
ЕрятстВо С умп иа Президента на Социалисти- 
несна федеративна република Юго 

от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братстео" е удостоено с 

Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството

^ СССтиии иа българската народност В СФР ЮГОСЛАВИЯ •

между нашите народи и народности.
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Шефът на югославската де
легация на Петата конферен
ция «а необвързаните прези
дентът Тото говори на втория 
ден от работата на Конферен
цията в Коломбо. Обръщайки 
се къпи председателя «а Кон
ференцията министър-мредсе- 
дателя на Шри Лаика Сирима- 
во Бандаранаине, както и към 
останалите държавници, съб
рани на това велико събрание 
президентът Тито между дру
гото наза:

— Изминаха петнадесет го
дини от Първата конференция 
на шефовете на страните или 
правителствата на необвърза
ните страни в Белград. Макар 
и тогава да гледахме с вяра 
в бъдещето и силата на на
шите принципи, все пан не 
можехме да предположим, че 
движението на н ©обвързан ост- 
та само за десетилетие и по
ловина толкова ще порасне и 
ще се превърне в така крупен 
фактор на международната 
сцена. Това трябва да ни из
пълнява със задоволство, но 
и с не малко чувство на от
говорност за онова, 
трябва да правим днес и за
напред.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРЕД ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В КОЛОМБО
I-***;'-. V--'.

Събрали сме се на тази 
конференция по възможност 
да намерим отговори на все 
по-сложните дилеми на съвре
менния свят. Въпрени че меж
дународната общност постигна 
значителен напредък в създа
ването на условия за запазва 
нето на мира и разрешаване
то на опорните въпроси, по
ложението в света и по-ната. 
тън е много сложно и е обре
менено с множество противо
речия.

САМО ЕДИННИ СМЕ СИАНИ
★ В НАШИТЕ РЕШЕНИЯ И ПРОГРАМИ Е ДАДЕНА ПРЕДСТАВА 

НА УТРЕШНИЯ СВЯТ, ЗА КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ. ★ ДА СЕ 
НАСОЧИМ КЪМ ОНОВА, КОЕТО Е ОБЩО НА ВСИЧКИ НИ И КОЕТО 
НИ ОБЕДИНЯВА. ★ НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ СЕ БОРЯТ ЗА НАЙ- 
ШИРОКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

южната хемисфера и подоб
но. Така както днешният свят 
е във взаимна зависимост, та
ка и политиката на необвър- 
заността има глобален харак
тер. И всяно затваряне само 
би |Намалявало нейното значе
ние, роля и влияние на меж
дународен план.
ЗАПЛАХА ЗА СВОБОДАТА

ВРАГОВЕТЕ НА МИРА

Независимостта и сигурност 
та на множество необвързани 
страни са в опасност от вън
шен натиск и опити за наме
са, което показва, че враго
вете на мира и свободата не 
мируват 'И затова трябва съв
местно да им се противопо
ставим.

Необвързаните страни по
стоянно и последователно се 
застъпваха за намаляване на 
напрежението и миролюбиво 
разрешаване на проблемите 
чрез преговори. Не ще и съ
мнение, че на този план, бла
годарение уоилията на всички 
миролюбиви сили, вече са по
стигнати определени резулта
ти, което още веднаж потвър
ждава, че народите в света 
не искат нови войни и разп
лата между блоковете, но мир и 
свободно развитие. Великите 
сили подобриха взаимните си 
отношения. В Европа с успеш 
ното провеждане ,на Конферен 
цията за сътрудничеството и 
сигурността в Хелзинки са на
правени първите крачки към 
постепенното надделяване на 
блоковата подялба и подобре
нието «а 
между европейсните народи.

(На 2 спгр.)

Ние винаги изхождахме от 
това, че необвързаните страни 
са част От света, изпълнен с 
противоречия и стълкновения, 
от които и те самите ,не сакоето
имунни, а търпят последствия 
от своята относителна нераз
витост. «Политическите и ико
номическите проблеми, с ко
ито днес се борят необвърза
ните страни в най-голямата си 
част са резултат от колониал
ното «наследство, или им се 
«натрапват отвън. Те могат да 
ое разрешават само с премах 
ването на външния натион и 
различните препятствия, нак- 
то и с упоритото съгласуване 
на взаимните интереси. Ано 
между необвързаните би се 
допуснало да се продълбоча- 
ват спорове около отделни те
ритории или гранични и по
добни въпроои, това би пред- 
ставявало заплаха за свобода
та и независимостта на всич
ките заедно.

