
ррдтстйо С уназ на президента на Социалисти 
месна федеративна републина Югос
лавия от 14 февруари 1975 Г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса нъм раз
витието на братството и единството 
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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ СИСАК Три години 

6цМ я ПисмотоЕДИНЕН СЮК - ПО-БПЛОТЕНА 

РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА Ако истинската стойност на 
един партиен документ се из 
мерва с това колко раздвижва 
хората да менят реалното със 
тояние и отношенията по по
сока към афирмация на работ 
ническата класа в общество
то — тогава за Писмото на 
другаря Тито и Изпълнителното 
бюро на Председателството на 
СЮК (което се яви точно пре 
ди три години) може безспор 
но да се каже, че е документ 
от особено значение.

Последователно осъществя
ване на ролята и правата на 
непосредствените производи
тели, премахване на слабости 
те и деформациите в живота и 
действуването на СК и израст 
ването на Съюза на комунисти 
те в дейна революционна орга 
низация, надделяване на тех- 
нобюрократичните, националис 
тически и анархолибералистич- 
ни сили и съпротива — това е 
основното поръчение на Пис
мото. Въпреки че много негови 
становища и задачи, които 
поставя, влязоха в документи
те на конгресите и конферен
циите на Съюза на комунисти 
те и в новите конституции, то 
представлява самостоятепу» ан 
ционна програма за борба за 
политиката на СЮК, ноято не 
е свързана с кратън период. 
Три години след Писмото са 
създали крупни плодове на ин 
тензивна активност на Съюза 
на комунистите и на останали
те организирани социалистичес 
ки сили не само в подтикване, 
но и в материално крнкретизи 
ране на усилията за коренни 
промени в обществото в полза 
на работническата класа.

През изтеклите три години 
мощно укрепна единството 
и дееспособността, мобил
ността и отговорността в Съю 
за на комунистите. Днес той 
о много по-близко до изисква 
иията, определени в Писмото 
във всяка среда да бъде спо
собен да провежда собствена 
та си политика. В това отноше 
ние ако се направи сравнение 
със състоянието от преди 21-то 
заседание и Писмото, става ду 
ма за един нов Съюз на кому 
пистите, от чиято активност са 

.създадени много качествени 
промени. Съюзът на комунис

тите се оспособи все по-реши 
телно да действува върху 
обществените процеси, върху 
което особено много поде- 
йствуваха решенията на Десе
тия конгрес на СЮК.

С идейно-политическа акция 
за засилване водещата роля 
на Съюза на комунистите, без 
компромисна борба срещу все 
ки опортюнизъм, групировки и 
клини.до голяма степен е над 
деляна практиката на задоволя 
ване с обстоятелството да се 
сочат слабостите, а отнрит е 
процесът на по-решително из
граждане на самоуправителни- 
те отношения на широк фронт, 
въз основа на решения на 
Десетия конгрес и Конституци 
ята. В тази акция на равнос
метка със силите, които се про 
тивопоставят срещу развитие
то на самоуправлението и от 
Съюза на номунистите се от
страняваха онези, които се 
стълнновяваха с неговата поли
тика.

Осъществените резултати се 
материализираха в създаване
то на нов обществен и полити 
чесни климат в страната, кли
мат, в който- Съюзът на ному 
пистите може все по-успешно 
да осъществява своята аван
гардна роля. И тя все по-уегтеш 
но се осъществява. Но дори 
нито тогава, когато става ду
ма за действително нрупни пое 
тижения, причини за самодо
волство няма. Още повече, че 
има още задачи, поставени в 
Писмото, които чанат своето 
изпълняване. Браздите заора- 
ни с акцията след Писмото не 
са на всички места еднанво 
дълбоки и не навсянъде е раз 
вито съзнанието, че на Писмото 
никак не е мястото в чекмед
жето, но че то и днес е едно 
от живите мерила, с Ъоето ко 
мунистите трябва да правят 
проверна на своята обществе
на ангажираност и класова оп
ределеност. В някои среди още 
са пасивни и Съюзът на ному 
нистите и останалите социалис 
тически сили или съвсем фор 
малистически подхождат нъм 
решаване на въпроси, произти 
чащи от решенията на Десе
тия кногрес и Конституцията, 
особено на отнасящите се до 
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то на моята съпруга и 
лично име.

Ние вече чухме днес за ва
шите постижения, за резулта
тите, които осъществявате. Но 
аз също искам да ви изразя 
благодраност, че вие и досега 
показахте своя прав лик 
класов борец, не само като ра 
ботници във фабриката, в ноя
то произвеждате, но и като 
класов борец срещу неприя-

моеМиналата седмица завършавайки някол
кодневното си пребиваване в СР Хърватско 
президентът на Републиката Йосип Броз Ти- 

съпругата Йованка посети Сисак, къ- 
дето около 50 хиляди граждани на Сисак и 
Бания го посрещнаха величествено.

На улиците излязоха множество работ
ници, младежи, ученици и граждани, които 
за четвърти път в своята среда приветству- 
ваха най-скъпия гост и някогашен свой съг
ражданин.

то със

на

Другарят Тито в този град 
нато осемнадесетгодишен мла
деж през 1910 година завър
ши тригодишното си школува
не и получи диплома на бра- 

• вар. Младият металоработник 
за пръв път в Сисак се запо
знава с работническото дви
жение и за пръв път слуша, 
че работниците се борят за 
класовите си права. В работи
лницата на Никола Карас, в 
някогашната Голдовашка, а се
га Томиславлева улица, мла
дият Броз за първи път уча
ствува и в чествуването на 1 
май 1909 година. Работилница
та, където другарят Тито изу
чава занаята, днес е превър
ната в паметник-музей, в кой 
то са запазени дори и някои 
алати, които той е изработил, 
както и железната ограда на 
стълбите на сградата на съда 
в Сисак.

В началото на разговора на 
другаря Тито 
актив на града инж. Антун Чо- 
вич запозна другаря Тито със 
стопанските процеси в общи
ната, в която живеят около 
86 000 жители, а почти все
ки трети работи. Сърцевината 
на стопанството тук представ
лява промишлеността.

Президентът Тито със съпру 
гата си Йованка и най-висши- 
те ръководители на СР Хърват 
ско и Сисак след това посе
ти леярната Сисак. Бурно при 
вествуван другарят Тито се 
обърна към присъствуващите 
работници с кратка реч.

Другарят Тито в леярната Сисакс политическия

телите на работническата нла-САМО ВСИЧКИ ЗАЕДНО ОБЕ
ЗПЕЧАВАМЕ НАШИЯ ПРЕ

СТИЖ В СВЕТА
са.

Когато си припомним какво 
беше миналото на работници
те преди 40 години, тогава по- 
пълно съблюдаваме сегашното 
положение на работниците. 
Вие днес самоуправлявате с 
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— Другари и другарки ис- 
~ 1 всичко вас, работ- 
от тоя комбинат, най-

кам преди 
ниците . 
сърдечно да привествувам от 
името на всички ни, от име-

Звончони изграждат водопровод
облагане — изграждането но 
селския водопровод.

Според проектосметната до
кументация стойността на тоя 
важен комунален обект възли
за на 2 069 540 динара. По-го- 
лямата част от тези средства 
се обезпечават чрез местно 
самооблагане в пари и работ
на ръка, фонда на местната 
общност, фонда на хигиенич
ния завод на СР Сърбия. Пос
ледният е отпуснал 300 хиля
ди динара.

Водопроводът ще бъде изгра 
ждан в два етапа. Първият 
етап предвижда поставяне на 
водопроводните търби от изво
ра до центъра на селото на 
дължина от 5 км с резервоар 
и разклонения. След това во
допроводът ще продължи от 
селото до Звоиска баня на 

от 3 км.

Тези дни населението от 
Звонци започна да осъществя
ва двегодишното местно само-

БОСИЛЕГРАД

Референдум но 

28 септември
Обединяват се: търговското предприятие „Слога”, 

земеделсната кооперация и занаятчийското предприя
тие „Услуга”

В неделя на 28 септември 248 работници от тър
говското предприятие „Слога”, земеделсната коопера
ция и занаятчийското предприятие „Услуга” чрез ре
ферендум що се изяснят за обединяване в една сто
панска организация. С това фактически ще приключат 
едногодишните подготовки за провеждането на това 
стопанско мероприятие, чиято основна цел е да се 
сьздадпт по-добри материално-финансови и кадрови 
възможности за всестранното стопанско развитие на 
Босилоградска община.

дължина г,
Водопроводните търби що 

изработи Химическата индуст
рия „Луншица" п Бвбушница. 
Също тапа тя що изработи и 
постави необходимите споими, 
ноото що представлява пьрао 

техническо рошоние в 
Н. Йосифов

В. В.

. ■ъйкжШ
Със самооблагане до хубааа вода

такова 
общината.и. '...

т)"0



СИНГАПУР
ПРЕМИЕРЪТ НА

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ 

ЗАШИ ПАНАИР
Ли Куан Ю в Югославия

ПРЕМИЕРСИНГАПУРСКГЯ
ТИТО ПРИЕПРЕЗИДЕНТЪТ

жда на самото място. Тук мо 
гат да се запознаят с пости 
тенията и възможностите а 
отделни страни. А това е мно 
го по-евтино, отиолното Да се 

толкова хора по раз 
които понякога 

занимават с про 
учване на пазара. Следовател- 

много по-добре е, когато то- 
този Па

Президентът на Републиката Йосип Броз 
си Йованка и придру-Тито със съпругата 

жаващитс го лица на 17 т. м. посети Загрео- 
където разгледа изложбените 

щандове на югославските предприятия, как- 
то и павилионите на САЩ, СССР и развива-

изпращат 
лични страни, 
много и не се

скня панаир,

но,щите се страни. ва се урежда тук, на
който принадлежи меж- 

най-големи и най-станаир, 
ду трите 
ри в Европа.Изявление на др. Тито

Загребският панаир ще има, 
мнение, твърде важнаСлед разглеждането на Загребския панаир 

президентът Тито заяви:
‘ „Аз днес твърде малко раз 
гледах Панаира. Но въз осно
ва на онова, което видях, мо
га преди всичко да кажа, че 
Панаирът още повече се е уве 
личил. Приятно съм изненадан, 
че тази година е много по-голям 
броят на изложителите, отнол 
кото през предишните години.
Видях само няколко павилио
на, в които действително вну
шително са представени пости 
женията по отношение на но
ви произведения, асортимент, 
което особено се касае за тех 
никата, машините и т.н.

Обнадеждаващо е, че необ
вързаните страни, страните от 
третия свят, присъствуват в 
далеч по-голямо число. Както 
съм осведомен, тази година 
има 11 нови изложители тък
мо от тези страни. Това зна
чи, че интерес към Загреб
ския панаир съществува не са
мо във високоиндустриалните, 
развитите страни, но и в раз
виващите се страни. А това е 
твърде добре. Особено ме въ
одушеви, че развиващите се 
страни показаха твърде широк 
и твърде интересен асорти
мент. Наистина няма машино
строене, но тук са произведе
ния,' които те усъвършенству- 
ват.и които на тези новоосво
бодени страни дават възмож
ност за такова икономическо 
развитие, наквото те са си 
трасирали.

Аз мисля, че Загребският 
панаир има огромни възмож
ности. Той и сега по време на 
инфлация, международна кри
за, различни рестрикции и т.н. 
все пак върви напред. Само 
струва ми се, за Панаира е 
нещастие, че около него се 
строят някои многоетажници 
твърде близо. Понеже в се
гашната фаза твърде бързо се 
развиват международните от-

по мое
роля в бъдеще. И затова тря
бва да му се създават усло- 

да може да се раз-ношения, особено стопански
те, и ще има далеч по-голям 
брой изложители, които ще ис 
кат да имат свои павилиони, 
за да се сключват тук дого
вори за размяна, купуване и 
продажба на произведения и 
т.н. Вижте, сега много се оти
ва в чужбина, изпращат се 
специалисти да проучават па
зара. Обаче, когато се дойде 
тук на Панаира, всичко се ви-

вия, за 
вива и занапред.

Желая на края да кажа, че 
твърде съм въодушевен и от 
добрия преглед на експонати
те. Така че много лесно мо
же да се види как коя стра
на напредва, какво има да про 
даде и от какво се нуждае, и 
т.н. Ето, толкова исках да ка- Джемал Биедич и Ли Куан Ю
жа. Благодаря”.

странаТези дни в нашата 
на приятелско официално по
сещение се намира премиерътЕдинен СЮВ - по-шотена работническо на Сингапур Ли куан Ю, нато 
гост на председателя на Съюз 
ния изпълнителен съвет Дже- 
мал Биедич.класа

шата единна общност ние из
граждаме заедно 30 и повече 
години. Всички националности 
заедно представляват 
сила, която на нашата социа
листическа страна обезпечава 
толкова висок престиж в све-

нато единна държава, мощна 
по резултатите, мощна по кла 
совото си съзнание, мощна в 
материално и във всяко друго 
отношение.

В момента искам да кажа, 
че Югославия днес е на твъ
рде високо ниво не само по 
отношение на нласовото съз
нание на трудещите се, но и 
по своя международен прес
тиж. В целия свят твърде мно 
го се цени. А този престиж 
ние създаваме още през вой
ната, ногато проливахме кръв 
за нашето единство и всично 
онова, ноето днес имаме. На- 
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Президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито във вторник 
в Белия дом прие в Белград 
сингапурския министър предсе 
дател. На приема бе и пред
седателят на Съюзния изпъл
нителен съвет Джемал Бие
дич.

(От 1 стр.)
вашето предприятие, сами раз 
полагате с онова, ноето съз
давате. И затова е необходи
мо работническата нласа 
бъде възможно по-единна, по
неже по тоя начин ще може 
да постигне и повече успех в 
своята работа. Работническата 
класа трябва да бъде онзи ци
мент, който съединява всички 
наши народи и народности 
единна социалистическа общ
ност Югославия.

Вие работите в това място, 
но вие не сте само оттун; вас 
сигурно ви има от всички кра
ища на нашата страна. А така 
е и в много наши фабрики. И 
затова не може да има подя
лба по националности. Инте
ресът на работническата кла
са е единен в цяла Югосла
вия.

