока 
затели, нужно е да изтъкнем и 
някои отрицателни явления. За 
лежалите стони са особено ви-

трудещи се,
и

И когато на 8 септември 
председателят на Общинската 
скупщина в Димитровград ин
женер Борис Борисов, връчи 
септемврийска награда на глав 
ния кон

Сокол Соколов, роден преди 
56 години в Димитровград, има 
31 години трудов стаж, от кои
то седемнадесет в конфекция 
„Свобода“. Той е не само един 
от пионерите в тази трудова 
организация, но и от малцина
та, които продължително работ 
ят, на една и съща работа. А 
това е рядкост за всяко пред
приятие — понеже Соколов ве
че седемнадесет години рабо
ти като контрольор. Всяка про
изведена дреха минава през 
неговите ръце. Всяка лоша из 
работна се връща обратно. А 
весни, „виновник“ за лошата 
изработка остава да поправи 
пропуска си след работното 
време.

ция

в конфенциятрольор
„Свобода“ всички от това пред 
приятие бяха доволни. Мазаха: 
„Награда получи и наш Сокол“. 
Оня Сокол, 
им връщаше лошо изработени
те стони. Но комуто никой не 
се сърди ...

— Не зная защо е така. С

които ежедневно

соки и същите представляват 
повече от 50% от общия доход 
за шестте месеца. А това зна
чи, че в залежалите стоки е 
ангажирано тримесечното про 
из водете о.

Проблем за димитровградско 
то стопанство са и големите 
дългове към доставчиците на > 
материали и суровини, 
може да има 
влияние върху работата 
стоящия период.

други контрольори разискват, 
убеждават се дори се и карат, 
обаче аз за седемнадесет годи 
ни в „Свобода“ нямам никакво 
стълкновение нито с един ра
ботник.

Преди да започна работа в 
конфекцията работех на много 
места. Занаята изучавах при 
най-добри майстори. Въпреки 
че в това предприятие съм от 
първите дни нито един ден не 
съм работил на машина. Вина
ги бях контрольор. И винаги 
мирахме общ език с работни
ците. Ано трябваше да се оста 
не след работното време, оста 
вахме всички. Никой не въз
разяваше.

Днес Соколов е доволен от 
работа в конфекция 

„Свобода“. От онези дни, нога
то тя бе малка шивашка коопе 
рация до днешните дни, когато 
е вече модерно предприятие за 
изработка 
което е най-характерно за не 
го, за седемнадесет години ни 
кому не е казал нито пък е 
чул лоша дума ...

— Доволен съм от работата. 
Особено съм радостен 
лучената награда, която 
там не само като обществено 
признание, но. и като призна
ние на работниците от моето 
предприятие.

Обикновено лица на такова 
работно място не могат да ка
жат, че са обичани от работни 
ците. Обаче при Соколов слу
чаят «е е такъв. Дали същност 
та е в самия него, обноските 
му, или че е твърде справед
лив не узнахме нито в разгово 
ра с него, нито пък с хората, 
които непосредствено контак- 
тират с него. Единствено про
лича, че Соколов винаги е в 
съвършено добри отношения с 
всички.

което 
отрицател-но

в пред
А. Д.

на
ПОЛУГОДИШНИТЕ БАЛАНСИ

ОБНАДЕЖДВАЩИ РЕЗУЛТАТИ
Секцията на горското стопан 

ство в Босилеград бележи 
по-добри резултати в дейност
та си. С формирането на 
вообработвателния, цех,

няколко месеца, 
обемът на производството 
зи стопанска организация мно
гократно се увеличава.

своята ще преизпълним годишния си 
план, който възлиза на 15 ми 

каза инж. Дра 
ган Мицов, директор на Горс
ката секция.

дукция, но и финални 
за пазара. За целта е ангажи
ран Института по горското де
ло в СР Сърбия, който ще съ- 
деиствува при изготвянето 
съответната производствено-раз 
во^на програма.

Трябва да г
дървообработвателния
който средният 
възлиза на 2500

стокивсе
Четири пъти е бил председа 

тел на работническия съвет в 
предприятието. Член е на у пра 
вителния Съвет, «а различни 
комисии и прочее. Винаги, кога 
то работниците трябва да из
тъкнат за пример, някого да 
предложат за награда или из
берат в някое тяло Соколов е 
бил между първите. Между 
първите бе и този път; ногато 
се разисква кой от конфекция 
„Свобода“ заслужава да стане 
нооител на Септемврийска наг 
рада.

лиона динара —
дър-

започ-
на конфекция. И, нал преди наНаи-добри са резултатите на 

дървообработвателния цех, 
нойто моментално работят 46 
работника в две смени. Цялото 
производство за тази година 
предварително е продадено. Ед 
на част от него намира извън
редно добър пласмент 
лианския пазар. Тук обаче об
мислят в най-скоро време да 
се разширят производствените 
мощности на цеха, с цел да се 
произвежда не

в та
в

се изтъкне, че в 
цех, в 

личен доход 
динара, наско

ро ще се приемат още работ- 
ници. Тук условията за работа 
са добри, а след няколно дни 
ще бъде открит и работнически
СТОЛ, В КОЙТО Г -
по едно безплатно 
всички работници.

През първите шест 
от годината обемът на 
водството в тази стопанска ор
ганизация възлиза на 7 

и 600 хиляди динара, 
е два пъти повече в сравнение 
със същия период на миналата 
година.

— С такъв темп

месеци
произ-и за по 

счи- милио
ноето на ита-на

ще се приготвя 
ядене за

В. В.
А. Д. на работа само полупро-
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ОТ КРИТИКА - ДО НАГРАДА
Преди три години,

Бабушнишна община 
ждаше седемгодишно 
самооблагане

ДИМИТРОВГРАД

ДОБИВИТЕ ПОД 

ОЧАКВАНИЯТА
когато в 
се въве- 

местно 
за построяване 

на пътища в Нанушковица на
истина дойде до недоразуме
ние.

Нанушковчани предварител
но били въвели „селско” мест 
но самооблагане за строеж на 
междумахленски пътища. И ко 
гато се повели разговори за 
новото самооблагане 
казали: „Много ще е!” Впро
чем и невъзможно е две са- 
мооблагания да се отработват 
наведнъж.

шковчани решат нещо __
и изпълняват.

те го ВОДАТА Е НА РЕД ...
—-Ние се надяваме немеси 

се Милиев в скоро време и в 
Нашушковица да идва рейс. 
Юва ще бъде още едно уле
снение за хората.

— След пътя — [ 
дата — казва Лепоев.

От 150 къщи в селото почти 
всяна има електричесни ток 
Имаме общо 30 телевизора и 
към стотина радиоапарата...

Нашето село расте, а не 
намалява — добавя Милев. 
Строят се нови нъщи. Но не 
като преди години. Сега 
правят от твърд материал.

Сезонните работници, 
всяка пролет отиват, а есен се 
завръщат в родното 
си построяват хубави модер
ни къщи.

За изградените 4 
ра път от четвърти разряд от 
центъра на Нашушковица до 
шосето Звонци — Бабушница, 
в която акция вложихме 
Ь хиляди Трудод 
ме Септемврийска 
3 хилядй динари

назва Нрум Лепоев.

километ

— ПОДГОТОВКИ ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА

В Димитровградска община 
все още не е завършена вър 
шитбата на

наред е во- те и проливните дъждове пре 
дизвикаха големи щети. На ня 
кои площи пшеницата е унищо 
жена от 60 до 100%.

В „Сточар“, въпреки че още 
не разполагат с окончателни ре 
зултати , изобщо не са дово
лни од добивите. На 2100 де
кара, засети с пшеница, 390 
декара във Висон са нпълно 
унищожени и още толкова ча
стично. На площите, нъдето не 
са големи щети, добивите въз
лизат до 260 килограма от 
кар. Това е много по-малко 
от очакваните добиви и за 
15% по-слаб добив от минало
годишния.

Подобно е и с ечемика. От 
1350 декара, засети 
500 декара във Висок 
са унищожени. На останалите 
площи добивите възлизат до 
220 килограма от денар, а в 
„Сточар” очанваха до 350 кг.

На 340 декара, засети 
са получени средни добиви от 
120 килограма, 
планувани добиви од 150 кило 
грама. Естетвено е, 
сетите площи с овес частично 
са унищожени.

Положението при слънчогле 
да е подобно. Макар че все 
още е във фаза на узряване 
в „Сточар” очакват добиви до 
150 килограма от декар, което 
в тазгодишните условия е задо 
волително.

над 
получих- 

награда от 
и грамота ...