ЕПОХАЛНИ ПРОМЕНИ
От нашата Първа конферен

ция до днес в света наисти
на дойде до епохални проме
ня. Да си припомним само, 
че тогава овековечаването на 
блоковата подялба изглежда

ше почти неминуемо, а право
то в тесния кръг на силите 
да се решава за съдбата на 
другите
вено. Противоположно на то
гавашната неизвестност и го
лемите опасности студената 
война да се превърне в ядре
на катастрофа, се стигна до 
намаляване на напрежението 
и започна организирана борба 
на необвързаните страни за 
нови принципи, въз основа на 
ноито да се разрешават круп 
«ните международни проблеми 
и изграждат нови, по-справед
ливи международни отноше
ния.

" ' 5 - ' -У - ^
Югославсният президент Й. Б. Тито говори

:
беше неприносно- в Коломбо

ния са все още присъщи. По 
ради всичко това необвърза- 
ността никак не може да се 
ограничи на тесните рамки на 
развиващите се 
на така наречения трети свят,

в разрешаването на междуна
родните проблеми.

Необвързаните 
борят за най-широките 
реси на цялото човечество, а 
не за някои свои тесни цели. 
Затуй около тяхната платфор
ма се събираха все по-голям 
брой страни. Те не се затваря 
ха в собствен кръг, но насто
яваха да сътрудничат с всич
ки страни, ноито в своята по
литика се вдъхновяват от съ
щите или подобни стремежи.

Необвързаността днес наис
тина стана световна политика, 
защото изхожда от интеграл
ните световни интереси и се 
бери за универсални рошения 
в условия, когато идеологичве 
ните и много дру^и разделе-

страни се 
инте- сътрудничеството

страни или

ДЪЛБОКИ СА КОРЕНИТЕ НА ЕДИНСТВОТОБлагодарение усилията на 
необвързаните, социалистичес
ките и другите миролюбиви 
страни, нанто и на воични лро 
греоивни и 
сили в света са 
големи успехи в освобожда
ването на народите и човека. 
Разлагането на колониалната 
система е нъм своя край. По
литиката на студената война 

неуспех. Укрепват

вързаните страни. На пулсното 
летище другарят Тито в при
съствието на висони югослав 
ски личности и членовете на 
делегацията за югославската 
общественост даде изявление, 
в което изтъкна:

— Пристигаме от Конферен 
цията на необвързаните стра
жи в Коломбо, която представ 
лява събитие от извънредно 

Мога

На 22 август т. г. град Пула 
«и цяла Истрия «най-тържестве- 
но посрещнаха президента Ти
то и югославската делегация, 
която в Коломбо присъствува 
на Петата конференция на

ЗАЯВИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 
СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО СИ ОТ 
КОЛОМБО ____ ____
ръководителите на държавите 
или правителствата на необ-

демократически 
постигнати

От 16 до 19 август т. г. в столицата на Шри Лаика Коломбо 
се проведе Петата конференция на необвързаните страни. В работата 
на тази историческа среща взеха участие 114 делегации на 86 държави 

10 страни наблюдатели, 7 гости и 11 международни организа
ции д освободителни движения.

В работата на Конференцията участвува и делегация на СФРЮ 
в следния състав: президентът на Републиката ЙОСИП БРОЗ ТИТО, сек
ретарят на Изпълнителното бюро на Председателството на ЦК на СКЖ 
СТАНЕ ЛОЛАНЦ, подпредседателят на Съюзния изпълнителен съвет и съ
юзен секретар на външните работи МИЛОШ МИНИЧ, подпредседателят 
на Съюзния изпълнителен съвет БЕРИСЛАВ ШЕФЕР и членът на Пред- 

СФРЮ ЦВИЙЕТИН МИЯТОВИЧ.

г>ретърпя 
съпротивата на блоковата под 
ялба и надпреварата като ис
тинска опасност за световния 
мир. Води се борба за нови 
справедливи 
международни 
отношения. Народите решител 
но се противопоставят на раз 
ни доктрини и опити за уста
новяване на сфери на 
ние и отхвърлят разни чужди 
модели в своето развитие.

историческо значение, 
да кажа, че нашите очаква
ния по отношение на успеха 
на Конференцията напълно се 
осъществиха. Убедени сме, че 
тя непосредствено и трайно 
'положително ще се 
на международните отноше-

— членки,
и равноправни 

икономически I

отрази

мия.влия-
КоломбоКонференцията в 

манифестира силата на Дви‘ 
жението нато самостоятелен 
фантор в международните от
ношения. Тя силно показа, че 
меобвързването е световна по
литика с цялостен поглед на 
международните отношения и 
пътищата за решаване на 
'проблемите, с които се сре
ща цялата международна об
щност.

И което е най-съществено
то, потвърдено е съгласието 
по най-важните международни 
въпроси и потребата за един 
отво и солидарност като пред 

(На 3 стр.)

ПРИНОСЪТ НА НЕОБВЪРЗА- 
НИТЕ седателството на

По време на срещата президентът Тито разви неуморна полити
ческа дейност в разговорите с много държавници от необвързания свят. 
Другарят Тито бе най-авторитетният и най-почитан държавник, като 
един от основоположниците и най-далновидни проповедници на свят оез 
блокове. Речта на президента Тито, следена с небивал интерес от цялата 
световна общественост бе оценена като голямо събитие и далновиден до
кумент и програма на движението на необвързването.