онази

да

та.
Аз ви желая, скъпи прияте

ли, драги другарки и другари, 
работници, инженери и техни
ци отлеярна Сисак много успе
хи във ваштаа 
творческа работа. Съжалявам 
само, че поради стечение на 
обстоятелствата нашето 
биване сред вас бе така късо.

В приятелските разговори 
бяха обменени мнения за вза
имните отношения между две 
те страни и за обстановката в 
света.

в
по-нататъшна

пре-

СЕКУЛА ЙОКСИМОВИЧ 
АНТУН МИЛЕТИЧ

Освободителната борба и революция 

на югославските народи (1941-1945)
Бъдете вие и занапред този 

цимент, който ще укрепва на
шата Социалистическа феде
ративна република Югославия,

ВОЕННИТЕ ПОДГОТОВКИ НА ЮКП ДО АПРИЛСКАТА 
ПРЕЗ 1941 ГОДИНА

ВОЙНАКрал Бирендра 
наш гост На Втория конгрес на Югославската 

комунистическа партия във Вуковар през 
1920 година, Партията изтъква намерение
то си да формира народна 
войска с цел да осигури придобивките на 
работническата класа и нейната революция. 
Но тези намерения имат само декларати
вен характер, понеже влиянието на Втория 
интернационал все рще е силно. Обаче, не 
се спира само дотук и вече през 
година се идва до създаване на чети ма 
пролетарската отбрана и селски отбрани
телни чети.

И въпреки сериозните намерения, ра
ботата върху военни въпроси през 
период, както и по-къоно, .не постигна за
бележителни изяви. Причината за 
многото пречки, създавани 
лица в ръководството на Партията, погре
шните директиви и нереални преценки на 
условията за дейност в страната и извън 
нея.

на отделни комунистически шартии да се 
борят срещу растящата фашистка 
ност, което Югославската комунистическа 
партия последователно провежда.

Щом пламва бунтът 17/18 юли 1936 
година, организиран от фашистки 
ци и генерали срещу легалното правител
ство в Испания, германските нацисти и 
италиански фашисти използват това за по
вод да се намесят в испанската 
ска война. Поради това, покрай многото 
други, голяма помощ на испанската репуб
ликанска армия оказват числените югослав
ски доброволци.

Идването на Йосип Броз Тито за гене
рален секретар на Партията през 1937 го
дина и завръщането на ръководството 
страната, мени отношението на Партията 
към военните въпроси. Тито вижда необхо
димостта от интеграция на антифашистка 
борба с антивоенните демонстрации и свър-

е- войската и народа. Затуй инсис- 
тира във воисната работата да обхване 
демокр^есния принцип наА отношения 
даване на по-големи права «а войниците
да въ?3»,0 На шовинист,ическата пропаган
да във възпитанието и отстраняване на

настР°ените офицери. Дейността 
на Партията по военни въпроси 
е все по-конкретна и съвпада с общата по
литическа борба, ноято води Югославската 
комунистическа партия. югославската

1938СгппНми=ИЯТа на АвстРия в началото на 
опасността 06 създава непосредствена опасност за сигурността на Югославия. По
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По покана на президента на 

Републиката Йосип Броз Тито 
и Йованна Броз от 23 до 28 
т. м. в нашата страна се на
мира на официално посещение 
кралят на Непал Бирендра със 
съпругата си кралица Деви 
Шах.
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1923 граждан-
Югославия е първата стра 

на, която крал Бирендра посе 
щава след идването му на не 
паления престол през тази го 
дина. Разговорите му с прези 
дента Тито представляват про 
дължение на диалога, 
двамата ръководители започ
наха по време на посещение
то на президента Тито на то
ва хималайсно кралство през 
февруари тази година.

Крал Бирендра е роден през 
1945 година и е най-старият 
син на крал Махендра. Учил е 
във Великобритания, САЩ и 
Япония. На престола идва през 
1972 година, след ненадейна
та смърт на баща му. Търже
ственото му коронясване 
състоя през февруари 1975 го 
дина. Неговата страна — Не
пал, води необвързана полити

този

това са вкоито I от отговорни

I
I

Когато през 1933 година с помощта ма 
Германия м световната реакция Адолф Хит
лер идва на власт в Германия, се открива 
път на фашизма, който набързо след 
послужи като оръжие в борбата срещу ре
волюционните движения 'навред по света. 
Вече към средата |на тридесетте 
фашистките страни открито 
агресивни акции и с това възвестяват 
чалото ма нов етап в развитието на 
дународните отношения. Поради това Ко- 
минтерна на своя Седми конгрес 1935 
година в Москва особено изтъква задачата

=
=
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Е=

=
години оттогавазаплашват1 С

се ^а-I меж-I
I
вна.
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IТри години 

борба за Писмото
/

Г

(От 1 стр.)
продълбочването на самоупра- 
вителните социалистически от
ношения в организациите 
сдружения 
за увеличаване на производст
вото и производителността, за

и, по негова инициатива, всич 
ки организирани социалистичес 
ни сили положиха усилия, кои 

на то не останаха безрезултатни, 
труд. В борбата за създаване на по-добри мате

риални, обществени и н-ултур- ^ 
ни условия за живот на работ 
ничесната класа на всички т.ру 
дещи се. Обаче още как са 
политически актуални задачи
те, дефинирани в Писмото да 
се изкореняват неоснователни
те социални различия, които I 
са източници на антисамоупра 
вителни и антисоциалистически 
явления и тенденции и че се . 
създават обществени условия I 
да се пресече пътя на натрупва 
не богатства без труд. В този I 
сектор обществената акция в 
реализацията на Писмото бе 
изключително бавна, а в много 

Тито среди дойде до израз непо
следователност и небоевост, 
които трябва решително да 

е да се отстраняват. Към това за- | 
дължават и дългосрочните зна
чителни решения на Десетия 
конгрес на СЮК за изгражда 
не на такава социална полити 
ка и самоуправително опреде
ление. Понеже само с после
дователна реализация на при-н 
ципите на разпределение спря 
мо резултатите на труда не се 
дава възможност за социално 
разслояване и изява на потре 
бителски и еснафски ментали 
тет в нашето общество.

Преди три години работни
ческата класа най-широко прие 
Писмото и оттогава до днес бе 
ше един от решаващите факто 
ри на неговото претворяване в 
живо дело. Тя е заинтересова 
на всични задачи от Писмото 
последователно да се провеж 
дат. Оттук произтича и задъл
жението за СК: Писмото и 
днес за комунистите е програ
ма на задачите, които се 
осъществяват и революционно 
вдъхновение за последовател
но изпълняване на всички но
ви задачи, ноито животът и 
развитието със себе си носят.

„Комунист“

[• I

премахване на недисциплина и 
безделието трябва повече да 
намери израз водещата идей
но-политическа роля на Съюза 
на комунистите. Но не и свеж
дането на дейностите до деба- 
тиране, нито превзимане на опе 
ративните работи от страна на 
СК, но идейно-политическа бор 
ба. всеки на своето място отго 

всичкида изпълняваворно
свои задължения. За значение 
то на ангажирането на Съюза 
на комунистите в тази област 
достатъчно ясно говори стано
вището, което другарят
изнесе при неотдавнашното си 
пссещение в „Литострой“.

„При нас най-важното 
се увеличи производителността 
на труда. А това е тясно свърза 
но с организацията и вътрешни 
те отношения в предприятията. 
Покачването на производител
ността на труда е съществено 
условие и за намаляване на ин 
флацията.“

Съвсем актуално е и поръ
чението на Писмото за стаби-

г
С1
чнс.
гажи*(
ТЯХНс.

Коми 
гашнотс 
на ефг 
ция, I- 
ниелизацията в стопанството, ин- 

систирането да се сведат ка
питаловложенията в разумни 
рамки, да се отстранява недис 
циплината и неспазването на 
договорите за цените, произво 
дителите да не губят в полза 
ка онези, които произведения
та продават.

Не е намалена и поради то
ва отговорността на всички 
носители на стопанската дей
ност в страната за състоянието 
в стопанството, за положение
то, което е обременено с мно
го сериозни проблеми и въп
реки относително по-благоприя 
тните резултати в производст
вото и заетостта.

В изминалия тригодишен пе 
риод Съюзът

то
дан 
да I 
телн! 
и пр 
ки с\ 
явлен
ВЛИЯН1
фера, \ 
дещи • 
голяма 
та. и ч 
на вен"'

НУЖНА 
НОСТ I

Спира*
явленият-на комунистите

инициатива на ЮКП се явяват много доб
роволци за отбраната на застрашена Чехо- 
Словакия. Между студентите в Белград се 
оо-анизира обучение по ръкувана с оръжие 
и' гроучазане ка военното изкуство. Иолко- 
то опасността от агресия на фашистките 
сили нараства все по-решително ЮКП из- 

необходимостта от засилена подго
товка за отбраната на страната. Порди то
ва заема становище всички способни за 
войската членове на Партията 
симпатизери да се обадят на обявата за

. °"°“ . роенен план има Петата па
та дейност на в ^ юКП, която се
ционална йон . Р|'ни 1940 година. Пар-
състояла В „ ^явечерието ма тази нонфе- 
™ЯТа °:Гздра о овеьрзана с масите. На 

"ДР Мятар Бакич поднася об
ля дотогавашната работа и 
задачи на Партията на вое- 

Млнасят се принципните погледи 
И ,»нка на Югославската войска, 

и се даза оценка н иа за работата на 
Дава се критичес"войската, изтъква се не- 
комунистите във в°иа дейност за при- 
обходимостта от яаа „„алифицирана работа

Ма<ТЛ 1 като специална, но 
между войниците централният
като генерална л“"”янаЦционаяна конферен- 
„а ЮКП на Петата начело о Ио-
ция формира V! о)

Броз Тито. априлската вои-
Непосредствено пред ви нови 0ПИТи

на 1041 година Партия ПР ц югославсиа- 
да възстанови здрав комитет
га войска, За 4елтя аа Пъти изпраща де
на КП Хърватско на ДВ я казармата
легация с Иосип Краш и д ^ работни- 
на Зрински търсейки Р ^ Далмация 
ците. Крайовият комитет ^ с«ит_ Синь и 
0 април съшото г проявяват и мно-

• ПОДОбНапСРтийни ръководства 
навред из Югославия,

пример в Вело поле, Плев. 
Баня Лука, Сисак, Ужице, Кр: 
ново и други места.

Обаче, без оглед на а- 
настроение на народа прави * 
Кралство Югославия -на 25 М1- 
на във Виена подписва про 
съединяване на Югославия 
съглашение. Но реагирането I 
народа последва още същи» 
почват масови домо-нстрации, 
се разширяват във всични нра1 
славия. В такава обстановка 
славски офицери, лрозападно 
иползват реагирането на наро 
та 26/27март правят преврат, 
ят дотогавашното правитолст 
ват ново под предсодателствс 
Симович.

Недоволен от този събити 
нага взима решение да нап? 
вия, което направи на 6 апри 
Югославското върховно ном 
ременено от корупция и пр 
пусна командуването над в 
което последва бързо разл 
ните редове, с изключение . 
части и отделни лица, ноит 
тока съпротива на окупатор 
до капитулацията на 18 . 
дина.

тъква

и техните

рсиция
конференцията
ширен доклад
предстоящите
нея план.

вличаие на
комитет

С14П

В СЛЕДВАЩИЯ БРО

ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА I 
СТВЕНО СЛЕД ОНУПАЦР.

ВШибеник 
го Други 
повече градове

местни на-
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УБЛИЧНО НАЗАНО

НЯКОЛКО „ЗАЩО“
дасегатрябва|!ОИТО 

отношение.рота,
взематШШЩ

но строителство в ДИМИ!.Р е тите в самот °то мислеха всич 
град. На дневен ред бе „Прие ,,аза онова, ное
мане проентоправилнина
разпределение на квартира* готови да разпре

I от Фонда за солидарност и ош — Н® “ ите ивартири. Ся-
един проентодонумент . При делим го Иаже онова, но
състващите не бяха разгледа- наш иснаше А» наже 
ли предварително нито един ет0 маели нолентив

I-проентодонумент. На заседани всеии работник а
ето ги прочетоха. Квартирите , да се изгот

С пълно основание това из- тря0ва АЦ ®в '^разпределение, 
, тънна и сенретарят на Преде- вят правила Р станови-

седателството на Съвета на ,1ритерии, ° 5ащ0 всичио това 
синдинатите: ща и т. н. Защо

. _ Кан мога да дискутирам, не е направено пр^Д нварт^и
,- когато не съм проучил предва работниците да 

рително тенста? те, само поради това че
Все пан, никой не постави завършено наи леснот . 

въпрос защото този материал 
не е раздаден навреме на хо-

за ни.

сега

дума за това 
се постави още 

защо?

Когато става 
има място да
едно проблематично 
Защо закъсняват правилата за 
разпределение на квартирите 
о? солидарно жилищно строи
телство? Без да се премълча

на този въ- 
ясни и недвус-

;

зходнл задача ва — работниците 
очанватма и програма за инономии

Общинската скупщина, 
то и Изпълнителния й съвет, 
предприемат редица мерни да 
се спазва Резолюцията на СР 
Сърбия за ограничаване на пот 

че реблението в бюджетските ор 
:е ганизации. В тази област засе 
ез- га няма нарушения — се посоч 
ела ва в анализа.

мож Големи усилия са положени
ани- в подготвяйте за обединяване 

1ляз- на стопанските организации в 
арот- комуната. С успеха на това 
ни в мероприятие ще се допринесе

лабва за стабилизация на стопанска-
то е та дейност.

ггуюрт- Приемането на средносрочни
*%Люто те и дългосрочни програми, 
занаят върху които интензивно се ра-
„Услу- боти, имат съществено значе

ние за. успешното осъществява 
не на политическата и стопанс 
на. стабилизация.

Изготвянето и енлючването 
на обществените договори и 
самоуправителните споразуме
ния за доходите също са обек 
тивна предпоставка за по-голя 
ма стопансна стабилност.