ни и
частния сектор. В 

момента се вършее в районите 
Поганово и Забърдие, а частич 
но и Виоок. Причина за голямо 
то закъснение е лошото време. 
Всъщност сноповете са 
ни и по този начин постоянно 
се развалят машините, така че 
вършачките повече са в дефект 
отколиото вършеят.

някои Но изградихме 
метра и от махленските

към 3 кило-
.. - пъти

ща. Махалите Паничйе, Слав
ков рид и Ружина падина 
захме с центъра. Остава

влаж

свър 
още

да се сложи горния слой на 
настилката и по тези 
ще може да се върви като 
град — изтъква Лепоев.

те се
Недоразумението 

ло за кратко. 
Решили:

продължи
които

Добивите, канто на общест 
вения, така и на частния сек 
тор са под очакванията. При 
родните бедствия — градушки

пътищаще ги провеждаме 
и двете — и запретнали ръка
ви и се заловили на работа.

си село де-в
М. Андонов

В ЕДИНСТВОТО Е СИЛАТА
Драган Милев, член на Съ

вета на местната общност и 
Нрум Лепоев, делегат в Съве
та на сдружения труд в Общи 
нската скупщина в Бабушница. 
които бяха дошли да получат 
наградата от името на своите 
съселяни, ето

ПОПРАВКА НА ПЪТЯ ЗА ВИСОК с ечемик,
напълно

★ Готви се проект на новото трасекак обясняват 
големия успех на Нашушкови- с овесМиналата седмица започна ляди. Общността за пътища 

поправката на пътя Смиловци при Общинската снупщина в 
висок (пътят ще се попра- Димитровград 100 хиляди

Видлич)СМработитеАО На Ф°НДа 33 ПОДАЪ?"ан'3 на
предприятието за пътища —
Ниш. Средства обезпечават Съ

мина. Поправката ще обхване 
почистване, изравняване на 
трасето и засипването му с 
чакъл.

Целта на акцията е пътят да 
се оспособи за събщения, по
неже съшият е в много лошо 
състояние.

ца:
а са били за-

— Нашето село е единно и 
сплотено — казва Милев. До
говорихме се сериозно да се 
заемем и с двете акции и ка- 
кто виждате — получихме 
награда. Тя ни е толкова по
мила, понеже може да пона- 
жем на всички, че когато нашу

и от 
пъти че и за-

провежда ща при Предприятието за пъ
тища в Ниш 100 хиляди дина-и да.ветът на ползващите пътища 

та от Ниш — 200 хиляди ди
нара, „Ниш-експрес” — 100 хи

Работите на пътя трябва да 
приключат до края на тази сед

Височани могат да бъдат до
волни. чо о в ход изготвяне 
на проект за новото трасе на 
пътя за Висок: Смиловци — 
Моичци — Еъ^ковия — Долни 
Нриводол — Изатовци. Върху

—проекта работи „Косово-про- 
ент“ — Белград. Средства на 
стойност от 200 хиляди дина 
ра, за изработка на проекта 
осигурява Съветът на ползва 
щите пътищита при предприя 
тието за пътища Ниш.

Селата се благоустрояват В момента в „Сточар" 
правят подготовки за есенната 
сеитба. Запланувано е да бъ
дат засети 2800 декара 
ница, което е с 30% повече 
сравнение със засетите площи 
през миналата година.

За своите нужди „Сточар” 
е обезпечил изкуствена тор и 
семена, а за частния сектор 
все още се събират данни за ' 
да могат навреме да се обезпе 
чат семена и тор. Счита се, 
че всичко ще бъде навреме 
обезпечено, тъй като сеитбата 
трябва да започне през октом 
ври.

се

с пше
събрали работническата класа 
от тази територия. Същевре
менно с преместване на насе
лението, твърде интензивно се 
строи, накто в обществения, та 
на и в частния сектор. Особе
но в града и съседните села: 
в Лунавица, Желюша толкова 
много се строи, че буквално ка 
зано и двете села са прерасна 
ли в град. Изникна и ново се
лище Белеш. Всички сгради са 
планово строени. Същевремен 
но се търсят решения да се 
градоустроят селищата и за ар
хитектурния вид на сградите. 
Комуналните проблеми също 
са по-сложни. За разрешаване 
то им е необхидима добра ор
ганизация на гражданите и тру 
дещите се.

всредствата
материалната нултура, да 
вода в къщи, баня, неоново ос 
ветление по улиците, дръвчета, 
да се разхожда по асфалтира
ните улици, да имат нола и дру 
ги моторни возила, хубаво под 
редени дворове, градини, цве
тя, да има трактори други при 
качни машини . ..

на цивилизацията- 
има

М. Б. А. Д. А. Д.

Завърши Конгресът зо производство но храна
Освен че Югославия има ус 

ловия за производство на хра
на в изоболио, ние все още 
внасяме селскостопански про
изведения. Повече внасяме, от- 
колмото изнасяме.

Това е само едно ог нонста 
тациите, изнесени в Резолюци
ята на Първия югославски кон
грес за производство на храна 
за човека, която неотдавна зо 
върши в Нови Сад. Затуй и 
най-важното заключение но 
Конгреса е, „чо Югославия в 
предстоящия петгодишен пори 
од ще трябва да прекъсне с 
внасянето на хранителни стоки

и да се превърне в постоянен 
износител на ооновни селскос
топански произведения.

Покрай общите задачи за по 
-нататъшното развитие на агро

промишлените комплекси у нас 
— делегатите на Конгреса, при 
еха и няколко решения за 
делни селскостопански

от-
отрас-

Местните общности ги орга
низират. И имат върху какво. 
Човек иска по-добре и по-удоб 
но да живее. Иска да има ху- 

комфортен,бав аларатамент, 
доста светлина, иска да ползва

Нова къща в Желюша

Процесите на разслояване на 
населението са твърде интен
зивни и на територията на Ди 
митровградска община. Това, 
всъщност е характерно за вол
на страна и територия, която 
е обхваната с бърза индустриа 
лизация. С тези процеси е об
хванат Димитровград и всички 
околии села. Законът е такъв, 
че всички отдалечени села пое 
гепенно изчезват, а града и 
близните села се развиват. За
що е така? Отговорът се съдър 
жа в изграждането на няколко 
фабрики (построени през пос
ледните 15 години), които са

ПРОИЗВЕДЕНИ 4415 ХИЛЯДИ 
ТОМА ПШЕНИЦА

от миналата година.
В обществения сектор в 

настоящата година са полу 
чени 1742 хиляди тона пше 
ница от 434 хектара площ. 
Средният добив о 40,1 цен 
тнера. Това ще рече, 
на обществените стопанст
ва тази година о имало 62 
хиляди хектара по-мално с 
пшеница от изтеклата годи
на, а добивите от хонтар 
са били по-мални с П,7 цон 
тнера.

В Югославия тази година 
са лрозиведени 
тона пшеница, иато сред
ният добив е 27,3 
ра от хектар. Ренолната е 
с 33 на сто по-слаба от ми 
палата година, иоято бешо 
рекордна.

Това е в резултат на на
маляването на площите с 
пшеница. Средният добив 
тази година, според съоб
щение на Съюзния завод, 
е с 6,8 цемтнера по-малън

4 415 000

центне-

чо

Понеча грижи за животновъдството
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три ■ трудова т
“ П това лято на ти и нрища на републиката и нане младежна политичес

Т00а Л запои- отрната «и. на школа. Присъотвувахме на
много научни сказки из различ 
ни области. Особено впечатле 
ние ми оставиха лекциите „На 
ркотиците и младежта - „ -
лигията и младежта 
Всяка вечер бе изпълнена с ор 
ганизирана дейност на самите 
бригадири - забави, кинопред 
ставления. сказки, гостувания 
с културно-забавни изпълнения

Преди да стана бригадир, аз 
слушах за значението на 

трудовите младежки акции. Но 
сега имах възможност конкрет 
но да се запозная със сътц- 

и с ползата от тях.

,кд (Лидниид
ПИСМОТО НА ЕДИН БРИГАДИР

ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТОинто тини, иито
РАБОТНИЦИ В началото на

в СремТова е и разбираемо, защото 
въпросния случай се шру 

шава Закона на трудовите от
ношения. Именно, тези младе- 

и девойки нямат сключени 
договори с работодателите си, 
с които да регулират въз осно 
ва на закона своите права и

фрушка гора
младежката трудова акция- 

под название „Партизански път 
75“. Прокарва се ново широно 
асфалтово шосе. Обектът ще 
бъде завършен за три години.