Следващата, шеста среща иа необвързаните, ще се състои през
1 ■'•ч-г':: '

Необвързаните страни изра
зявайки най-дълбоките теж«не- 
ния на човечеството и изли
зайки с нови идеи и принци
пи, дадоха голям принос нъм 
осъществяването на 
ните цели. Нато изхождаме от 
схващането, че оветът съдбов 
но е свързан, ние застанахме 
в защита ,ца мира, за правото 
на всеки народ да рошава за 
своята съдба и да участвува, 
равноправно с другите народи,

посоче-

1979 година в Куба.



ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРЕД ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В НОЛОМБО вид, на първо място, универ
салното прилагане на принци
пите на активната и миролю
бива новгзистеиция, на по-на
татъшното 
на идеите и 
необвръзаността 
чаоти на света и на демокра
тизацията на международните 
отношения.

Сигурно е, в центъра трябва 
да бъде още по-енергичното 

започнатата

подчертае, че необвързаните 
с-трани няма да отстъпят от 
овоите принципи, съчиняващи 
основата на тяхната независи
мост, равноправие и суверени 
тет над техните природни бла
га и воични икономически ак
тивности. Само върху тези ос 
нови те ще продължат да 
участвуват- в преговорите.

ГОЛЕМИ ОТПОРИ

С&ИО ЕДИННИ СМЕ СИЛНИ разпространение 
принципите на 

във всички

(От 1 стр.)
Сега трябва да се изпълняват 
решенията на тази Конферен
ция, защото досега, за съжа
ление, -малко е направено.

последствия 
от намаляване ,на напрежение
то още не се чувствуват в 
другите области на света. 
Още повече, напрежението и 
надпреварването във въоръжа 
ването обвземат нови страни 
и региони, което е в разрез 
с интересите на мира и си
гурността, които са неделими. 
Съживяват се дори и тенден
циите за създаване на нови 
сфери на влияние, докато ня
кои кръгове загатват и за пра 
вото на намеса с цел да се 
попречи на самостоятелното 
развитие и на вътрешните де
мократически промени в от
делни страни, да се свалят 
независими и прогресивни ре
жими.

Считам, че и настоящата на 
ша Конференция трябва реши
телно да се застъпи намалява 
нето на напрежението да об
хване цял свят и всички об
ласти от отношенията между 
страните. Защото разрешава
нето на основните междуна
родни проблеми не е вече 
възможно без участието на 
всички страни върху равнопра
вни основи и чрез универсал
но прилагане на принципите 
на активна и миролюбива но- 
егзистенция.

Считам, че е дошло време 
да се раздвижи най-широка 
международна акция под опе
кунството на ООН за по-бързо

ТРЯБВА ДА СЕ ОТСТОИ страни. Промените в тази об
ласт са историчеона необходи 
мост, защото съотвествувау 
на съвремените потреби и се 
основават върху принципите, 
отразяващи интересите не са
мо на развиващите се стра
ни, но 'и на развитите страни, 
т. е., на цялото световно сто
панство. Трябва ясно да на- 
жем, че в тана набелязаната 
политика ще устоим докрай 
без оглед на трудностите, ко
ито срещаме.

Продължаването на надпре
варването във въоръжаването, 
което вече достигна огромни 
размери, все повече става 
еди,н от главните източници 
на нестабилност, напрежение 
и опасност за мира и сигур
ността в света. Затова трябва 
да се предприемат нови ини
циативи и да се полагат нови 
усилия, та надпреварването 
неотложно да спре и да се

продължение на 
борба за нови международни 
икономически отношения, осо
бено за помощ на страните, 

найиизостанали

I •
Доволното н® 00 изяви по- 

голяма политичеона готовност 
от икономически най-мощни
те и най-развитите страни, 
всичките тези прблеми и по- 
нататък само ще се изострят. 
А от това ще имат загуба и 
развитите страни.

Четвъртият УНКТАД също 
не донесе очаквания прелом 
и остава да с0 види дали и 
ония решения, които са съгла 
сувани, ще се претворят в жи-

Положителни
икоито са

най-много чувствуват
неблагоприятните све- 

ннонрмически процеси.

тежест
та на 
товни

ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ

Необвързаните страни поеха 
част от отговорност засвоята

създаването на по-справедлив

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК
нризноБлизкият изток днес е най-опасното 

огнище. Подкрепян от нянои велини сили Израел е 
главната причина за това положение, защото не се 

„7 своята агресивна политииа на анексия и 
окупация на арабски територии. Още повече, той за-

Голяматерора над палестиисиото население, 
отговорност носят и ония, ноито и с икономическа 
помощ, дават възможност той тана да се държи. 
Трябва да се попречи на всеии опит за „разрешава
не” на тази криза в ущърб на палестинския народ.

