
№№КТВО С уназ на президента на Социалисти 
чесна федеративна републина Югос
лавия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особенй заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса нъм раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ЮГОСЛАВСКО-ИНДИЙСКИ ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС — ДИМИТРОВГРАД

ЗА ИДЕЙНО - ПОЛИТИЧЕ- 

СКОТО ИЗДИГАНЕ НА 

КОМУНИСТИТЕ
РАЗГОВОРИ АЛИ АХМЕД - Й. Б. ТИТО

По покана на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито и 
съпругата му Йованка Броз 
президентът на Република Ин
дия Фахрудин Али Ахмед от 
30 септември до 4 октомври 
т. г. е на официално приятелс
ко посещение в нашата страна.

В течение на тридесетилет- 
ното искрено приятелство ме
жду Югославия и Индия, през 
които почти ежегодно идваше 
до срещи на най-високо рав
нище, всяка нова среща озна
чаваше крачка напред в задъл 
бочаването и укрепването на 
сътрудничеството и приятел
ство, в разширяването на връз 
ките във всички области, в бор 
бата за укрепване на мира в 
света. Ето защо и настоящи
те разговори между президенти 
те Тито и Али Ахмед предста 
вляват нов, значителен подтик 
към по-нататъшното укрепване

Нато основоположници на 
движението на необвързаните 
Югославия и Индия дадоха 
значителен принос за демокра
тизация на международните от 
ношения. Двамата президенти 
имат възможност да констати- за на комунистите в Димитров 
рат положителен баланс на по- град обсъди провеждането на 
литиката, за която двете стра- програмата за идейно-политиче 
(ни упорито се застъпват. Твър ското издигане на комунисти- 
де значително и охрабряващо те и набеляза по-нататъшни мер
е и обстоятелството, че число- ки и акции на тоя план. 
то на необвързаните постоянно 
расте и че между тях същест-

та, организацията на младежта 
при същата и комисията 
идейно-политическо издигане 
на комунистите при ОК на СКС. 
Школата ще посещават добри 

младежи и членове

Общинският номитет на Съю
за

ученици, 
на СК.

Ще продължи с работа и 
школата на самоуправители- 
те, която миналата година 
четири паралелки посещаваха 
147 слушатели. Школата ще 
започне с работа през ноем
ври и ще работи по метода 
на школата на самоуправители 
те ..Милентие Попович” — Бел 
град. Организатори на същата 
са секретариатите на първич
ните организации в стопанство 
то и комисията за идейно-по
литическо издигане при ОК на 
СКС. В работата на тази школа 
ще се включат Синдикатът и 
Съюзът на социалистическата 
младеж.

Десет членове на Съюза на 
комунистите от Димитровград 
ще посещават политическата 
школа при Работническия уни
верситет в Пирот с комунисти 
от Пирот Б. паланка, Бабуш- 
ница.

Петнадесет комунисти от Ди 
митровград ще посещават и 
едномесечния 
курс в Ниш. Този курс ще про 
дължи три месеца и поредно 
ще го посещават комунисти от 
стопанството, извънстопансни- 
те дейности и от селата, 
програмата е предвидено теми 
те да бъдат различни, с оглед 
интересите на комунистите от 
различни среди.

На заседанието бе прието да 
се подобри и идеологичесно-по 
литическата работа с Полити-. 
ческия актив при ОК на СКС.

От заплануваните оказки за 
идейно-политическото издига
не на комунистите в първични 
те организации са проведени 
осем или приблизително поло
вината. В тази насока ще се 
продължи до средата на след 
ващата година. Програмата, в 
която се предвиждат по 17 
теми за комуниотите в селата 
и по 21 теми за номунистите в 
непроизводствените дейности, 
ще се допълни с още по две 
теми. Тези теми — „Идейно- 
политичесни въпроси за осъще 
ствяване развойните планове 
на региона и общината” и „Об 
съждане развитието на отно
шенията в международното ра 
ботничесно и комунистическо 
движение, накто и сегашното 
му състояние” — трябва да 
получат първенство в програ
мите.

вува висока отепен на един
ство, което показаха министер 
ската среща в Лима, специал
ната сесия на Общото събра 
ние и пр.

Посещението на индийския 
президент радва всички наши 
хора и затова той навсякъде е 
посрещнат нато най-мил гост.

в

Президентът на Индия 
Али Ахмед

на традиционното приятелство 
и сътрудничество между наши
те две необвързани страни.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*►

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРНЮ

РЕШЕНИЯ
Бе прието да се подобри и 

методът на работа. За целта 
е засилен съставът на полити
ческия антив, който ще подго
твя сказките. В по-нататъшна
та работа темите ще се раз
глеждат по-обстойно — върху 
тях ще се разисква, а не канто 
досега материалите само да 
се прочетат.

за Основите на общата политика на дългосрочно 
СФР Югославия до 1985 годинаразвитие на политически

Съюзната конференция на ССРНЮ на
на общатаПредседателството на

СФРЮ до 1985 година. __________________

в

на, като прие 
госрочно развитие на

Към средата на този месец 
ще започне с работа и мла- 

школа
Социалистическият съюз, като 
фронт на организираните соци 
алистически сили. В публично 
то разискване се подкрепи ос 
иовната развойна 
особено бъдещата производст 
вена насока. Това означава, че 
в нашето самоуправително _ 
щество е постигнат договор по 
общото дългосрочно развитие, 
като съществено предусловие 
за по-нататъшно бързо и ста
билно развитие.

во да създават условия за ди 
стопанско развитие,1. Председателството преце- 

документът на Скуп- 
СФРЮ за Основите

политическадежката 
при гимназията. В тази шнола до 
март ще се разгледат 
Организатори на същата 
бъдат колективът на гимназия-

■намично 
по-качествено стопанисване и 
обезпечаване на икономическа 
и обществена стабилност, като 
съществени предусловия за по 
успешно включване на нашето 
стопанство в международното 
разделение на труда и по-на
татъшна афирмация на социа
листическата самоуправителна 
система. Осъществяването на 
Основите на общата политика 
предпочита постоянни 
към съгласуване на обективно 

интереси, явява-

нява, че 
щината на 
на общата политика на дълго
срочно развитие на СФР Юго 
славия до 1985 година отразя- 

общите интереси и стреме- 
класа,

22 теми.концепция
ще

А. Д.
об- ■ва

жи на работническата 
на всички народи и народности 

нашата страна. Той предста 
влява добра обществена осно
ва за осъществяване на по-иа 
татъшно бързо, стабилно и все 
странно икономическо и обще 
ствено развитие на нашата са 
моуправитедна 
ка общност. Документът е син 
тез на общите интереси и ка
то такъв представлява основа 
за развитие на страната през 
следващия период.

в УСПЕШЕН РЕФЕРЕНДУМ

ОБЕДИНИХА СЕ „СЛОГА “ 
УСЛУГА“И КООПЕРАЦИЯТА

усилия
Подкрепвайки Основите на 

дългосрочно развитие, Предсе- 
положително оце-

различните 
щи се в условията на нашето 
динамично икономическо и об
ществено развитие.

социалистичес
дателството

дейността на организаци- «<> 
на Социалисти

нява
,ите и органите 
ческия

но стопанско развитие на Боси 
леградска община.

Провеждането на референду 
ма бе всъщност голям успех 
за всички 248 работници от 
трите стопански организации, 
които още в първите утринни 
часове излязоха и гласуваха за 
обединяването.

За по-нататъшното развитие 
на новата стопанска организа
ция досега се изготви проект, 
напарви разпределение на ра
ботниците по новите им работ 
ни места, а в момента се гот
ви средносрочната .и дългосро 
чна програма за работа и раз
витие.

2. В условията на постипна- 
степен на самоуправител

на организираност на сдруже
ния труд и отсъствието на но
ва система на планиране, до- 
нумонтът на 0 настанал а не
обходимата степан като резул 

на сдружения 
нон-

На 28 септември работници- 
говсното предприятиесъюз и други организи 

сили, котата те от тър 
Слога“ земеделската ноопера 

ция и занаятчийското предприя 
„Услуга" чрез референдум 

се изясниха за създаване на 
стопанска организация, 

има

социалистическирани
ито допринесоха 
ката и приеманото 

Подкрепата,

Досегашните крупни резулта 
ти в материалното и обществе
но развитие на страната, а осо 
бено укрепването на самоулра- 
вителните позиции на работни
ците и материалната база на 
сдружения труд, дадоха възмо 
жност върху принципите 
Нонституцията и решенията на 

на СЮИ да

за подготов-
на този до- 

ноято по
ти е

нумент.
лучи предложения

|ц основните и оста
на сдруже

една
ноято в овоя състав ще 
пет основни организации 
сдружен труд.

проект за
тат на договор 
труд. Председателството 
статира, чо а направена опра- 

в тази

наразвитие 
налита организации 

местните и самоуп-
равителните общности на - =;
терасите, общините, соц дането на това стопанско ме-
стичеоиите автономни области роприятие, чиято най-важна 
|И 0оциалистичеснитв републи- цол в да се 01,здад, т по-добри

изява но во-

на пия труд.крачна напред
преди изработката 

този документ

делена 
насока, че 
<и приемането на 

снулщинито на 
ческите републики

автономни 
публично

Десетия конгрес 
са утвърдят целите и насоките 
на общата политика по дълго- 
орочно.ииоиомичесио развитие. 
Тяхното осъществяване е за- 

всички фантори 
общест-

социалисти- 
и социали- 

области
обсьЖ

в
материално-финансо! и и иадрони, представлява

етическите
предшествува

ноето организира

ви възможности зц^всестрвн-
СНа 3 отр.)

и водидължемие за
на самоупрааиталното

дано,



НОВИ ЗЛОДЕЯНИЯ НА 
ФРАНКОВИЯ РЕЖИМ

ДЖЕМАД ВИЕДИЧ НА ПОСЕЩЕНИЕ В НЯКОИ АЗИАТСКИ СТРАНИ

НОВ ЕТАП НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО>
изтеглиха своите лослани- 

Мадрид. В Мадрид лри-гияза още едно 
на фашист

ка генерал 
Испания. На

А ветът узна 
I- злодеяние 
40 мия режим 

франко в 
27 септември бяха разстреляни 
антифашистите Анхел Отаеги, 
Амберто Баена Алонсо, 
мон Гарсия Санес, Хосе Сан- 
чес Браво Солес и Хуан Паре- 

Манот. Всичми тези мла-

ци от
стигнаха протести на сдруже- 

адвоиатите от Бра
зилия и почти всичми Пра

Западна Европа.' Мно-

нието на вителI различнисътрудничеството в 
области. Да посочим само ико
номическото сътрудничество и

■.тагая.?. ГсГ„ гггжгггй «... гкг.=."тдт. йг..г.Л“ гга гг:.,гр;.„д
политическа мисия, в посвще- ма. При тооа Джемал Биедич долара. Тун обаче

повече азиатски държа е' първият чуждестранен мини- ват големи резерви и възмож 
Той ще направи официални стър — председател, който по ности за по-нататъшно разви 

и приятелски посещения в ДР сещава Ханой след историчес- т,ие на сътрудничеството и 
Виетнам и НР Китай, а също ката победа на виетнамския но «рътовете на югославската де 
тока ще води делови разгово- род. Това обстоятелство убеди легация е изразена гот 
ри и с най-аисшите ръководи- тези възможности да се изпол
тели на Шри Ланка, Индия и 
Сингапур.

Азиатсното турне на предсе 
дателя 'на нашето правителст
во се оценява като нов етап 
на интензивната югославска

ЛШЕМАЛ БИЕДИЧ ОФИЦИАЛНО ЩЕ ПОСЕТИ ДР ВИЕТНАМ, 
НР КИТАЙ, ШРИ ЛАННА, ИН-ДИЯ И СИНГАПУР

ства на
го хиляди народ демонстрира 
пред посолствата на Испания 

Португалия, Франция, Шве- 
Италия Белгия и '-Други

Ра-
стойност

в
ция,
страни. В Бон участвуваха в 
демонстрациите около 2000 ду 
ши с викове „Франко убиец , 
„Смърт на фашизма“.

Светът отново е 
срещу фашизма, както^

’ 1922 година, ногато дойде 
Италия и 1933 година,
Хитлер опожари Райхстага и 
приписа това злодеяние на ко
мунистите. В антихителристка- 
та война 1941—1945 година 

унищожи фашизма в

* десе
ди хора бяха убити, въпреки 

на цялата прогре-
зния! съществу- протестите 

сивна общественост.
Вече четири десетилетия ис- 

ланския народ се бори за сво- 
свобода. На 18 юли 1936 

фашистките генерали 
Испанската

!ние на
обединен 

през
ви. в

ята в
година
се обявиха против 
република и предизвикаха гра 

война в Испания. 
Мадрид и Ва- 

и Билбао,

ногато

зват.
Освен няколкодневните по- 

ДР Виетнам и НР 
премиер

I ще води разговори и в Колом- 
\ бо с министър-председателя на
\ страната — домакин на Шеста-
| та конференция на необвърза-
^ ните през 1976 година Оирима
I во Банданараиме. Няма съмне-
В ние. че в центъра ма внима-
5* нието на тази среща ще бъдат

подготовните за предстоящата 
среща на необвързаните през 

| август идната година. В тези
! подготовки югославската дип-
| ломация взима най-дейно уча

стие.

ждансната 
Работниците от 
ленсия, Барселона

Гв^Г потушихаГР8фа- Г—, Италия и други стра 
шисти и я бунт. След това

интервенцията на фа-

се щения в 
Китай, югославскиятИВ

ни.по-външнополитическа активност, 
насочена към !Всестранно раз
витие на билатералните отно
шения с всички страни и към 
укрепване единството и роля
та, специално на страните от 
движението на необвързаните.

Югославската делегация е 
на посещение в приятелските 
азиатски страни в деликатен 
момент на международната об 
становка, характерна от една 
страна с все по-чувствтелно при 
съствие на необвързаните стра 
ни в световната политика, но' 
също така и с опитите чрез 
вътрешните реакционни или 
чуждестранни сили да се вна
сят елементи на нестабилност в 
отделни необвързани страни и 
в движението като цяло.

Последното явление особено 
е характерно за азиатската 
област. Победите на народите 
•на Виетнам, Камбоджа и Лаос 
наистина означиха крах на 
американския империализъм, 
но те не отстраниха амбициите 
за намеса и влияние на чуж
дестранните сили в тази част

демонстрации,Вълната от 
ноято през последната седми
ца нараства в целия свят го
вори че фашизмът няма да 
мине. Новите злодеяния са са
мо последни предсмъртни кон
вулсии на фашизма в Испания, 
който трябва да отстъпи място 
на антифашистка Испания.

Югославските испански бой
ци, Социалистическият съюз и 
други обществени организации 
енергично протестират против 
насилието на Франко.

„Ние, югославските испан- 
бойци, — се казва в про

теста на сдружението на 
ланските бойци в Югославия 
— които ходихме в Испания 
да се борим за свободата и 
правата на испанския народ, и 
днес и винаги ще се чувству
вам свързани с неговата бор
ба. .. Ще направим всичко да 
не загине от куршума и сени- 
рата на испанските фашисти 
нито една невинна жертва на 

и намъчен испански

' • -Ш-Щ
следва
шистиите държави. Намесиха се 
Хитлер и Мусолини, 
всъщност бяха подготвили и 
организирали в Берлин и Рим 
този нървав заговор. Те 
читаха, че фашизмът в Испа- 

ще победи накто- в Италия 
през 1922 година и в Германия 
през 1933 година. Но испан
ските работници оказаха 
виждана съпротива на фашиз
ма. Към тях се притекоха бри 
гади от цял свят, за да ока
жат помощ на испанските ра
ботници за защита на репуб
ликанска Испания.

И днес, накто преди четири 
десетилетия, ногато режимът 
на Франко с последните си 
разстрелвания на борещите се 
антифашисти, прогресвното чо 
вечество се надига в защита 
на тези бойци и свободата на 
иопанския народ. През после
дната седмица сме свидетели

ноито

раз-

■ V НИЯ

не-

Джемал Биедич
Джемал Биедич също тана 

ще се срещ!не и с индийския 
министър-председател Индира 
Ганди, за да обмени мнения 
за двустранните югославско- 
индийски отношения и за .нови 
те инициативи и анции на не
обвързаните страни, ноито пре 
дстоят и в които и Югосла
вия, и Индия заемат важно мя
сто.