Над две хиляди младежи и 
от всички краища .на

да нажа, тезиНо веднага 
„различия“ в състава на нашия 
бригадирсни колектив не се 
чувствуваха пито един момент. 
Работехме дружно и живехме 

истински братя. И резулта 
изостанаха. Нашата бри 

гада „Велко Влахович" спечели 
между к'ои-

наВЪВ

жи
Около 20 младежи и девойки 

при частни 
Босилеград. Вече 

те са „извън 
най-нратно:

като 
тите не

изучават занаяти 
занаятчии в Г 

. с години наред 
закона“. Казано 
нито са ученици, нито работни

девоини
Югославия работеха в три сме 
ни. Голяма част от този

стопански и съобщителен

дължности.
Срещу частните 

неспазващм Закона на трудош 
те отношения, инспекторът 
съставил много актове до съди 

Обаче

ва- всични признания, 
то и „Лентата тридесет години 
доброволен труд в свободата*. 
Бригадата беше 4 пъти провъз 
гласена за ударна. Тези призна 
ния бяха резултат на 
невното надхвърляно на трудо 
вите норми, богатия културно- 
забавен живот, вътрешния ред 

идейио-лолити- 
чесмаТа работа. Двадесет и два 
ма бригадири получиха ударни 
чесни значни, между които и 
моите съученици Свободан Ран- 
гелов и Драган Колев. Остана
лите трима души от Димитров
град получихме похвални гра-

закаятчии,
жен
обект е завършена. В третата 

през август работеха 11 
бригади.

еци.
Не са ученици, защото нямат 

организирано училищно обуче
ние. Не са работници, защото 
(с изключение на неколцина) 
нямат сключени 
частните работодатели, 
възлага закона.

Без съмнение, този случай 
има свое обществено измере
ние и се явява като сериозен 
проблем.

В Закона за учениците за 
на квалифицирани

смяна 
младежки 
Между тях беше и младежката 
бригада „Велко Влахович“ ор
ганизирана от Междуобщинска 
та конференция на Съюза на 
ооциалмютическата младеж на 
Сърбия в Ниш. От Димитров
градска община бяхме петима 
бригадири: Свободан Рангелов, 
Драган Колев, Боншо Георгиев, 
Стеван Аленсов и Благой Ива

и трудови самоята за нарушения, 
глобите съществено не деисту 
ват да се регулират правата на 
младежите и девойките, 
чаващи занаяти.

В случая не е разрешена и 
другата страна на проблема: 
организираното обучение 
зи младежи и девойки.

В Отделението но училището 
за квалифицирани работници 
в Босилеград сега се подготвят 
само няколко професионални 
кадри по металообработваща 
специалност.

Няма обаче специалисти за 
шивачи, тенекиджии, коларо-ко 
вачи и други, които побуждат 
интерес всред младите хора.

Решаването е в откриването 
на смесена паралелка в Отде
лението за квалифицирани ра
ботници. Такива предложения 
и инициативи вече има. Ком
петентните за учебното дело в 
общината са дължни да пред
приемат мерки да се осъщест 
ви това. Защото проблемът на 
тези младежи и девойки пове-

ежед-

договори с 
както

изу-
ността им 
Освен физическата работа — 
изхвърлените кубици пръст и 
камък, има нещо в тая работа, 
което не може да се измери с 
никаква мярка. Това е 
ското другарство между млади 
те хора, братството и единство 
то, което проличава 
крачна, във всеки 
колентивния бригадирски 
вот. Там не беше важно откъ
де си родом, как се казваш, 
каква ти е професията. Най- 
важното беше от коя си бри-

и дисциплина,

на те

истин-

гимнов, всички ученици от
„Йосип Броз Тито“ 

млад е
жи и девойки още от 14 об 
щини от различни националнос
1ШШ11ШИ1ШШ1ИШШШПИ11Ш1ШШ1Ш1НШ11Ш11ШШМИ1ШШШПШ1111мшт1™1НЧ11шш1*1т

подготовка 
работници, точно е определе
но при кои условия могат пран 
тически да се обучават и при 
частни занаятчии. При това те 
имат и свои права като работ
ници, защото създават доход.

Учениците при босилеградски 
те занаятчии не могат да полу
чат квалификация, защото ня
мат съответно училищно обуче

на всяна 
момент в 

жи-

назията 
Освен нас тук имаше моти.

Спечелихме много нови поз-

Подарих ти гада с какви резултати може 
да се похвали тя и ще бъде ли 
•най-добрата в десетдневната 
смяната.

Ние димитровгадчани останах 
ме крайно доволни от участие 
то си в акцията „Партизански 
път 75“. Това бяха най-щастли
вите ни дни. Желанието ни е 
следващата година да отидем 
пак на някоя от младежките ан 
ции. И с повече другари и дру 
гарни от нашата община.

• • •
ние. Подадох ти на ръната 

напни вода от потона на щастието.
Но ти ги разля.
Подадох ти цвете 
от моята градинка.
Но ти го захвърли.
Подарих ти мална птична, 
мила, хубава.
Ти й счупи нрилете.
Подарих ти една снежинка 
долетяла от север.
Ти я стопи в огъня ...

(= Деница ИЛИЕВА =>
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Тези проблеми досега само 
частично са обсъждани. Изтъ
квани са повече пъти на разли 
чни събрания, но без сериозни 

' претенсии да бъдат разрешени.
За разрешаване на тази проб 

лематина досега най-много се 
е застъпвал общинският инспек 
тор по труда.

I
че не може да остане в рам
ките на констатациите. IВ. В. I ==

гимназист от Димитровград 
Благой ВАСОВ 

шшшш,1ш1н1]|||111111шш:и;шн1ш11ш1шш1)

СЛАВЧО КРЪСТЕВ 
ЖИВКО ВИДЕНОВ

ДЕЙСТВИЯТА НА ОТРЯДА ОТ СЪЗДАВА
НЕТО МУ ДО 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА

На 26 юли трите отряда пред 
приемат акция по посока на с. 
Крупац, Заставата 52 и железо 
пътната линия Суново — Цари
брод. На 7 август се провежда 
съвместна акция в селата Гор
ни и Долни Криводол, на 8 ав
густ в село Комщица, а на 9 
авгуот е ликвидирана Губешна 
та мандра. Веднага 
реагиране на българската войс 
ка, па от Комщица се изпра
щат потери по посока на дви
жението на отряда. След пър
вите стълкновения с нашата ох 
рана край Горни 
българските войници 
глят в своя гарнизон в с. Ком
щица.

да ръкуват с оръжие. За пръв 
път от формирането на отряда 
се подготвя готвена храна за 
бойците. Неприятелят обаче не 
ни позволява докрай да вку
сим от тази гозба. Чрез наши
те разузнаватели узнаваме, че 
горският Петрушев води след 
себе си колона български вой
ници по посока на нзшето мес 
топребиваване. Въпреки числе
но по-слаби, полазвайки благо
приятните възможности ка теге 
ните, които държим, рашаза.\:е 
на българските 
подготвим изненада. Разпреде
лението на нашите сили 
обкръжаващо положение 
формата 
рен по посока, откъдето тряб
ва да дойде неприятелят. За
повядано е разузнавателите на 
неприятеля да се пропуснат, а 
огън да се открие едва 
като дойде главната

ното състояние на отряда е 
около 70 въоръжени бойци.

В този период Народоосвобо 
дителното движение има своя 
свободна територия, която об
хваща местностите на Горен и 
Долен Висок — от с. 
Криводол, Каменица, Сенокос 
па през Йеловица до Дойнин- 
ци. В самия Цариброд и окол
ните села — Лукавица, Желю- 
ша, Годиндол, Драговита, Вла
си и др. се активират мледеж- 
ки групи, въоръжават се и ми
нават в нелегалност. Някои от 
тези групи успяват да се овър 
жат с отряда, а нянои 
освобождението действуват на 
територията самостоятелно. Те 
зи групи оказват ценна помощ 
при освобождаването на Цари
брод и разоръжаването на час 
тите на българския окупацио
нен корпус, изтеглящ се от 
Сърбия.

ГорниЛошото време попречи на животвотновъдите в 
Босилеградска община навреме да завършат носитбата 
и приберат достатъчно животновъдна храна за през зи
мата. Обаче, тези последни дни от лятото са твърде 
благоприятни за прибиране на ренолтата. Дъждовале- 
жите престанаха, а слънцето отново започна да пече.

За да успеят да приберат поне втория откос, на 
пространните ливади сега излизат всички онези, които 
имат достатъчно сили да държат в ръце косата.