нолното се може

силва

Необходимо е, също тана, 
по-сноро да се разреши кризата в Ливан. Трябва да 
се обезпечат единство, суверенитет и териотариален 
интегритет на необвързан Ливан и да се защитят ин
тересите на палестинците.____________________________

свят. Манто и досега, те са 
готови равноправно да сътруд 
кичат с всички в света в 
осъществяването на тази ре
волюционна задача. Туй своя
та историческа мисия ще из
вършват дотолкова по-успеш
но, доколното постоянно ук
репват своето единство и вза
имна солидарност. Като вести
тели на нови международни 
отношения за тях трябва да 
се борим и във взаимното 
сътрудничество и в отношения 
та с другите.

Това значи, че и тук в Ко- 
ломбо трябва да оставяме по 
страни всичко онова, ноето мо 
же да ни разделя временно 
и да. се насочваме към онова, 
ноето ни е общо и ноето ни 
обединява. С други думи. ано 
иснаме да, залазим единство
то и дееспособността на не
обвързаните в интерес на по- 
ефинасното разрешаване на 
най-крупните 
проблеми, тогава необвързани
те страни своите, междудържа 
вни проблеми трябва да раз
решават на Друго място и в 
друго време. Ние имаме пред
вид, че в променения свят все 
ни народ ще може по-лесно 
и по-бързо да осъществява 
своите законни интереси и да 
разрешава своите проблеми. 
Поради това укрепването на 
нашето движение — на база-

вота. На настоящ070 заседа
ние още веднаж се потвърди, 
че установяването на но«и от
ношения остава като основа 
за всички преговори. В също
то време с0 показа, че има 
и големи отпори, ноито му се 
оказват. Крупна е историчес
ката отговорност на 
ония, които дават отпор на 
тези отношения.

Нашата конференция се гтро 
вежда в един преломен мо
мент «а нашето 
Светът много очаква от наето 
ящето досега най-голямо сьб 
рание на необвързаните стра
ни. Това е и разбираемо. За
щото необвързаните страни 
никога не правеха само иден
тификация на проблемите, но 
винаги излизаха с конкретни 
програми за тяхното разреша
ване.

Затова наш дълг е и сега 
да формулираме и приемем 
необходимите решения за 
още по-ефикасен принос в из 
праждането на нови междуна 
родни политически и икономи
чески отношения. Имам пред-

СЪТРУДНИЧЕСТВО с всичнипостигне споразумение относ
но мерките на действително
то разоръжаване. Защото в 
това отношение, за съжале-

Необвързаните и други раз
виващи се страни вече започ
наха да изоплзват своите ог
ромни потенциали и възмож
ности за взаимно сътрудниче
ство. В тази насока те вече 
.осъществиха огромен напре
дък.

Паралелно с тези усилия, не 
обвързаните и другите развива 
щи се страни се застъпват за 
конструктивно сътрудничество 
с всички останали страни ка
то изхождат от взаимната за- 
вйоимост с цел да се установ
ява нова структура на стопан
ските отношения в интерес на 
целокупната международна об 
щност, а отделно за по-ускоре 
но развитие на развиващите 
се страни. Такова сътрудниче 
ство изисква решително пре
творяване в живота на прие
тите решения, без което пре
говарянето би загубило всеки 
смисъл. Следва яоно да се

всички

НАТИСК

Някои сили вместо да приемат подадената за 
сътрудничество ръка, не се отказват от опитите с на- 
гиск и намеса, дори и с намеса със сила, да не

обвързаните или нянои от тях 
политика. Това особено се

време.

рушат единството на не 
да подчинят на своята 
изяви по време на подготовката на настоящата кон
ференция. Зачестиха и опитите да се подрива въ- 
т технитетрешната стабилност на отделни страни и 
правителства. Използват се и известните различия и 

между отделни необвързани страни. Още по-спорове
вече, тези сили се опитват да ги раздухват, за да 
могат в един така важен момент за нашето движе-

необвързанитеда паразилизират акцията нание 
страни. м еж дународни

ние, не се е отишло напред. 
Това показва и факта, че все 
още не е постигнато съгла- 
оие за свикването на светов
на конференция по разоръ
жаването. Поради това счита
ме, че сега трябва да се вър
ви към свикване на специал
но заседание на Генералното 
събрание на Обединените на
ции.

Непрекъснатото задълбоча
ване на яза в световнотто 
стопанско развитие и постоян
ното влошаване на положени
ето в развиващите се страни, 
представляват днес едно от 
най-опаоните огнища на изо
стряне *на положението и на 
стълкновения в света. Вее 
още не са взети мерки, кои
то да вливат надежда, че то
ва крайно загрижващо поло
жение ще започне да се мег 
ни. И което е още по-тежко, 
последствията Оу дълбоната 
икономическа криза, която 
обхвана много области на ове 
товното стопанство, се, прех
върлят върху развиващите се 
страни, което още повече вло 
шава тяхното положение.