прос
мислени отговори.как-тежо

•з-ред
Ч 1 ОТ

чР|’Й •*
съв- 

остана нещо
По—нататък на това 

местно заседание 
неясно. Именно, според догово 

бе дължна в опра, „Градня“ 
ределен срон за Фонда на со
лидарно жилищно строителст
во за работниците да построи 
10 двустайни и шест едностай 
ни. Нянои хора на събранието 
за пръв път чуват, че „Градня“ 
е построила и официално пре
дала на общинския синдикален 
съвет 8 двустайни и 8 едностай 
ни апартамента. Според дого
вора Фондът инвестира за те
зи квартири около 2,5 милиона 
динара. И отново едно защо? 
Какво се крие зад нарушаване 
то на договора? Кой можеше 
и кой си позволи да се нару
шават договорите, които са на 
самоуправително и равноправно 
споразумяване?

Има и такива коментари. 
„Градня“ за работническите 
квартири получи безплатна ло 
нация, да се приключи към во 
да проведа и канализацията. В 
състаз на проекта за работни 
ческите квартири тя построи и 
няколко квартири за продажба 
и съгласува цената като че ли

«
#сиазъм. 
/чие сме 
" От ден 

се уве 
хора, 

,'авод. И 
ст-во, че 
снах” и

(неднев<но
: И СВОЯ
•то мално 
'ямах ни- 
1це.
!та ми се 
< се и 

учени 
ми бе-

След обстойни разисквания, 
в ноито не се чуха по-ноннрет- 
ни мнения на ръководителите 
на стопанските организации, се 
прие заключение Общинският 
комитет на СК и обществено- 
политическите организации във 
всички организации на сдруже 
ния труд и в самоуправителни 
те общности на интересите да 
се обсъди анализа за икономи 
месната стабилизация 
изтенлите осем месеци, 
тъква се, че при това ‘най-голя 
мо внимание трябва да се от
дели на рентабилното ползване 
на вложените средства, по-пъл 
ното ползване на мощностите 
и вътрешните резерви, увелича 
ване производителността 
труда.

[

а плати локацията, водата и нана 
лизацията. За това 
вори в

явно се го 
Димитровград. Ано 

„чаршията“ няма право

1

на та
кива упреци, тогава няной от 
„Грання“ епрез дължен да осведо 
ми гражданите да не се заблу 
ждават.

Оба- Из-

Построени са 
тири за работници от Фонда за 
солидарно жилищно

първите нрвар3во,
I?
с имаме

от
взех-

строител-
на ство и още при първата нрач- 

ка толкова въпроси и подвъпро 
си. А безспорно добре ще 
бъде да

не
$ поми- 
,и пет
ото бя 

■ ми.. . 
робено 
»ез те- 
‘‘их и 

научу 
; цеха 
л, нак- 
от за- 
на от 

лвам се 
ли. Дей
ните ор-

Съществуват редица 
ползвани възможности

неиз- 
чрез

подобряване на дисциплината, 
намаляване на боледуванията, 
премахване на излишните 
мандировни и др., 
добрят икономиите 
трудови организации.

се дадат отговори.

М. В.
ко

да се по- 
във всички

Текуща смет
ка за помощ 

на Висок:
62820|789-500411 
60 Димитровград

Всички организации, ноито до 
сега нямат изготвени стабили
зационни програми и програми 
за икономии, ще бъдат 
ни с изготвяването им 
почнат веднага.

дълж- 
да за-

г. на тър- 
' Димитров 
вална гра- 
анка Ивно- 

работнич- 
го са осно 
1анство.

Договорено е и за община
та да се изготви стабилизацион 
на програма, като основна насо 
ка за всички трудови 
ки организации.

и стопанс

А. Д. Ст. Ст. — В. В.
СТРАНИЦА 2
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССРН
В бабушнишка ОБЩИНА

БЕЛЕЖКА

ЦЯЛОСТНА ИЗЯВА НА ССРН В БАЗАТА ОТ НЕПОДГОТВЕНО ЗАСЕДА
НИЕ ПОЛЗАТА Е МАЛКА* Нонференцията I

дател на ОК на ССРН
прие програма за работа ж За прелее- 

преиз-бран Новица Станнович Р — реализация на 
самооблагане и г- 
пътищата от трети и четвърти 
разряд;

дейността на обществени 
те организации 
в новите условия;

— работата на органите 
управлението в светлината 
ролята и задачите им 
управителната делегатска 
тема;

местното стватата. Те не бяха в състоя
ние това да сторят, понеже не 
знаеха с нанви средства фон
дът разполага, нанви искове са 
отправени до него и пр.

Въпреки че стопансно-поли- 
тическият антив пряно не раз^ 
пределя средствата (но Упра
вителният отбор на фонда) и 
основната задача на този ан
тив е да предложи ноя орга
низация трябва да получи пре 
димство при разпределението. 
Освен това, беше нужно да се 
знае и размера на тези сред
ства, за да могат да се заемат 
и определени становища. Това 
проличаваше и от разисквания 
та на присъствуващите, нянои 
от ноито бяха на мнение, че 
заседанието трябва да се от
срочи.

Фантичесни то бе и отсроче 
но за настоящата седмица, но 
гато трябва да се заемат ста
новища кои организации да 
имат предимство и колко да 
получат средства. А на това 
заседание сигурно ще присъ- 
ствуват и представители на фон 
да и няма да се повтори слу-

Неподготвените заседания 
най-често са провалени То
ва може да се наже и 
за заседанието на стопанс- 
но-политичесния антив, състоя
ло се неотдавна в Димитров
град. Целта на това заседание 
беше да се реши кои трудови 
организации ще получат сред
ства от фонда стопански резер 
ви.

Този фонд е получил средст 
ва на стойност от седем мили
она динара от Републиканския 
фонд на стопансни резерви, а 
въз основа на исковета отпра
вени от стопансните органи
зации на Димитровградска об
щина. Фондът при общината 
трябва да разпредели тези 
средства. Обаче на заседание
то, когато върху този въпрос 
трябваше да се развиенва, ня
маше нито един представител 
на фонда, въпреки че бяха на 
време поканени.

Естествено присъствуващите 
на заседанието (обществено- 
политически ръководители и 
дирентори на трудовите коле
ктиви) не бяха в състояние да 
разиенват по най-важната точ
на — разпределението на сре

изграждане наНа проведеното_ миналата
седмица изборно заседание на 
Общинската конференция 
ССРН в Бабушница бе 
на богатата двугодишна 
ност на организацията, приета 
?о?сРама 33 пеРи°А септември 
1975 — септември 1976 година 
изнесен _ доклад за предстоя
щата дейност и избрано 
Председателство па ОК, 
тролеи отбор, комисии 
нове на Републиканската 
ференция на

В приетата 
ността за

програма за дей
периода септември 

1975 до септември 1976 
на особено

на
отчете годи- и сдружениядей- ударение е сложе

но на следните въпроси:
осъществяване на 

та и длъжностите

на
права- 

на трудещи 
в местната

на
в само-

те се и гражданите 
общност;

ново. 
нон- 

и чле- 
кон- 

Социалистичес-

сис-

деиствуване на делегатска 
та система във всички 
ти и мероприятията за .нейно
то укрепване и развитие;

утвърждаване на основни 
те насоки на обществено-иконо 
мическото развитие на община 
та от 1976 до 1980 година;

— дейността на

развитие на обществено- 
икономическите отношения 
село и укрепване на материал 
ната основа на селскостопанско 
то производство.

Конференцията избра предсе

облас накия съюз.
В отчета и разискванията за 

дейността на организацията 
периода 1973 — 1975 
се подчерта, че ССРН е дей
ствувал сплотено и

в
година

дателство с председател Нови
ца Станкович, подпредседател 
Радойе Стоянович и

единно
върху провеждане на задачи
те, произтичащи 
речта на др. Тито пред полити 
ческия актив.на СР Сърбия, ре 
шенията

от Писмото, самоуправи 
телните общности на интереси 
те в обществените дейности;

секре
тар Любомир Йованович. От 
конференцията бена 21-то заседание 

Председателството 
СЮК, решенията на X конгрес 
на СЮК и Седмия конгрес на 
СКС
СФРЮ и СР Сърбия. Организа 
цията особено се е застъпвала

изпратено
на поздравително писмо до 

зидента на Републиката Йосип 
Броз Тито.

на пре-ролята и задачите на
ССРН
та на всенародната отбрана и 
обществена самозащита;

в провеждане концепция
и конституциите на

чаят от миналата седмица.
Ст. А. Д.

за решаване на актуалните 
проблеми в провеждането на 
делегатските избори и учредя 
ването на общинската скупщи 
на, формирането на самоупра 
вителните общности на инте
ресите, действуването на де
легатската система, провежда 
нето на стабилизацията в сто 
панството, сдружаването на зе 
меделските производители, но 
муналното изграждане, кадро
вата политика, всенародната 
отбрана и обществена самоза

В РАДНИЧЕВЦИ, МЛЕКОМИНЦИ, РИБАРЦИ И РЕСЕН

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ОЧАКВАТ ПО-ГОЛЯМА ПОМОЩ
От дейността на местните об 

щности, важно звено в наша
та обществено-политическа сис 
тема, много зависи дали успеш 
но ще се решават належащите 
проблеми в определена среда. 
Активизирането на общности
те зависи от съдействието меж 
ду Общинската енупщина и 
обществено-политическите ‘*' ор 
ганизации.

Как действуват местните общ 
ности и с какви трудности се 
срещат бе тема на разговор с 
председателите в местните сб 
щности: Радичевци, Мленомин 
ци, Рибарци и Ресен.

Според броя на домакинства 
та, тези села се числят между 
най-малките в Босилеградсна

община. Обаче проблемите, с 
които се срещат са много. Как 
в такава обстановка местните 
общности изпълняват 
важна и отговорна роля?

своята

щита, укрепването на братство 
и единството и пр.

В това отношение са постиг 
нати забележителни резултати) 
понеже ССРН, начело със Съю

В РАДИЧЕВЦИ — МНОГО 
СТАРЧЕСКИ ДОМАКИНСТВА

■нашето село има 54 
домакинства,повечето от кои
то са старчески — наза Сте
фан Пейчев. — Това ни създа 
ва доста

В

*
за на комунистите, заедно с 
останалите обществено-полити 
чески сили е действувал като 
единен фонт на трудещите се 
и гражданите в изграждането 
на нови самоупразителни отно 
шения.

трудности, защото“ 
там, където има младежи мо
же по-успешно да се работи.

Според Пейчев, засега най- 
голям проблем в селото е, че 
нямат редовно качествен елек 
тричесии тон. Трудности възни 
кват и поради липса на добри 
пътища. Селото няма 
за обществено-политическа дой

Б. Стойов Н. Андонов С. Пейчев С. Евтимов

кои по-значителни акции. В мо
мента тя разполага само с 800 
динара.

— Общинската енупщина и 
нейните органи трябва да ни 
помогнат да намерим трайни 
решения за финансиране на об 
щностите. Без това трудно ще 
може да се очакват по-големи 
резултати — заяви Андонов.

РЕСЕН: ПЪТ ОТ 6 КИЛОМЕТРАсграда

Изграждане на път, на нов 
мост и електрификация на 60 
домове — това са главните за 
дачи на село Ресен.

— Строим път в дължина от 
6 километра, който за нас оз
начава изход в света — зая
ви Стефан Евтимов. — Всяко 
домакинство ще даде по 200 
динара за булдозера, който да 
трасира пътя. Досега събрахме 
над 5 хиляди динара. За този 
обект и Общинската скупщина 
отдели 30 хиляди динара.

За електрификацията хората 
от Ресен очакват помощ от об 
щината и от ЮНА.

, — Доволни сме от съдейст 
вието, което ни оказва Общин 
ската скупщина. Известно ни 
е, че нейните финансови въз
можности са доста ограничени 
— каза Евтимов.

ност.
— Съветът на нашата общ

ност, има ноннретна прогрдМа 
за работа. С помощта на Об
щинската скупщина тази годи
на ще строим обществена стра 
да, за която осигурихме 80 
хиляди динара и мост на река 
Драговищица. Местното само
облагане е в пари и всяко до
макинство е длъжно да даде 
по 300 динара. По преценка 
на нашия съвот, Общинската 
енупщина оказва значителна 
помощ на нашата местна общ
ност, но това все още не е 
достатъчно — каза Пейчев.

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СНС

Обществената сигурност и 

самозащита - грижа иа 

всеки комунист и гражданин
РИБАРЦИ: МЕСТНАТА ОБЩ
НОСТ НЯМА НИТО ДИНАР
Крайграничното село Рабар- 

ци има само 35 домакинства. 
И тук е пристигнал елентропро 
водът, но селото още няма 
ток.

много ясноВ разискванията 
се посочи, че Общинската но 
мисия за изследване потекло
то на частно имущество_тря- 

своята дейност

длъженВсеки комунист е 
да даде свой пълен принос в 
укрепването на обществената 

и самозащита г:г — От Общинската скупщина 
писмоно поискахме да отдели 
известни средства, с които да 
отпочмем електрификацията иа 
селото — каза Борис Стойов.

И това най-малко Босилеград 
око село живее с проблемите 
на старческите домакинства, ко 
ето спъва работата и на мест
ната общност.

— Според програмата за 
местното самооблагане тази 
година ползваме за израж
дане на пътища, а в момента и 
за изграждане Иа мост, който 
строим с помощта от община 
та. Инак други по-значителни 
акции от комунално-битов ха
рактер не предприемаме, защо 
то нашата местно общност ня
мо нито един динар. Все още 
нямаме и текущо сметно. То
ва е голям проблем по всички 
малки местни общности. Той 
трябва да се решава съвмест 
но с Общинското скупщина 
— подчерта Стойов.

несигурност 
само на работното си място, 
но и изобщо — изтъкна се в 

и в заключения 
състоялото се през ми- 
седмица заседание на 

първичната партийна организа 
Босилеград. За всички 

в тази

МЛЕКОМИНЦИ: ИМАТ ЕЛЕК
ТРОПРОВОД, А НЯМАТ ТОН
Това село има 50 домакин

ства, предимно занимаващи 
се със земеделие.