В село Плоча между косачите снимихме най-мал
кия косач. Това е десетгодишния Борис Митов, ученин 
от четвърто отделение. Той казва, че не му пречи рав
ноправно да носи с възрастните косачи, въпреки че ко
сата е много по-голяма от него.

последва

войници даКриводол,
се отте-

има
все до във

на подкова — отво-
След тези акции в Горен Ви 

сок отрядът преминава на тери 
торията на Долен Висок. На 13 
и 14 август се провеждат 
в;ите акции в селата Росомач и 
Йеловица, където от 
сътрудници

В. В.
пър-

след 
част на 

Поради 
на един

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА нашите 
получаваме две 

картечници „Шоше“, останали 
от бившата

неприятелските сили. 
несъобразителност 
боец (Пера циганчето — 
ров), който

ПЛАНОВЕ ЗА РАБОТА На 23~т.с.
татъшно действуване 
да и развитието 
бодителната

югославска войска. 
На 14 август в отряда идва гру 
па от 13 мледежи от Цариброд 
и един руски пленник, 
пленник е измъкнат

Гю-Още от първия ден на учаб 
ната година преподавателят 
училището е длъжен да изгот
ви план за работа, който пред
ставлява съставна част на 
дишната програма на училище-

училището най-късно за десет 
дни от началото на новата учеб 
на година да приема своя годи 
ш.на програма за работа.. За 
последната трябва да вземе от 
•ношение и да я одобри образо 
вателната общност, 
общност и всички заинтересо
вани организации.

при появата на ра-Б зузнавателите на неприятеляна огря
на народоосво 

борба

Този без да иска или от 
стреля с пушката 
ша засада напълно се проваля. 
Неприятелят обнръжва

страхот група 
младежи от транспорта. Тя го

го- в нашия 
нраи. На 28 август отрядът се си — тази на

скрива по домовете си все до 
идването им в отряда. След из 

I лизането на тази група числе-

намира в пределите на Широ
ка Лука. Почивката 
ва за обучение

то. местната
Законът за основното образо 

вание
нашето

положение, но не се впуска 
пряка борба, извлича своите си

се използ- 
на младежите

и възпитание изисква С. в
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БАШ КИСНИ УДОСТОЕН С НЕГОШЕВД НАГРАДА
в? От 30 произведения на 25 ав 

тори журито се определи 
„Записките“ на Конесни, един 
от основоположниците на съвре 
менната македонска литерату
ра, защото със своите поетич
ни творби през изтеклите 
десет години той е в центъра 
на интересованието на читате
лите и литературната критика. 
Неговите произведения намират 
широк прием.

Поезията на Блаже Конески, 
заредена с дълбок хуманизъм 
изразява дълбоките преживява 
ния на македонския народ. По 
мнението на журито Конески е 
обогатил съвременната поезия

с редица произведения, между 
които „Записките“ заемат най
■'ВИСОКО МЯСТО.

Името на Нонески ще бъде 
вдълбано в Негошевата Биляр
да край имената на нашите бе 
лежити писатели: Михайло Ла- 
лич, Мирослав Кърлежа, Меша 
Селимович и Бранно Чопич, за
щото творчеството му е дос
тигнало върха на югославската 
литература.

Това ведно е и голямо приз
нание на македонската литера
тура.

за

три-

Партизанска земляннаМ. А.

Б. Конески
В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

МЕРКИ ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕЖурито за присъждане на 
Негошева награда в състав Ву 
кашин Мичунович, Сретен Аса- 
нович, Янез Випотник, Чедо 
Вукович, Гойно Дапчезич, Воин 
Йелич, Матия Новосел, Божко 
Петрович. Александър Спасов 
и Вук Филипович реши петата 
по ред Негошева награда най- 
високо литературно произведе
ние на югославските народи и 
народности публикувано от сре 
дата на 1972 година до днес. да 
присъди на бележития маке
донски писател БЛАЖЕ КО
НЕСНИ за 
км“.

УЧЕБНИЦИ ЩЕ ПОЛУЧАТ 492 УЧЕНИКА

С реализирането на редица 
мероприятия, определени в За 
кона за учебното дело, през 
тази учебна година сравнител
но много ще се подобри мате
риалното положение на учени
ците от основните училища в 
Босилеградска община.

През миналата учебна годи
на са били отделени само 3 
хиляди динара за безплатни- 
учебници. През тази учебна го 
дина безплатни учебници ще

получат 492. За целта ще бъ- нансови средства не могат да 
дат изразходвани 90 хиляди ди се осигурят безплатни учебни- 
нара. Тези средства осигури ци за всички ученици, които 
Общинската самоуправителна могат да ползват това право, 
общност за образование.

Разбира се, с това мероприя ПРЕВОЗВАНЕ ЗА 96 УЧЕНИКА 
тие е постигнато много, но не 
и всичко. Защото на територия 
та на общината от 1979 учени
ка в петте основни училища, 
право да получат безплатни 
учебници имат 1712 ученика.
Обаче, поради недостиг на фи

Учениците от отдалечените 
села, които ще бъдат приети 
на квартируване в интернатите, 
ще получават храна. 'За тази 
цел средства са осигурени от 
Общинската 
общност за образование и от 
самоуправителната общност за 
де тека защита, а известна ма
териална помощ ще оказват и 
родителите.

През тази година ще се оси 
гури допълнителна храна, коя
то се състои от едно 
ядене за 350 ученика. Засега 
това удобство ще ползват уче
ниците от основното училище в 
Босилеград, където е вече пос
троен ученически стол.

Ще се полагат

самоуправителна

Според условията и възмож
ностите, компетентните за уче 
бното дело в комуната предпри 
емат мерки да се осигури без 
платно превозване за онези 
ученици, за които няма свобод 
ни места в интернатите, а 
гат да се ползват с превозни 
средства
училищата. През миналата го
дина безплатен превоз са пол
звали само 32 ученика. През 
тази учебна година ще се оси
гури безплатен г.
96 ученика, за която 
се изразходват 20 хиляди 
нара.

Съществуват обективни труд 
ности всички ученици да не 
ползват безплатното превозва
не, защото до всички села в 
номуната няма пътища и авто
бусни линии. Ето защо засе
га това право не могат да полз 
ват учениците от най-отдалече 
ните села, ноито същевре
менно са и най-бедните.

книгата „Запис-

мо- топло
им от домовете си до

е обявил война на фашист
ка България. Тази вест се по
среща с радост и веселие от 
всички бойци. На съвместното 
заседание на щабовете на от
рядите е взето решение: Пи- 
ротският отряд да тръгне по 
посока към Пирот, Цариброд- 
ският по посока на Цариброд и 
Фердинандският да мине на те
риторията на България и да 
тръгне към Фердинанд.

На 6 септември 1944 година 
се намира в село Йеловица. 
Същия ден щабът на Цариброд 
ският отряд получава Заповед 
от Командуването на 13 кор
пус на НОВЮ. Според тази за 
ловед Царибродският партизан 
ски отряд „Момчил войвода“ 
превзима всички компетенции 
на власт на територията на бив 
шата Царибродска ооклия. В 
смисъл на тази Заповед от
рядът се придвижва по посока 
на Горен Висок, където набира 
нови бойци и върши частична 
мобилизация в селата Славиня, 
Каменица, Брайковци, Изатов- 
ци, Горен и Долни Криводол. 
След тази акция отрядът в със 
тава си има около 120 въоръже 
ни бойци. Според Заповедта 
на 13 корпус Отрядът се дви
жи през Горен и Долен Висок 
по посока на Крупац — Петро- 
вац нъм Църна трава, поради 
(въоръжаване на невъоръжени
те бойци.

ли от долината и започва да 
ни обстрелва с минохвъргачки 
от долината. Действуването на 
минохвъргачките няма ефект, 
понеже нашите бойци са раз
пределени на терени с гъста и 
висока букова гора. Безпрепят 
ствено се оттегляме от преде
лите на Широка Лука и с по ед 
но все още неварено месо из
лизаме на седловината на Ста
ра планина в подножието на 
Миджор. След събирането на 
отряда, взето е решение да се 
проведе акция на територията 
на Северна България в близост 
та на Фердинанд, където непри 
ятелят не ни очаква.