Събитията, крито последва
ха след Алжирската конфе
ренция потвърдиха оггравда- 
жостта на нейните решения и. 
предложения. Борбата за ус
тановяване на нов междуна
роден икономически порядък 
днес прониква почти всични 
активности без оглед на съ
противата на някои. развити

разрешаване на кризи и анут- 
ни проблеми. Разбира се, и 
великите оили би трябвало да 
се включат в тази активност, 

да може веднаж по-бързо 
да се тръпне напред.
за

КуятстНо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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та на единството, солидарност
та и сътрудничеството 
една от най-важните задачи

е
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щото. считаме, че това, което 
застъпваме е в интерес на 
всички. Що се касае до необ
вързаните страни, уверен- съм, 
че те упорите ще продължат 
със своята! мисия в сътрудки
чество с всени, който го прие 
ме. От своя страна,. Югосла
вия и- занапред 
всички свои сили

ще полага 
и потенци. 

историческиал>и в този наш 
похват.БЕЗ ДУМИ
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ДЪЛБОКИ СА КОРЕНИТЕ 

НА ЕДИНСТВОТО
(От 1 стр.) ложениет-о на разбиващите се 

страни. В това отношение е 
направена крупна крачка на
пред, 'особено по отношение 
конкретизацията на вече прие 
тите становища.

цяло изпълнихме. Югославия 
както в подготовката, така и 
в самата Конференция участ
вуваше дейно. Тя даде редица 
конкретни предложения и ини 
циативи, които са оценени ка 
то значителен конструктивен 
принос, особено за укрепване 
на единството и още по-добро 
то ' международно сътрудниче
ство. Ние и в бъдеще ще дей
ствуваме е тази насока, защо- 
то сме убедени, че от това 
в най-голяма степен зависи 
ролята и акционната способ
ност на необвързаните стра-

поставка за успешно влияние 
върху хода на събитията в 
света. Показа се, че корени
те на единството са дълбоки, 
и че съвместните цели и ин
тереси на необвързаните стра 
ни са много по-силни от раз- 

върху

};
ВЪЗХОД НА НЕОБВЪРЗАНОС
ТТАпогледителинията в 

поотделии въпроси. Тези раз
личия и не дойдоха До някой 
особен израз на Конференци-

Една от характеристиките на 
сегашната среща лежи в за
силената заинтересованост на 
всички страни 
за успех на политиката на не
обвързването като цяло, накто 
и за още по-видно собствено 
участие и роля в движението.

Основоположниците на необвързването: Тито, Насър и Неру
ята, нито в който и да било 
момент поставяха под въпрос 
пълния й успех. Още повече, 
Конференцията допринесе за 
създаването на атмосфера и за 
по-реално съблюдаване на би- 
латералните проблеми и тях
ното решаване в духа на оне
зи принципи, за които полити
ката на необвързването вина-

участнички

От Белград до Коломбо
ни.

1961 година — Белградска конференция .на необ
вързаните. Участвуват 25 необвързани страни и 
3 страни — наблюдатели.
1964 година — Каирска конференция. Взимат уча- 
отие 47 членки на необвързаното движение и 10 
наблюдатели.
1970 година — Конференция на необвързаните в 
Лусана. 55 членки и 9 наблюдателен.
1973 година — Алжирсна конференция на необ
вързаните. Пълноправни членове — 75 страни, 
•представители на 16 освободителни движения и 
9 гости и наблюдатели.
1976 година — Петата конференция на необвър
заните в Коломбо (Шри Ланка) от 16 до 19 ав
густ. В работата на срещата взеха участие де
легации на 86 държави — членки, 14 народоосво- 
бодителни движения, 14 гости и наблюдатели или 
общо делегации на 114 отрани.

★
Приемането на нови члено

ве и наблюдатели и присъс
твието на нови пости показа, 
че движението на необвързва 
нето е постоянно във възход, 
и че е открито за всички оне 
зи, които приемат неговата 
платформа и са готови да ни 
се приобщават в укрепването 
ма собствената си независи
мост, опазването на мира и 
подобряването . на равноправ
ното международно сътрудни
чество.

НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
! ★Аз и членовете на нашата 
делегация имахме и много по

ги се застъпваше. отделни срещи с представите
ли на редица страни. Водихме 

както за работата
★Разискванията на Конферен

цията дадоха всестранен и 
съдържателен анализ на сега
шните международни отноше
ния. Тя бе открита нъм съще 
отвените политически и иконо 
мически проблеми. В приетите 
решения е изразена готовност
та на всички участници да се

разговори 
на Конференцията и актуални 
те международни проблеми, та ★
ка и ,за развитието на дву
странното сътрудничество.