ски
ис-

телно говори за завидното рав 
нище на взаимоотношенията 
между двете необвързани стра 
ни. Югославската делегация 
посещава Виетнам с желание 
тези отношения във всички об 
ласти още повече да укрепнат 
и е готова от своя страна да 
допринесе в усилията да се 
възобнови и изгради опустоше
ната от войната приятелска

на демонстрации в целия свят, 
които с огорчение и револт боевия 
приеха най-новите разстрели ~ ”

(Сп. „Танюг") в Мадрид. Холандия й Норве-
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СЕКУЛА ЙОКСИМОВИЧ 
АНТУН МИЛЕТИЧ

народ .
Б. Н.на света.

В тези обстоятелства анга
жирането на Югославия ме
жду своите азиатски приятели, 
принадлежащи нъм семейство
то на необвързаните, трябва 
да се съблюдава като ново уси 
лие за укрепване на единство 
то между тези страни, което е 
съществен фактор за запазва 
не независимостта и суверени
тета им.

Посещението на председа
теля на Съюзния изпълнителен 
съвет в Демократична републи 
на Виетнам в този смисъл има 
и специално значение. Нашият

страна.
След ДР Виетнам Джемал 

Биедич посещава НР Китай,
също нато пръв председател 
на югославското правителство 
в тази велика азиатска страна. 
Това е едно от поредицата по
сещения, направени между 
Югославия и Китай на различ
ни равнища.

Тези срещи по-често откол- 
кото преди, дадоха солидна ос 
нова не само за пълна норма
лизация на държавните отноше 
ния между двете страни, но и 
за всестранното развитие на

Освободителната борба и революция 

иа югославските народи (1941—1945)
ВОЕННИТЕ ПОДГОТОВКИ НА ЮКП ДО АПРИЛСКАТА ВОЙНА 

ПРЕЗ 1941 ГОДИНА
След краха на Кралство Югославия, 

нейната територия разделят помежду си 
нацистна Германия, фашистни Италия, Бъл
гария и Унгария спрямо договора от 24 ап
рил 1941 година във Виена. Най-голяма 
част приграбват Германският Райх и Крал
ство Италия, като разделят територията на 
Югославия с демаркационна линия на две 
окупирани зони. Тази линия се движи се
верно от Любляна, олед това на Литие — 
Самобор — Сански мост — Бугойно — 
южно от Сараево — Нови пазар — северно 
■от Прищина — Шар планина до Охридско 
езеро. Северната част на Словения от де- 
!макркационната линия е анексирана е 
полза на Германския райх, а на частта 
окупирана от Кралство Италия се органи
зира .военно окупационно управление в 
сътрудничество с домашната буржоазия — 
нолаборационисти.

На част от територията на Югославия, 
окупирана от Германия се организира гер- 
мансно военно управление: в Сърбия с 
Банат и част на Косово начело с 
управителен номендант в нолаборация с 
Ачимович и Недич, а -на територията 
н. Независима държава Хърватско начело с 
германсния генерал и посланин >в Загреб 
нолаборация с Павелич.

Унгария и България окупираните части 
присъединяват нъм своите територии, 
италианците част от Косово и Македония 
.включват в т. н. Велина Албания. В Черна 
Гора италианците формират Висок цивилен 
комесариат, а нолаборационистичекият 
Временен административен номитет пре
връщат в съветодавно тяло към своето уп
равление. С оглед на военнополитическата 
обстановка ва предстоящия период 
вършват известни промени в организацията

на военно-окупационното управление на 
югославското полесражение.

Докато окупаторите настояват да заз 
дравят окупационната система в Югосла 
вия и организират нолаборация, Комунисти 
ческата партия, като единствена политичес 
ка сила в страната, непризнаваща настъпи 
лото положение, превзима 
роля и застава начело, на поробения народ 
в борбата му за освобождение 
тъшно революционно преобразование. Още 
по времето на провеждаването на военните 
операции. Централният комитет на ЮКП, 
на 10 април 1941 година в Загреб провеж
да заседание и взима решение с цел да 
подготви въстанието
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IСЕАТ0—
ПАКТЪТ

1
и ръководенето му 
военна комисия секато дотогавашната 

реорганизира във Военен комитет1 начело
с генералния секретар на Партията — Тито.

Политическите ои становища Партията 
оповестява още в първите си възвания от 
15 април ,и 1 май 1941 година, както и в 
Решенията на майското 
тояло се в Загреб през 1941 

Тъй като

3
Времето и събитията най- 5

сетне доведоха до разпадане =
на СЕАТО пакта, едно от най- Ш
мрачните творения на полити 
ката на блоковете и студената § 
война.

Това бе неотдавна оповесте §
но в ООН Изтъква се, че Щ
министерският съвет на пакта =
е приел такова решение „в в
светлината на промените об- Щ
стоятелства“. ’

съвещание, със-военно- година.
в отделни части на Югосла

вия няма мрежи на военни комитети, 
тези краища с подготовката за въстание 
ръководят партийните комитети. Така до 
ня I?1!1! 1941 ‘‘ОДина т. е . до формирането 

а Главния щаб на Югославските партизан-
оъчпрппадп с п0АГ0т0вката за въстание 
ръноводи Военният комитет при Централния
паотийни“и ЮНП Чре3 мрежа военни и 
ВъпгГкм иъ те™ навред из Югославия. Въпреки че няма напълно уеднаквен тер
ка —Г ,нпа ра6ота В нраищРа
олйиС^рана а (Понеже някъде се наричат 
военни довереници, нянъде военни 
сии а нянъде военно-революционни 
тети^ все пак

на т.
то вI

в

а1

СЕАТО -пантът бе създаден
„за борба §през 1954 година 

срещу комунистическата опас е 
мост в Азия“.

коми*
коми-

под
се из-1

военните подготовки
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Председателство на Съюзната конференция на ССРИЮ
РЕШЕНИЯ\

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА НА ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ НА
СФР ЮГОСЛАВИЯ ДО 1985 ГОДИНА )

(От 1 стр.) 
лята и интересите 
фактори на самоуправителното 
общество, принос в изгражда
нето на системата на общест
вено планиране, както и творче 
ска разработка на развойната 
политика чрез широко ангажи
ране на работниците и гражда 
ните, народите и народности
те. Председателството особено 
изтъква, че това същевремен
но е гаранция за предстояща 
интензивна обществено-полити
ческа акция по осъществяване 
на приетите цели и развойни 
насоки.

3. Председателството се за
стъпва за по-нататъшно само- 
управително организиране 
сдружения труд върху основни 
те на Конституцията и за по- 
бързо свързване на организа
циите на сдружения труд във 
възпроизводствени цялости. То 
също изтъква, че за осъщест
вяването на приетата 
ка на развитие е необходимо 
да решават работниците в сдру 
жения труд по утвърждаване 
и осъществяване на собстве
ните развойни програми и пла
нове, почиващи върху общата 
развойна политика. Това дава 
възможност на трудовите хора 
в сдружения труд още по-ефи
касно да ползват обществените 
средства и че същите ще на
сочват в онези отрасли и дей
ности, които обезпечават нор
мално и стройно протичане на 
процеса на обществено възпро 
изводство.

4. Председателството отпра
вя призив до всички организа 
ции на Социалистическия съюз 
и останалите обществено-поли

на непосредствените участни
ци, особено на работниците и 
гражданите от основните орга 
низации на сдружения труд. 
местните общности, самоупра- 
вителните общности на 
ресите и общините.

тически и обществени органи
зации, сплотени в Социалисти
ческия съюз, като фронт .на ор 
ганизираните социалистически 
сили начело със Съюза на ко
мунистите, след провъзглася
ване на Основите на общата 
политика на дългосрочно раз
витие в Скупщината на СФРЮ 
във всички основни ядра на 
самоуправителното общество 
да се застъпват за подготовка 
и сключване на самоуправител, 
ни споразумения и обществе
ни договори по развитие на от 
делни стопански комплекси. 
Това, според оценката на Пред 
седателството, е и единствени 
ят реален път съвместно да се 

на изграждат обществено-икономи 
ческите основи за по-нататъш
но развитие и съгласуват раз
личните интереси на отделни 
части на сдружения труд и от
делни райони на страната. Вси
чко това ще даде възможност 

полити- да се осъществи динамично и 
стабилно обществено-икономи
ческо развитие през следва
щия период.

5. Председателството особе
но се застъпва в предвидените 
срокове да се завърши рабо
тата по изграждане на обще
ствено-икономическата 
ма върху основите на 
Конституция, понеже това 
твърде важна предпоставна за 
осъществяване целите и за
дачите на дългосрочното разви 
тие. В тази работа, накто се 
изтъкна в публичното разисква
не, е необходимо пълно анга
жиране на сдружения труд и 
техните асоциации, обществе
но-политическите общности, са 
моуправителните общности на

интересите и обществено-поли 
тическите организации. ССРН 
трябва да бъде носител на 
публичните разисквания и деен 
участник в изграждането на 
>новите решения.

Председателството подчерта 
ва, че провеждането на нова
та стопанска система поставя 
пред всични самоуправително 
организирани сили нрупни и 
сложни задачи и търси напъл
но да се осъществява догово
рената развойна политика, кое ция. 
то изисква пълна политическа, 
морална и материална отговор 
ност за нейното -изпълняване.

6. Председателството изтък
ва, че осъществяването на 
съвместно договорената поли
тика на дългосрочно развитие 
и политиката на стабилизация 
представлява единен процес.
Това изисква особени усилия 
и решителна борба за решава
не на актуалните проблеми и 
премахване на отрицателните 
стремежи в стопанисването. В 
борбата за стабилизация тряб
ва напълно да се осъществява 
конституционното положение 
на работниците в сдружения 
труд, което ще допринася за 
по-голяма производителност на 
труда, създаване на по-голям 
доход, по-ефикасно ползване 
на труда и увеличаване на зае
тостта. стимулиране на творче 
ството, по-добра ефикасност 
на капиталовложенията и вър
ху тези основи постигане на 
■по-високо жизнено равнище на 
трудещите се и гражданите. 
Обществената акция за осъще 
ствяване политиката на стаби 
лизация трябва още повече да

се конкретизира и интензи- 
вира като трайна задача.

Осъществяването на тези це
ли' изисква разпределението на 
дохода и всички видове потре 
бление да се движат в грани
ците на създадения доход, ко
ето също е едно от съществе 
■ните предусловия за решаване • 
на структурните проблеми в 
стопанството, като съществе- 
-на предпоставка за осъществя 
ване политиката на стабилиза-

на всички

инте-

се за-8. Председателството
стъпва редовно да се следи 
осъществяването -на Основите 
-на общата политика на дълго
срочно развитие на СФР Юго
славия до 
ССРН трябва да се отделят 
задачите с предимство 
обезпечи най-широка Общест
вено-политическа акция за тя
хното осъществяване. За цел
та се препоръчва постоянно за 
силване и развитие системата 
и средствата на информация, 
които ще допринасят за укре- 

на социалистическите 
отношения,

в1985 година.

и да се7. Председателството препо
ръчва документът по необходи 
мост в течение на неговото 
осъществяване да се разработ 
ва и допълнява. Председателст 
вото изтъква необходимостта 
от организирано и научно съ
блюдаване проекта на разви
тие на страната в периода 
след 1985 година и подкрепя 
идеята в тази насока да се ор 
гзнизира работа. Социалисти
ческият съюз ще се застъпва 
в изработката и приемането на 
проекта по дългосрочно раз
витие да се разширява кръгът

пване
самоуправителни 
права и отговорности на тру
дещите се в осъществяването 
на общите развойни цели и за
дачи.

Белград, 23. IX. 1975 година

БОСИЛЕГРАДСКА ХРОНИКА

систе-
новата

е

РАЗГАРЯНЕ НА ВЪОРЪЖЕНАТА БОРБАсъщинавсякъде иматтяхно ръководство
особености. Това произтича и е°™^’ве^ Тъй като по това време и подготовка- 

в по-голямата
провежда, Политбюро на ЦК на 

година в Белград 
заседание, на което се разглеж-

ги създава Партията, 
политическа организация, и че 
борба за всички югославски народи съще
временно е и освободителна война, и соци
алистическа революция. опоииМтр

Една от основните задачи на военните 
комитети и Партията е работа въРхУ съби
рането и запазване на оръжието. Най оо 
гато находите за това е въоръжението 
на югославската войска, която се разлага. 
Част от оръжието се събира чрез измъква
нето му от складовете, след това ог ра
зоръжаване на окулаторските воиници. час
тично чрез купуване и от други извори на
снабдяване. Само в Черна гора например СНаОДЯване ^ 12000 пушни окояо

като си частза борбатататяхната
успешно се 
ЮКП на 22 юни 1941
провежда
да обстановката и се обявява възвание до 
югославските народи, в което между дру
гото се казва: „Югославски комунисти! 
Нито момент не се колебайте, но спешно се 
подготвяйте за тежка борба . .. Организи
райте трудовите маси и им предавайте спе
чел ния опит . . . Извършете своята длъжност 
на авангард на работническата класа в Юго
славия. Напред в последна и решителна 
битка за свободата и щастието но човечест
вото!“

Ш
а

ХОТЕЛЪТ РАСТЕЕ
I
I
Е В Босилеград се изгражда нов хотел. Работници

те от сурдулишното строително предприятие „Зидар 
работят денонощно, използувайки хубавото време. Ра
ботна сила и машини има достатъчно. Улиците и част
ните дворове около новата построина са задръстени с 
тухли, (докарани чак от Обреновац край Белград стро
ително, желязо, чакъл, пясък, цимент).

Водата, която се бе появила в основите на обента 
о изчезнала, благодарение на нянои техничесни решения. 
Но този непредвиден проблем повлия изграждането на 
хотела да закъснее. „Зидар" прави усилия да навакса 
изгубеното време и има изгледи хотелът ще бъде завър 
шен до нрая на годината.

1
1

За целта, ЦК иа ЮКП на заседанието 
си от 27 юни създава и Главен щабна парти- 

Югославия начело с ио-
30 картечници, около 130 полукартечиици. 30 картечници, минохвъргачка> 52 сандъка

милиона куршуми 
Също Iдва топа и една

бомби, около три
количество експлозив.

въоръжение събират и 
Далмация, Горс- 

в Сърбия, на 
Носово, в Бос- 

Любляна. в Маме
на Юго-

занските отряди в
Броз Тито. Наскоро след това — на 

1941 година, в Белград на заседа- 
Политбюро взима историческо ро- 

въоръжената бор-

ръчни
и значително 
голямо количество 
партийните организации 

Иотар, Лина, градовете 
териториите на Войводина, 
ненска Нраина, Мостар, 
дония И други краища и градове
славия.

сип 
4 юли
нието си
шение за започване на 
ба За това на 12 юли се обнародва ново 
Възвание, с моето ЦН на ЮКП се обръща 
към югославските народи с думите: „Вие 
бяхте победени във войната, но не сте по
корени. Славните традиции на борба за 
правда и свобода на вашите деди не би- 

да бъдат забравени ... Сега е време, 
часът всични нато един да се

в

ни

1
ФИЛОСОФСКО МЪЛЧАНИЕ

Въпреки че в Юг^ави* ‘.аднага «« 
капитулацията по градо при което се
никациите започват диР ^ Рлужил оку- 
разрушават обекти, 0 к и други вози-
патора, ог!о“агря^Тко”адСт0о преценява, че ла, партийното ръиовор, р Германия
с нападението на хи Р 1941 г0.
срещу Съветския ”ри>,тният моментдина настъпва наи-благопри^я, ^ нураж
да се вдигне въстани мпит0 след онупа- 
на югославоните нар д - разоЧаровани,
цията са били разкол*3®аваИтиваР за победа и 
открива пред гях "0рр гпабне оръжието 
засилва готовността да и домашните
за борба рре”(У “^лПаагТ00пРрИятсвува обстоколаборационисти^ Бл Р^ изм.ьква глаа
ятелството, че литлер^ ^ г.ьрция и ги из
пата част от Ю Съветския съюз.як

е- ^ГтГиГсГГГсГо

Разширено заседание на Общинския комитет:
__ стабилизация на стопанството в общината.

глав-
ва

на точна
В разискванията, участвуват хора от извънстопансните 
дейности, донато представителите на стопансните орга
низации— мълчат и слушат.