бва да ускори 
и по-ефикасно да изпълни въз 

задача. За критика 
не е разреши 

случай, който 
подведе под съм

извисяванията 
та па 
палата

ложеиата
е, че досега тя 
ла нито един 
може да се I 
пение. Също тапа е продложе- 

се в гра-

От разговорите личи, че 
местните общности развиват 
все по-значителна дейност. Оба 
че, те се срещат и с доста 
трудни- проблеми. Основният 
е недостиг на средства. В то
ва отношение, с незначителна 
разлика, почти всички общнос 
ти се намират в еднакво по
ложение. Имат малко средстт 
ва, с които не са в състояние 
много да сторят.

Необходимо е и занапред Об 
щиномата енупщина и нейните 
органи не само пряко да им 
осигуряват материално-финан
сови средства, по да установят 
тройни източници за финанси 
райе.

— На само 500 метра от до
мовете ни минава електропро
вод, но вео още нито едно на 
ше домакинство -не е електри
фицирано — изтъкна Нинифор 
Андонов. — Желанието но вси 
чки ни е още през есента да 
отпочнем с електрификацията. 
Понеже за този акция трябват 

очакваме значите- 
от обищинатв. През 

местното

пия в
евентуални опущения 
област най-голяма отговорност 
поемат комунистите. 

Констатира се, 1

„о всички трудещи 
се запознаят със Зак-че по въпро да да 

люченията на 
на ЦК на

Председателст
во К. До края

на сигур-са за организиране
сериозни мерки се пред 

трудовите органи-
вото 
на септември

ността 
приемат в 
зации в града и резултати

всяка трудово 
(чиито комунис- 
в градената пър- 

организация), 
в който да 

и по кои

много пари 
лна помощ 
тази година 
облагане ще ползваме за из- 

на мост на река

во- организация, 
ти членуват 
вична партийна 
ще изготви анализ, 

кои форми
най-често со нвруша- 

реше-

само-че има.
Комунистите от тази партии 

обсъдиха и ол граждане 
Драговищица.

По мнението на 
но й-гол ям проблем о, че мост 

общност няма достатъч
но средства, за до може само
стоятелно да предприема пя

на организация
собствени задачи в 

решенията на Пред 
на ЦК на СЮК 

на за-

посочи в Андоновределиха 
рамките на 
седателството

връзка с укрепване
стопанската деи-

вълроси
самоуправителнитоват мота

ния. В. Велиноввъв
В. В.конносгта в 

ност. СТРАНИЦА 5
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ОРГАНИЗАЦИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУДИЗ 1980 година среден личен 

доход 3500 динара
МЕРОПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАДВАЖНО В „Тигър“ВМЕСТО ТРИ - ЕДНА 

СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
нови и модерни 

Именно то-
производство, 
зирани капацитети.

средства трябват за 
суровини и вносни 

и друг ре-

Така е внесено в средносро 
чното развойно планиране на 
ООСТ. Това може да се пости 

около

месопроиз-чрез коопериране,

0°ВСнооатаИ стопанска организа 
работа на

пасе от търговското 
„Слога“, земедел 

спата кооперация и занаятчиио 
кото предприятие „Услуга о Бо 
силеград тази седмица трлова 

изяснят за една важна 
която се гот 

началото на годила

Трудещите
предприятие

лкова 
бавна нагне с инвестиции от 

150 000 000 милиона 
Когато се закръгли производ- 

цикъл на изгражда-

нантоматериали,
продунционен материал.

Осъществяването на този 
план ще има решаващо иначе- 

по-нататъшиото разви- 
тази община.

се гарантира 
работници. Тук ще сдру 

жат своя труд 248 работници, 
от които 9 имат виеше образо 

5 полувисше, 26 сред- 
висозонвалифи

динара.ция
всични

ственият 
пето на нова фабрика на гуме 
ни нишки „на базата на латек 
са" и други съвременни маши- 

общият доход ще се уве- 
310 000 000 динара, а 

се произвеждат

да се 
стопанена акция, ние за 

тие навание,
но, 36 души са 
цирани работници.

Икономическото оснозанщ. за 
стопанско обединя- 

со дължи

ви още от
1980 годината. Нъм края на

трябва да осгвсдтвзи1огодиш:,о

произведе 7,500 
стоки за домаш- 

пазар,

На 28 сетемери ще се про
веде референдум, когато работ 
ниците от тези три колектива 
трябва да се определят за съ
здаване на единна стопанска 
организация с промишлено-тъ 
рговсно-услужен характер.

Това стопанско мероприятие, 
което трябва да донесе редица 
предимства в стопанското раз 

Босилеградска общи 
на, напълно подкрепиха всич 
ки общеотевно-политически ор 
ганизации. Съответни решения 
и препоръки взе и Общинската 
скупщина.

Според <приетия проект със 
стопанското обединяване ще се 
осъществи комбиниран възпро 
изводствен процес, в който ще 
се свържат: 
търговска и услужна дейност на 
сегашните 
зации. С една дума, тоза ще 
бъде нова стопанска организа 
ция със засилена селскостопан 
ска дейност, и изкупуване, тър 
говия на едро и дребно, хотел 
ска дейност, занаятчийство с 
комунална дейност, транопорт 

По-точно всяка

ни,
личи на
годишно ще ,.длим
7 500 тона различни гумени

общ доход 
на динара и 
тона гумени

и чуждестранния
4200, колкото днес поо 

това

сегашното 
ване в Босилеград 
преди всичко в премахването 
на двойните мощности, подо
бряване на снабдяването и съз 
даване -на по-добри условия за 
по-ускорено развитие на всеки 
отрасъл поотделно.

Изчислява, се че общият дт 
ход вече през идущата година 
ще се увеличи с 12 на 
печалбата ще бъде по-голяма 
за 3 милиона динара, а 
фондовете ще се отделят двои 
но повече средства отколкото 
сега. Ще се намалят разходи- 

участзуващи във формира
не на себестойността на стоки 
те и услугите. Според изчисле 
нията те ще бъдат по-малки с 
около един милион динара 
сравнение със сегашния пери
од. За сметка на това личните 
доходи ще се увеличат средно, 
с 13 на сто.

стоки.
Средносрочният

организация на сдру
жения труд „Димитровград в 
Димитровград изготвиха и да
доха на икономисти от управ
лението да го съгласуват със 
средносрочния развоен _ план 
на тази изостанала крайгранич 
на община.

Няколко основни данни от 
този документ показват уси
лията на колектива и уполвч-

и самоупрапителнитп.

план на ос ния

извежда. На практиката 
означава, че тази трудова ор
ганизация ще отделя два ш.

за обшс-

новната

ти повече средства
потребление и вместо 

пабе-
витие на

ствено
1030 работници, 
тят днес, тогава 
над 1400 души, Яоходитл п,о 

на 3500 динаоя. 
2200 динара попа 

г.пепеч

сто, нолното
1Ц0 работят

във
се увеличат 
личен доход

досегашниятвместо
1980 година. Това означава. е 
личните доходи ще се увсли/ 

годишно с Ю на СТ(2>Г ' 
тоябва ла наоастг.я

па трудо-

телните, 
и професионалните органи но 
тази основна организация на 
сдружения труд. Изчисленията 
показват, че усилията са на
сочени да се удвои обшият 
доход на „Димитровград . -рч 
осъществяване на тези амби
ции необходими са около 50 
милиона динара за построява
не на нова Фабрика за произ
водство на 500 тона „голи гу- 

нишки на базата на ля-

те.

промишлената, чават 
колкото
производителността

С изпълнение на този план 
ще се създаде добра основа в 
следващия период на планира
не цялостно ля се разрешат 
личният и обществен стандарт 
на работниците. Това 
ва. че ООСТ със средствата 
си ще може да строи библио
тека за работниците и споот-

нишниВ цеха за гумени
□стопански органи-

струкция" за реализиране на 
инвестиционната програма. До 

„Димитровград 
подготвят за построяване

фабрика и реконструкция 
на фабриката за производство 
на технически стоки.

Тези инвестиции ще помог- 
съществуващите мощнос

ти по-добре да се ползват, по- 
ще се освободят от тес 

места особено в цеха за

сетогава в
на

Всичко това говори, че на то 
ва стопанско обединяване тру 
дещите се трябва да дадат пъл 
на подкрепа, като се озоват и 
гласуват на референдума. Защо 
то това стопанско мероприятие, 
което трябва да 
ланския подем в Босилеградс
ка община, е и в техен инте
рес.

нова
по-чаз-

мени
текс" и също толкова за рено 
нструкция, относно за модер
низация на фабоиката на тех
нически стоки. Освен това. за 
оборотни средства са необхо
дими около 40 милиона дина
ра. с ноито да се осигури без 
препятствено и континуирано

и строителство, 
дейност ще се обособи в от
делна организациия

нат
на сдру- ни терени, детски градинки и 

други обекти за културни раз
влечения.

До края на 1980 година тоя
бва да се внесат над 10 ми
лиона динара във Фонда за 
жилищно строителство (от лич 
ните доходи). Събранието

ускори сто-жен труд.
В проекта се посочват и ус

ловията, «оито се създават 
след обединяването, важни за 
развитието на

неже 
ните
валиране и електроенергия.

М. Б.В. В.земеделието

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО”
БРАННО ПЕЙЧЕВ, ДИРЕКТОР НА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" на

Помощ зя 
ВисокСТАБИЛИЗАЦИЯТА ВЪРВИ УСПЕШНО трудещите се ще реши дали 

с тези средства ще се строи 
работнически квартал, жилищ
ни блокове в града или ще се 

на работницидават кредити 
за частно жилищно строител
ство. Не е проблем 
за работническия квартал. Об

Отзовайки се на възвание- 
то за даване на помощ на по
страдалите от природните бед 
ствия в СР Сърбия, трудовата 
общност на Издателство „Бра
тство” в Ниш реши да внесе 
по 1С00 динара в републинан- 
сния фонд за пострадалите в 
Сърбия и в общинения фонд 
за помощ на Висок, Димитров
градска община. Освен това 
всеки работник в издателство
то ще даде по еднодневна за 
работна за солидарна пом^ш 
на Крагуевац.

Има протакане, донато 
започне с работа, а и подготов 
ните за в къщи започват мно
го по-рано.

сего по-конкретно отговаря за 
своята работа: ще има ли ма
териал, ще бъде ли машината 
в ред, как ще тече производ
ственият процес и т. н. Естес 
твено, че резултатът е налице.

- Една от най-важните задачи, 
пред които в момента се нами 
ра Съюзът «а комунистите в 
Димитровградска община, без 
спорно е осъществязането на 
задачите по стопанска стабили 
зация. Прилагането на реше
нията на висшите партийни 
форуми и претворяването им 
в дела бе тема, върху която 
беседвахме с директор 
конфекция „Свобода“ Бранно 
Пейчев.

— Първичната организация 
на Съюза на комунистите в 
нашето предприятие раздвижи 
акция за предприемане на ста
билизационни мерки. С тези 
мероприятия веднага бяха за
познати управителните органи 
и събранията на трудещите се 
и на същите дадоха пълна под 
крепа.

— Първото мероприятие бе
ше да се освободим от зале
жалите стоки. Още през март 
т. г. намалихме цените на тези 
стоки. За целта бяха изразход 
вани 250 хиляди динара, но 
ползата беше много по-голяма. 
Тези стоки, за сезона пролет- 
лято, бяха напълно продадени.

— Също предприехме мерки 
за -уплътняване на работното 
време. В'.резултат на това спес 
тихме над 50 хиляди динара. 
Касае се за следното: Ние 
плащаме и на онези работни
ци, които не изпълняват нор
мата вследствие на организа
ционни слабости, недостиг на 
материали и пр. Работниците 
не са виновни и естествено 
трябва да им се заплати.

Поникналата година за така- 
неоползотворена работа пла 

тихме 115 хиляди динара, а та 
зи година (през първото полу
годие) само 53 хиляди динара. 
Сега всяко отделно лице мно-

мястото

щинената скупщина ще под
крепи инициативата за органи
зиране, ако решат да се строи 
работнически квартал.

Всичко е записано, пресме
тнато и измерено. Остава още 
(както се казва със съвремен
ния икономически език) 
се закръгли финансовата нон-

— Последното мероприятие, 
изтъкна др. Пейчев, е нама
лението на цените на стоките 
за сезона есен-зима. За целта 
ще бъде изразходвана значи-

Предприети са мерки и за 
пресичане явленията на ненуж 
но прахосване на работното 

на време, неоснователни закъсне 
ния, напускане на работата и

а

„да
Ст.

До Деня на Републиката 

-ж п. Белград - Бар
Предприятията, които строят 

железопътната линия Белград 
— Бар полагат извънредни у- 
силия и според досегашните 
резултати съществуват реални 
условия цялата железопътна 
линия да бъде готова до 29 
ноември тази година.

С това заключение, слсд об
съждане отчета за състояние
то на железопътната линия Бел 
град — Бар през Сърбия, Из 
пълнителният съвет на Снуп- 
щината на СР Сърбия 
препоръки на ЖТП да ускори 
подготовките за ползване на ли 
нията, което ще започне през 
май идната година.

даде

В конфекция „Свобода” Текуща сметка за 

помощ на Висок
82820/789-500411

пр. И в това отношение има ре 
зултати. Обаче все още не сме 
доволни от уплътняването 
работното време. Ценни мину
ти се губят след започване на 
работата и преди завършване 
на работното време.

тел и а сума, 
бъде по-голяма. С

но ползата ще 
намаляване 

то цените и проблема за зале
жалите стоки снемаме от дне 
вен ред.

на
ва

ОС ДИМИТРОВГРАД
А. Д.
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ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА

РЕПОРТАЖ

ШСЖШНШТЛ АПТЕКА 

СНАБДЕНА СЕЛО ИА МЛАДОСТТА
От двете страни 

спускащ се от Цинцарсни рид, 
се намират къщи. Една част от 
тях са построени под автопътя. 
Това е Лукавица 2. Възглавява- 
щият делегацията на местната 
общност Витно Георгиев 
признава названието „Белеш“.