За всично това нашата об
щественост сигурно е добре 
осведомена посредством наши
те средства ма информация 
— на първо място телевизия
та — които този път имаха 
и специална задача гласа и 
поръките на Коломбо да раз
пространяват навред из света.

★
Важни са и решенията, от

насящи се до координацията 
и обезпечаването на по орга
низирана активност на необ
вързаните страни.

ангажират и превземат своя 
дял на отговорност за тяхно
то провеждане.
I

Тези решения са съдържани 
в Политическата и Икономи- 

в Ак-
Общите резултати са още 

по-значителни, ако се имат ПЪПЕН УСПЕХ НА СРЕЩАТА В КОЛОМБОческата декларация и 
ционната програма. В същност 
това е по-нататъшна разработ-

предвид силните отпори и на
тисци, пред които като нико
га досега бяхме 'изправени по 
време на подготовката на >Кон- 

в тече-

И ние както и всички участ- 
Коломбо новиници поехме в 

задължения. Затова всички на- — ИЗТЪКНА СИРИМАВО БАНДАРАНАИКЕ
— Конференцията на необ

вързаните постигна пълен ус
пех. Всички необвързани стра
ни дадоха свой пълен принос,
<и аз специално желая да се 
заблагодаря на президента Ти
то, на югославското правител
ство, както и на югославската 
телевизия за помощта, която 
ни оназаха, та за този успех 
-и работата на Конференцията 
на необвързаните да знае це
лият свят.

Това заяви на 23 август ми
нистър-председателят на Шри 
Ланка Сиримаво Бандаранаи- 
ке в разговор с членовете на 
югославския екип на телеви
зията, който почти един ме
сец работеше в Коломбо, оси
гурявайки телевизионни пре
давания от Петия самит за 
югославската радио-телевизия 
и за много други телевизиони 
мрежи в света.

ка на основните поставки на 
политиката на необвързването 

междуна-

— Искам от името на наро
да и правителството на Шри 
Ланка както и от свое лично 
име да заблагодаря на прези
дента Тито и на югославското 
правителство за помощта, ко
ято ни оказаха в осъществя
ването на нашето 
светьт да бъде напълно осве
домен за орещата на необвър
заните — изтъкна между дру
гото Сиримаво Бандаранаике.

За югославоните телевизи
онни зрители от тук редовмо 
са излъчвани предавания на 
пет езика. За останалите кра
ища в света предаванията са 
•продължили повече от 3 хиля
ди минути (50 часа). Тези 
предавания са следени от ми
лиони хора и в най-отдалечни- 
те краища на света — Европа, 
Латинсна Америка, Африка’ 
Близки Изток и Азия.

ши обществени, самоуправите-
ференцията, както и 
ние на нейната работа. Това 
бяха различни опити необвър
заните страни да се застра
шат и да се влияе върху ха- 

ориентацията

лни и държавни органи ще 
трябва да се ангажират в по- 

провеждане
съгласно сегашната 
родна обстановка. Подчертано 
е, че е в постоянен възход 
ролята на необвързаните стра 
ни в борбата за коренно изме 
нение на неравноправните ме-

следователното
приетите решения. Защото 

това е пътят на по-нататъшно-
на

желание
на то укрепване на авторитета 

на нашата страна и на нейна
та позиция в международните

рактера и 
тяхната активност.ждународни политически 

икономически отношения.
и

Правено е всичко да се на 
руши единството на движение 
то или то да се подчини на 
политиката на други междуна 
родни фактори. Конференция
та обаче още повече заздра
ви единството на не°бвързани 
те страни.

отношения.
На Конференцията бяха раз

гледани всички 
проси на днешния свят. С оп
равдание специално внимание 
бе посветено на икономичес
ките проблеми, относно на пъ
тищата за промяна на сегаш
ните несправедливи междуна
родни икономически 
ния и за подобрение на по-

На края още един път не
прав и- 

Шри

по-важни въ-
кам да благодаря на 
телството и народа на 
Ланка на извънредното госто-
любие, а специално на г-жа 
Сиримаво Бандаранаике за 
вниманието, което ни бе по
светено и за успешното во
дене на Конференцията.

Що се касае до нас, ми- 
своята задача,оля че ние 

своя дял на отговорност из-
отноше-

ПРЕДСТАВА ЗА УТРЕШНИЯ СВЯТ

необвързаността, за нойто се оп- 
има още. Прео-

По пътя на
ределихме, имаше трудности и ще ги 
долявахме ги чрез договаряне и

излизахме по-мощни. Ано днес
действувайки иато 

опититецяло винаги 
за подкопаване и намаляване на движениенашето

това е затуй, че унрепваме и за- 
ущърбса по-агресивни,

отношението на силитещото се променя всепозиции и неоправдани привилегиина ония, чиито 
повече са доведени под въпрос. В нашите решени..