— Другари, мнозина се изказаха, но нена чуем и
под-

сега удари
вдигнете на борба срещу окупатора и не
говите домашни слуги."

Оовен многобройни
които действуват навред из Югославия, 

създават партизански чети

партизансни гру-

думата на другарите от стопансните организции — 
нанва секретарят на ОН на СНС ГОНЕ ГРИГОРОВ.

__ Нашето стопанство нянан мъдро мълчи, да
видим дали е на добро — споделя председателят на ОС 
ДРАГАН МИЦОВ.

Разискванията продължиха, но със символичното 
участие на представителите от стопанството.

пи,
все повече се 
и отряди (в някои места наричани и герил- 

началото представляват ос- 
Глав

ени), които в
новна форма иа военна организация, 
ният щаб на Югославските партизански 
отряди, за да определи целите и задачите, 
на 10 август 1941 година в първия си брои 
на Бюлетина“ обявява указание за харен-г ьжяак
партизански отряди .

ИМА ЛИ НЕЗАНОННО ЗАБОГАТЕЛИ

И в Босилеградсна община съществува номисия 
за изследване на незаконно забогатели. Но тя само 
съществува. Официално се знае, че комисията все още 
не работи. Неофициално, че се готви да изследва иму
ществото на четири лица.

Ст. Ст.казва, че 
наистина 
родът приема

(Следва)

а нея. СТРАНИЦА 3участвуват
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ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Некдасово
поведениеРАЗГОВОР С ДЕЛЕГАТА НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА 

ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО НАСТАНЯВАНЕ НА 
РАБОТА

ВЪОДУШЕВЕН ОТ 

КЛАСОВИТЕ ПОЗИЦИИ
беше достатъчно.Всично не 

Външните фактори помагат та 
положение. Преди всичко, 

по болест е да- 
В „Гумарата“ 

знаят кой

В ДИМИТРОВГРАД се трево- 
на еднажат от държанието 

част работници в« организации
те на сдружения труд. Навея- 

има много отпуски по оо 
от работа. В 

само

кова 
всяка отпуска 

от лекар.дена
дори предварително 
работник кога и колно ще пол 
зва отпуска по болест. Той сам 
съобщава деня преди да започ 
не да „боледува“. Пред колек 
тива и самоуправ-ителните орга 

Синдиката и Съюза на по
стои проблем

къде
лест и отсъствия 
„Гумарата“ например (а в 
управителен смисъл това 
найчдобре организиран

труд) до август на отпуски 
били 5675 работ- 

Поради тези отпуски го 
почивка е продълже- 

743 трудодни. Ако днев-

дошколуване на работници. Ни 
|НОй не се обади, а всички от 
Бабушница, Свърлиг, Мероши- 
на, Бела паланка, търсят тези 
средства. От Димитровград ни 
кой, а настоявах чрез служби
те <и нато че ли говориш на 
глухи... В нашата среда има
ме рахитични. Самоуправител- 
,ната общност на интересите по 
настаняване на работа отделя 
средства за такива лица на тру 
довите организации 
доходи,
съответно място 
работа. Тези средства се дават 
безвъзвратно. И пак нищо ... “ 

Киров е въодушевен от изби 
рателната си функция — деле
гат. Въодушевен е и йена да се 
озове всякъде, където се ра
боти за настаняването на ра
бота и провеждането на 
ществения договор _ 
ласт.

е
СДРУ-

В Регионалната самоуправителна общ
ност на интересите в Ниш има трима делега- 

Димитровградска община. Един 
е МИЛУТИН КИРОВ, квалифициран работ
ник в „Тигър”, делегат и член на Изпълни
телния отбор на тази самоуправителна общ
ност на интересите.

жен 
по болест са ни,ници. 
дишната 
на заното производстово на тази тру 

е 200 хиляди

от тях мунистите сега 
как да ооуетят нарушенията в 

която и въпре- 
постигна добри

ти от
организацията, 
ки всичко товадова организация 

динара, това означава че за от 
пуските не са произведени сто
ки на стойност от 1 милион и 
100 хиляди динара. Проблемът 
е твърде сериозен, понеже то- 

се случва по време на най- 
битка за стабилиза

ция и в годината на икономии.

резултати.

Предложиха до края на годи 
работнода се открие

референт по работ- 
всеки-

за лични ната
ако намерят за тях 

■и им дадат
място на | 
нически контрол. Той 
дневно ще наблюдава хората, 
които ползват отпуск по 
лест и осведомява работничес 

контрол за всеки работник, 
не ползва отпуска наис 

като болен. Всеки съмни

ДимитровVрад. „НитоВ разговора с него възникна 
въпросът за приемането на ра
ботници от Димитровград в об 
хцественото хранене на ООСТ 
„Тигър“. Става въпрос за Йо
тов от Пъртопопинци. Това не , 
е голяма полза, но хората «е са 
доволни от «начина на приемане 
на работа, понеже знаят поло 
жението му — казва делегатът -Ъ' 
Милутин. — Много от тях имат 
повече дочки от него, а те Д 
взели него от двадесето място 
на списъка и го приели на ра- ^ 
бота. Най-много негодуват хо- Г: 
рата от Пъртопопинци, защо- Щ 
то знаят, че неговото материал Щ 
но състояние е от най-добрите ^ 
в селото“ ...

Делегатът на Регионалната 
самоуправителна общност на 
интересите по настаняване на 
работа ходи при шефа на От
дела в Пирот. Той повика ди
ректора на общетвеното хране 
не в „Тигър“, но и на него то- 

беше съмнително...“ А 
мен и по-нататък хората питат 
какво става — оплаква се Ми
лутин и от думите му личи на
рушаването на обществения до 
говор за настаняване на рабо
та. Но в случая никой не е под 
веден под отговорност. „И от- 
нрито да кажа, Йотов има зет 
счетоводител при нас ... Хора 
та ясно казват, че има добри 
пари ... и най-често говорят 
за нечестни сделки“ — разказ 
ва Киров и никак да забрави 
това, което му говорят работ
ниците ...

Той има какво да каже и за 
първите си делегатски крачки. 
Срещна се с непознати и то
ва му бе тежко. И сега не му 
е лесно. „Договора проучих. 
Трябва да кажа, че в него има 
много неща, които ние работ
ниците не може да разберем.
Има думи, които не знаем как 
во значат, па от професионал
ните служби в Ниш и Пирот 
търсим да ни обясняват. Сътру 
дничим с ■ професионалните 
служби и в основната общ
ност в Димитровград, и в От
дела в Пирот ... Ние сме три 
ма делегати на самоуправител 
ната общност на интересите 
«по настаняване на работа от 
Димитровград. За другаря от 
„Свобода“ не зная нито аз, ни 
то знаят в Ниш кой е — казва 
Киров. А необходимо е да 
сътрудничим в решаването на 
съвместните проблеми. Нашата 
задача е да се грижим хо
рата по-бързо да получат 
работа и да държим сметка 
как получават работа, относно 
нак се спазва обществения до
говор по настаняване“.

Милутин Киров, делегат на 
Регионалната самоуправителна 
общност на интересите по 
настаняване на работа и член 
на Изпълнителния отбор се 
сърди на трудовите органи

зации в 
една от тях не търси партици 
пация за стажанти,

ва
голямата бозанитош

к
КИЯТакова поведение на тези 

работници не е само против 
положно на самоуправителното 
споразумение и интересите на 
фабриката и работническата 
класа в нея, на интересите на об 
ществено-политическата общ
ност, но е и в пряк разрез с 
класовите позиции и интереса 
на всеки човек, независимо до 
коя степен е издигнато класо
вото му съзнание. Понеже от 
резултатите във фабриката, 
неговото залагане и производст

който 
тина
телен случай ще се изпраща 
на лекарска комисия, която ще 
дЬде мнение. На онези, на кои 
то не се признае откуска 
болест, няма и да им се пла
ща.

■ .

■ 1

об-
в тази об ло%

„Имам време за всички рабо 
да се за-ти и не ми е трудно 

нимавам с тях“ — каза Киров.1 Ще се образува 
за отпуските по болест и 
всеки ще се знае болестта му. 
Малко учудващо, но „ние ня- 

изход“, казват

картотекач
У :П

Намира се на предните пос
тове на класовите интереси в 
делетаската система и е дово
лен. Хората го разбират и му 
помагат. Някои не искат да 
схванат мислите, от които е по
гълнат и възхищението, му но 
той е делегат и се гордее с 
това.

на

вмаме друг 
„1”умарата.“

вото .което осъществи всеки 
работник, (независимо да ли е 
ползвал отпуска или не) зави 
си личната заработва и фондо 
вете, от които се задоволяват 
инвестиционните и други фон- ка амбулатория. Това решение 
дове. А това е от интерес за 
всеки раобтник и колектива из

, Още миналата година имаше 
дума да се открие работничес1111

М. Б.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Милутин Киров прие дори и Здравния дом. В

ва нея един лекар ще завежда 
всички здравни картони на ра
ботниците и само той ще дава 
отпуски и да бъде отговорен 
за всичко в тази област. До 
днес никой нищо не направи в 
това отношение. Защо? Об
щинският синдикален съвет и 
всички класово-политически и 
самоуправителни конституции в 
Димитровград търсят отговор 
на този въпрос.

цяло.

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯСЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
СЪЮЗ Пред всички самоуправител

ни и социалистически, стопанс 
ки и обществено-политически 
фактори основателно се пос
тавя въпроса кан да се обуз
дае тази „стихийност“.

В „Гумарата“ не са свикна
ли да се препускат на течени
ето и безредието. И преди се 
предприемаха мерки 
работниците, изоставащи от 
работа и нарушаващи самоупра 
вителната дисциплина, вътреш 
ния производствен ред и рабо

За опита на 

делегатската система
срещу

Съюзната конференция на 
Социалистическия съюз съв
местно с Председателството 
на Централния номитет на Съю 
за на комунистите, Съюза на 
синдикатите в Югославия, Ску 
пщината на СФРЮ, Съюзното 
сдружение на Съюза на бой
ците, Постоянната конферен
ция на градовете и Института 
за изучаване на политика в 
Белград през .ноември ще ор
ганизира съвещание за досе
гашните опити от действуване 
то на делегатската система у 
нас.

В работата на съвещанието 
ще вземат участие и известни 
научни и политически работни 
ци от цялата страна.

Но, тъкмо отпуските по бо
лест взеха застрашителни раз
мери. В чии ръце е ключът?

М. Б.та.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Ще получи ли Назърица телефон?
Този проблем отдавна вълну Общиноната скупщина и поща 

ва населението от селата Назъ та в Босилеград, канто и мест- 
рица, Ярешнин и Доганица. На ното население. От Бистър до 
всяко събрание на избирате Назърица трябва да се поби
лите се повдига въпросът: Ко ят около 160 стълбове. Необхо 
га местната канцелария в На- димият материал — жица стъл 
зърица ще получи телефонна бове и професионална 
връзка, която ще бъде от гол- 
яма полза и за съседните се- 
ла. В Назърица е единствена 
та местна канцелария в общи
ната, която няма телефон. И 
не само това затруднява живо 
та на селяните от този район.
Пътят до Бистър весе още не 
е добър, така че

на горското стопанство в Мърт 
вица, в ярешнишкото училище 
и в нооперативния дом в На
зърица, където наскоро ще се 
пресели местната канцелария.

Р. Василев

Целта на това 
накто се изтъква в Секретари
ата на Секцията на Саюзната 
конференция за обществено- 
политичесни отношения, е да 
се анализира .и сумира опита 
и практиката от изтеклата годи 
на и половина и да се изучат 
възможностите за по-ефикасно 
действуване 
система. Отделно внимание ще 
бъде посветено наопите на де
легациите в основните органи 
зации на сдружения труд, мест 
ните общности, общностите «а 
интересите, обществено-полити 
ческите , съвети и частните сел 
скостопански производители.

От 250 участници в съвеща 
1НИ0ТО половината са от деле
гатска база.

съвещание,

помощ
дават съвместно общината и 
пощата, а населението от три
те села и готово да участвува 
с доброволен труд.

Особен «интерес 'за

на делегатската

тази ак
ция проявяват ярешничани, 
ито на неотдавна състоялото се 
събрание на избирателите 
доха ноннретни предложения 
за своето участие в прокарва 
нето на телефонната линия. На 
последната ще бъдат приклю
чени

ко-

хората^са да
лече и от Бистър, и оГБосиле да-

град, и от света ...
Напооледък има реални 

гледи и тоя въпрос да се ре
ши. Ще се притенат на помощ

из- гттштшптри телефона: в сградата
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД
ДИМИТРОВГРАД

Безкомпромисна борба 

срещу беззаконието ПРИСТИГА ПОМОЩ ЗА ВИСОК
• Кои семейства ще получават помощ?

На 29Укрепване „„„ септември т. г. в Дими 
тровград координационното тя
ло проведе заседание за према 
хване последиците от природни 
те бедствия. Както е известно 
на два пъти през тази година 
градушки и поройни дъждове 
нанесоха големи щети. Общата 
щета се цени на оноло 30

динара. Най-много пост
рада район Висон, нъдето 
тата е прецена на 21 
динара.

На първото

нонференция на ССРН и Общи 
нсната нонференция на Съюза 
ни синдинатите, разгледа заклю 
ченията приети от ОК на ССРН 
и ОК на СС, информацията за 
нанесените щети и досега пред 
приетите 
приети
татъшната анция.

Членовете

на законността в дейността 
вите организации е длъжност на

^Г^^ГтГнГте
ционните служби, съдебните 
литичесни организации

текущата сметка за помощ на 
Висок (която е всъщност тену 
ща сметка за помощ на всич
ки настрадали райони, села и 
семейства). Бе прието всички 
работници в трудово 
ние да дадат по един трудов 
ден в полза на пострадалите. 
Частните 
могат да плащат в натура, чрез 
земеделсната нооперация „Сто 
чар“, която за целта ще съби
ра хранителните продукти.

Вече са предприети мерни 
жителите от Висон на време 
да получат семена и торове за 
есенната сеитба.

Координационното тяло фор
мира номисия за изготвяне нри 
териите, въз основа на ноито 
ще се дава помощта. Тази но
мисия съвместно с комисиите 
на местните общности ще оп
ределя от накво се нуждаят по
страдалите семейства и каква 
помощ да им се онаже. Нужно 
е по-бързо да се действува. 
Наскоро ще се формира фонд 
на солидарност и управителен 
отбор на този фонд, който ще

на трудо- 
всеки трудещ се. Най- 

други въпроси 
органи, инспек- 

органи и в обществено-по-
отноше-

мероприятия. Бяха 
и решения за по-на-Тези констатации 

ха ,на заседанието на Общин- 
ония комитет на СК в Бооиле- 
фад. на което

се изтъкна Първичната организация на 
СК в Горската секция 
безрезервна подкрепа на Ре
шенията, но конкретните мер
ки са изостанали.

Всичко това говори — 
се в анализа, 
организации все още безотго
ворно се отнасят към собстве
ните си задачи. Също така 
изостанало и необходимото ан
гажиране на Политическия ак
тив на Комитета, задължен да 
съдействува дейността на пър 
вичните партийни организации.

Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина отговор 
но и навреме е взел мерки за 
провеждане на Решенията. Ус
тановени са опущенията 
компетентните служби и орга
ни и са определени задачите 
за премахване на отрицателни 
те прояви.

Работата на инспекционните 
служби сега е много по-ефика
сна, вълрени че не са създа
дени всички условия за рабо-

ми-лиона пък производителие дала
на ноординацион- 

тяло бяха запознати, че 
отзивът на апела е голям

ще- 
милиона

нотов присъствие 
на ръководителите на стопан
ските и обществено-политичес
ките организации и на самоуп
равителните общности на 
реоите, обстойно се 
осъществяването

и ор
ганизациите на сдружения труд, 
обществено-политическитеказва си заседание ко

ординационното тяло, формира 
НО по почин на Общинсната

орга
низации, учрежденията и отдел 
ни лица вече внасят

че стопанските
инте

суми наразгледа 
на решени

ята на Председателството на 
ЦК на СЮК

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРЕДЛАГА:е
във връзка с ук

репване на законността 
ланската дейност.