На 29 август през нощта от
рядът влиза в село Главановци. 
Народът от това село едино
душно приема и подкрепя тази 
наша акция, па тази нощ лик
видирахме фашистката власт и 
запалваме общинския архив. 
След тази акция отрядът се на 
мира в пределите на топлодол 
ските пояти. След къса почив 
ка на 2 септември около 16 ча 
са отрядът ликвидира охраната 
при горноломските бачии, а 
групата от около 70 бойци вли 
за в село Горни Лом. В селото 
се провежда събрание, па след 
това всички жители от селото 
идват до горноломските бачии, 
където биват разделени около 
5 вагона млечни изделия. Една 
малка част отрядът запазва за 
себе си. Преследвани от лошо 
време — дъжд и сняг, необи
чайно за този период на годи
ната, борците на 4 септември 
идват в подножието на Мид
жор. Направена е почивка в 
изоставените пояти, където се 
заслоняваме от лошото време 
и да просушим облеклото си. 
На 5 септември 
приемник на батерии узнаваме 
новината, че Съветският съюз

На .8/9 септември отрядът по
лучава Заповед от 13 корпус 
да промени посоката на движе 
нието си и да влезе на тери
торията на Цариброд. В утрин-, 
ните часове на 9 септември 
отрядът напуска с. Петровац, 
ликвидира поста на Суковски 
мост и някъде към обед влиза 
в Цариброд, дочанан от въоду
шевеното население на Цари
брод и околността. От 
мент една-единствена 
-власт на територията на бивша 
та Царибродска околия, пред
ставлява Царибродският парти 
занени отряд, като 
част на въоръжените сили на 
НОВЮ. Паралелно с превзима- 
нето на военната власт на те
риторията се активират същест 
вуващите народоосвободителни 
отбори, а се пристъпва и към 
създаване на нови народоосво- 
бодитолни отбори от истински
те представители на живата на 
родна (цивилна) власт.

На 10 септември 1944 година 
започват подготовките за фор
мирането на I Царибродска бри 
тада. Въоръжаването не пред 
ставлява проблем, понеже меж ДИМИТРОВГРАД 
дувременно в самия Цариброд 
са разоръжени 3000 неприя
телски 1ВОЙНИЦИ, ноито се отег- 
лят от Сърбия.

усилия през 
настоящата учебна година да 
се открие-ученически стол 
горнолисинското основно 
ще, където да се хранят 
ученика.

За отбелязване 
ученици от основните училища 
в комуната имат право на 
пълнителна

превозв за
цел ще и в

ди- учили
100

е, че всички

до-
храна. Обаче, за 

тази цел на училищата не са 
осигурени материално-финансо 
ви средства и не са построени 
ученически столове.

Инак през миналата учебна 
година в нито едно училище 
учениците не са получавали 
допълнителна храна.

Предприетото досега посоч
ва. че и в босилеградска общи 
на започна 
прилагане на законното изсква 
не за въвеждане на безплатно 
обучение и създаване на по-доб 
ри материални условия за уче
ниците от всични основни учи
лища.

тоя мо- 
военна

съставна

ИНТЕРНАТ ЗА 160 УЧЕНИКА

Според критериите и нуж
дите, безплатно квартируване 
трябва да се осигури на 859 
ученика от петте основни учи
лища. С оглед на ограничени
те възможности през тази учеб 
но година в интернатите в Дол 
на Любата и Бистър ще има 
места за само 160 ученика.

последователното

В. В

ВТОРА ПРОГРАМА НА 
РТВ- БЕЛГРАД ЗА 29 НОЕМВРИ

На 28 септември 1944 година 
I Царибродска бригада тръгва 
на своя боен път в състава на

За Празнина на Републиката 
— 29 ноември, в Димитровград 
ще може да се „хваща" и Вто 
рата програма на Радио-телеви 
зия Белград. Тези дни приклю 
чиха петнадесетдневните рабо 
ти. Построена е къщичка, в 
която са поместени всички 
съоръжения за Втората програ 
ма. Също са завършени и вси 
чии елоитромонтажни работи, 

то на страната на 15 май 1946 Променени са и антените за
Първата програма, така че Ь 

5 юни 1975 год. предстоящия период в Дими

тровград приема на телевизи 
очната програма ще бъде мно 

по-качествена.
Стойността на всични работи 

възлиза на над 600 хиляди ди 
нара. В тази сума не е зачи
слена поправката на пътя до 
релето. В (чщията, за поправ 
ката на пътя, ноято организи 
ра Синдикатът, взеха участие 
трудещите се от всични орга 
низации на сдружения труд и 
войниците от Югославската на 
родна армия.

На 7/8 септември отрядът
пристига в с. Петровац. Между 
временно части на отряда с гру 
па нелегални от Димитровград 
и околните села влизат в Цари

22 дивизия на НОВЮ все до 
освобождаването на Ниш. След 
освобождаването на Ниш I 
Царибродска бригада влиза в 
състав но 8 и 12 сръбска брига 
да и минава бойния път на 
същите все до освобождаване

го

брод (Димитровград) разоръжа 
ват полицейските сили (около 
300 полицаи) и започват 
зоръжаваното на части на бъл 
гарсния окупационен 
изтеглящ се от Сърбия.

ра-

чрез нашия
корпус, година.

Слмница •
БРАТСТВО * 1* млт*М(ри 1973



НАШЕТО ЗДРАВЕ
ЧА ХОРАТА, НОИТ0 СЕ ГРИЖАТ ЗА

Бояна между най-добритеИНФОРМА!0 Р Навсякъде, кадете е работи 
терена за Бояна Мирова 

имат само похвални
Хубава но и отговорна е ра 

ботата на здравния работник. 
Радва се, ногато успее да по-

нещо по-хуманно 
избавиш човен от

ла на 
— хората 
думи.

Ценят я 'И в колектива.
__ В скоро време ще се осъ

и най-голямото ми же 
казва тя ще 

Съюза на комунисти 
съм и надявам

1а самоуиравителната общност на интересите но 
здравно осигуряване — Пирот -• могне.

А има ли

ОТ0во°яа.Аа ществи
Между мнозината трудолюби лание

ни и примерни работници в член на

^^'^едГжи^ГГ^п^ 2 приета - на
медицинската сестра за на раздялата Ьояна.

С работата си Пирова това 
и заслужава.

стана
ЗДРАВНИЯТ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД ПРАВИ УСИЛИЯ

ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
знаем с 
Бояна Мирова.

Отначало тя не иснаше да 
вестник".говори „за

— Не ми трябва популярност 
Аз съм тук да

М. Андонов

— казва тя. 
работя...

Напомнихме й 
прояви в работата й 

най-сетне склони.
— Вярно е, — казва Бояна, 

че аз единствената се наех да 
дам кръв чрез инфузия на ед 
но новородено дете, тъй като 
останалите ми нолежки се по 
изплашиха... Това е много сло 
жно, но имах опит и 
да изпълня задачата. Днес де 
тето е на две години. И се ра 
звива много добре...

Поддържате две работни ме 
ста: провеждате акцията по ва 
ксинация и работите в бърза 
помощ.

за някои ней 
и тялекари обща практика, че 

тирима стоматолози и четири 
ма специалисти (интернист, 
фтизиолог, педиатър и гинеко 
лог). Те полагат големи уси
лия за да онажат търсените от 
тях услуги. В момента Здрав 
ният дом в Димитровград е 
изпратил на специализация че
тирима млади лекари.

Нуждата от повече лекари 
в Димитровград расте от ден 
на ден, защото все повече на 
раства броят на старите хора.

Тъй като в Димитровград не 
могат да осигурят високи лич 
ни доходи — на младите лека 
ри — Здравният дом отпуска 
кредити за жилища и по този 
начин пи привързва към този 
край.

Консултация за диабетици

Напоследън в Димитровград 
ска община рязко се увелича 
ва броя на заболелите от диа 
бетес. Здравният дом рейпи 
ра бързо. Вече е открит отдел 
за консултация на диабетици.

В първите шест месеца на 
годината са лекувани към 600 
души болни от диабетес.

— Поради недоимък на сред 
ства — изтъква Цветнов — не 
сме в състояние да организи 
раме потширона _превантива‘ в 
откриването на болни от диа
бетес. Ако обезпечим средства 
— до края на годината ще осъ 
ицествим тази наша замисъл — 
за консултация на диабетици.

Iполучил над 4 милиона динара. 
В настоящата година, макар че 
вече са изминали осем месеца, 
още не е сключен договор със 
Завода по осигуряване. При то 
ва услугите са поскъпнали с 
около 10 на сто.
Това закъсняване до изнестна 
степен затруднява работата на 
Здравния дом. В скоро време 
този въпрос трябва да се раз 
реши.

Петгодишни перспективи

Управителят ма Здравния дом 
в Димитровград д-р Никола Цве 
тков изтъква, че в петгодиш
ния план на развитие на здра 
веопазнането в общината 
предвидено увеличение броя на 
леглата, както и доизгражда
не на болницата. Освен това 
изтъква Цветков ще се строи 
нова кухня с трапезария, кои 
то ще бъдат съвременно обза 
ведени.