представа на утрешния свят,и програми е дадена 
чието осъществяване не може да се спре.

самаНо тази представа не ще се осъществи
себе си — за 
щата конференция протече в знай на договор за на- 

©ще по-успешна борба и действуване.

нея трябва да се борим. Нена настоя

щата
Президентът Тито: В нашите решения и програми е дадена визията на утрешния свят...I.
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СДРУЖАВАНЕ НА СРЕДСТВА И ТРУД

ОТ 1 СЕПТЕМВРИ ЗАПОЧВА

ЗАПИСВАНЕ НА 

НАРОДЕН
БАУШНИЦА: ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСНОТО СТОПАНСТВО

ЗАЕМи неспазването на вече под- 
възпроизводствени писаните споразумял.

Бавното разрешаване на то
зи въпрос затруднява и без 
това тежкото положение на 
„Таламбас", който е почти без 

Кооперациите се оборотни средства.
Условия за по-съвременно 

големи пари за организиране на селсносто- 
производителите. ланското производство, специ

ално животновъдството, в об
щината има. Понастоящем се 
отглежадт 17 000 бройки едър 
добитък, към 22 000 овце и 
над 10 000 свине. Този живот
новъден фонд може да 'бъде 
добра основа за организи
ране на по-гол им о производ
ство, 1но липсата на прера
ботвателни мощности, както и 
удребнеността на селскосто
панските организации бавят 
сдружаването.

Положението на селскосто- 
производство в .Ва

на добитък и доставка на се
мена
материали. Съвсем малко вни
мание се отделя на производ
ството. При изкупуването нер
ядко стават и ред но;;1,слани 
явления, 
наддават, а мнозина матрапа. 
зи взимат 
сметка на 
Единствено в производството 
на мляко е установена добра

ланското 
бушнишка община беше тези 
дни предмет на обсъждане в 
Изпълнителния съвет на Об
щинската скупщина. В разгле
даната информация за състо
янието «а селското стопанство

и

Във всички общини на Нишки и Юж- 
номоравски регион в пъден ход е подготов
ката за записване на народен заем за из
граждането на антомагистрадата „Брат
ство—единство" Белград — Ниш и урежда
нето на басейните на реките Дунав, Сава 
и Морава.

Само в Нишка община 
над 800 пункта за записване 
15-те общини в региона ще се съберат към 
340 милиона динара.

В 13-те общини на Южноморавския 
регион са формирани над 1100 пункта. Пла
нирано е да се запишат около 150 милиона 
динара народен заем. Обществено-политиче
ските организации в региона са дали пре
поръка гражданите и трудещите се да за
писват заем според икономическото си със
тояние при пълна демократичност и воля 
на всеки гражданин. Настанените на рабо
та предимно се изясняват да запишат сума 
в износ на едномесечен личен доход. Така 
ще участвуват в акцията и пенсионерите, 
самостоятелните занаятчии и упражняващи
те свободни професии.

В местните общности се води акция и 
селскостопанските производители да уча
ствуват според реалните си материални 
възможности.

Записването на заема ще продължи от 
1 септември до 30 ноември т. г. Внасянето 
на записаните суми в една или най-вече 24 
вноски ще върши от 1 декември 1976 до 1 
декември 1978 година.

Общата сума на заема възлиза на 3 ми
лиарда динара.

и самоуправителното сдружа
ване в общината бе изтъкна
то, че този стопански отрасъл 
се среща с редица трудности.

са създадени 
на заема. В

КАДРИ И ИМА И НЯМА

Земеделските кооперации 
в Бабушнишна община почти 
са без специалисти и средни 
технически кадри.

Но и петте специалисти, 
колкото работят в общината
— не работят в селсното сто
панство. Трима инженери-агро
номи работят в търговията, а 
и останалите не се занимават 
с производство.

Затова днес все повече се 
говори За организиране на ед
на съвременна селскостопан
ска служба, която да помог
не постиженията в селското 
отопанство да се прилагат на 
практина.

Ако се има предвид все 
по-големия интерес на селско
стопанските производители за 
сдружаването (в Бабушницз 
има 208, в Звонци 90, Лю5с- 
раджа 66 и Велико Бонинцн
— 50 сдружени производите
ли), тогава е явно, че трябва 
да се предприемат спешни 
мерки за използване на налич
ните възможности за развитие 
на селскоотопанското произ-

Деловото сдружаване на водство в общината,
производителите с основните 
организации на сдружения тр
уд в е още в началото си.