В анализа на тази проблема
тика, който изнесе ГОНЕ ГРИ 
ГОРОВ, секретар на ОК на 
СК и в разискванията 
чи, че занапред не могат да 
се търпят нарушаващите за
кона, самоуправителните норми 
и приетите становища. От таки 
ва ще се търси конкретна по
литическа, морална и материал 
на отговорност.

— Въпреки постигнатите 
зултати с премахването на про 
явите, нарушаващи закона, на
пълно не може да бъдем до
волни. От всеки комунист, кой- та. 
то безотговорно се отнася ще 
се потърси пълна отговорност 
— изтъкна Григоров.

ЗА ВИСОК-200 ХИЛЯДА 

ДИНАРА ПОМОЩ
в сто-

се посо-
— ОБЩИЯТ ДОХОД В СТОПАНСТВОТО УВЕЛИЧЕН ЗА 18%на

Изпълнителният съвет при
Общинската снупщ.ина в Дими 
тровград отправи предложение 
до Скупщината за настрадали 
те семейства от тазгодишните 
природни бедствия да се от
делят 200 хиляди динара. То
ва е мансималната сума, коя
то може да се ползва от ре
зервния фонд при Общинската 
снупщина.

На заседание на Изпълнител 
ния съвет бяха разгледани и 
резултатите, осъществени в 
димитровградското стопанство 
след първото полугодие на те 
кущата година. Изтънва се, че

времето и инономии 
'ни, материали, енергия и т. чн., 
което е основа за по-добри ре 
зултати.

на сурови-

разпределя средствата.
А. Д. А. Д.

ре-

КОМЕНТАР

Общественото сомоупршекиеСТОПАНСКИЯ КРИМИ- 
НАЛ НАВРЕМЕ ДА СЕ 
РАЗКРИВА От началото на пролетта в Босилеградска община 

съществуват шест самоуправителни общности на инте
ресите, чието формиране според Конституцията е за
дължително. Става дума за самоуправителните общно
сти на интересите: за образование, нултура, физическа 
култура, социална защита, детска защита и за жили
щно дело.

Всяка първична партийна ор
ганизация е длъжна да изгот- На заседанието се изтъкнаха 
ви анционна програма за по- слабостите и отрицателните 
следователно прилагане на прояви в търговията, от които 
практика Решенията на Предсе най-бройни са в селските тър- 
дателството на ЦК и на Общин говски магазини. Има случаи, 
ския комитет на СК. За оспо- в които стопанския криминал 
собяване на органите на само *е разнрива навреме, а с 
управителния контрол най-голя това изостават решителните 
ма отговорност имат партии- мерки за премахването му. В 
ните организации. Те са дъл- борбата срещу тези прояви 
жни да осигурят широк фронт най-отговорни са самоулрави-

телните органи и органите на 
вътрешния контрол.

От отговорни места в орга
низациите на сдружения труд 
трябва да се премахнат осъж
даните за стопански злоупотре 
би. Засега такива лица има 
21 — каза се в анализа.

През изтеклия период не са 
еднакво и докрай зачитани: 
Закона за преизбиране на ръ
ководните лица и обществени-

от осъществените резултати 
можем частично да бъдем до
волни с оглед на трудностите, 
с които са се срещали сто
панските организации.

Според данните на Служба
та за обществено счетоводство 
общият доход в стопанството е 
увеличен за 18 на сто. Чистйят 
доход е по-голям за 21 процен 
та. Значително са поначени и 
личните доходи 47 на сто. За 
сметка на това средствата във 
фондовете са ло-малки. Това 
са резултати, сравнени със 
същия период от миналата го
дина.

Ано обаче погледнем осъще 
отвените резултати <и ги срав
ним с плана показателите са 
други. Общият доход от 166 
милиона динара е осъществен 
само 80 процента от заплану
вания. Това значи, че планове
те са или твърде амбициозни, 
или стопанската активност е 
недостатъчна.

Факт е обаче, че през първо 
то полугодие на годината са 
вложени много повече срод
ства. Резултатите от тях се 
очакват през второто полуго-

В досегашните разговори на различни равнища в 
общината (наистина не са дали пълна картина за дейст- 
вуването на общностите), посочени са редица пробле
ми, ноито спъват афирмацията и изпълняването на за
дачите им.

Нянои фанти посочват, че общественото самоупра 
вление не все още няма решаващо влияние в дейност
та на самоуправителните общности на интересите. Имен 
но, самоуправителните органи не държат в ръце всични 
„нишки“ в общностите. Това потвърждава досегашната 
им работа.

Има обаче нянолко въпроса, които изиснват об
стоен анализ. Един от тях е, че броят на членовете в 
скупщините на самоуправителните общности е малън. 
С една дума, тези най-висши самоуправителни органи 
са твърде „тесни”, за да могат да осъществяват по-ши
роко и качествено самоуправително решаване в общ
ностите. Например скупщината на образователната об
щност, която е най-голяма, наброява само 20 делегати, 
а останалите общности имат по-мално.

Защо е така?
По време на изборите съществуваше официално 

становище, че броят на делегатите в снущините на об
щностите не трябва да бъде по-голям от броя в Съвета 
на сдружения труд при Общинсната скупщина. '6 случая 
со изхождаше от необходимостта, че някоищт същест- 
венито въпроси трябва съместно да решават енупщини- 
те със Съвета на сдружения труд на ОС. В случай да 
гласуват едните ще имат повече гласове.

Безспорно е, че делегатите в енупщините на само
управителните общности на интересите все още изли
зат със собствените си мнения. Значи, изостава съгла
суване на интересите на избирателната база, пред коя
то са дължни да полагат сметна.

Трябва да се посочи, че нито един самоправите- 
лен нонтрол не работи. Те са оформени още по вре
мето на изборите и наброяват от 5 до 7 членове. Въпре
ки че имат голямо, значение, все още са обикновена 
формалност.

При такова положение съществува опасност адми 
нистративните служби в самоуправителните общности 
на интереисте да имат главна дума. По-точно е да бъ
дат главните при определяне политината на общностите. 
Тази опасност може изцяло да застраши целите на 
конституционното преустройство на общностите в са- 
моуправителното организиране на интересие и самоу- 
правителното решаване да пронинне напълно. Защото 
в самоуправителното решаване не могат да се прене
брегват онези, крито осигуряват средствата за финанси 
ране на общностите. В случая това са работниците.

Ето защо е необходимо тези и други въпроси ква
лифицирано да се анализират и да се предприемат 
морни досегашните и евентуално новите слабости бла- 
говременно да се премахват.

Това е задача и за обществено-политичесните ор
ганизации, и за Общинсната скупщина.

за по-нататъшното развитие на 
самоуправителните решения — 
изтънна се между другото 
заседанието на Комитета.

на

АКЦИИТЕ НЕ СА ЕДНА- 
КВО УСПЕШНИ

Партийната организация в 
земеделската кооперация в Бо 
силеград търси голяма отговор 
ност от ръководителите, но и 
пълна дисциплина от всеки ра- 
ботнин за изпълняване на тру
довите си задачи. Тя предлага 
компетентните органи на коопе 
рацията да подведат под дис
циплинарна отговорност чети
рима работника, опитали се да 
присвояват обществено иму
щество.

те договори за заемане на ра
ботна ръка.

Укрепването на самоулрави- 
телните работнически контро
ли в организациите на сдрум<е 
ния труд, ще допринесе за от 
ириване и премахване на сто
панския нриминал, за въвежда 
не на ло-голям ред и дисципли
на и засилване на законността 
в работата. Обаче, тези орга- 
и още не са се афирмирали, 
защото досега са считани ка
то „чужди” — каза се на засе 
даиието на Комитата.

По преценка на Комитета 
без по-бързо осъществяване 
•на конституционните позиции 
на работниците в сдружения 
труд, акциите за премахване 
на беззанонността не могат да 
бъдат ефикасни и всестранни. 
Ето защо обществената само
защита трябва да бъде трайна 
битка, е ноято дейно да се «илю 
чи есени работник.

В търговското предприятие 
„Слога” партийната организа
ция не е утвърдила конкретна 
програма за акции.

В автотранспортното предлри 
ятие комунистите конкретно и 
отговорно са посочили пробле
мите във връзка с нарушаване
то на обществените норми и 
на законите. Обаче от изгот
вения анализ определено не 
се виждат предприетите мерки 
за решаването им.

дие.
Ако погледнем стопанските

организации поотделно ще ви
дим, че те са различно рабо
тили. Добри резултати осъщест 
виха в иожообраротвателното 
предприятие „Братство“, каучу 
новата промишленост „Тигър“, 
„Услуга“ и т. н. Това е резул
тат ,на значително засилена 
стопанска активност. За раз
лика от тях, стопансната дей
ност чувствително е намалена 
в конфекция „Свобода“ и ме
белното предприятие „Цило“

Отрицателен финансов резул 
тат на полугодието има земе
делсната кооперация „Сточар“. 
Но ако имаме предвид, че по
добри резултати 
през второто полугодие 
изгледи и „Сточар“ да осъщес 
таи положителен резултат.

В предстоящия период
со подобри иноно-

В занаятчийското предприя
тие „Услуга” са утвърдени ре
дица слабости отнасящи се до 
недостатъчната осигуреност на 
общественото имущество, кое
то дава вт/змож н ос ти за зло
употреби. И тук партийната ор 
ганизация не е предприела ефи 
насни мерки в светлината 
Решенията на Председателство 
то на ЦК на СЮК,

Прието е занапред воички 
членове на СН и трудещите се 
конкретно и непосредствено 
да се енлючат в решаването на 
определените задачи в светли 
пата на Решенията на Предсе
дателството на ЦК на СЮК.

В. В. —Ст. Ст.

се очакват
•има

о
нужно да 
мичността на труда, дисципли 
ната, да со об'ьрно по-голямо 
внимание на уплътняване г?“

на В. В.
на

СТРАНИЦА в
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. . ЗА МИНАТА В ЛИСИНА

МЕРОПРИЯТИЯ В„БРАТСТВО"РЕЗУЛТАТИ НА СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ Готви се проектЗАСИЛВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЯ
сно р7»ководство на Босилегра 
дена община и лоисна извест- 

,помощ. Преди всичко тър- 
се редица данни от значе- 

ма един

Минно-Проентанони екип на 
лварния басейн „Бор в04® ** 
колко дни интензивно работи 
на терените в Лисина и Добри 
дол за изготвяне на главния 
проект за откриване на фос- 
фатовата мина в Лисина.

Този проект, на чието изра
ботване са ангажирани и дру
ги специалисти от Института 
за планово развитие на „Бор , 
ще бъде готов до края на та
зи година. Той ще има за цел 
детайлно да разреши 
техническо-технологически и 

хиляда дни отпусни по бо , икономически елементи за екс 
сянаш всени работ- плоатация на фосфатите в Ли

ма
сят

за изготвянето 
проект. Например общи- 

I бъде дължна да обез- 
есички данни, отнасящи

ние 
такъв 
ната ще 
печи
се до квалификационната стру 
нтура на работната ръка в ко
муната, до мощностите, с кои
то разполагат училищата, здра 

служба, търговията, тран

жа и готовите изделия, накто и 
на полуготовите стоки, минава 
щи от една на друга операция.

подов. Воички напълно я 
крепиха.

В програмата 
че за слабите резултати 
обективни и субентивни причи
ни. Между обентивните са уве 
личение цените на ангнешната 
ножа, постоянното сменяване 
на ръководителите в ножообра палата 

недостигът «ад
лест или

от предприятието е бил по 
от десет дни болен).

След първите шест месеца 
на текущата година кожообра- 
ботвателното 
„Братство“ е осъществило общ 
доход от 6 милиона и 556 хиля 
ди динара. Това е за 2,6 пъти 
повече в сравнение със същия 
период миналата година. Чис
тият доход възлиза на 1 мили
он и 411 хиляди динара и 
сравнение със същия е 
голям за 3,8 пъти.

Печалбата според полугодиш 
ната равносметка е 333 хиляди 
динара и представлява 50% от 
заплануваната печалба за тази 
година. Миналата година, през 

лреприятието

е изтъкнато, 
има

предприятие
Решено е да се подобри тех 

нолопич есната и трудова дисци 
шина и да прекъснат неоправ 
даните отпуски по болест (ми- 

направени

вната 
спорта и др.всички

година са Подготовката по изнамиране 
на финансови източници за от 

в Лисина
ботвателният цех, 
на собствени оборотни средст
ва и плащане на големи лихви 
за ползване на чужди оредст-

I1,

ПО- нриване на мината 
ще приключи до края на ок
томври тази година.

сина.ник За по-успешна работа проек 
таченият екипаж води разго
вор с общинското и политиче-

вече<ва. Така например за ползване 
на тези средства през 1974 го 

платена лихва от 510

В. В.
Отделни задачи и мероприя

тия са предприети в снабдява 
пето с материали и суровини, 
реализирането на готовите 
делия, в кадровата политика и 
разпределението на дохода и 
личните доходи.

дина е 
хиляди динара. БЕЛЕЖКАсъщия период,

из-

Задължително е 

топлото яденеВсички тези мероприятия са 
оказали положително 
и в резултат на тях е и осъще 
ственият успех през 
полугодие на годината.

влияние
вАно има пропуски 

подготвянето на ядене
то в „Балкан" Общин
ската конференция и 
Синдикалният съвет ще 
предприемат необходими 
те мероприятия, за да се 
подобри храненето. Имен 
но, на заседанието стана 
дума за недоволство на 
работниците от яденето, 
което готви „Балкан", че 
храната е еднообразна и 
т. н. Обаче хората, кои
то взимат ядене от „Бал 
кан" твърдят, че тези из 
названия са неосновател

Работниците в някои 
трудови организации в 
Димитровград купоните 
за топло ядене ползват 
не за предназначената 
им цел. На заседание на 
Общинския синдикален 
съвет изтъкнаха, че ра
ботниците от „Градня 
престанали да взимат 
топло ядене в „Балнан“, а 
не са си осигурили соб
ствено обществено хра
нене. Посочиха и някои 
други организации, къде 
то се „злоупотребяват" 
купоните и за тях купу
ват цигари. Да се пре
дотврати това, Общин
ският синдикален съвет 
наскоро ще направи ана 
лиз на общественото 
хранене в Димитровград. 
Тоя анализ ще обсъди 
Общинската конферен
ция на Съюза на синди
катите, с основна цел 
всичко да се върне в 
рамките на позволеното. 
Именно, купоните не мо
гат да се ползват за дру 
ги цели.

първото

Най-голямо внимание в моме 
нта се отделя за погаоване на 
миналогодишната загуба. Необ 
ходимо е тази година да 
осъществи печалба от 600 ди
нара, което би било достатъч
но за изплащане 
част за оредствата, получени 
за тази цел.

се

на първата

Нужно е да изтъкнем и това, 
че „Братство“ няма собствени 
оборотни средства и затова 
дообработва прлупроизведения. 
По този начин не ангажира соб 
стаени средства за суровини и ; 
пласмента е обезпечен. Накто 
ни запознаха тази дейност 
представявлява 85% от общата 
работа на предприятието а се 
водят разговори за обезпечава 
не на таква работа и за 1976 { 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПРЕМАХВА- година.
НЕ НА СЛАБОСТИТЕ

ни.
Да се предотвратят не 

доразуменията, Общин
ският синдикален съвет 
и Общинската нонферен 
ция ще организират нон- 
трол на обществено хра
нене във всични органи
зации на сдружения

I

От субективните причини са 
неспазване на нормативите на 
труда и преразход на матери- 
ли, неизпълняване на месечни
те производствени планове, ло 
шите отношения между хората 
в трудовата организациа и дру-

е работило със загуба от 123 
хиляди динара. Личните дохо
ди едва са увеличени на 1 юли, 
и то за 44%. Така например 
средният личен доход 
юли е бил 1840 динара (най-нис 
кият личен доход е бил 1300, а 
най-висоният 4000 динара).

Това са данни, които показ
ват засилена стопанска актив
ност на предприятието. Нашият 
интерес беше да видим какво 
е повлияло върху тези резулта

труд.през
Общинсният синдика

лен съвет ще се позани 
мае и с храненето на 
учениците в основните 
училища.

ги.

М. Б.А. Д.

СРЕЩИти. Между мероприятията за пре 
махване на слабостите най-голя 
мо внимание е обърнато на 
мерките в областта на произ
водството. Решено е, че трябва 
да се направи реален план на 
производството за 1975 година, 
а въз основа на него три
месечни, месечни седмични и 
дневни планове. И като най- 
важна задача редовно да се 
следи изпълняването на плана.