— Не, казва, Белеш се на-

во, а най-много от Борово. От 
Забърдие и Висок тук никой 
не се засели. Намираха работа 
и селото растеше, със същия 
темп, както се развиваше и ди 
митровградската 
леност. Само няколно души са 
земеделски производители. Са 
мо трима са на работа в чуж

на пътя, ници в стопанството в Пирот...
С увеличаването на селото 

се увеличаваха и проблемите. 
Най-напред се стълкновиха ин 
тересите с Горна Лукавица. Те 
в Белеш строят къщи, искат да 
ги електрифицират, нямат во
да, както естествено, когато 
всичко започва из основи. Те
зи от Горна Лукавица искаха 
да строят път през селото, поп 
равят кооперативния дом и учи 
лището, а в Белеш искаха да 
се електрифицират и така се 
разделиха, настроени едни сре 
щу други, както при всяка под 
ялба. Така и на братя се случ 
ва. Миналата година е форми 
рана местна общност в Белеш- 
Лукавица 2.

— Интересите ни бяха дру
ги, каза Таса, затова се и раз
делихме. Всяко ново селище 
има нови проблеми, нови изис 
квания. Това не им пречеше 
да се обединят и разрешат 
проблемите. Освен елентрифи 
нацията като най-важно им 
остана водопроводът. Проент 
имат. Стойността на работите 
е 520 000 динара. Самооблага
нето още не са узаконили. 
Очакват районен водопровод, 
който и тях да обхване.

Искат културен дом и учили 
ще. Харесва им мястото опре 
делено за сграда на Тютюно- 
вия комбинат и „Житопромет“ 
в Ниш.

— Селото ни не е градоуст 
роено. Загуба, голяма загуба — 
казва Таса.

— Едвам миналата година 
служебно лице от общината 
каза, че не може да се строи 
без разрешително. Но колко 
къщи вече са посторвни? Сега 
знаем, че улиците трябва да 
бъдат широни 6 метра. А те 
нямат дори два и половина мет 
ра. Хубава къща, в задънен 
сокак, па не се вижда — каз
ва представителят на делегация 
та ... Стана дума и за асфал
тирането на пътя, за по-добро 
снабдяване и откриване на ма 
газин, а също така че „Ниш 
експрес" им премахна единст
вената автобусна линия до Же 
люша. Преди имаше десетина 
по стария път, където се вди
гаше прах и нарушаваше спо
койствието на белешани ... 
Тасината най-млада къща 
селото“ има машина за пране,

... Много се промени на
чинът на живота на хората. В 
хладилник, електрическа печ
ка. В къщата е подредено, 
както във всяка къща в града. 
В двора има мотор, помпа и 
до нея хидрофор. Подготвил 
се за водопровод.

— Преди седем-осем години 
спокойно говори .Таса, тези 
хора знаеха само за нивата, 
ливадата и добитъка. Сега всич 
ки имат радиоприемници, мно
го от тях телевизори и следят 
всички събития по света и у 
нас. Помагат си взаимно. Кога-

Наближава времето за есен- 
селесностопански работи. 

Селскостопанската аптека в Ди 
митровград е снабдена със се 
мена за есенната сеитба. За 
частните селскостопански

Тази организация на сдруже- 
ТРУД в „Сточар“ през пър

вото полугодие осъществи обо 
рот от 800 000 динара, а бе за 
планувала през цялата година 
да реализира 600 000 
Това увеличение - - 
продажбата на няколко 
ра — „Фергусон“, което 
запланирано, поради увеличава 
не на цените. За шестте месе 
ца увеличи продажбага на сто 
ки. Преди всичко продаде 
вече средства за унищожаване 
на плевели. Това означава, че 
селскостопанските произволите 
ли са схванали значението на

ните ния

промиш-
непро

изводители подготви два вагона 
висонодобивна пшеница „кав- 
наз“, „безостая“ и „абоданца". 
Ако
ва" ще осигури от станцията 
за семенна в Пирот. Семето 
от първа и втора реколта.

Димитровградската 
бави и четири вагона 
минерални тозоре 4-13-9. Част 
ните производители могат да 
купят и „радосан" — химичес
ко средство за прадпазване на 
семената.

динара, 
осъществи с

транто 
' не енестигне аптеката „Ниша-

е
по-

аптека >на
смесени

аграрните мероприятия против 
плевелите.

М. Б.*■>-

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВИСОК 

И КУСА ВРАНА
Новострояща се къща в „Белеш

Представителят на Републиканската комисия за ус
тановяване вредите от природните бедствия през ми
налата седмица посети настрадалите от лошото време 
краища и села във Висок и Куса врана.

Представителят на републиканския орган посеща
вайки тези краища се запозна с последствията, които 
нанесе стихията на тези територии и незавидното по
ложение на населението.

бина ...
„Построиха къщи тук, създа 

доха семейства, намериха ра
бота и тук се спряха“, говори 
Таса Божков, електротехник в 
„Гумарата“, инак председател 
на съвета на местната 
ност.

„Лукавица 2“ сега от двете 
страни на пътя има 15 хубави, 
нови къщи. В тях са вградени 
желанията на тези хора всичко 
да им бъде хубаво: архитекту 
рата, големи прозорци, огради, 
градини, цветя и овощия около 
тях. За още 15 къщи са изли- 
ти основите. Имаше 343 души 
избиратели, а деца до 16 го
дини оноло 130. Има около 80 
ученици. Сега в селото търсят 
да се открие училище — „да 
облекчим димитровградското ос 
новно училище“ — казва Та
са. Всичките деца са на работ 
ници в димитровградските про 
мишлени предприятия. 30 
сто от жените работят — най- 
много в „Гумарата“. А селото 
е най-Младо. Твърде малко има 
гимназисти ... „Как да 
когато средната възраст на на 
селението в селото е 33 го
дини“. Има известно число уче

рича мястото, на което е изник 
нало селото. Това е Лукавица 
2....

На това място преди десет 
години председателят на Об
щинската скупщина, популяр
ният Цоя, доведе група бел
градски специалисти. Те иска
ха и аз снимах тази местност 
около Лукавишката река. Цоя 
се въодушевляваше от предста 
вата на бъдещия изглед на то
зи край. Виждаше къмпинг, ба 
сейн при съставъна на рените, 
мотел, спортни терени — не
що идеално за туризъм, рекре 
ация на димитровградските ра 
ботници. Специалисти идваха 
няколко пъти, но техните обе
щания паднаха във вода. Така 
изникна най-младото село в 
Горно Понишавие. Над пътя 
беше само една недовършена 
сграда.

— Строеше я Мирослав Ива 
нов, работник в „Циле“ от 
Врабча. Живееше в колиба, . а 
строеше ,нъща... Приказваха 
си хората „Този човек е луд“, 
припомня си Витко...

Така започна заселването на 
Белеш. Пристигаха от Врабча, 
Бански дол, Драговита, Погано

общ-
М. Б.

ИЗ ОК НА СИНДИКАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

СОЛИДАРНОСТ
катите за делегат в Отбора за 
работнически контрол избра 
СЛОБОДАН ДЖУРОВ.

На заседанието бе решено 
Общинският синдикален съвет 
за настрадалите във Висок да 
внесе на тяхната текуща сме
тка 5 хиляди динара и раздви
жи инициатива всеки работник 
да даде по една надница ка
то помощ.

Председателството на Съю
за на синдикатите в Димитров 
град и Управителният отбор 
на Фонда за солидарно жили
щно строителство приеха пре
дложението общественият до
говор за отделяне на сред
ства за солидарно жилищно 
строителство да се продължи 
още за 10 години, а процентът 
да се увеличи от 4 на 5 на 
сто.

Председателството на синди

на

има,

в
М. Б.

много средства. Ако не бяха средствата от 130 хиляди 
динара, които отдели общинската скупщина, кусовран- 
чани сигурно нямаше сами да уредят въпроса. Освен 
средствата получени от Общинската скупщина, нусо- 
вранчани сигурно нямаше само да уредят въпроса. Кусо- 
вранчаии са събрали ощо 25 хиляди динара помежду 
си и девет хиляди динара от преселниците в Пирот и 
Жолюша. Все още недостигат средствата работите да 
се завършат. За целта са нужни още 20 до 30 хиля
ди динара.

В момента трябва да се изтъкне, че до зимата 
остават още два месеца. Четиридесет ученика еже
дневно пътуват пеша до Т. Одоровци. Селото не е сна
бдено с основите жизнени продукти. Това са елемен
ти, които сега трябва да се имат предвид. След два 
месеца, когато строителни работи вече не могат да се 
провеждат ще бъде късно.

Изнесохме примерът на Куса врана. С подобни 
проблеми се срещат и някои село във Висок, след при 
родното бедствие през тази година (на 28 август). И 
на тях трябва да се помогне, и то веднага. А струва 
ни се, че изход има.

При бившият фонд за пътища има средства от 
близо един милион. Този фонд вече и не съществува. 
За съжаление, Общността за комунални дейности все 
още не е учредена. А средствата на бившия фонд за 
пътища трябва да получи и до ги разпределя точно 
тази общност. .

Това е един от изходите за преодоляване но про
блема. Сигурно има и други възможности. Но съще
ствено в момента е нещата спешно да се уреждат, 
та утре до не бъде късно.

АНТУАЛНО

ДА НЕ ЧАКАМЕ 

ЗИМАТА
то строих къщата дори и по 15 
души ми помагаха добровол
но ...

— Отсъстват ли от работа — 
попитах.

— Мога да твърдя, че това 
работници.

Природните бедствия — вр°ви0и дими^ровгродсна"

община”ЕдиаНот°най-(ОЯ^мите п|’®™^™Х0д0ровциТв до

Куса врана бГсГсп^собен - А«жение^ по дялате 
дължина от седем ншюметр> . ччах0 поправната
родното бедствие нусовра _ ВТОпата половина на
на пътя (поправката започна пРвзвг°^0,расв о от_ 
юли). Те пробиха почти |^а т0на че и случай па
далечено от Нусоврвнска Р . п1,Тят да бъде от- 
нови проливни Дгн^ов®' ална в момента е останаловлечен е значително ло-малн» м^ ^ и 100 метр0|
Да се пробият още> Аве %6аЧе недостигат средства 
и" трудн<>Твможе"акцията да се приведе успешно до-

НРЙ Каито е известно, кусовранчани построиха
т.тГ<тазиа година^ б^|о^сгюообвНт^за^движения^одва||и

са най-редовните 
Те имат само градини и ин
тересът им е във фабриките... 
Тези, които „боледуват“ имат 
имот и по време на отпуските 
по болест го обработват... — 
отговори Таса на поставения 
въпрос.

Тръгнахме по стария път към 
Димитровград. На портата на 
едноетажната сграда е запи
сан № 16 а. Към улицата е 
обърната вратата на хубавия 
гараж...

минала- 
си. Този 

Есте- А. Д.
М. Б.стаено за

СТРАНИЦА Т
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МИННИЯллдюккл «м
босилеградска общинаДЕТСНАТА ЗАЩИТА ВПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА

ТОПЛА ЗАКУСКА ЗА ВСЕКИ 

УЧЕНИКВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА 

ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА за който ще се изразходват 
430 хиляди динара. Към ирая 
иа тази година тук ще се гот- 

топло ядене за 150

Самоуправителната общност
защита в Босиле- 

предприема
за детсна 
градена община 
редица конкретни мерни 
се подобри материалното поло 
жение на всички ученици в

ви по едно 
ученика.

В основните училища в Дол 
на Любата и Бистър топли за- 
нусии за всични ученици ще 
со готвят в училищните интерна 
ти. За създаване на необходи
мите условия, Самоуправител
ната общност за детска защи 

осигурила финансово-ма
териални средства. И в горно 
любатското основно училище 
се предприемат мерни за дава 
не на топли закуски.

Трябва да се изтънне, че 
всички ученици 
детски
онези, чиито родители 
малън надастрален доход, ще 
получават храната безплатно.

Повече от половината от 
необходимите средства за фи
нансиране на тази много важ
ни акция, с която се реализи
ра Закона за безплатно обуче 
ние в основните училища, оси 
гурява Републинансната самоуп 
равителна общност за детсна

даТези дни Председателството 
на Конференцията <на Съюза на 
югоолавската социалистическа 
младеж СЮСМ разгледа зада 
чите на младежката организа
ция в провеждане на докумен 
та на Призидиума >на СФРЮ и 
на Председателството на СЮК 
„Идейни и програмни основи 
за оспособяване на младите за 
активно участие във всенарод
ната отбрана и обществена 
самозащита”.

В разискванията взеха учас
тие и генерал-полковник Джо- 
ко Йованич — заместник съю 
зен секретар на народната от 
брана и председател на Коор
динационния комитет на СК на 
ССРНЮ по всенародна отбра
на и генерал-полковник Велко 
Кадиевич.

В утвърждаването на пред 
стоящите задачи на Съюза на 
социалистическата 
произтичащи от тоя документ, 
се изхожда от обстоятелството, 
че младежта е проявила голям 
интерес воля и желание 
най-непосредствено да допри 
несе за сзъществйването и ук
репването на нашата концеп
ция на всенародната отбрана, 
както и от факта, че предстоят 
редица акции на интереса и 
волята на младежта да се даде 
съответна програмна, организа 
ционна и идейно-политическа 
форма.

Специално бе подчертано, че 
общите основи за оспособява
не, възпитание и обучение на 
младежта, особено чрез спете 
мата за подготозка в редовно
то училищно обучение, пред
ставляват част от съвкупната 
обществена оистема на въз
питание на младежта, съдржа 
щи всички аспекти на изграж
дане на цялостна самоуправи- 
телна социалистически срреде 
лена млада личност.