От Републиканската общност 
по здравно осигуряване Здрав 
ният дом в Димитровград е по 
лучил известни средства за на 
бавка на уреди за диагноза на 
сърцето, заболяванията на кръ
воносните съдове и 
за лабораторията. Това е край 
но необходимо на димитровгра 
дския Здравен дом, защото са 
мо в първите шест месеца на 
годината са извършени 2730 
прегледа.
Трябват още специалисти

Здравният дом в Димитров
град понастоящем има четири

маЗдравният дом в Димитров
град стъпка по стъпка сигур 
но върви към реализиране пла 
на за разширяване на здравна 
та мрежа. Напоследък голямо 
внимание се обръща на село 
то, нъдето живеят предимно 
хора на преклонна възраст, 
най-много нуждаещи се от ме 
дицинска помощ.

За оказани здравни услуги 
през изтенлата година от фон 
да на работниците към Самоу 
правителната общност по здра 
вно осигуряване в Пирот, Здгд 
вният дом в Димитровград е

ни
ДИМИТРОВГРАД

ВАКСИНАЦИЯ 

НА ДЕЦАТА ПРО
ТИВ ВАРИОЛА

успях

В Димитровградска об
щина е в 
нация на децата от пред
училищна 
вариола.

Ваксинацията е завърше- 
районите на Забър- 

дие, Куса врана, Невля и 
Поганово.

До 3 октомври акцията 
ще приключи в цялата об
щина.

течение вакси-

възраст против
— Да. Но акцията по вакси 

Впрочем, 
да работя

нация е временна, 
най-много обичам 
с малките. Това ми причинява 
най-голямо удоволствие 
зва Кирова.

В нашата община обаче мно 
го трудно се провеждат здрав 
ни мероприятия, поради лоши 
те пътища. Понякога се налага 
да работим през целия ден, а

НАДЕЖДА ЗА 
АСТМАТИЦИТЕ

е на в
ка

Група учени от Биоло 
гическия институт в Сид 
ней, Австралия, вярват, 
че са на голямо откри
тие, ноето ще спаси бол 
ните от астма.

В слючестата течност 
на един вид пиявица, на 
падаща животните, ав
стралийските учени от- 
нрили присъствието на 
основния предизвикател 
на повече видове акут- 
на хронична астма.

Те се надяват в ско
ро време да открият 
противоотрова, с ноято 
да се парализира дей
ствието на предизвина- 
теля на астима в човеш 
кия организъм.

М. А.
вечер до късно не можем да 
се приберем от терена...

апарати СОЛИДАРНОСТ

Помощ за Крагуевац
Работническият съвет към Медицинския център 

в Пирот (направи хуманна постъпка.
За пострадалите от наводнението в Крагуевац той 

отпусна помощ от 10 хиляди динара.
Медицинският център между първите трудови ор

ганизации в Горно Понишавие се отзова на възванието 
на Крагуевац да се помогне. Вероятно ще бъде послед
ван (И от другите.

На здравни теми Много важно е всеки ден болните да
приемат достатъчно количество плодове и 
зеленчуци, които са богати на минерални 
вещества и витамини. От зеленчуците за 
предпочитане са картофите, морковите, 
цветното зеле, чушките. Особено ценни за 
сърдечно болните са картофите, които са 
богати на калиеви соли.

При силни отоци, канто и с високо 
нръвно налягане голямо значение има без
солният режим.

ХРАНЕНЕ НА 

СЪРДЕЧНО БОЛНИ За улеснение на майкитеНАЙ-ЧЕСТО
днес са на сърдечно-съдовата система. 
Диетичното хранене при тях е от голямо 
значение. Конкретно то се определя от 
общото състояние на болния и от функ
ционирането на сърцето. Главното е оба
че калорийното съдържание на храната да 
бъде намалено.

При пълни хора калориите следва да 
бъдат 1000 — 1200, а при по-слаби — 
1500. За да не се обременява сърцето, не 
трябва да се приема храна на един път. 
Болните не бива 
при хроничното недохранване сърдечната 
тънан намалява и се развива местна ин
филтрация и фиброза на сърдечния мус
кул.

срещаните заболявания
От една страна, ястията 

не бива да се солят, а от друга, трябва да 
се подбират хранителни продукти, ноито 
съдържат малко сол. На болните се разре
шава 400 г хляб дневно, но ако е обикно
вен, с него ще се внася в организма 4—6 
г сол, което е много. Това налага да се 
търси и осигурява безсолен хляб.

Консервите от месо -риба, нолбасите 
богати на готвар- 

сол и трябва да се избягват. Сирене
то може да се употребява, след като се 
обезсоли или изнисне

Преди известно време в Со 
циалистичесна република Сър 
бия е прието решение родилки 
те да пулучават 180 дни почив

ции. Това улеснение биха пол 
звали, докато децата им на
вършат седем години.

Освен това — за майките 
работещи в нощни смени тряб 
ва да се организира обществе 
но хранене, превоз до работ
ното място, а за 
места в детсните градини.

Тези условия 
дат до идната година.

на.
Синдикаътт в СР Сърбия има 

още едно предложение за об 
ленчение положението на май 
ните с малки деца. Той пред 
лага майните с мални 
бъдат освободени от 
смени в трудовите организа-

и соленото сирене са
ска децатаи да гладуват, защото деца да

във вода. При без
солна диета може да се приеме по един 
жълтък дневно. Бедни на сол са 
продукти макарони; фиде, юфна, ориз, 
а също и медът, компотите, прясното 
но и прясната риба.

При сърдечно болните 
и течностите. Поетите

нощни да се създа-
тестените

Ограничаването на калориите е нуж
но да става за сметка на въглехидратите 
и мастите. Полезно е по-значително 
ление на мастите при болни с атероскле
роза и повишено кръвно налагане. В тези 
случаи те не бива да надхврълят 50—60 
г на ден, а белтъчините да бъдат 80—90 г. 
Повечето белтъчини

мля-

нама- се ограничават 
ноличества заедно 

о«Тези от хРаната нв бива да надхвърлят 
800 1000 мг на ден, нато се приемат по
вече в предобедните часове. При диетич
но хранене за сърдечно болните е необхо
димо да има разтоварни дни поне веднъж 
седмично. В тези дни може

ПОПРАВКА
също обременяват

сърцето. Най-малко две трети 
бва да са от животински произход. От го-

В миналия брой 
на 10 страница 
озаглавен

от тях тря- на вестника 
материала 

„ дума
лекува е допусната грешка.

трябва да се чете — ЗА ШЕСТ 
ГОДИНИ ЗАВЪРШИЛА ОБЩА 
МЕДИЦИНА, А ОСТАВАТ Й 
ОЩЕ НЯКОЛКО ИЗПИТА ПО 
СТОМАТОЛОГИЯ.

Вда се нонсу- 
нг варени 
улесняват

„И добраталямо значение е храната да бъде лесно 
смилаема. Зрелият фасул, грахът, 
ряпата и небелените плодове затрудняват 
дейността на сърцето.

мира само 1 нг плодове или 1 
картофи. Дните за разтоварване 
много сърдечната дейност.

лещата,

В третия абзац вместо; „За 
четири години Драгица Радова- 
нович успяла да завърши обща 
медицина и стоматология“ __

Д-Р К. Г. Извиняваме се за случилата 
се грешна на д-р Драгица Радо 
ванович и на читателите.

Страница 10
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СТРЕЛЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

, "» първо място
дението на Димитровград и 
30-годишнината от победата 
над фашизма в Димитровград 
на 7 т. м. се състоя съревнова 
ние по стрелба с бойна пуш- 
ка. Покровител 
то бе инж.

11И11
И}}

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„ГРАДНЯ" — ДИМИТРОВГРАД

обнародва
на състезание 

БорисовБорис 
на Общинската ОБЯВАпредседател

скупщина.
В състезанието взеха 

състезатели
уча- 

разпреде 
лени в следните 8 отбори — 
с- Д. „Граничар”, теритоииал 
на отбрана, 
зация, ЮНА, суп, 
командири, Съюза на бойците 
и на граничните работници.

Първото място
председатели на ОК спечели 
отборът на стрелческото 
жество

стие 40

младежка органи
запасни за попълване на следните работни места на

неопределено време:
и купата на

1. ШЕФ НА ОПЕРАТИВАТА — пробна работа 60 
днидру-

„Граничар". От 250-те 
точки той спечели 2. СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК, изнлючително за теренна 

работа извън Димитровград. Ще се приемат са
мо мъже — пробна работа 45 дни

стрелбищетовъзможни 
212. На второ 
раха състезателите от ЮНА 
— с 199 точки, а на трето от 
борът на запасните 
мандири — с 195 точки.