Също е решено да се анга 
жират всички производствени 
капацитети и дори ако е нуж
но да работи и трета смяна на 
някои работни места. Оовен то 
ва всяка събота да е работна. 
Направена е ревизия на нор
мативите на работа и суровини 
те. Изострени са нритериите 
при класиране на суровата ко-

ПРИЧИНИТЕ ЗА ЛОШАТА РА
БОТА ПРЕЗ МИНАЛАТА 

ГОДИНА Джока прислужникътКакто бяхме осведомени от 
директора на предприятието 
Добривое Димитров, всички от 
„Братство“ са наясно, че 
ано се работи като миналата го 
дина направо се върви към про 
вал. Затова през месец март 
т. г. бе направена санационна 
програма, в която са набеляза 
ни причините за лошата работа 
през миналата година и меро 
стриятия за премахване на тези 
причини.

Санационната програма е раз 
гледана най-напред от партий
ната организация, а след това 
от събранието на трудещите

ДЖОКА-прислужникът, така 
го наричат и като такъв е из
вестен на всички, не само в 
Димитровградска община, но и 
извън нея. Той има познати и 
приятели в Сурдулица и Враня, 
да не важа в цялото Пониша- 
вие. Познават го като човек, 
нойто винаги навреме стига, 
обича да ои попийва, обича 
добри компании и винаги е ве 
сел. Познават го като трудолю 
бив човек ,ногато работи нещо, 
работи го канто трябва.

Неотдавна Общинският коми 
тет набави „Гещетнер“ — ка
зал бих автомат. Специалистът, 
който го инсталира (такива ге- 
щетнери досега не са получа
вали) наза няколко думи, за 
да обясни как се ползва. По
казваше на Джока-ирислужни- 
ка. „Тук ще подпреш, това ще 
повдигнеш заради това нещо, 

на този лост ще опуснеш, боята 
политика по така, харатията също“. И това 

е всичко. Наза толкова и оти
де. Остави Джока да „бие гла 

във връзка вата ои“ и решава загадките 
на съвременната техника.

вери в работата. Ето го край 
гещетнера. Проверява себе си 
като ученик. Успя. Отличен уче 
ник. Наистина отначалото има 
ше неточности — нещо повдиг 
не повече, или спусне по-мал
ко, притисне погрешно някое 
копче. Но поправя се и намира 
истинския начин на работа на 
всяка операция. Успя и 
път прислужникът Джока. Из
лизаха страници хубаво и ясно 
отпечатан материал за предсто 
ящото заседание на Общинска 
та скупщина.

Сега може да се каже, че ди 
митровградската техника е 
лостна и добра. Отговаря на 
потребите и изискванията за 
разпространяване на информа 
циите и за Съюза на комунис 
тите, и другите обществено-по 
литически организации, и 
управителни общности, 
плетиран е, но 
край гещетнера стои прислуж 
никът Джока. Засега той 
единствения „специалист“, кой 
то командва с всяка операция 
на тази апаратура.

тоя

ДЪЛГОСРОЧНО ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯТА ця-
По повод предстоящото засе 

дание на Съюзния съвет по 
стопанско развитие и икономи 
чесна политика, на което ще 
се обсъди проекта на новия 
документ на политика за ико
номическа стабилизация тези 
дни в Съюзната конференция 
на Социалистическия съюз е 
воден разговор с представите
ли на републиканските и пон- 
райнинските конференции на 
Социалистическия съюз.

Оценено е, че е необходим 
един такъв документ, който 
трябва да съдържа съвместна 
обществена програма със зада

само 
Ном- 

само когато
чите на всички обществени су 
бекти в осъществяването 
дългосрочната 
стабилизация. Направени са и 
някои забележки и дадени из
вестни сюгжестии

е

\)Но Джока 
Нещо запомни,

не се смущава, 
а нещо ще прос проекта.

М. Б.

СТРАНИЦА 6
3 онтомври 1975БРАТСТВО *



КОМЕНТАР

Неизпълнен ПРАЧА ДНЕСдълг
ЦИНЦАРСКИ РИД е ОТЛИЧНО 

място за отдих и почивка. Об
раснал с борчета, изпъстрен 
с полянки; от него се от- 

прекраона гледка нъм 
долина на р. Ни

шава, в която се гушат 
Желюша, Гоиндол 'на запад и 
Лунавица 1на изток. От Цин-

голяма камара слама. Велев за 
почна:

— Имахме големи проблеми 
с кооперацията. Пет-шест пъти 
я молихме да ни докара вър- 
шачна. Едва склони да ви я да 
де. Казват «и: Нямаме смет
на“. А може би и нямат ... — 
повече за себе си каза Велев.

Има още много да се рабо
ти на него. Прокараните 6 кило 
метра път се нуждаят от нас
тилка, изграждане на канавки, 
за да не го унищожавт порои
те. Прачани се обръщали за по 
мощ и от лунавчани, от бил- 
чани и барчани; от кооперация 
„Сточар“, защото и тя ползва 
пътя, за да стигне до фермата 
в Боровско поле. Прачани се 
радват, че сега могат да отиват 
с нола в родното си село.

— Ех, да имаме и ток — ка 
зва Тодор Велев. Мнозина пен 
сионери
тук. Тук ои имат къщи и земя. 
Всред тази природа, въздух и 
вода биха се чувствували мно 
го добре ...

А Прача някога била извест
на като пчеларско село. Още 
преди войната, някой учител 
Йевтич, родом от околността 
на град Лесковац, донел в се-

В последно време мно 
го често и на различни 
равнища в Димитровград 
се разисква за интензи
фикация и подобрение 
на селското стопанство. 
Приети са и редица за
ключения. Възлагат се 
задачи — но малко е 
сторено. Малко от набе
лязаните мероприятия са 
претворени в живот.

„Сточар” като носител 
селскостопанското

ви свине. Гъстите гори са им 
прекрасно убежище. „Мечйи 
преод“ е непресъхващ извор 
на топливен материал за желго 
шани и димитровградчани.

Буда отвори бележника си и 
ни съобщи: от Прача е Милко 
Златанов, инженер-геолог в 
„Трепча“, готвещ проект за екс 
плоатация на рудните залежи 
в Димитровградска община, 
Боян Велев е инженер в Ма
шинната промишленост в град 
Ниш, Георги Соколов стомато
лог работи в Здравния дом в 
Димитровград; от Прача са из
лезли и трима просветни работ 
ници ...

На връщане в Димитровград 
някой ни попита:

— Накво видяхте в Прача?
— Почти нищо повече от на

М. Бакич 
М. Андонов

крива 
зелената

на
производство в Димит
ровградска община тряб
ваше да сключи догово
ри за сдружаване със 
селскостопанските

биха се върнали

про
изводители. В предвиде
ния от закона срок 8 
май — малцина подписа Штш писаното.
ха договори.

Средствата от „Зеле
ния план” от 1 476 000 
динара, които „Сточар” 
получи, не са използва
ни. Използвани са само 
460 хиляди динара за ну- 
пуване на трактори. И 
днес тези трактори вме
сто да орят нивята — 
служат за превози... Соб 
ствениците им си изкар 
ват пари от друго място 
— а не се занимават 
със селско стопанство.

Какво е станало от 
небелязаните мероприя
тия? Малко е осъществе

лото един кошер. Той запознал
прачани с отглеждане на пче
лите. Станко Велев по-късно
станал един от по-известните
пчелари в Прача. Друг един
прачанин, Ангел Петров, преди
десетина години се опитал да
отглежда лоза, защото някога
имало и лозя в мерата на се-

Училището остана недовършено лото. Те се простирали по юж
ното изложение на ЛукавишкаРазговаряме за село Прача: 

вчера и днес. До 1955 година 
в селото имало към 40 къщи. 
Днес са 15. Няма нито едно 
дете. Най-младите хора в се
лото са Тодор и неговият съ
сед. Те са на 50-годишна въз
раст. Училището в Прача не 
работи от 1960 година. Три-че- 
тири години преди това били 
започнали да строят нова сгра 
да. Останала недовършена и та 
ка ои стаи и днес. Недалеч от 
нея е и старата училищна 
сграда, с една учебна стая. А 
новата има няколко помещения, 
но си стоят празни и недовър
шени.

— Тун се събираме на дого
вор — назва Тодор.

царски рид се открива и прек
расна панорама на Димитров
град. Желюшкото поле е пре
сечено с автопътя. Над равни 
ната се издигат на север Неш 
ново, а над нас Цинцарски рид 
— Лукавишка китка, а по-наго
ре се издигат: Корнет и Перос, 
с надморска височина от 1032 
метра. Наоколо са гори. Все 
дъбови гори, лъхащи свежет 
и здраве. И на човек неволно 
му изпъква представата за из
граждане на Цинцарски рид на 
бунгали, спортни терени и обек 
ти. До него не е трудно да се 
дойде, защото наблизо минава 
шосето. Нашата „фиатна“ прип 
на по пътя към Прача, който 
неотдавна са построили жите
лите на Прача и Тудовица.

Нашият водач е Будимир Ги- 
гов, работник в заводите „Ти
гър“ в Димитровград. Той е во 
дил и ведомостите по местно 
то самооблагане за изгражда
нето на пътя. Все още личат 
следите на мощния булдозер, 
който е разкъртвал гората. Хо
рата само са изравнили земя
та. Чешмата в Прача е напра
вена през 1926 година. От дула 
та й блика студена вода.

— Пристигнахме в Прача — 
каза Буда и натисна класона. 
Извикахме Тодор Велев, пред
седателя на местната 
ност, който носеше отава в 
оливника под пътя. Насядахме 
на зелената трева. Велев сму
чеше цигара и в есенния ден 
се чувствуваше приятната ми
ризма на тютюна. Пред нас е

китка над „Мечйи преод“.
Днес лозя няма. А „Мечйи

преод“ е обраонал с гъсти дъбо
ви гори, в които и слънчевите
лъчи не могат да проникнат
до земята. От мечкино. и вълци

На първо място „Сто
чар” още не е на здра
ви крака. Миналата го
дина тази организация 
на сдружения труд рабо 
ти със загуба, в първите 
шест месеца на година
та — също има загуба 
от 72 000 динара.

Още няма директор, 
шеф на счетоводството, 
юрист. Не са комплекту 
вани и другите служби.

Партийната организа
ция в „Сточар” все още 
не може да преодолее 
съществуващите разно
гласия в този иолектив и 
да поведе борба за осъ
ществяване на набеля
заните мероприятия за 
подобрение на селското 
стопанство. Още не са 
прекратени и някои недо 
разумения с „Търгоко- 
оп”.

няма ни следа, но затова ди
вите свине са се навъдили мно
го. Те непрестанно задават ядо
ве на прачани. И не само на
тях. Унищожават посятото. За
това напоследън прачани все
повече се ориентират към от
глеждане на слънчоглед и тик
ви. Дивите свине не ядат тик
ви. Не помагат и хайките на ди

Разселила се Прача. Може 
би няма друго село в Димит
ровградска община, което тол 
кова да е намаляло от мигра
цията. 28 семейства са в Ди
митровград, 17 навред по стра 
ната. Петима души от това се 
ло са на работа в чужбина. Но 
повечето от отселилите се пра 
чани >не забравят родното ои 
село. Един от тях е и Будимир 
Гигов. Той отглежда в Пр 
пчели и често с „фиатната“ се 
отбива да обиколи родителите 

пчелина. Мнозина от от
дали

ама

Това поражда съмне
ния в осъществяването 
на програмата по стаби
лизация. Може би е и 
причината, че неотдавна 
когато „Сточар“ търсил 
малко повече средства 
от фонда за стабилиза
ция — не получил поло
жителен отговор от дру 
гите организации в об
щината.

Ано не се предприе
мат спешни мерни за 
поставяне на тази орга
низация на здрави кра
ка — въпрос е дали 
„Сточар" ще може да 
изнесе на свои плещи и

СИ |И
солилите се прачани са 
сомоложортвования за изграж- 

пътя. Така Митко Баси
общ-

дане на
лев, 1металост1ругар от Белград 
внесъл 1 000 динара. Очаква се 
да се отзоват и работещите в 
чужбина, защото пътят 
не е завършен.

още
Пътя направиха сами

гашния път. Това са само три нилометра.
От местната земеделска кооперация 

моинчани също не са доволни. Парите за 
продадените на нооперацията стони не по
лучават навреме. Отделна история е вър
шитбата. Две години нооперацията върше
ела в селото с бранувана вършачна. После
дната не могла да отделя житото от сла
мата. Много жито прахосала. Андон Иванов 
от 300 снопа получил само 108 кг. жито. 
Нато се уверили че от вършачната не бива 
нищо моинчани спрели вършитбата и потър 
сили нова, изправна машина. Но тя не сти
гнала, дните минавали и дъждовното вре
ме нанесло много вреда на стопаните. Ча
кали моинчани вършачна една седмица и 
от нооперацията докарали същата, сега 
уншим поправена. Тона с големи мъни и раз
правии завършили с вършитбата тая година. 
Дано не се повтори такава вършитба в 
Моинци.

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ Е

Мъките на моинчани
програмата за развитие 
на животновъдството и 
дали ще може да осъще 
стви интеграция с „Агро- 
еиспорт", иойто проявя
ва желание да бъде га
рант за развитие на жи 
вотновъдството в Димит
ровградска община.

Изпуснато е много вре 
ме и трябва да се дей
ствува спешно, за да мо 
же „Сточар" да надде
лее съществуващите ела 
бости.

МОИНЦИ е едно от най-малните села в 
Димитровградска община, с около 40 дома

хората енинства. Главният поминък на 
земеделието и животновъдството.

Всени моинчанин ще ви наже, че село
то измъчват два проблема: пътят и ноопе
рацията.

__ Стари сме и изнемощели, младежта
си отиде в града, не успяхме да направим 
хубав път до селото — вайнат се моин- 

— Нямаме добри хора антивисти, да 
ни организират и по-енвргично да търсят 
помощ от общината... Въпросът с пътя щв 
бъде решен, иогато настелем с чакъл се-

Ц. Иванов

М. А
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ПИШ1ШВладежкл
Десет години но УниверситетаСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ГОРДЕЯ СЕ, ЧЕ СЪМ В 

АРМИЯТА НА ТИТО Ниш 300преподаватели по химия, 
по .руски език, 200 по англий
ски език и пр.В

Сега, когато изминаха десет 
от неговото откриване

имабиблиотекаСъбота вечерта. Снопските улици са пълни с на
род. Хора от всични нраища на страната. Шуми жи- 

многохилядния град в прохладната есенна вечер.
босилеградчани.

Народната 
128 000 томове с 60 000 научни 

Колонията на

празнува 
дата в нултурно-

ТЕЗИ ДНИ Ниш години
могат да се отчетат положител 
ките резултати от дейността 
му. Той разрешава своите про 

с обществото.

една важна ,. 
просветната си история. Навър 

се десет години от от- 
Нишкият уни-

произведения. 
изобразителното изкуство е ос 

1904 година. Ниш 
няколко музея, историчес- 

архив, симфоничен оркес
тър, радио станция, богата из- 
дателона дейност и пр. Нужди
те на бъдещето пък също та
ва оправдаваха откриването на 
университета. 3 регионите

вота в
Пред ресторанта „Пелистер“ група 
Тук им е „сборното“ място. Едни постоянно работят и 
живеят в Снопие, други дошли на гости, трети следват...

Между тях във военна униформа е и Иван Ненов, 
нашенец от Риначево. Отдавна го познавам, Командир 
е в едно от поделенията на Снопсния гарнизон на ЮНА. 
Започнахме непринуден приятелсни. разговор.

шават кована през 
има

криването на 
вероитет. След откриване .на 
Пра вжмжон о м и ч еск и, Техни- 

Медицинския факул- 
■на Изпълни-

блеми заедно 
Построиха се нови сгради, сту 

домове. И особено ус
ки

чесмия и 
тети, с решение

съвет на Народна ре

ден тек и
пеш но е сътрудничеството с 
нишките стопански

Значително бе подобрена
арганиза-телния „

шублина Сърбия от 18 май 1960 
година, Университетът бе от- 
нрит през октомври 1965 годи 
та. По този начин, поради бър 
зия темп на развитие на наше
то общество в икономическо 

отношение, бе из- 
необхо ди- 

Виш

ции.наш,ех за младежкия живот 
село! Сега малко се поотделих 
от сътрудничеството, 
активен читател. Искал бих във 
вестника повече да се пише за

на— Как се определи за воен
ната професия? — попитах р.у- 
соносия си и строен земляк.