Бе изтъкнато, че бъдещите 
задачи на младежката органи 
зация трябва да бъдат насоче 
ни към по-цялостно идейно-ло 
литическо издигане на съзна
телността на младежта за необ 
ходимостта, както и за възмож 
ностите за отбрана и успоред 
но с това за професионално 
оспособяване за изпълняване

основните училища.
Засега тази общност се е 

със задачата на всеки 
една

наела
ученик да обезпечи по 
топла закуска.

— До края на тази година п 
централните основни училища 
това ще решим, а през идната 
ще осигурим топли закуски и 
за учениците в 36 подведомст 
вени училища — заяви Влади
мир Стоичков, секретар на Са
моуправителната общност за 
детска защита.

В началото на октомври ще 
започне с работа ученическият 
стол при основното училище в 
Босилеград. За изграждането 
и оборудване на стола са из
разходвани 550 хиляди динара. 
Съществува възможност 
да се готви храна и за учени
ците от гимназията и училище
то за нвалифицирани работни

те е

получаващи 
добавъчни, както и 

имат

тук
младеж,

Не учения
принасят за кадровото укрепва 
не на отбранителните сили на 
нашата страна.

всестранно се включва във все 
кидневните обществени акции, 
ако по-дейно се свързва с но 
сителите на общественото раз 
витие и с всички прогресивни 
сили, които съществено оназ-. 
ват влияние на живота в наша 
та страна. Разбира се, както 
заяви ген. полковнин Йованич, 
от активното и всестранно при 
съствие на младежта във все 
кидневните обществени рабо
ти, трябва да произтичат и ней 
ните по-големи задължения в 
областта на всенародната отбр 
ана, което без съмнение ще- 
допринася за укрепване на тях 
ната съзнателност и способност 
за включване в акциите на 
тоя план.

Председателят на Ионферен 
цията на СЮСМ Азем Власи 
подчерта, че подготовките на 
младежта за всенародната от
брана е съществен въпрос от 
дейността на младежката орга 
низация и затова СЮСМ към 
тези задачи не може да се от 
нася секторски, но като към 
своя основна и най-важна дея 
телност.

Решено бе, особени задачи 
в предстоящия период да имат 
първичните младежки организа 
ции, особено в училищата и фа 
култетите, както и множест
вото обществени организиции, 
в които участвуват млади хо
ра. Съюзът на социалистичес
ката младеж трябва да се. за
стъпи най-добрите й членове 
да се записват във военните 
училища и по тоя начин да до

ци.
В Горна Лмсипа е с ход из

граждането на ученически стол,
защита.

В. В.3. Е.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

УЧЕБНОТО ДЕПО ИЗПРАВЕНО ПРЕД РЕДИЦА 

ТРУДНОСТИ Но проблемите не са само 
от материално естество.

Предложено бе в скоро, вре 
ме да се проведе общо съб-" 
рание на всички просветни ра 
ботници в общината, на което 
най-основно да се обсъдят про 
блемите на учебното дело.

По отношение неразрешени
те въпроси в областта на кул
турата се изтъкна, че разре
шаването им зависи преди 
всичко от укрепването на ма
териалната база на институци 
ите действуващи в тази об
ласт.

С играждането на Дома на 
културата в Босилеград ще се 
създадат предусловия за раз

гръщане на по-оживена култу
рна дейност в общината.

Членовете на Конференция
та обсъдиха и актущшите въп 
роси, отнасящи се до реали
зиране на икономическата ста 
билизация в стопанските орга 
низации в Босилеградска об
щина. Създаден бе кородина- 
ционен съвет за обещетвена 
сигурност и самозащита.

Накрая за член на Републи
канската конференция на Со
циалистическия съюз бе 
бран Борис Костадинов, пред
седател на Общинската 
ференция в Босилеград.

На състоялото се на 21 сеп
тември заседание на Общин
ската нонференция на ССРН 
в Босилеград, се обсъдиха най 
-актуалните проблеми, обреме
няващи учебното дело и кул
турната дейност в общината. 
В отчета на Любен Арсов, ръ
ководител на съответна коми
сия при Конференция се под
чертава, че учебното дело се 
среща с много сериозни фи
нансово-материални труднос
ти. Наистина, бюджетът за фи 
нансирането му постоянно на
раства и през настоящата го
дина възлиза на 13 милиона 
динара, но това все още не е 
достатъчно за разрешаването 
на най-съществените пробле
ми в тази област.

— Пет подведомствени учи 
лища се нуждаят от нови сгра 
ди, а училищният инвентар и 
помагалата в повечето учили
ща са под равнището в СР 
Сърбия — изтъкна Арсов. — 
Необходими са доста висони 
капиталовложения, за да се 
разрешат наболелите въпроси. 
В момента не сме в състоя
ние да осигурим необходими
те средства.

След това Арсов се спря. 
върху кадровия въпрос, като 
изтъкна, че гимназията и От
делението за квалифицирани 
работници нямат достатъчно 
преподаватели.

— Тези две средни училиша 
са в по-лошо състояние и от 
минатата година. Поради това 
Отделението за нвалифицира
ни работници е пред занрива- 
не и това ще стане, ако но 
се предприемат по-сеоиозни 
мероприятия подчерта Арсов.

И в разискванията се изтън- 
на, че в образователно-възпи
тателната работа в Босилегра
дска община се срещат сери
озни трудности. Една от тях 
е и липсата на качествени у- 
чебници.

ис-

кон-

В. В. — Ст. Ст.

-
, >■

на задачите във всенародната 
отбрана.

Г енерал-полковник Джоко
Йованич подчерта, че младеж
та на най-добър начин може да

$34 ••

се подготви за отбрана ако в 
мирновременте условия по-

МЛАДИ ПОЕТИ
*

Пристигна веднаж конник 
на нон от облаците, 
със звездни очи.
Пристигна с криле от светлина и болка 
и се заплете 
в паяжината на мислите.
Направи следи в светлината 
и зася семе на любовта.

Пристигна веднаж нонник 
с вихрите на вятъра.
И отлетя той без да гледа 
следите, ноито остави ...

3

Стефан МАНАСИЕВ

Изглед от Босилеград
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Наградата »Светозар 

Маркович« - иа 

Петър Стамболич

бележка

Безпричи 

нен хленч,Тазгдоишната [
щинската скупщина в град 
Светозарево от Фонда „Све
тозар Маркович” е присъдена 
на члена на Съвета на Феде
рацията Петър Стамболич за 
големия му принос в област
та на обществените

награда на Об ркович. В предговора на 
браните творби на Светозар 
Маркович през 1960 година 
издание на „Култура" Петър 
отамболич пише, че Маркович 
с материалистическите
гледи цели 30 години е оказал 
огромно влияние върху подра
стващите поколения. Стамбо
лич също сочи че е необходи
мо нашата научна мисъл още 
по-всестранно да изучи дело
то на Светозар Маркович, кол 
то в югославски мащаби, 
разработил много аспекти на 
националните и класовите про 
тиворечия на своето време.

Живорад Джорджевич се чи 
сли нъм най-младите поети в 
СР Сърбия. Роден е през 1952 
година. С високо художестве-

из-

I?

ИЛИ?си въз
I ■ ■науки и 

на младия светозаревски поет 
Живорад Джорджевич за бога 
то литературно творчество. 

Решението за

На неотдавна състоялото 
се заседание на Комисия
та за издаване на учебни
ци на българсни 
Ниш

наградите е 
22 септември 

по случай откриването на 
чната

оповестено на език в 
преподавателят Вла

димир Михайлов от Боси
леград изнесе, че много от 
неговите колеги в Босилег- 
радска община на събра
ния и заседания, се оплак
ват, че нямат учебници и 
помагала, а не ползват и 
съществуващите. Той посо
чи, че работната тетрадка 
за основните училища е 
взел само той в 150 ек

на V-
среща: „Светозар Марко 

вич и икономическите науки". 
Обосновавайки

е

решението 
на управителния съвет на Фо 
нда Радоица Жироевич изтък
на, че Петър Стамболич е ре
волюционер по душа, във все
ки миг от своята изключител
на политическа и обществена 
дейност; той е голям пооучва- 
тел на делото на Светозар Ма

ното си творчество е спечелил 
множество признания и награ-
ди.

земпляра, донато другите 
не са направили поръчка.

Изнесено бе също, че и 
мнозина преподаватели от 
Димитровградска община 
не са направили поръчки 
за работни тетрадки, или 
пък са поръчали незначи

телни бройки.
Един въпрос възнинва 

сам: или тетрадките са до
там некачествени, че препо 
давателите не иснат с тях 
да обременяват и без това 
обременените ученици — 
или пък не искат да си съз 
дават повече труд?

Ногато през онтомвои се 
прави оценна на учебници
те за училищната от бъл
гарската народност 
удобен момент да се изне
сат мнения и във връзна с 
тетоадните.

Ползата ще е голяма, за- 
щото просветните работни
ци са най-призвани да да- 
дат оценка дали един учеб 
ник или помагало е на ну
жното равнище или не.

Такива мнения и предло
жения ще бъдат от полза 
пред издаването на учеб
ници според новата учебна 
програма, която ще влезе 
в сила след две години.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ
Маика пред мъртвия си синМНОГО ДОБРИ УСЛОВИЯ 

ЗА РАБОТА ОЩЕ ДВЕ ГОДИНИ - 

ПО СТАРОМУВсестранните подготовки пред 
започване на учебната година 
в димитровградската гимназия 
„Й. Б. Тито" дадоха и опреде
лени резултати. Проблемите по 
отношение за помещения, пре 
подаватели, учебници и т.н. по 
чти цялостно са преодолени.

Тазгодишният брой на учени 
ци е на миналогодишното рав
нище 306 души. Разпреде
лени са в 12 паралелки, а 
най-много ученици има в пър
вите класове. Средно в пара
лелка има 25 ученика — оп
тимален брой според заноно- 
предписанията. В първите кла 
сове на гимназията са приети 
всички кандидати.

Обучението се провежда 
преди обед в много добре об
заведени кабинети.

Добре е решен и въпросът 
във връзка с преподавател
ския калър. Само 7 на сто от 
общия брой часове не се пре 
подават от специалисти. Това 
са 3 часа по музикално въз 
питание и изобразително из
куство, 10 часа руски език и 
в часа психология. Както изтъ 
кнаха в гимназията, в сравне
ние с другите средни училища 
Ггимнязии) този В7>ЛрОС е мно
го добре решен.

Учебниците също са обезле

чени навреме с изнлючение на 
учебниците по философия, по
неже същите не са излезли 
от печат.

В гимназията са в ход и по
дготовките за извънкласовите 
дейности, които ще започнат 
през октомври. В това отношз 
ние се работи върху съгласу
ване на програмите, както за 
извъннласовата дейност, така 
и за допълнителни часове за 
учениците, по-трудно овладя
ващи материала.

В рамките на извънкласова- 
та дейност се намират и екс
курзиите. Третите и четвърти 
класове понастоящем са на 
екскурзия в Босна и Херцего
вина и Черна гора, а ученици 
те от първите и втори класо
ве по Южна Сърбия, Косово 
и Македония. Те ще посетят 
повече исторически места и 
стопански организации.

Трудностите, с които се сре 
щат в гимназията са големият 
брой на часове в първи и вто
ри клас — 37 седмично, което 
е над предвидения 
максимум. Този проблем тря
бва да се реши, понеже дру
гите гимназии в републиката 
(освен гимназията в Босиле
град) не се срещат с него.

1 &&ЩЩ
Интеграция на училищата

ЩЕ СЕ ПРЕИЗДАДАТ ДВАДЕСЕТИНА УЧЕБНИЦИ

В град Ниш на 19 септември 
се състоя заседание на Коми
сията за издаване на учебници 
за училищата от българската 
народност в СФР Югославия. 
Бяха обсъдени някои проблеми 
във връзка с преиздаването на 
известен брой учебници до вли 
зането в сила на новата учеб
на програма след две години, 
когато ще бъдат съставяни 
и нови учебници, наръчници и 
учебни пособия.

В издаването на учебници 
на български език има редица 
трудности. Издават се малки 
тиражи, качеството на някои 
учебници не е на завидно рав 
нище и поради това за настоя 
щата година ще се преиздадат 
само двадесетина учебника, .ко
ригирани и поправени, за да

могат до известна степен да 
облекчат положението до изда 
ването на нови.

Комисията състави листа на 
учебници, които ще имат пре
димство. В това число се отна
сят преди всичко читанките и 
учебниците по природознание, 
както и работни тетрадки за 
основните училища. Вместо 
учебник по литература за гим
назиите на Марин Младенов, 
който още не е готов, ще изле 
зе учебник по самозащита и 
самоотбрана. Комисията също 
взе решение Марин Младенов 
и Миле Николов да окажат по
мощ на Боян Алексов в подгот 
вянето на Христоматия за VIII 
клас. Не бе прието предложени 
ето да се преиздава Роден 
край от Богдан Николов.

През октомври ще се из
върши емпирично оценяване 
на съществуващите учебници 
в училищата. Членовете на ко 
мисията ще окажат помощ 
на преподавателите в тази ак
ция, за да се завърши срочно 
и начествено.

И този път се констатира, 
че голям проблем в работата 
на училищата на българската 
народност представлява липса
та на учебник по сърбохърват- 

През септември съответните ски език. Учебниците, които са 
органи ще обсъждат проекто- в употреба в другите народност 
предложението. ни училища във Войводина не

След това Скупщината и Из могат да се ползват, понеже по 
пълнителният отбор на култу- сърбохърватски език децата от 
рната самоуправителна общ- българската народност, имат 
ност на интересите, ногато из- повече знания от децата във 
готвят предложението публич- Войводина 
но ще го обсъждят.

е

М. А.

законен

СРЕДНОСРОЧНИ РАЗВОЙНИ ПЛАНОВЕ

За културата наскоро 

публично ще се обсъжда
А. Д.