място се класи Между отделни участници и Миленко Костич — 45 точки 
На тях бяхабяха раздадени 10 награди, 

паи-успешни състезатели бяха: връчени медали
на отлични стрелци.Алекса Радев — 47 от 50 възвоенни но УСЛОВИЯ:

можни точки, Драгиша — 47 Мих. Иванов

!. Кандидатите трябва да бъдат здрави и способни 
за работа в строителнатаЗАЩО НЕ ЗАПОЧВАТ СЪСТЕЗАНИЯТА В МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ специалност, което се доказ
ва с лекарсно удостоверение и да не са по-млади от 
1/, нито по-възрастни от 45 години.ОТБОРИТЕ ПРОТИВ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

Измина псззче од един месец ват Председателството и пред ма ФСС 
провеждат футбол- ставители на отборите обач° 

ните състезания във всички ди Р
визии в република Сърбия. Из 
ключение е само Междуобщин 
ската футболна 
Ниш, в която трябва

и футболният отбор 
„Асен Балкански”.

II. Кандидатите трябва да имат завършена специ- 
за шеф на оперативата - 

факултет; за строителен
алност: инженеро-строителенот когото отборите 

търсят да оцени положението
откак се техник средно техническо

училище. Ако кандидатите няматрешение все още не е наме 
рено.

трудов опит ще про- Щ|и решително са против решени 
ето на Председателството на 
МФД.

ведат съответно стажуване.
Наи-напред Председателство

III. Кандидатите поднасятдивизия — 
1 да се със

то на МФД — Ниш Нямаме намерение и доказателства — че = 
не са осъждани и че не са под следствие, 
тях не е възбудено дело.

приема • 
решение да се формират две да оценя че срещуваме ной е прав — отборите 

или Председателството, избра
тезава дивизии от по 10 отбора. Те

Всъщност
и в тази дивизия, преди един 
месец, започнаха състезанията. 
Димитровградските футболисти 
играха първата среща като го 
сти с „Морава” в Житковац и 
същата спечелиха с 2:1 (1:0).

Веднага след първия кръг, 
футболният съюз на Сърбия 
отмени решението на Между 
общинската футболна дивизия.

'....Чйетб~ттредседателство“ бе
дало дивизия от 20 отбора.

Както е известно 
сезон „Асен Балкански” 
стезаваше в във футболната 
група Ниш — Пирот. Шестте 
най-добри отбора от тази ди
визия се класираха в беждуоб 
щинската Футболна 
— Ниш, оформена като 
дивизия с 20 отбора.

не са взели предвид мнението но от същите отбори. Сигурно 
е само едно: сега провежда IV. Молбите обгербвани с 1 дин. таксени марки и 

необходимите донументи се подават до Кадровата но- 
мисия на тази ОСТ в срон от 15 дни от публикуване- 
то на обявата. Молбите и документите, ноито пристиг- = 
нат след тоя срок няма да се взимат за разглеждане. ==

на отборите, които са 
зали за дивизия от 16 отбора. 
Въпреки желанието на отбори
те. Председателството 
ло съвместно заседание с ко 
мисията за състезанията, 
което е трябвало да се реши 
кога ще започнат състезания 
та и кои отбори ше играят по

се изка
щите се заседания трябваше
да сс състоят много по-рано 
Трябваше всичко да бъде рее прове
шено преди започване на съ

на стезанията. Сега, каквото и да
се реши, няма да подкрепят 
всички отбори. И отборите ще

между си а първия кръг. На ТнГт ГкГди^иТГи
и^г^редгггавители "на^тбо^гге! ° Ще 06 СЪ°Те3аВаТ 
които са отказали да играят 
в две дивизии.

съз
преди приключване на минало
годишните състезания. Ето''дов миналия 

се съ ри и сега те незнаят това.В момента се чака мнение А. Д. ЦПШШШШ1Ш1!ПП111ПШШВ111ЛШиШП||1
БАСКЕТБОЛ

Традицията продължаваДИВИЗИЯ
нова

Б. паланка, 13 септември. Иг 
рище на гимназията. Теренът 
лош. Зрители около 300. Съ
дия Н. Кръстич — Ниш. 
„Свобода”: С. Митов, И. Си 
мов 22, Д. Каменов, П. Дими

Изхождайки от обстоятелст- 
то. че толкова много отбори 
нямат възможност да се състе 
?ЯР>ат при нормални 
ФСС
След, това

тров, А. Петров, Н. Минев 23, 
М. Петров 8, С. Рангелов 4. Е. 
Соколов 16.

Баснетболнят отбор на „Сво 
бода” продължава традицията: 
една среща спечели, а следва 
щата загуби. В шестия кръг но 
състезанията в Източна репу 
блинансна сръбска Б дивизия 
„Свобода” игра като гост в Б.

загуби срещата сро 
щу „Младост” с резултат 85:73 
(46:37).

В един твърде слаб и неинто 
ресеи мач „Младост” бе не 
по добрия, а по-малко слабия 
отбор и успя да се иалож^. Ви 
мата за тази загуба, както и 
за всички загубени срещи е 
до самите баскетболисти и у- 
правлонието.

Вече са изиграни 15 кръга 
(в есенния полусезон шест), 
а „Свобода” един мач спече 

като домакин, докато 
следващият загуби — като гост. 
Най-често причината е, че 
баскетболистите никога настра 
ни не играят в пълен състав. 
Обикновено най-добрите имат 
„привилегия” да играят само 
в Димитровград. Тази причина 
и липсата на мотив и воля са 
достатъчни „Свобода” да за
губи винаги, иогато гостува.

До края на състезанията има 
оше той кръгове „Свобода“ се 
намира на шесто място, от де 
сет състезаващи се отбора. То 
вп място вероятно отборът за
пази и накрая па състезанията. 
Според възможностите и каче 
ството пя колектива, това мя
сто е ниско.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕусловия, 
отменява решението, 

•жедневно заседа- Заминават от Пирог в часа
Белград 
Ниш

1Тръгват м Пирот в часа
10.00 и 14,«| 

6,30, 10,30, 13,00, 13,30,1 
14,00, 17,20, 13,20 и 21,00 = 

14,10 =
11,30

7,00, 14,30, 15,25

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

14.40, 16,30 и 18,30
Крагуамц
Снопие

паланка и Крагуааац 
Снопие 

6,45, 7,00 и 12,00 Лесновац 
Зайчар

5,00 I7,00
В събота, на 20 
ври 1975 година се 
вършават

селтем- Лвсмооац
Зайчар I13,30 4,30

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

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

Нняжовац 
Звонсна баня 
Велика Бонинцо

7,00 9,00, 12,00. 13,00 и 18,00
4.30, 5,00 5,45 Бабушница

7.00, 9,00, 10,45. 12,00 13,00 
15,30, 16,00, 18,00 20.00

14.00
15.00

100,00 14,30 Т, Одороаци 6,00 и 12,003
5,00 15,15 В, Лукная 5,00 и 16 303

5,00, 12.00, 15,15, 18,10 Нишор 6,30, 12,45, 17,00 1845 = 
Б. паланка на есени час 1

от 5.00 до 22,00 
Димитровград на всеки час 

от 5,00 до 22,00 
-■--1 5.10, 7.00, 8,00, 13 00

14,10. 16,00. 20.10 , 22,10 13.55, 15,00. 17.00. 21 00 22 50
4.30. 6,05, 7,15 Вал. сало 5,10, 6 40 7Л0 В 40

9.00, 11,00, 12.10. 14,10 11,40, 13,05, 14,45, 16 00 17 40
15.00. 17,00. 19.00. 21,10. 22,10 19,40 21 00 22 50 '

Държи на 440, 6,05, 12,20 Държина 510' ало „оо
14,10, 16.30, 22.10 14,35, 18.00 2235

Йалоаица 5,00, 12.00 Йеловица
Суноао 4ДО. 605, 12,30, 14,40. Суновп 
Патроаац 4 ДО, 14,10 Патроаац
М. Иоааиоаац 4ДО. 6,05 М. йоааноааи13.30. 14,10, 18,00 1мГиДв мдо

4,00, 5,40 И 12,00 
4.30 и 1043 

7 ДО, 11,00,Шест месеца Бабушница 5.00, 5.45. 6.00 
9.15. 10.00. 12,10, 14.10, 15.00 
16.00, 17,00. 17.25. 18.45 

Д. Криводол 
Дойнинци

I

§Л. Криводол 
Дойнинци 

|Т. Одоровци 
|Велина Лунаннл 

Нишор 
Б. паланка на есени час 

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

пт 5.00 до 22,00

4 ДОот смъртта на нашия > 
мил и незабравим съп- 
Руг, баща дядо, брат, чи
чо, вуйчо и голям лрия-

34.30 §
ли

тел

ГЕОРГИ ШУНАРЕВ,
подавател по музикално 
възпитание п Димитров
град.