— Моето село се намира 
нрай самата — граница. Още ка 
то малък аз се дружех с наши 
те граничари. И някак неусетно 
заобичах войнишкия живот.
По-късно, като гимназист в Бо
силеград, аз имах много при
ятели между граничарите и 
офицерите. В моето село уст-. 
ройвахме събрания и вечерин
ки ... Тези младежки години 
никога няма да забравя. Сетне 
реших окончателно: Ще уча 
военна академия.

— Кан прекара първите дни 
в академията, имаше ли труд
ности в началото?

— Първите ми дни във Вое-
ната академия в Белград ми 
бяха малко трудни. Н6 се бях
отделял от домашните и от
своя нрай. Но бързо свикнах.
Срещах извънредни другари 
от всички нраища и национал
ности на Югославия. Сприя- селото, мероприятията, хубави 
телих се с мнозина. Препода- те примери на солидарност;
вателите в анадемията също репортажи, съвети на земе-
бяха. извънредни специалисти делените производители, за мо 
и другари. Редът и дисциплина ята любима тема — младежка 
та ме въодушевяваха. Най-мно- та дейност и пр.
го грижата за младия ученик 
човек в академията. А услови
ята за работа и учение идеал
ни. Наистина да: научиш много 
и бързо ...

— Поддържаш ли връзни с са приятни, 
родния си нрай?

— Родният нрай никога не 
може да се: забрави; Детските 
и младежките: години са - ве
чен приятен спомен. Често, оти
вам в своето село и участву
вам в анците, които провеж
дат моите риначевчани. Там ка 
то младеж бях приет и в Съю
за на комунистите. С група 
другари студенти работихме на 
изграждането на път през село
то. Това не беше голям обект, 
но той сега добре служи 
моите съселяни.

но. съм

и културно 
пълнена още една 
мост на Ниш и региона, 
като един от по-голямите цент 
рове в СР Сърбия с широко ра 
звита мрежа от просветни, 
културни, здравни и други уч
реждения стана и университет 
ски град.

В зимния семестър на учеб
ната 1960/61 година бяха се 
записали 3 740 редовни и за
дочни студенти на трите фа
култета. Числото на студенти
те постоянно нарастваше. През 
учебната 1965/66 година на 
факултетите в Ниш бяха запи
сани 3 805 редовни й 2 598 за
дочни студенти. Сега на всички 
фанултети в Ниш следват око
ло 20 000 студенти 
пъти повече от преди 15 годи
ни. Само тази учебна година 
се записаха повече от 2 000 
студенти.

За откриването :на универси 
тета оказаха влияние традици
ите на миналото и нуждите на 
бъдещето. А традициите на ми 
налото по отношение на учеб
ното дело са големи. В Ниш 
още през 1900 година бе от
крит Пестеров завод, пръв на 
Балканите. Народният - театър 
съществува вече 88 години,

Ниш — Универстетски град

изследователската дейност. Са 
една трета мо от основаването на факул- 

централна тетите до откриването на Уни
верситета докторираха 14 
сътрудника и преподаватели. 
Сега на Университета работят 
90 доктори на науките.

Върху образованието и въз
питанието на студентите се 
обръща голямо внимание. Тук 
се създават нови кадри с ви
соко съзнание, понеже трябва 
да поемат отговорни длъжно
сти в самоуправителното ни об 
щеотво, като специалисти и са 
моулравители. На преподавате 
лите винаги бяха в съзнанието 
думите на нашия нобеловац 
Иво Андрич, който при открива 
нето на Университета каза, че 
човек каквото и да работи в 
живота, нанва и специалност 
да притежава той трябва да 
обича изкуството, което е „ну 
жно на човека, като солта на 

вси всяко меню”.
И действително, за тези де

сет години студентите създава 
ха физкултурни и културно-ху
дожествени дружества. По то
зи начин Университетът в Ниш 
даде на нашето общество оно 
ло 5 000 специалисти.

Университетът в Ниш разгър 
на и широко
с останалите университети 
страната и някои университети 
в чужбина. В Ниш следват и 
много студенти от чужбина. 
Миналата учебна година в Ниш 
следваха 84 студенти, предим
но от афринанените страни. Те 
най-много следват на меди
цинския и техническия факул
тет. Миналата година дипломи
раха 19 чуждестранни студен-

Ниш, Лесновац и Зайчар има 
1 430 391 жители, 
от населението на 
Сърбия. Според Седемгодиш
ния план за развитие на тази 
област беше нужно да се обез
печат 2 000 дипломирани машин 
ни инженери, 1 200 електрони 
женери, 800 строителни инже
нери, 300 архитекти, 2 000 ико
номисти, 1 400 юристи и най- 
малко 600 лекара и 300 стома
толога, 600 преподаватели ло 
математика в гимназиите, 800 
преподаватели гго физика, 800

осем

Да, Иван Ненов беше скром
но момче, гимназист в Босиле
град, антивист в Рикачиво, сту
дент в Белград и сега офицер на 
ЮНА.-Срещите с такива хора

№ Ст. МАНСИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОКНА ССМ — ДИМИТРОВГРАД

За по-добра осведоменост но младежта
Разисквайки за информира

ността на младежта Председа 
телството на Общинската кон
ференция на Съюза .на соци
алистическата младеж в Дими 
тровград заключи че младежи- 

на . те не са осведомени най-доб
ре. Членовете на Председател 
ство .констатираха, че не са в 
състояние да проведат в дело 
решението на Общинската кон 
ференция за печатане на ин
формативен бюлетин. Причина

оформена редакционна група 
от представители на работни
ческата, ученическа и младеж 
та от селата. Тази група ще 
бъде в постоянна връзка с 
чни първични организации в об 
щината, както и с вестник 
„Братство“. Първото й заседа
ние ще се проведе днес, а 
следващите всеки петък в сед 
мицата. На тези заседания гру 
пата ще подготвя материали 

основа на информациите, 
получени от първичните 
низации. Вестнин „Братство” ще 
бъде в постоянна връзка 
зи прупа и ще й оказва всес
транна помощ.

състояние ежемесечно да из
дават този бюлетин.

Търсейки изход от положе 
нието, Председателството кон
статира, че сътрудничеството 
с весник „Братство“ е на нис
ко равнище и същото трябва 
опешно да се подобри. Мла
дежката страница във вест
ник „Братство“ трябва да бъде 
трибуна за изява на всички мла 
дежи ют общината; Не трябва 
да остане неотразена нито ед 
на акция, нито една 
На тази страница 
трябва да пишат за себе, сво
ите желания, своята

— Четете ти „Братство“?
— Да, редовно го чета и с 

голям интерес. От него най- 
добре узнавам за новите в 
родния ми нрай. Радва ме все
ки успех ... Едно време бях и та е недостиг на средства, а 
сътрудник на „Братство“. Пи- няма и хора,-които биха били в

въз
проява, 

младежите
орга- сътрудни ч ес тв о

в
с та-

работа,
МЛАДИ ПОЕТИ успехи и т. н.

За осъществяване и провеж 
дане в дело на решеното беОБИЧАИ МЕ А. Д.
БОСИЛЕГРАД

Повече грижи зоНе давай дните да минават 
плачевни и празни..
Инатът никога не ■ 1 = 
носи добро.
Веднъю си млад 
и свободен — 
не се нарай с живота. 
Затуй обичай ме сега. 
Прегърни ме пак/ 
за него, — 
за малното дете, 
което плачеше без майка 
край пепелището 
през войната.
Обичай ме за честните 
хора на труда, 
ноито и ден и нощ 
не спят
борейки се за свобода.

младите хоро
Председателството на Об

щинската конференция на Съю 
за на социалистическата младеж 
в Босилеград определи собст
вените си задачи в светлината 
на Решенията на Председател
ството на ЦК на СЮК 
връзкасукрепване на занонно 
стта в стопансната дейност.

Членовете на Председател
ството обсъдиха проектообще 
ствените договори за настаня
ване на работната ръка 
решаване на кадровата полити
ка в Босилегрдска община. На 
тези документи те дадоха пъл 
на подирела, като се застъпи
ха в решаването на надровата

политика и проблемите на 
безработните, определено 
сто

Грижата на 
во за студентите 
Голямо

нашето общест- 
е голяма, 

в сту- 
а около

мя-
Аа получат младежите и 

девойки, които имат съответ
ни квалификации.

На заседанието Председа
телството на

число живеят
ден токи те 
4 000

домове,~уи: жьгтаг
'Ситетът дава на всеки факул
тет по 10 стипендии. Миналата 
учебна година факултетите 
Ниш са 
Голямо

във младежта разгле 
да и някои идейни въпроси, 
засягащи религиозните прояви 
в някои младежки среди, 
занлючено срещу тези отрица 
телни прояви да се предприе
мат остри мерни, а младежите 
и девойките, които участвуват 
в религиозните обреди да 
дат изключени от редовете на 
Съюза

Бе в
имали 52 стипендиети, 

число студенти ползват 
стипендии на трудовите 
ктиви в Ниш и околността.

През следващите години раз 
аитието на Университета ще 
бъде още по-интензивно.

■&> '

и за колен-

бъ-
Емилия Пейчева на социалистическата

В. В.младеж. Б. Нинолов
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По следите на нередното

Кощунствам с имената 

на революционерите
По своето местоположение Димитровград 

всички условия да развива туризъм. Между другото, 
на милионните пътници, чуждестранни и наши — той 
може и трябва да покаже и културноисторическите си 
паметници. В това число, сигурно на първо място ид
ват паметниците ст революционното минало на 
край. Но дали полагаме достатъчно грижи за тях? Дали 
ги пазим, както трябва, та днешните и идни поколения 
да имат откъде да узнават за славното минало на своя 
роден край?

има

този

На този въпрос трудно може положително да се 
отговори. Примери има повече, но засега ще приведем 
един, конто е твърде показателен в това отношение. 
Касае се за възпоменателната плоча на Моша Пияде в 
„Строшена чешма“.

На къщата в „Сторешана чешма“, нъдето неле
гално е пребивавал известният наш революционер Мо
ша Пияде през 1922 година, когато пътувал в София 
на Балканската конференция, бе поставена възпомена
телна плоча, на която се съобщава за историческите 
събития, станали в този град. В летописа на Димитров
град е внесено: „През Димитровград (тогава Цариброд) 
на път за София 1922 година мина Моша Пияде, неле
гален работник на Югославската комунистическа пар
тия. Приет от царибродските комунисти без полицията 
да узнае за неговото идване и чрез тайния партиен 
канал, на който работеха Власаки Алексов, съпругата 
му Люба, Симо и Пена Милошеви от село Градини“... 
И на връщане Моша Пияде в къщата на Власаки Алек
сов в „Строшена чешма“ прекарал еди месец без да 
бъде забелязан.

С тази възпоменателна плоча Димитровград с 
право се гордееше. Но какво стана тези дни?

Къщата на Власаки Алексов е продадена на чес
тни лица? ! И те на свой ред започнаха да я преуст
рояват, не знаейки че нанасят голяма вреда на този

дейността на културно-художествено дружество в
ДИМИТРОВГРАД

Много покани за гостувания
културно-художествени 

те игри на младите от Сърбия, 
Б. Топола — фестивал на музи 
кални солисти и т. н. На тези 
състезания димитровградските 
самодейци винаги се класират 
между първите. Да напомним 
само фестивала в Княжевац, 
където тази година танцовият 
състав между 33 състави зае 
трето място. По-добри от тях 
бяха само съставите от Бел
град и Войводина. Културно-ху 
дожественото дружество вина 
ги изпълнява концерти и на 
граничните събори в Димитров 
град, а гостува и на съборите 
в Босилеград.
__ В резултат на тези успехи 
са поканите от различни градо 
ве. Дружеството изпълни вече 

концерта за работниците 
на „Прогрес“ в Пирот. За ра
ботниците на това предприятие 
на 5 октомври те ще изнесат 
концерт и в Белград. На този 
концерт се очаква масово по
сещение, имайки предвид, че 
от това пиротско предприятие 
над 500 работника работят на 
различни обекти в Белград. По 
кани за гостуване има и от 
Рнилане (Косово), Сйеница и 
други места. Нужно е да изтък 
нем, че самодейците от Дими 
тровград бяха през лятото на 
Адриатическо море. Това беше 
голямо признание за тях. Всич 

разноски
рист“, като на едно от най- 
добрите самодейни дружества 
в Нишки регион.

Въпреки тези успехи, само 
дейците работят при твърде 
лоши условия. Центърът им 
обезпечава само помещения. 
Танцовият състав подготвя иг
ри от цялата ни страна, но ня
ма носии и с игрите не може да 
се представи пред зрителите. 
Недостигат и музиикални инст
рументи и технически съоръже 
ния. Чувствува се нужда и за 
усъвършенствуване на хоре
ограф и ръководители на оста 
налите секции. Безспорно тряб 
ва да се обезпечат средства и 
за стимул на самодейците (екс 
йурзии, излети и пр.).

Центърът не е в състояние 
да обезпечи всички нужни ус 
ловия. Но въможности за по- 
голяма помощ на тези млади 
ентусиазисти трябва да се на
мерят, за да работят по-добре 
и да осъществяват по-високи 
резултати.

★ ДРУЖЕСТВОТО РАБОТИ 
ПРИ ЛОШИ УСЛОВИЯ

В течение на годината кул
турно-художественото дружест 
во изпълни около 
представления. Димитровград
ските самодейци винаги добре 
са приети и на различни състе 
зания: в Алексинац — преглед 
на културните домове, Княже-

КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО- 
ТО дружество при Центъра за 
култура в Димитровград съще
ствува вече десет години и 
ежегодно бележи все по-голе- 
ми успехи. То наброява около 
80 членове, 60 от които са ак 
тивни. Дружеството развива 
дейността по секции: танцова, 
музинална (народен и естра
ден състави) и секциите на му 
зикални солисти и млади ре- 
цитатори.

вац

двадесет

исторически паметник.
Тези дни Съюзът на бойците в Димитровград е 

подел акция за премахване на неправдата нанесена на Югославски книги на 

панаира в София
този исторически паметник.

Но поставя се въпрос: дали изобщо самеем да 
. _ —допускаме някой да си кощунства с имената на наши 

революционери, работили всеотдайно за изграждането 
на новото общество, 
творим?

двав което ние днес живеем и система, историята на югослав 
ските народи, изкуството, беле 
тристиката и детската литера
тура.

На тазгодишния панаир на 
книгата в главния град на Бъл
гария участвуват над 600 кни- 
гоиздателски предприятия с 
над 23 000 заглавия от 33 стра 
ни на Европа, Азия. Америка и 
Африка. Най-голям брой изло
жители има от Съветския съюз 
и другите социалистически 
страни.

На Осмия международен па 
наир на книгата, който на 24 
септември в София откри за
местник-председателят на пра 
вителството на НР България 
Живко Живков, 45 югославски 
книго издателство са предста
вени с около 900 заглавия поч
ти от всички литературни жан
рове. На хубаво уредените 
щандове са изложени и Тито- 
пи произведения, марксическа 
литература, производения за 
югославската самоуправителна

Не е ли по-добре да обмисляме как тази къща да 
превърнем в къща-музей, където да уредим сбирка за 
дейността на Моша Пияде, който е и патрон на ос-

Иван Караиванов,новното училище в Димитровград:
Власани и Люба Алексови и др. заслужили 
град хора?

за родния 
К. Т. — М. А.

ъо-
Създаден пионерски отряд 

«Братство и единство^
1941 година на планина Злати 
бор, където водиха разговори с 
бойците от този край за въс- 
таническите дни и Ужишката ро 
публика.