Проектопредложението на 
сродносрочния развоен план 
на културата в Димитровград
ска община от 1976 до 1980 
година е готово. Раздадено е 
на всички делегати иа Скупщи 
мата на културната самуоправи 
телна общност на интересите 
и членовете на Изпълнителния 
отбор на самоуправителната 
общност^ на интересите. г

Изпълнителният отбор на Общността за предучили
щно и основно образование и възпитание оформи ко
мисия чиято задача ще бъде да изготви материали с 
предложения за интеграция на училищата 0 °® ^"атД- 
Това решение Изпълнителният отбор на Общността 
поие въз основа на мненията, изназани на заседание
то на поедставители на обществено-политическите ор- 
то на при директорите на основните учи-
ганизации,

ЛИ,,<На° това^заседание бе изтъкнато, че положението
ОСНОтВйТзхГЛв"традаТРбУроНят'“Г ученици постоянно 

се увеличава и поради недостиг на П0^НШ^Н"Ц°0
ГмаГваТро^т8 Йа ^ и^^тоГ няГи уДчи.

ЛИЩОтТРте6зиапИриДчини “Гп^ичава. че този проблем

гтиямп-политически фаи гори^

М. А.
М. Б.

в ОТ ИДНАТА ГОДИНА В СКОПИЕ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Световно галерия на карикатурата
Следващата Осма световна 

галерия на наринатурата, ноя- 
то ще се проведе от 15 август 
до 15 септември 1976 година 
в Скопие ще има 
„Граници”. Имат се 
географските граници, 
границите на монетните 
пости.

Тази тема е избрана между 
диадесетте други на традици
онния симпозий на наринатура, 
който осяна година се провеж 
да в Снопие.

На тазгодишната изложба на 
наринатура на тема: „Без про 
блеми"
350 карикатуристи от 26 стра-

А за тема:
предвид 

но иПТГГПТПП участвуваха надглу-
А. Д- ни.
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ОБСЪЖДАНЕ НА СТАТУТА НА ОБЩНОСТ- 
ТА _ до 30 СЕПТЕМВРИ

4

ИНФОРМАТОР Ще получи ли Димитров 

град основна общност по 

здравно осигуряване?
симоуиравнтепната общност на интересите по 

здравно осигуряване —■ Пирот
ми

ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Димитровград пак без 

санитарен инспектор
До средата на октомври положително 

ще се знае дали Димитровград ще получи 
основна общност по здравно осигуряване 
състава на Регионалната общност в Пирот 
или не. Това ще бъде известно след приклю
чването на разискванията по Проектостату- 
та на Самоуправителиата общност на инте
ресите по здравно осигуряване и проекто- 
правилиика за условията и начина на осъ
ществяване на здравна защита на осигурени
те лица в тази регионална област.

Тези документи се намират на публич- 
обсъждане още от 23 юни и трябваше да 

бъдат приети до края на септември. Тъй ка- 
то времето за обсъждане на документите не 
беше достатъчно — срокът бе продължен.

останал при изграждане на жи 
лищната сграда, го хвърлила 
в рената?!

Не о добро и решението с 
граденото сметлище, моето е 
на Козарица. Щом се излозно 
мално над Димитровград — се 
чувствува неприятната мириз
ма на бонлуна, част от нойто 
е разнесен по пътя.

— Значи замърсена е и окол 
ната среда?

създава големи главоболия — 
наза Тодоров, 
град от по-дълго време не мо
же да намери санитарен инс- 
пентор. Приемем лице на то
зи отговорен пост — а то при 
пръв удобен случай ни напус-

- Димитровград напоследък 
няма щастие със санитарните 
инспектори. За една година се 
промениха трима, а в. момен
та тази отговорна длъжност из 
пълняват две лйца: Йовица Ран 
джелович, съюзен санитарен 
инспектор и Владимир Нико
лов, който ведно и изпълнява 
длъжността шеф на Секрета
риата по общо управление.

Потърсихме 
мнение от председателя на Из 
пълнителния съвет при Общин 
ската скупщина ВАСКО ТОДО
РОВ.

— Наистина този въпрос ни 
1иппттпитш1шнпшшшшштштшпш1

Димитров-

не. но
Защо е така? Това не е тру 

дно да се отгатне. В другите 
общини дават по-големи лич
ни доходи и други удобствакомпетентно

Добре е известно, че досе
га винаги е имало множество 
въпроси във връзка с устрой
ството на здравата защита.

Вероятно заетостта 
прибирането на реколтата е 
пречка, в местните общности 
на този важен въпрос още да 
не се придава нужното внима 
ние.

Заинтересованите лица и ор 
ганизации могат да потърсят 
помощ от Службата на Общ
ността по здравно осигурява
не в Димитровград на теле
фон 81-114 като могат да по
искат специалист да присъст- 
вува на събрание и да даде 
необходимите пояснения.

В предложения за обсъжда
не текст на Статута е внесе
но, че занапред ще трябва да 
имат еднакви права и задъл
жения и работници, и земедел 
ци и вместо две скупщини — 
на осигурени работници, и на 
осигурени селскостопански про 
изводители — занапред ще съ 
ществува само една обща.

За отбеляване е, че досега в 
Димитровградска община не е 
проявен голям интерес 
тези донументи.

От 25 трудови организации, 
местни общиности и сдружения 
— само в каучуновите заводи 
..Тигър" взискателно са обсъ
ждали материалите като са по 
търсили и помощта на Клона 
по здравно осигуряване в Ди
митровград.

около

ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Повишение 

но добавките към

Според най-новото решение 
за измененията и допълнения
та за защитните добавъчни 
и условията за получаването 
им, тази добавка на пенсионе
рите е повишена от 100 на 120 
динара.

Димитровград: Хигиената грябва да се подобри 1ИГАГ
Кои пенсионери имат право 

1974 година са загубили право 
на тази добавка? Дали лица, 
отишли в пенсия до 31. 12.
на такава по разни причини?
Отговор на този въпрос ни 
даде Драголюб Тричкович, за
веждащ Отдел пенсионно и 
инвалидно осигуряване към 
Службата на самоуправителна- 
та общност на интересите по 
здравно осигуряване в Пирот.

Осигурени лица, пенсио
нери —казва Тричкович — 
които са получавали защитни 
добавки до 31. 12. 1974 годи
нака ,на нрито това право е шо, да не кажа нриминално —
отнето от 1 януари 1975 годи- изтъкна Тодоров. Ето, и сами
на — сега могат в съгласие с виждате колно чисти са ули-
размера на новите пенсии, да ците, тротоарите, заведенията,
пблучат и този вид добавки. Изобщо с хигиената в града
Това решение е владино от 1 не можем да бъдем доволни,
юли .1975 година при условие 
росните лица да не надминава

Именно, затова считам,и хората затова не искат за 
по-дълго да останат тук. Пос
ледният инспектор, който ни 
остави, например имаше 
чен доход от 3 хиляди дина
ра, щяхме да му обезпечим 
и жилище. Но в друга общи
на недалеч от Белград полу
чил по-добри условия и си за
мина ...

— В настоящия момент, как 
то казахте, има двама, които 
изпълняват длъжността санита 
рен инспектор. Какво е поло
жението с хигиената.

— Положението е твърде ло

че въпросът с попълването на 
вакантното място Голям успех на нашата медицинасанитарен 
инспектор е належащ и тря
бва час по-скоро да го разре
шим. Надяваме се, че на пос
ледния конкурс който обнарод 
вахме ще се обадят кандида
ти и ще започнем най-сериоз-

ли-
Към Медицинския цен

тър в град Суботица тези 
дни е пуснат в действие 

център за хемодиализа или 
както популярно се нари
ча — изкуствен бъбрек.

Благодарение на това па
циентите от най-северната 
част на нашата страна ще

имат възможност да се ле
куват в Суботица, 
да търсят помощ от дру
гите центрове.

На първо време изкуст
веният бъбрек ще работи 
в две смени, за да може 
да обслужва повече паци
енти.

вместо

но да се занимаваме с хиги
ената — каза накрая В. Тодо
ров.

М. А.

ОТГОВОР НА СПЕЦИАЛИСТА

Нощното изпускане на децата
Искам да изтъкна и друго 

нещо: и река Нишава, която 
канализирахме — пак служи 
за сметлище. В нея се изхвър 
ля смет, отпадъци и какво ли 
още не? Дори неотдавна и 
„Градня” взела, че боклука,

Читателната С. И. пита: Възможно ли 
е да предпазим децата от нощно изпус
кане? >

пестят похвалите, когато например са про
карали някоя нощ без напикване. Роди
телите трябва да знаят, че суровите отно
шения, наказанията и пр. Често водят до 
обратни резултати. Полезни са гимнасти
ческите упражнения, особено на тазисоза- 
та мускултура, спортуване на открито. Нео- 

. бичайно дългият сън у тях нерядко е при
чина за нощно напикване и може да бъде 
повлиян чрез даване на различни средства: 
ефедрин, кофеин, фенамин и др., имащи ■ 
за цел да намалят неговата дълбочина. Те
зи лекарства могат да подпомогнат изра
ботването на необходимия 
леке при позиви за уриниране.

Препоръчва се да не се дават никакви 
течности след 16—17 часа, а за вечеря 
децата да се хранят предимно със суха 
храна — хляб,, сирене, колбаси и пр. Доб
ре е преди лягане да си затоплят краката.

Децата трябва да спят на твърд дю
шек, като долният край на леглото лено се 
повдигне нагоре, за да- се измести 

на събиращата се урина 
област, която

валорйзирана пенсия на въп- 
1200 динара. В танива случаи 
тЦи лица имат право на до
бавки от 120 динара в месеца.

' • - • -
— Нормално 

придобива
към втората година от живота 
детето продължи да не задържа урината 
нощем след 3-годишна възраст, говорим 
за така наречено „нощно изпускане“. Пос- 
ледното е едно от най-разпространените за 
болявания всред децата, 
толкова от самата болест, колкото от нео
боснованите упреци 
насмешките на своите другарчета.

Причините за нощното напинване 
гат да бъдат органични заболявания — ув
реждане на гръбначния стълб, възпаление 
на пикочните пътища, захарен или незаха- 
рен диабет: недостатъчно (приучване 
хигиена, нервно-психически раотройства и

развиващото се дете 
способност да се контролира 

си. Ногато

ДИМИТРОВГРТД

ДЕТСКИТЕ ДОБАВЪЧНИ - 

НАВРЕМЕ
Те страдат не

на родителите си и
рефусловен

мо-

.Многр въпроси, свързани с 
пряната детска защита в Димит 
ровградска община, ще тряб
ва занапред да се разрешават 
по-бързо, по-ефикасно и по-ра 
ционално. С такава цел именно 
тези дни е създадена Самоуп- 
равителна общност на интере
сите по детска защита, д ко
ято ще работят четири лица.

Три от тях оце се ангажи
рат върху детските добавъч
ни; а едно — върху детската 
защита: организираното изпра 
щане на деца на почивна на

море или в планинските лето 
вища и пр. Очаква се да се 
подобри и работата на учени
ческите столове и така ната- 
тън.

към

др.
Като се "изключат органичните причи

ни, които всъщност са относително ред
ки причината за посоченото явление е осо
бен вид нервоза — функционално страда- 
ние, което се подава на лекуване. За да се 
проведе резултатно лекуване, преди 
ко трябва да се открие причината ^а за
боляването.

Нужно е да се отстрани чувството на 
малоценност у такива деца, като не се

Вече са изплатени и детски
те добавъчни с повишенията 
от месец юли насам.

натис- 
в мехура към 

е по,малко чувствителна.
Правилно организираният 

жим (на детето ,има 
предпазване от нощно напикване.

Във всеки случай трябва 
ои съвета на лекаря.

кът

За секретар на общността е 
избран Евтим Истатков, който 
ведно е и завеждащ на Общ
ността по здравно осигурява
не в Димитровград.

дневен ре- 
значение завсич- голямо

да се потър-

М. А. Д-Р Л. С.
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БАСКЕТБОЛ

Награден конкурс за 

литературни, научни, и 

публицистични творби
Победа и 

поражение 

на «Свободни

ИНДУСТРИЯ ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ „ТИГЪР”

ООСТ „ДИМИТРОВГРАД”

обявява

С цел да насърчи творците от българсната народност 
в областта на литературното творчество, научната работа и 
публицистиката и ги подтикне към обработване на съвремен
ни теми и проблеми, редакцията на списаие „Мост" Конкурс„СВОБОДА — МАЙДАЩПЕК 

60 : 47

ОБЯВЯВА НАГРАДЕН КОНКУРС

за следните области и жанрове:

Литературни творби

На 21 т. м. баскетболният 
отбор на „Свобода“ игра 
мача, от ноито един спечели, 
а във втория претърпя пораже 
ние.

за даване на стипендии
два

1. На технологичесни фанултет — органически отдел 5
Първата среща „Свобода“ 

игра с „Майданпен“ от Май- 
данпек. Ма 
деля преди обед в Ниш и ди
митровградските баскетболисти 
се наложиха с разултат 60:47 
(31:24). Тази среща „Свобода“ 
трябваше да играе още преди 
няколко седмици, но понеже 
предвидения ден не е имало 
съдии мачът е бил отсрочен.

В самата игра „Свобода“ се 
представи като по-добър от
бор, особено през второто по
лувреме. С много хубава игра 
се изтъкна Е. Соколов. Той иг
ра само през второто полувре 
ме и с 24 точни обезпечи си
гурна победа на отбора.

Само няколно часа по-нъсно

Стихотворение 2. На машинен факултетРАЗКАЗ
чът се състоя в не-

2първа награда 
втора награда 
трета награда

600 дин. 
500 дин. 
400 дин.

1200 дин. 
1000 дин. 
800 дин.

— енергиен отдел
— нонструнтивен отдел

първа награда 
втора награда 
трета награда

3

23. На инономичесни фанултетНОВЕЛА ЕСЕ
24. На елентротехничесни фанултет1200 дин. 

1000 дин. 
800 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

1300 дин. 
1100 дин. 
900 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда С молбата нандидатите прилагат биография и удо

стоверение за записана година на следване.
Научни статии

Молбите се поднасят до отдела за общи и кадро
ви въпроси на ООСТ „Димитровград” в срок от 15 
дни от деня на обнародването на ноннурса.

1000 дин. 
800 дин. 
600 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

За статии от областта на икономиката, предимно в общини
те, в които живее българската народност, за публицистични 
статии от областта на обществено-политичесния живот в об
щините и съвместно от 
сна общност, самоуправителните отношения, общностите на 
интересите, делегатската система.