4.30, 6.05. 8.00 12,00 ТемснаТемела

Вол. село

Съобщаваме на всични близни и роднини, 
този ден в 10 часа на гробищата в Димитровград ще 
посетим гроба му и ще възобновим спомените си за 
скъпия лоиойнии.

Той нииога няма да остане забравен от споите 
най-близни!

5.10, 7,00, 13,15, 15,00 
5,15, 11,00 
6.10. 840.1

А. Д.
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и почивкана отдихВ часове

ЩЕ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРЕДВИДИ 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ?
НАСМЕА-А ПРАВ... приемат спешни мерни за защи 

та на населението.
На срещата <_

интересен фант. Една ан- 
в Калифорния

изтънна-След пет години —
Гренобъл — геофизици

те ще сътрудничат и с радио- 
астрономите и тогава много по 
вече ще знаем за „горещите 

областите, ноито са най 
азместванията в зем

натастрофал- 
Источна Ана

Най-новото 
но земетресение в 
долия в Турция възобнови нау 
чните дискусии за предвижда
нето на тектоническите размес 

на пластовете в земна

е изнесен ито е в
Ц§ един

нета проведена 
е поназала, че хората преди да 
настъпи земетресение ще из
теглят своите пари от банките, 

биха прекъснали 
10 на сто от насе-

И това чудо не бео видел, ама ми дойде до главу. =~ 
Прочето у „Братство“ оди 4 юли туя годину за хигиие- 5== 
нуту по нашете продавнице и си рено:

точни в 
важни за р 
ната кора“.

Много внимание е отделено и 
на въпроса нан реагира преж
девременно осведоменото за 
земетресението население и 
какви мерни трябва да се пред 
приемат да не се създаде па 
нина. Според студията на три 
ма америнански социолози на 
селението в застрашената об 
ласт трябва да се готви психо 
логически. Същевременно тряб 
ва да се провери здравината 
на сградите, бентовете и резер 
воарите, да се защитят съобщи 
телните мрежи и да се пред-

твания 
та нора.

предприята 
работата, а 
лението 
години 
60 на сто от
изселило от заплашената 
ласт на две седмици преди зе 
метресението.

— Ченай да видим има ли нещо да се е попраи- __ 
ло. Кикво става с тия що су се „скарали с хигийенуту“. щ 

щ Пройдо на свата места нудето беоше минули дописни- щ 
=§ кат и санитарният (и он си отиде преди извесно време) ЦЦ 

— погледа лево-десно — све си кино и по-напред. Щ

геолози,Няколко стотици 
събрали се неотдавна на шест
надесетата генерална сесия на 
Международния съюз на геоде 
зите и геофизиците в Гре
нобъл, дойдоха до умерено оп 
тимистичния извод:

то ще се изсели на две 
преди това. Също така 

населението би се
об-

Отидо у управуту на критикуваните — и там нема 
Ш нещо . Све си по-старому.

Демек, кикво па дека су 1)и писали у новине.
същест- 

че в близновува надежда, 
бъеще ще бъдем в всъстоя 
ние да предвиждаме сеизмичес 
ките трусове с определена точ
ност. Днес най-чувствителните 
мерни инструменти могат да ре 
гистрират движенията в горни
те и по-долните пластове на зе 
мната кора, хлъзгането на плас 
товете, магнитните и елентрич

== Голема работа! Неотдавна в Китай бе оповес 
тено, че благодарение на преж 
девременното предупреждение 
от земетресение в областта на 
Хиншан населението навреме и 
без паника се е оттеглило.
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Ка едно момче виде нво ме интересуйе — оно
ми рече:

^2 — Йела у „Търгоноп“ да видиш. Нели там пова-
Д ли едно момче дена работило съвестно и дека несака- __
^ ло да продава на хората развалени зеленчуци и зарза- ^ 
^ ват... ЦЦ

ч — Белю си направи — жали се момчето. Щом 
излезе вестникат — одма ме стезаше.

— Работиш против интересите на нолективат — 
кажу. Това да ти се не деси йоще вечима.

Не могу да се начудим: дали истина можемо да 
будемо толкова твърдоглави и да работимо наопако. Па 
с тия изтрулели артикли нели може да отруйемо некога 
и после да одговарамо?

ни сили в стените и пр.
IЯПОНСКИ МЪДРОСТИ 1
I
5
I* 2=

НА ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ И ДЯВОЛЪТ Е IКРАСИВ. IИли другарите оди „Търгокоп“ гледай» да си узну 
динар повече, а това що че се отруйе некой — не йе 
страшно. Че се вийе два-три дъна у болницуту, че прес- 

и йутре пай, че си дойде да пазаруйе у „Търго-

I* шрца 
ноп“, нели?
къ — ЩЕ ПАДНЕШ ИВ =ПАДНЕШ ЛИ В ГНЯВ

I
I

ГРЕШНА.Ега съга това що писуйем не попречи на мом-
___ чето. Надам се да прочету това и тия оди унутрашню-
Ш ту нонтролу, и ега се сете защо постойе ...

Ано ли не — я пай че 1)и подсетим.

*
ОТНАЧАЛО ДЕТЕТО НОСИМ НА РЪЦЕ, СЕТНЕ НА 

КОЛЕНЕ И НАЙ-ПОСЛЕ НА ГРЪБ.
Манча, с.с.
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всички се обръщат зара
ди нея!

В СГОВОРНИЯ ДОМ И ЩАСТИЕТО ОБИЧА ДА
СВЪРНЕ.ИНТЕРЕСНО =

Рим)(„НоЯ донне“ =
ПШ11Ш1ШШП1ШШШ1ШШШ1ШШ1П11ШШНШ1111ШШШПТПШ.........Кога е настанена Америка?
В АВТОБУСА Синът: — А пън ано ти 

вземеш заради мен, тази вечер 
ще те заведа на бар ...

Жена минава нощно 
покрай гробищата 
нянанъв човек.

— Извинете — казва тя, — 
ще може ли да вървим заед
но, защото ме е страх?

— разбира се госпожа! —

— Много ви благодаря!
страхувате да оби

каляте нощно време по тези 
места!

— О, страхувах се, разбира 
се донато бях жив ..,

ХУЛ1ФР
гоАмериканският I 

Джефри Бада в едно свое из- 
селедване твърди, че останки 
от скелета на най-стария преде 
тавител на човешкия род на за 
падното полукълбо са намере
ни край Сан Франциско. Про- 
ценява се, че те са стари око
ло 65 хиляди години.

Друг един учен д-р Робсон Япония е била обитавана от 
Бониксен счита, че останките хора преди 30, а Австралия пре 
от човек, намерени в северо- ди 40 хиляди години — изтък- 
западната част на Канада са от ват учените. Преди десетина 
преди 31 хиляди години. Съветс години се считаше, че най-ста- 
ни специалисти твърдят че 
някои сибирски племена преди 
30 — 50 хиляди години са

професор проникнали до Беринговия про 
тон в походите си на лов на 
мамути. Това потвърждават на 
мерените останки от човешки 
скелети край Лос Анджелос 
за които палеонтолозите твър 
дят, че са стари около 50 хиля 
ди години.

Кондукторът на един автобус 
застава на средата му и пита:

— Кой е загубил пачка бан- 
нноти от по десет хиляди,завър 
зани в ластик?

— Аз — едновременно отго
варят десетина пътника.

— Добре — продължава кон- 
дунторът — ето ви ластина...

време 
и настига— Не ми прави повече удо

волствие да разговарям с 
мъжа си.

— Защо?
—Горничният, та той е вина 

ги виновният.
НА ГАРАТА ДВЕ ПОКОЛЕНИЯ А

не се ли— Извинете, къде мога да 
взема влака за Лондон?

— Ано не се отдръпнете от 
линията, ще го вземете на 
гърба си!

Бащата към малкия си син: 
— Ако си вземеш лекарство 

то тази вечер, ще те заведа на 
кунлен театър.

рите жители на австралийсния 
континент са живеели преди 8 
— 9 хиляди години.

л^е т: петров

он^и