От Титово Ужице пионерски 
ят отряд отрави телеграма 
до другаря Тито, в която меж 
ду другото се казва: „Събрани 
днес тук от разми краища па 
нашата хубава страна, побрати 
мени в хора на единството, нра 
чим по пътеките на революци 
ята и свободата, В юбилейната 
30 годишнина от победата над 
фашизма от града на първата 
Република, Ти пращаме обеща 
ние другарю Тито, че ще 

заветите на Надиняча 
идеалите на партизаните.“

В Титово Ужице на 24 сеп
тември е създаден традицион
ния пионерски отряд „Брат
ство и единсто“, съставен от 
105 момичета и момчета от
всички наши републики и авто
номните области. Преглед на 
отряда направи полковник Гра 
димир Йованович. Под знамето 
на Втора пролетарска бригада 
пионерският отряд „Братство 
и единство“ посети и леген
дарната планина Надиняча. Там 
пионерите изнесоха 
„Надиняча“ на езиците на всич 
ии народи и народности у нас.

Пионерите след това 
тиха паметника на разтреляни 
те и ранени партизани през

„Центроту-ки поеЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ФИЛМА ПО СЕЛАТА

ПСИ1НААИ НДД ГРАДАК
С двадесетте представления 

филма „Сигнали над града" 
подвижното кино е прожектира 

общо 140 иино-продставле- 
мия за зрителите по селата, 
предимно с тематика от Наро- 
доосвободителната борба. По 

начин те са изпълнили таз 
В Центъра

Подвижното кино при Цен
търа за култура в Димитров
град за любитолито на филма 
по селата прожектира югослав 
смия игрален филм „Сигнали 
шад града“, с тематика от На- 
«рооосвободитолмата борба 
•нашите народи. Филмът ще

жителите на двадесет сола 
райони на общината, 

на този филм

на

ло

на
тозиглерецитал
годишният план. 
обаче смятат да прожектират

дат
от всички

__ Прожектираното 
па" ще принлючи към средата «на 

месеца.

още някой филм до края на
А.посе- годината.зим

ДИМИТРОВГРАД
В БАБУШНИШИА ОБЩИНА

Безплатни учебници зо 1000 ученици Кш!иГ
-у '; д октомври,"в Комчицр- ври,"димитровградските само- 

Уре, 4 онтомири, _ изпълнят концерт и
1,10 С° на НОИТО що Белград (на Баноао Бърдо)
стно и единство , у. Пред 500 работника на пирот
доиГвстаУоноСтоИ 'дружество при мото предприятие „Прогрес“, 
Стъра за култура а Димит- мито со намират на работа н
ровград. _ м

Следващият ден, на 5 онтом

, оила «новият За- 
основните училища те 

и затова 
спа-

могато влезе в 
кон за «
бяха неподготвени 
постновлеиията му бяха 
зени частично.

Критерии при раздаваното на

ОбщностСамоуправителната 
на интересите по образование 

обезпечила 
за безплатни 

1000 от общо 2600 
1 учебници 

за всички лър*

оя Бабушница 
135 760 динара 
учебници за 
ученици. Г 
са обезпечении

теТова се налага, защото 
представляват нашия град, кой 
то винаги се гордее стях, и чие 
то доверие винаги с чест за
щитават.

Безплатни
безплатни учебници са следни
те: въпросните ученици да 
получават детски добавъчни ро 

да са «на работа.
Този факт придобива още по 

значение, нато се има 
миналата година,

А. Д.А.
-голямо 
предвид, че

дителите им
СТРАНИЦА 9
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ДИМИТРОВГРАД

СТАРЧЕСКИ ДОМИНФО РМ А Т 0 Р в републикатаалната защита 
до 1980 година.

Старческият дом
за който са обезпече 

е обект

новина за заинтере 
- Пиротсна, Ди 
и Бабушнишка

който 
през

Приятна
сованите лица от
митровградска
община.

Старческият 
трябваше да се строи 
•|д77 — ще се строи в идната 
1976 година.

Това е решила Републиканска 
общност

в Димит-т самоунравнтелната общЧост на интересите но 
здравно осигуряване — Пирот

ровград,
ни 6 милиона динара, 
който ще се ползва с предим 
ство при отпускането на сред- 

защото проблемът 
старческите семейства в трите 
общини на Горно Понишавие е 
наболял и търси спешно и не
отложно решение.

дом,

на\ ства,

та самоуправителна 
на интересите 
щита в
програма на развитие на соци-

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДО 1980 ГОДИНА
по социална за

Белград, приемайки
М. А.РАЗШИРЯВАНЕ НА 

ЗДРАВНАТА
междуоб/цинскиписан

обществен договор за из 
граждане на 
дом в Димитровград.

Броят на гражданите 
в Димитровградска 
щина, нуждаещи 
социална помощ от годи 

година расте. Мла
МРЕЖА об- старческисе от

обек*Според проекта,
ще струва към 9 ми 

Той ще

на на
дите напуснат селата, а 
там остават стари и не
трудоспособни хора. 

постоянно

тътът
лиона динара, 
се строи в три фази, а 
финансирането му ще 
стане: 40 на сто от не
обходимата сума ще 
обезпечи Републинансна 
та общност по пенсион
но осигуряване, 30 
сто Републинансната об
щност по социална защи 
та и 30 на сто —г Само- 
управителната общност 
йа интересите по социал 
на защита, сдружението 
на пенсионерите и инва
лидите по труда и об
щинските сиупщини в Ди 
митровград, Пирот и Ба- 
бушница.

трябва да бъдат разпростране
ни толкова, че на 1 лекар 
обща прантина да се падат по 
600, а на 1 стоматолог — по 
3 000, а >на 1 лице от средно- 
медицинския персонал да не 
идват повече от над 300 души.

Здравните организации 
Регионалната общност по здрав 
ко осигуряване в Пирот 
трябва в тези рамни да създа- 

собствените развойни 
изхождат от

За обезпечаване на по-пъл
на здравна защита на населе- 

и нието в съществуващите дис
пансери ще трябва на 1 лекар 
да се падат по 1 000 работни-

Тези дни професионалната 
служба към Самоуправителна- 
та общност на интересите 
здравните организации от те
риторията на общността по 
здравно осигуряване в Пирот 
подготвят програма на разви
тие на здравеопазването от 
1976 — до 1980 година. Осно
ва за изготвяне на тези мате
риали представлява проектът 
за дългосрочно развитие.«а СР 
Сърбия, изготвен от Изпълни
телния съвет на Социалисти
ческа република Сърбия, който 
вече е на публично обсъжда-

За-
помощсега

получават нъм 60 души. 
Като основна помощ се 
дават по 371 и добавна 
за обучение на деца 
160 динара. В социални 
заведения са изпратени 
18 лица от общината.

ци. поЗа да се подобри здравна
та защита на населението, в 
проента е предвидено постоян 
но разширяване на здравната 
мрежа и обезпечаване на ка
дри за здравните домове и 
амбулатории.
да се устроят на регионални 
оонови, за да бъдат по-достъп
ни на населението. Те ще бъ 
дат в първите линии на борба
та за подобрение на здравна- 

нато навреме

от на

ще
В момента всеки сед- 

ми жител (а на село до
ри всени четвърти) не е 
в състояние сам да

Това са все 
социална

дат и
'програми, като 
съществуващото положение.

разискванията 
ще се изнесат мнения -и пред
ложения, които ще спомогнат 
нянои неяони въпроси да бъдат 
изяснени по-пълно. Именно ра

се
по-къснов препитава, 

кандидати за 
помощ.

Тъй като голям брой 
танива лица има и в съсе 
дните Пиротсна и Бабуш 
нишка община — е под-

■не.
В рамките на този проект 

са обхванати следните задачи: 
постоянно подобрение на здра 
вословното състояние на насе
лението, удължаване на човеш 
ния век и защита на околната 
среда. На първо място, естест 
вено, идва подобрението на 
здравната защита на децата и 
младежта, за да се създават 
здрави подрастващи поколе
ния. Предвидено е например 
до края на 1960 година на 1 
детски лекар и две медицин
ски сестри да се падат по 1 000 
деца до 6-годишна възраст; а 
на 1 лекар и 2 медицински се
стри — по 2 000 деца учили
щна възраст.

За намаляване смъртността 
на майните и за подобрение 
на здравното просвещение на 
жената изобщо 
обходимо 99 на сто от жените 
да посещават консултации за 
бременни, нато всяка бремен
на жена е под постоянен ле- 
кароки контрол и най-малко 
пет пъти се прегледа докато 
роди. Раждането ще трябва да 
става под ленарски контрол, 
като 1 лекар и 1 акушерка по 
емат грижата за 7 — 8 000 же
ни-родилки.

та защита — 
предотвратяват 
ването на разни болести и ра
ботят върху изкореняването на 
съществуващите. . Те постояч-

зиокванията ще покажат 
ви и още колко здравни заве
дения в региона ще трябва да

как-разпространя- В дома ще се настан
ят 105 лица.

се строят и канви кадри да 
се обезпечават.но ще разширяват здравното

СКУПЩИНАТА НА ОСНОВНАТА ОБЩНОСТ ПО ЗДРАВНО 
М. А. ОСИГУРЯВАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

просвещение сред население
то. Тези здравни институции

ЗА НАСТРАДАЛИТЕ-ПОМОЩ 

Милион динара за социални от 35 ХИЛЯДИ ДИНАРА 

помощи производители от Димитров
градска община да се осво
бодят от облагането, за здрав 
ното си осигуряване. Тези сред 
ства възлизат на 35 хиляди ди 
нара.

Скупщината на основната об 
щност в Димитровград даде 
пълна подкрепа на предложе 
нието на Изпълнителния отбор. 
Това предложение на Изпълни 
телния отбор трябва да прие
ме Регионалната скупщина на 
общността в Пирот на пред
стоящото си заседание.

На същото заседание бе раз 
гледан и Проектостатута на Са 
моуправйтелната общност по 
здравно осигуряване — Пирот 
и проектоправилнина за усло
вията и начина на осъществя
ване на здравна защита на 
осигурените лица в тази реги
онална област. Проектостату- 
тът бе приет с някои забележ
ки, а проектоправилнина Скуп
щината на основната общност 

здравно осигуряване прие, 
без забележки.

Върху природните бедствия 
— силните градушни и порой- 

нВнесли тазини дъждове 
година големи щети на насе
лението от Димитровградска 
община се разисква главно на 
заседанието на Скупщината на 
основната общност по здравно 
осигуряване в Димитровград. 
Членовете на Скупщината бя
ха запознати, че същият въп
рос е обсъдил и Изпълнител
ния отбор на Регионалната сну 
пщина по здравно осигуряване 
в Пирот. Изпълнителният отбор 
е подготвил предложение, спо 
ред което селскостопаноките

През първите шест месеца 
на годината в касата на Фонда

динара са отишли за разносни 
на лица, ползвали услугите на 
здравни заведения, докато за 
пребиваването на лица в соци
ални заведения са изразходва 
ни общо 130 хиляди динара.

До края на настощата годи
на ще бъдат отпуснати и 140 
хиляди динара за поправка на 
жилища на социално застраше 
ни лица в общината.

по социална защита са постъ
пили 1 580 000 динара, от кои- 

1 090 000

ще е не-

то са изразходвани 
динара.

Най-голяма част от тази су
ма е изразходвана за помощи
на социално застрашени лица. 
Над 300 души в Пиротсна об
щина са получили 480 хиляди 
динара. Освен това 86 хиляди М. А.

РЯЗКОТО намаляване на фи
зическата антивност у съвре
менния човек обуславя поява
та на хипокинезията (обездви 
жването), водеща до редица 
заболявания: инфаркт на мио 
карда, ангина пекторис, хипер
тония, ранна атеросклероза, 
затлъстяване, деформация на 
гръбначния стълб още от детс
ка възраст. Обездвижването 
засяга предимно тези мускули, 
които не вземат участие в тру 
довия процес. Те губят силата, 
еластичността си, намаляват по 
обем и за сметка на муснулна 
та маса се покриват с излиш
ни мазнини. Настъпват проме
ни и във функционалното състо 
яние на сърдечно-съдовата, 
храносмилателната, отделител 
ната, ностно-муснулната и нер
вната система, а също и върху 
психиката на човека.

Физиопрофилантината на за- 
боляванията, свързани с обез
движването на съвремения 
„седящ“ човен, трябва да за
почне още ногато той е здрав.
В този смисъл не е случаен 
афоризмът, че „човен трябва 
да бяга за здраве, ногато 
здрав, за да не бяга, ногато е ходимо да се знае, че те не на

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ леми мускули и стави. Утрин
ната лимнастина, туризмът, иг 
рите, подходящият спорт са 
основните средства за ма
сова фициопрофиланита 
хипокинетичните I—
Разбира се обезателно 
ловите е преди пристъпване 
към отделните видове спорт да 
се потърси съветът на лекаря 
или методиста по лечебна фи
зкултура. Бягането е противпо 
назно за хора с вроден 
придобит сърдечен порои, ви
соко кръвно налягане, стено
кардия, нарушение на мозъчно 
то кръвообращение и други се 
риозни заболявания. Необходи 
мо е в началото заниманията 
да бъдат по-лени и 
ни, за да се чувствува приятна 

умора без преумора и 
да не се надценяват функци
оналните възможности на нет- 
рен праните.

Нинога не

ПОВЕЧЕ
ДВИЖЕНИЯ!

на
вредности.

ус- по

А. Д.

ДО 1980 ГОДИНА
илиболен“. За съжаление, повече 

то от хората се сещат за свое 
то здраве, когато вече го за
губили. За да може успешно 
да се борим срещу вредности- 
те на хипокинезията, е необхо
димо тясното съчетаване и ре
дуване на труд, почивка и сън 
и подходящ хранителен ре
жим. Основното средство е 
всеки да се научи да почива 
активно — с пешеходен 
ризъм, игри, спортуване, плува 
не и целенасочени физкултур
ни упражнения.

За да се разбере голямата 
полза от физичесните упражне 
ния, спорта и туризма, е необ

товарват само мускулите, но и 
най-висшите мозъчни 
носители на човешката воля и 
съзнание. Мускулната работа 
всъщност умствена, тя е, коя
то натоварва и активизира ди
хателната, сърдечно-съдовата и 
останалите системи. Тази 
лена работа г ~ 
кръвообращението 
снабдяването 
органи с кислород и с хранител 
ни вещества.

Формите и средствата за бор 
ба с хипокинезията трябва да 
се прилагат системно и дозира 
но, а не стихийно. На първо 
място е всекидневното изпъл
нение поне на 10—12 упражне 
ния, обхващащи всични

Новиклетки,

е амбулатории
по-достъп- Според плана по развитие 

на здравеопазването в Пирот- 
сан община — до 1980 година 
ще бъдат изградени нови ам
булатории в Църнонлище, При 
сян, Топли дол, Петровац, Це- 
рев дел и Дойкинци.

Всичките обекти

у си
на дишането и и лека

осигурява 
на работещите

ту-

е нъоно човек да 
започне да се занимава с под
ходящ за възрастта и здраво
словното му състояние спорт и 
туризъм. Кол ното по-рано ста
не това, толкова ло-нъсно 
ват болестите и старостта.

ще се стро
ят според проенти на Секрета 
риата по здравеопазване в СР 
Сърбия. Нова здравна станция 
ще получи и Нова мала в Пи
рот, а ще се доизгради стан
цията в Тиябара.

ид-е
по-го- Д-Р Д. К.
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баскетбол БОСИЛЕГРАД

МЛАДОСТ ‘ СЕ СЪСТЕЗАВА>»

ПОБЕДА — ОСИГУРЕНА ПРЕЗ ПШОТО
ПОЛУВРЕМЕ

Неотдавна оформеният фут
болен клуб „Младост” в Боси 
леград побуди голям интерес 
всред младежите 
школци и младежите работни
ци. Нъм 30 младежи вече ак
тивно участвуват в тренировки 

.те, за да могат с необходима 

.подготовка да участвуват във 
футболните състезания.

На 28 септември футболният 
отбор „Младост” в първия си 
кръг се срещна с футболния 
отбор „БИС“ в Буяновац, ко
ято спечели с 5:1.

В момента се предприемат 
_ значителни мерки да се съз-

дадат материалнй' услозияг’ за 
работата на футболния о7бор. 
Вече са прибавени необходими 
спортни реквизити, за които 
са изразходвани 12 хиляди-.-ди
нара.

Започна и уреждането^; на 
футболното игрище в Босиле
град. През тези . дни хце_>. се 
организират младежка трудова 
акция, като за уреждане"' на 
футболното игрище участву
ват младежите от гимназията, 
от отделението на училището 
за квалифицирани, работници и 
от стопанските и трудови.; ор
ганизации в града:: Ъ;.

В. В.