„Свобода“ игра още един мач. 
В седмия кръг на състезания- 

баскет-
живота на нашата социалистиче-

та димитровградските 
болисти бяха победени от от
бора на „Дол~.тг •/' з Дплозац 
с резултат 53:40 -20:34).

1000 дин. 
800 дин. 
700 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда ПОМОЩ ЗА ВИСОК 

ПРАЩАЙТЕ НА ТЕКУЩА СМЕТКА:Причина за това поражение
е не лошата игра, а умората 
на играчите. Вече играли един 
мач преди обед, те веднага 
продължиха за Долевац, къде- 
то играха и втория мач. Със 
само осем състезатели, от 12, 
те не бяха в състояние да из
държат докрай борбата, манар 
че първото полувреме спечели 
ха в своя полза. В този мач се 
изтъкнаха И. Симов и П. Ди
митров.

До нрая на състезанията в 
Източна републиканска сръбс
ка Б дивизия има още 2 мача. 
Един от тях „Свобода“ играе 
като домакин, а втория като 
гост. Очаква се, че един от 
тези мачове „Свобода“ ще спе 
чели и с общо 18 точни (от 18 
срещи) и вероятно ще заеме 
пето място, на което се на
мираше и след пролетния по- 
лусезон на състезанията.

За отбора на „Свобода“ и в 
двата мача играха: И. Симов, 
П. Димитров, А. Йосифов, И. 
Леков, Н. Минев, М. Петров, 
С. Рнгелов и Е. Соколов.

УСЛОВИЯ НА НАГРАДНИЯ КОНКУРС: 62820 789-500 411
1. Литературните творби трябва да обработват теми 

от НОБ или следвоенната фаза на социалистическата рево
люция, преобразованието на живота, което става у нас, съв
ременния човек в новите условия в града и на село и пр.

2. Научните статии могат да бъдат от всички области 
на науката. Предимство ще имат статии, в които се съобща
ват нови познания в дадена област на науката. Обемът на 
статиите до 12 страници на пишеща машина раздел три.

3. Статиите на обществено-политически теми трябва 
да обработват проблеми от съвремения живот в общините 
и социалистическата ни общност: развитието на самоуправле 
нието в общините и предприятията, самоуправителните общ
ности на интересите, местните общности, развитието на де
легатската система, ролята и достиженията на обществено- 
политическите организации в общините и по-широката общ
ност. Обемът на статиите до 12 страници на пишеща 
на раздел три.

4. Всички трудове — литературни, научни и публици 
— трябва да са написани на български език, по 

възможност на пишеща машина или четливо на ръка в чети 
означени с шифър. Авторите трябва да за

сво

ОС ДИМИТРОВГРАД

1ПШ11ШПТЛ

маши

етични
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

ри екземпляра и
пазят по един екземпляр при себе си, за да докажат 
ето авторство на наградните трудове.

5. Литературните, научните и публицистически творби 
ще се приемат до 30 актомври 1975. год. на адрес Издател
ство Братство (за наградния нониурс на „Мост”) 18000 Ниш 
Кей 29 децембар 8. Подписани текстове с пълно име и пре
зиме няма да се взимат пред вид за награждаване.

Предложените трудове на наградния коннурс ще бъ
дат прегледани от специално жури. За резултатите на кон
курса участниците ще бъдат осведомени чрез в „Братство .

Тръгват м Пирот в чаео
10,00 и 14.11 

6,30, 10,30, 13,00, 13,30,

Заминават от Пирот в часа 
Белград 
Ниш

6,45 и 14,40 Белград 
5,00 6,00, 6,45, 10.30 Ниш 

14,40, 16,30 и 18,30 14,00, 17,20, 18,20 и 21,00 
14,10 
11,30

7,00, 14,30, 15,25

Крагуевац
Скопие

5,00Нрагуввац
Скопие
Ласиовац
Зайчар

7,00
6.45. 7,00 и 12,00 Лвсновац 

Зайчар
4.30. 13ДО и 15,45 Нняжввац 

4,30 и 15,30 Заон. баня
5,45 Велико Бонинца

13,00. 15,30 и 15,90

4.3013.30
4,00, 5,40 и 12,00 

4,30 и 10,49 
7 ДО. 11,00.

Нняжввац 
Звонсиа баня 
Велина Бонинце

7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00в“ят». дуй “йгж*
' '15 30. 18,00, 18.00 20,00 18,00, 17,00, 17,25, 184*

Д. Нриводол 14.00 Д. Нриводол
ойнинци 15,00 Дойнинци

Одоровци 100,00 14,30 Т. Одоровци
Велина Луканн* 5,00 15,15 В. Лунна»
Нишор 5,00, 12,00, 15,15. 18,10 Нишор 6,30, 12,45, 17,00 1*4* 
Б паланка на вевни час Б. паланка на всеки час,

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

от 5,00 до 22.00 от 5,00 до 22,00
4,30, 8,05, 8,00 12,00 Тамсна 5,10, 7,00, 8,00, 18.06 

14,10, 16,00, 20,10. 22,10 13,55, 15,00, 17,00, 21,00, М.Ю
Вел оело 4,30, 8,05, 7,15 Вал. село 5,10, 8,40, 7ДО, 0,40

8,00, 11.00, 12,10, 14,10 11,40, 13,05, 14,4*. 10,00, 17,40,
15,00, 17,00, 18,00. 21,10 , 22,10 19,40 21.00 , 22.50

Държина 440. 0,05, 12,20 Държина 5,10, «ДО, 48ДО
14,10, 18,30. 22,10

РЕДАКЦИЯТА НА СП. „МОСТ"
А. Д.

440Нов жилищен 

квартал
4 Д0

шИ
6.00 И 12Д0
8.00 и (8ДО

;■

Босилеград най-много се ,,ра 
зширява” иъм Извор и Райчи- 
ловци. Туй интензивно се стро 
ят частни жилищни сгради и 

квартали.

Темсма

се формират нови 
Към Райчиловци кварталът 
получил име „Краин дол

повече расте, защото тун 
вече са застроени повече от 
50 частни жилищни сгради.

е
. Той

14*35. 19.00 22.35-■все 7.00. 10Д0 
7,00, 13.15, <1Д0 

5.15. 15Д0 
5.10. 040.

5,00, 12,00 Йеловица 
Суноао 4ДО, 005, 12ДО, 14,40, Суноап 5,10, 

4 ДО, 14,10

Йеловица

ШШя Петроаац 
4ДО, 0,05 М. Иовановац

18,10. 14Д0 80ДО

Петроаац 
М. И<от иварНа синината: Наглед 

тала „Нраии дол’
ованоаец

11ДО. 14,10, 10Д0

В. В.
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В часове на отдих и почивка

а у к а
НА ЗЕМЯТА-ВСЕ ПО-СТУДЕНО

ЗА НЯКОЛКО ГРАДУСАНА АРКТИКА ТЕМПЕРАТУРИТЕ СА СПАДНАЛИ

Йексик да йе и васулят — От началото на столетие
то температурите са паднали 
средно за една четвърт граду 
са. Тази климатическа промя
на съкрати сезона на зреене 
на земеделските култури във 
Великобритания за цели девет 
дни. Това има за последица 
намаляване на запасите хра- 
на...

Това заяви неотдавна лзо- 
берт Лемб, професор но уни
верситета в Норвич. Професор 
Лемб даде това изявление в 
навечерието на конференция
та, на която 250 учени от 23 
държави, включвайки САЩ и 
СССР, ще разглеждат дълго
срочните промени и бъдещето

1
....(По идея на Цветан Иванов, Белград)

4 ■&№V— Меранлия съм на васул> още оди дете, пели 
знаеш — пише ми сват Цветан оди Белград. И реши 
каже он да идем у село. Йедно йутро потегну „Фийу- 
ту", натовари женуту и децата, та право там. Са поп- 
ремину полска работа, ожело се йе, овърло се, може 
и с децата да отидемо, рейия се пече, нейе тежко; 
има по нещо и оди мезе, че буде работа.

— На ни се поизрадуваше — реномо:
— Да казуйемо защо смо дошли. Имали малко 

оди васул>чък. Обичамо, а при нас много снуп; па и 
тежко се наоди.

— Има — рече мама — ама нема кой да га очука. 
Старцат га некико оскубе по бреговете, докара га, ама 
те са ете нема кой да га очука.

— Нищо за това реко я. Деца нареди да вану по 
сливникат да се поизмааю, а жената с маййу ми (със 
свекървуту) нели не су се виделе скоро, само си пра- == 
чуеше аброве; да си поорате и да спрае нещо за йе- 
денице.

Арнтичесни ледник

на застудяване, без огледкълбо. ция
на временните прониквания на 
топлия въздух — наза профе 
сор Лемб. ________ _

на климата на земното
— От 1950 година и все до 

средата на следващото столе- 
трае общата тенден-тие ще

Специалист
настрадал

за змии 

от змия
На чу дека иснрека кокошка, стану ми мило-мило 

и йош по-силно се улови за работу. Почука малко с 
едну тоягу васулят. Нече. Требе ноджа зной. А реко 
си: че ти найдем лекат. Причека га да се напече, па _ 
после ка упали колата, па карай по гувното. Помисли - 
си: едно време юрео по два коня, а са — кой е кино Тогавачаса след ухапването, 

вече е било нъсно да помогне, 
какъвто и да било серум про- 

на кръвта.

Неотдавна на Университетс
ката клинина във Франкфурт на 
Майн почина от ухапване 
змия професорът Робер Мар- 
тенс, един от световно извест 
ните специалисти за змии.

Осемдесетгодишният учен е 
ухапала африканската змия ма 
ба. Това се е случило на 5 ав 
густ в момента, когато профе
сор Мартенс й е давал храна. 
Последствията от змийската от 
рова са настъпили дванадесет

мене ...
И тамън номшилънат поче да се учурисуйе на 

виде кикво прайим: тиМе „Фибата" се навали на йедну 
страну. Заначил съм дъсну с йексер и отиде една 
гума!

—Е, на^иданасана,. йе! — истърча маййа ми и 
поче да ока да си излазим, да не настрадам.

Жената поче да ме галати кико съм тутав и дър
вен. Маййа ми си попрегьлну, па ву не рече нищо оти 
че се расърди, па нече да надзърне дви-три године, а 
и на децата нема да даде да припаре.

— Нищо, реко, че залепим гумуту и све че буде

на
съсирването 

предизвикано от отровата.
Херпетологьт (специалист за 

змии) Мартенс дълги 
е бил директор на иститута и 
природсловния музей Зелен- 
берг във Франкфурт на Майн. 
Дал е голям принос за възоб
новяването на тоя музей след 
войната.

тив

години

ната°сСреВдаПАЗВАНЕТ0 НА ОКОЛ
у ред.

Ману васулят, па до вечерту уз помощ на комши- 
йете криво-лево залепи гумуту; па накачи деца и жену 
и завърнде та си отидо.

И тека — уместо джабалък, а оно васулят ми из
лезе йексик.

Анекдоти за 
Марк Твеи

Професия

Х*//ЦФР Един известен художнин раз 
казва, че на младини имал ху
бав глас и дълго се колебаел 
ноя професия да избере — пе
вец или художник.

МАННА На Марк Твен се случило не 
щастие: ухапало го бесно ну- 
че. Той извикал лекар и го 
питал:

— Докторе, ще умра ли?
— Няма да умрете. Но не е 

изключено да побеснеете!'
— Тогава веднага ми дайте 

писалка и хартия.
— Но, но, — успокоява го 

лекарят — още не е толнова 
опасно за да пишете тестамент.

— Ами не! Какъв тестамент! 
Искам само да направя спи
сък кои лица ще нападна!

■ ' 4

Имаш късмет. Ако знае
ше къде отива, щеше да бъ
деш два пъти по-нещастна . ..

— И какво ви накара да из- 
на живо- 

полюбопитствувал
берете професията 
писец?В ресторанта един от присъствуващите. 

— Размислих, че акоГ-БДЦЩЯ 1 един
повец загуби гласа си с него е 
свършено, а изгубената четка 
лесно може да се замени 
друга.

Ловджийска— Келнер, защо раниените 
ви чашки са по-малки от чаш
ките в другите ресторанти?

— Така ви се струва, защо- 
то нашият ресторант е по-го- 
лям ...

— Ето вече пети път стре
лям по тоя заек, а той не ис
ка и да мръдне.

с

Причина
След кризата

— Имате ли книгата „Борба 
с кризата“?

— Имаме, два долара,
— Два долара?! Но 

струваше само един долар?
— Това беше преди кризата.

— Не е глупав! Ако мръдне, 
може да го засегне някой 
твой изстрел!

Бракоразводен процес. Съ
дията се обръща към тъжите
ля, нойто е моряк на кораб 
за далечно плаване:

Меч с две остриета
Веднаж американският хумо 

рист Марк Твен бил в компа
ния в ноято се разисквало за 
все по-честите случаи на раз
трогване на брака.

— Ако мъжете бяха по-ин- 
телигентни, до много разводи 
не би дошло — назва една да-

Но не би дошло и до 
допълни я

моля.
нали — Значи колкото пъти сте 

се връщали от път, винаги сте 
заварвали в гардероба чужди 
мъже? ...

Концерт

Полунощ.
Котешки писъци. Непоноси- - Да ...Полущастлива

ми. — И това ли е причината да 
искате разтрогване на брака?

— Ама разбира се. Никога 
нямаше , къде да си окача дре
хите.

_ ПО-БЪРЖЕ! ТОКУ ВИЖ, 46 ОЩЕ 
НЕ СМЕ СТИГНАЛИ ДО КАСАТА И 
ПАК СА ПОВИШИЛИ ЦЕНИТЕ!...

иДШ и уорълд" -Ню Норк)

Толкова съм •нещастна! 
Съпругът ми всяка вечер из
чезва някъде и аз не зная до
ри къде ходи.

ма.
Мъжки глас:
— Престанете, бе! Досега 

бях на концерт ... много венчания 
Твен.
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