средно-

(38В°4)ОДА ~ ”ПАРТИЗАН' (ВЛАСОТИНЦИ)

ДИМИТРОВГРАД, 28 септември. Игрище на „СВОБО- 
ДА . Теренът добър за игра. Време хубаво. Зрители 
около 200. Съдии К. Живкович и П. Ристич — Ниш.
„СВОБОДА”: П. Николов, И Симов 19, С. Митов, И.
Ленов 2, П. Димитров 8, Г. Йосифов 2, Л. Каменов, А 
Петров 2, Н. Минев 14, М. Петров 6, С. Рангелов 8, Е.
Соколов 20.

81:72

В домашния отбор най-добри 
бяха И. Симов, П. Димитров, .... 
Е. Соколов, А. Петров *и Н. Ми
нев. "~.:

С тази победа Димитровград 
ските баскетболисти приключи 
ха тазгодишните състезания 
своя град. До края на състеза 
нията остава още една среща 
— в неделя, 5 октомври, 
„Озрен" в Соко баня.

П
3 Въз основа на член 43 на Самоуправителното 

споразумение за взаимните отношения на работниците 
в сдружения труд, както и на решението на Съвета на 
трудовата единица на Хлебопекарницата, номунално-ус- 
лужното предприятие „Услуга“ в Димитровград на 24. 
IX. 1975 година

През първото полувреме, на 
последната среща пред своите 
зрители,
„Свобода“ показаха отлична 
игра. Най-добрата петорна на 
домашния отбор умело изпол
зваше всички създадени шан
сове и отборът на „Партизан“ 
не беше в състояние да ока
же сериозна съпротива. Това 
показва и резултатът след пър 
вата част на играта — 38:24 за 
домашните бескетболисти.

Окуражени не толкова от сво 
ята игра, колното от слабата 
игра на противника играчите 
на „Свобода” през второто по
лувреме бяха съвсем друг от
бор. Гостите превзеха играта 
в свои ръце и в 16 минута на 
второто полувреме имаха са
мо три точки по-малко от дома 
шните; баскетболисти. Очаква
ше се, на четири минути до 
края на мача, дори и да изра
внят резултата. В тези момен
ти баскетболистите на „Свобо
да” отново заиграха тъй, как

то се от тях очаква и с 12 от- 
бележени точки (а гостите са
мо 6) извоюваха сигурна побе 
да —81:72,

баскетболистите на със
А. Д.

ОБЯВЯВА 
свободни работни места

I. РАБОТНИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ 
ИЗДЕЛИЯ — 1 изпълнител на неопределено време

II. ОТГОВОРНИК НА МАГАЗИН — 1 изпълнител на не
определено време

УСЛОВИЯ: 1. За работното място под I
а) Квалифициран работник за производство 

на хлебни изделия и хляб с най-малко 2 
години трудов опит в специалността, 

б) Приучен хлебопекарски работник за хлеб
ни изделия с най-малко 3 години трудов 
опит в специалността 

2. За работното място под II 
а) Завършено средно млекарско училище с 

трудов опит от 2 години в специалността

ФУТБОЛ

В първата срвща- 

минимална победа
„АСЕН БАЛКАНСКИ'' — „ПРОГРЕС“ (ПИРОТ) 1:0 (1:0)

Димитровград, 28 септември. Игрище на „Асен 
Балкански'. Време хубаво за игра. Теренът лош. Зри
тели около 300. Съдия Б. Ковачевич (Ниш). Голмайстор 
П. Димитров в 24 минута.

„Асен Балкански": Г. Ставров 7, Г. Сотиров 6 
(Д. Велков), Б. Гигов 6, А. Пейчев 6, А. Петров 7, П. 
Димитров 7, Д. Каменов 6, К. Кръстев 7, Б. Михайлов 
6 (Й. Денчев 6), А. Милев 6, М. Петров 6.

Играеше се последната мину 
та, когато гостите след 
контраатака не използваха въз 
можността да изравнят резул
тата. Централният 
на „Прогрес“ получи топката от 
лявото крило и стреля от седем 
метра Страничната греда спа 
си гола на „Асен Балкански“, 
а играчите от защитата в то
зи момент бяха само наблюда
тели. По този начин домашни
ят отбор, след слаба игра. ус
пя да извоюва минимална по
беда от 1:0 (1:0).

През първото полувреме иг
рата беше по-добра. След ня
колко неизползвани 
играчите на „Асен Балкански“, 
в 24 минута, успяха да вкарат 
гол. П. Димитров, след 
удар, умело стреля и това бе
ше 1:0. Последваха няколко без

Срон за подаване на заявлението е 5 дни от деня 
на изтъкването му на дъската за съобщения.

Приемането се върши от евидентираните в Отде
ла за настаняване на работа.

Заявленията да се изпращат на адрес: Комунал- 
но-услужно предприятие „Услуга“ — Димитровград, ул. 
М. Тито 44.

успешни нападения. В 39 мину 
та Б. Михайлов беше сам пред 
вратата па гостите, но не успя 
да отбележи гол. Само една 
минута по-късно, след грешка 
на А. Пейчев, „Прогрес“ може 
ше да изравни, но Г. Ставров 
защити .вратата.

Второто полувреме започна 
с нападения на „Асен Балкан
ски“, обаче акциите бяха без

една

УСПЕЯ НА ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ 
ПРИ ОРГАНА НА УПРАВЛЕ

НИЕТО В ДИМИТРОВГРАД
нападател

Непълни и ненавреме подадени заявления няма да 
се взимат за разглеждане.

Комунално-услужно предприятие 
„УСЛУГА“ — ДимитровградОТБОРЪТ ЩЕ 

ИГРАЕ ВЪВ 
ВРЪНЯЧКА БАНЯ

вътрешна стегнатост и нямаше 
опасност за гостите. До края 
на мача наблюдавахме една 
слаба и безинтереона игра 
Ако потърсим оправдание мо 
же да изтъкнем само, че това 
беше първата среща на тазго
дишните състезания в Между 
общинската футболна дивизия 
— Ниш и футболистите все 
още не са подготвени.

През този месец във Върняч- 
ка баня ще се състоят Репуб
ликански волейболни състеза
ния на синдикалните първични 
организации при органите на 
управленията в Сърбия. В иг
рите ще вземат участие първо 
класираните отбори от регио
налните състезания.

Във Върнячка баня ще се 
състезава и волейболният от
бор при органа на управление
то в Димитровград, като най- 
добър в Нишки регион. Този 
голям успех димитровградският 
отбор постигна в Пирот, къде- 
то победи отборите от Ниш, 
Пирот, Долевац и Бабушница, 
и без загубена среща зае пър 
во място.

шансове

ъглов ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
А. Д. .1Заминават от Пирот* ■ часа 

Белград 
Ниш

Тръгват за Пирот в часа
10.00 и 14.15 = 

6,30, 10,50, 13.00, 13,30,5=
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 5
11,30

Крагуевац 
Скопие

Ласновац 5,45, 7,00 и 12,00 Ласновац 
Зайчар 13,30 Зайчар
Ннажааац 4,30, 1330 и 15,45 Княжавац 
Звонсна баня 4,30 и 15,30 Звон. баня 
Велина Бонинца 5,45 Велино Бокинца

7,00 9 00, 12.00, 13,00 и 16,00 13,00. 15,30 и 15,50
Бабушница 4,30, 5.00 5,45 Бабушница 

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

14.00
15.00

100,00 14,30 Т, Одороаци 
5,00 15,15 В. Лукная 

Нишор 5,00. 12.00, 16,15, 18,10 Нииюр 6,30, 12,45, 17,00 18,45 
Б. паланка на «сени час 

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

от 5,00 до 22,00

Нрагуамц
Снопиа

5,00 17,00
7,00, 14,30, 15,25I4,30

14,00, 5.40 и 12,00 
4,30 и 10,45 

7.30, 11,00,
В момента отборът на синди 

калната организация при орга
на на управлението в Димитров
град усилено се подготвя 
Върнячка баня, където 
да потвърди успеха, постигнат 
в Пирот.

5.00, 5,45, 6,00 
9,15. 10,00, 12,10, 14,10, 15,00 

16,00, 17,00, 17,25, 18,45 
Д. Криводол 
Дойкинци

за
Д. Криводол 
Дойкинци 
Т. Одороаци 
Валина Лунаннл

4,30желае
4,30

6,00 и 12.00 
6,00 и 16,30В неделя, на 5 онтомври 1975 година 

се навършваА. Д.
Б. паланка на асани час 

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

от 5,00 до 22,00
4ДО, 6,05, 8,00 12,00 Тамсна 5,10, 7Д0, 9,00, 13.00 

14,10, 16,00, 20,10 , 22,10 13,55, 15,00, 17,00, 21,00, 22,50
4ДО, 6,05, 7,15 Вал. сало 5,10, 6,40, 7Д0, 9.40 

9,00, 11 ДО, 12,10. 14,10 11,40, 13,05, 14,46, 16,00, 17,40,
15ДО, 17.00, 19Д0, 21,10, 22,10 19.40 21,00, 22,50

Даржина 4ДО, 0,06, 12ДО Държина 5,10, ОДО, 13,00
14,10, 10Д0, 22.10

ЕДНА ГОДИНА

мил и незабравим от,-от смъртта на нашия 
пруг, баща, брат, вуйчо, роднина и приятел ТемсиаТекуща смет

ка за помощ 
иа Висок:

62820|789-500411 
ОС Димитровгр д

АЛЕКСАНДЪР — „САША“ ЛЕНОВ Вал оало

Съобщаваме на всични близни и род- 
10 часа на гробища*Нини, че в този ден в 

тй в Димитровград ще посетим гроба му и 
ще възобновим спомените си за енъпия 
ни поиойнии.

Неговият светъл лин няма нинога да 
остане забравен от близните му!

От опечалените: съпругата Троянна, си- 
Павел и Иван и останалите роднини

14Д5, 19,00 22,35
Йалоаица 5ДО, 12,00 Яалоаица
Сукоео 4ДО, 005, 12ДО, 14,40, Суноал

4 ДО, 14,10 Патроаац
0Д5 М. Иоааноаац

11,10, 14ДО 30ДО

. - 7,00, 1*,00 
*;*0, 7,00, 13,15, 15ДО

патроаац 
М. И ом» (.15. 54 ДО,

12Д5. 14,10, 19Д0
пояете 
и приятели.
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В часове на отдих и почивка

Утриннен бюлетинСъществува 

ли единаде
сета 

планета?
СВИШЕ СИ В Ленинград вече започна 

астрономите 
и проучване 

която през 1982

подготовката на 
за „посрещане" 
на кометата, I 
година трябва отново 
яви. Тази „опашата 
накто вярват учените, ще даде 
отговор на въпроса, дали освен 

известни, зад Плутон 
планета в

СРЕЪУИМАЮ седа
звезда",

деветто
— най-отдалечената
нашата Слънчева

нвая работа, реши се да узнем 
и брашно. Помисли си свише- 

ручаю трице, а нийе че 
си месимо леб и че искарамо

ЙЕДНА ГОЛЕМА неоправия 
при мене и при задругуту, ама 

. свишете си имаю срейу и това 
ти йе.

Ченам неделю, ченам две — 
у задругуту не докаруйу трице. 
Питам магазинеринатога он ми 
дава понеделници. Свише сви- 
ре по ночинуту, та не може у 
ижу да се седи.

Най-после яви ми се по те- 
левонът бай Вене.

— Кво праиш Манчо, що се 
не обаждаш?

— Кво да се обаждам, муку 
мучим със свише. Нема у за- 
другуту трице, а знаеш 
нас град уби све и са нуде не
ма за нас, па нема и за сви-

система 
съществуват още две засега 
неизвестни планети.

те, че

зимуту.
Бай Вене ми помогну, нато- 

автобусат прено Лес-
ИнститутаУчените от 

теориетичесна астрономия в 
пъти

вари на 
новац, Ниш и Пирот та у на
ше село. Човеци зинуше 
завие на видоше нолино трице 
карам. Нийсе, я отнара дома, 
забърка на свишете, оне ста- 
нуше да гърду и тегая отидо 
при бабуту.

— Е, бабо, са свишете нара- 
нимо, ама я сам гладан, од да
леко путуйем, че може ли да 
омесиш йедну погачну од бо- 
силеградското брашно...

Бабата одма узе копашуту 
и додена я поизлезо до задру
гуту погачата беше готова. Ок 
ну и номшиюту Станна и седо- 
мо. Разломимо цогачуту, тури 
у уста първо номщията и не
що се мърщи. Опита и я, не

Ленинград анализираха
номета, ноято за първ 

бе забелязана през 1862 
и нонстатираха, че на 

оказват влияние 
тела. Специ

од на тази 
път 
година 
нейния път 
нянои неизвестни 
алисти за свемирната механи- 
на изявиха, че се насае за 
някое голямо небесно тяло.

Това тяло, според мнението 
на учените, може да бъде пла 
нета, която учените още не 
са открили и ноято има диа
метър между 8 и 12 хиляди ни 
лометра. Това значи, че има 
приблизително 
Земята. Тази планета е 54 пъти 
по-далеч от Слънцето. Ано 
нометата за седем години ми
не по същия път според пре 
движдането, тогава това ще 
бъде безспорно доназателство 
за съществуване на десетата 
планета.

Сн. Ь. Николов

при

шете.
— Дойди при нас — каже 

Вене — колко очеш трице, че 
натовариш на рейсо и карай 
да не мучиш мука.. .

Кво да прайим, глад се не 
трпи, надиго се та у Босиле
град. Бай Вене, добър човек, 
одма ме одведе у продавницу- 
ту. Гледам наредене врече с 
трице, че ме буде!

— Дете, — рено на продава 
може ли ненолко

обем нолното

иде.
— Кво е бре, манчо, изгле

да брашното нейе добро...
И верно брашното горчиво. 

На йутре дън обади се на бай 
Вене по телевонат да му ка
жем да нейе грешка.

— А нейе нинъква грешка
— каже Вене — у нас йе тена
— ано купиш трице даду ти и 
застояло брашно.

Нищо не остаде, но съга ме
шам с трицете и помалко бра
шно на свишете ... Свишете си 
имаю срейу...

чатога
врече трице, я не съм от туна?

почеша по ти- 
лат, премери ме ненолко пути

Освен това съветсните 
трономи са проучили още 
номети, които се поназвали 
през миналия век и стигнали 
до заключение, че нашата 
Слънчева система има и еди
надесета планета, ноято е 
два пъти по-голяма от Земята, 
а оноло сто пъти по-далеч от 
Слънцето, в сравнение с пла
нетата, на ноято живеем.

Момчето се

и рече:
— Може дедо, ама требе да 

узнеш и брашно...
Помисли си, са кви су тува 

заноше, ако узнеш трице требе 
да узнеш и брашно. Подопита 
се с Вене за туя работу и на 
ми он рече, че при ши йе та- МАНЧА

СГРАДА ОТ ВРЕМЕТО НА 

ТИМОШКИЯ БУНТ
на местния хор, с който ръко
водил Живадинович.

По-късно тази къща станала 
собственост на Александър 
Синджелич, праправнук на на- 
щия известен герой от Чегар 
Стеван Синджелич.

МАЛКО Е ИЗВЕСТНО, че в 
Сокобаня съществува къща, в 
която било проведено заседа
ние на местния революционен 
комитет в навечерие на Тимош 
кия бунт, който повдигна масе 
лението на Източна Сърбия 
против монархическия абсолю 
тизъм на Милан Обренович 
пре 1883 година. Според из
казването на стари жители на 
Сокобаня в тази къща, която 
се намира в Центъра на Соно- 
баня в улица „7 юли“ е взето

решение за вдигане 
танието в сокобанския 
Притежател на къщата тогава 
бил Никола Живадинович, кой
то бил и член на революциония

на въс.
край.

Макар, че къщата има исто 
рическо значение тя няма въз 
поменателна плача, така 
туристите нямат

комитет и личен секретар на 
вожда на въстаналите в Соко
баня Люба Дидич. Заседания
та на местния

че
революционен възможност 

да се запознаят с този истори 
чески паметник.

комитет, въпреки че се 
веждали в центъра на бонята, 
останали незабелязани, защото 
били прикрити с репетициите

про-

Б. Ц.

О&Щун-г/фя грг-рар /,/гця#о ма ввамаа
МОМ СЛМИГАМАМбосия
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