От една година насам се
правят опити за обединяване 
на съществуващите коопера
ции и ветеринарната станция 
в единен промишлен комби
нат, към който по-късно да 
се приобщят „Таламбас” и го. 
отилничарското предприятие 
„Църни връх”. Тази идея все тел от в о 
още не е осъществена, пре
димно поради създаденото не. 
доверие и несигурност, както

В Бабушнишна община има условия за развитие на жи
вотновъдството

И въпреки благоприятните 
климатически и почвени усло
вия
ревица1 пшеница, фураж и по
чти всички видове овощия и 
зеленчуци, Бабушнишна общи
на внася тези продукти, а от 
над 30 хиляди хектара обра
ботваема площ не се получа
ват възможните добиви. И 
вмеото да се осъществяват 
„пазарни излишеци” — в об
щината се купува брашно и 
др. стоки.

Главните причини за съще- 
ствуващето положение са: 
олабите пътни съобщения, ли
псата на работна сила 150 на ма. 
сто от населението в община
та е над 50-годишна възраст), 
удребнеността на имотите, 
липсата на селскостопанска 
механизация, кадри и др.

Това нещо забавя развитие
то на селското стопанство за
силва миграцията на населе
нието извън - общината.

организация. Млякото се из
купува за млекарата в 11ирот, 
а с млекопроизводителите вс
яка година се сключват дого
вори. Снабдяването в Бабуш- 
нишка община организират ос
новната организация „Галам. 
бас” и „Агрокомбинат” — 
Ниш. Двете търговски орга- 
низаци нямат уточнена орга
низация и често между тях 
възникват недоразумения, тъй 
като взаимно си конкурират.

Всяка от четирите коопера
ции за своя сметка уговаря 
производството, а преработва
телни мощности в община ня-

за отглеждане на ца-

СДРУЖАВАНЕТО
Ст. Ст.

М. А.

ПРЕД ЗАПИСВАНЕ НА НАРОДЕН ЗАЕМ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Очаква се сума от около 8 милионаКОНСТИТУЦИОННО УСТРОЙ 
СТВО НА ОСНОВНИТЕ ОРГА 
НИЗАЦИИ В СЕЛСКОТО сто 
ПАНСТВО

Раздвижената в СР 
всенародна акция по записва
не ,на народен заем за стро- 

на автомагистралата 
Белград — Ниш и уреждането 
на реките Морава, Сава и Ду
нав, в Димитровградска обици-

Србия на намери широка подкрепа. 
Създаденият комитет по реа
лизация на народния заем ра
зви твърде оживена и после
дователна дейност през лет
ните месеци юли и август и 
привежда подготовката към 
края.

На територията на Димит
ровградска община вече са 
определени общо 75 записва- 
телни места (40 общи и 35 в 
организациите на сдружения 
труд).

Условията за заемодателите 
са твърде благоприятни: дава 
се лихва от 10°/о. Връщането 
на заема е в срок от 5 годи

ни и започва да тече От 
февруари на 1980 година.

В Димитровградска община 
координационния комитет 
на становище, че в организа
циите на сдружения труд зае
тите лица да внесат по едно
месечния си личен доход. То
ва мнение намери широк от
клик и вече по него се изказ
ват ръководствата на отделни 
общ еотв ено-политич ес ни 
низации и институциите.

Както се очаква, трудещите 
се в Димитровградска общи
на ще запишат към осем ми
лиона динара народен

Акцията е в ход.

1

Понастоящем в Бабуш ниш
ка община има 4 земеделски 

ветеринарна 
станция. Кооперациите дейст 
вуват самостоятелно. Занима 
ват се предимно с изкупува 

про
дукти и снабдяване на насе 
лението с възпроизводствени 
материали, и с изключение на 
нооперацията

е
кооперации и

не на селскостопански НА СЪЮЗНАТА ТРУДОВА АКЦИЯ „НИШ 76”

орга-

Братска бригада »Милентие Попович« 

Босилеград — Църна трава
в Бабушнишца 

— и с търговия. Селскосто
панското производство в об
щината все още е екстен
зивно; малко се използва сел заем

Ст. Наскостопанска механизация, 
само кооперациите в Бабушни- 
ца и Звонци се занимават и 
с угояване ма добитък. Вете
ринарната станция лък оказва 
ветеринарни услуги като вър
ши и изкуствено осеменява
ме ма крави.

От 8 август т. г. на съюз
ната трудова акция „Ниш 76” 
работи и съвместна Братска 
младежка трудова бригада 
„Милемтие Попович”, съставе
на от младежи и девойки от 
Босилеград и Църна трава. 49 
души, предимно средношкол
ци, работници
девойки от селата, ще рабо
тят до 4 септември т. г.

Бригадирите от Босилепрад 
и Църна трава работят на из
граждане насипа на р. Ниша- 

се ва, като и построяването на 
тротоари в центъра на Ниш.

След първата 
братската

десетдневка 
младежка бригада 

„Милемтие Попович” бе пох
валена. През втората — тя се 
бори да стане ударна. Брига
дата издава овой „Бюлетин”, 
чиято първа книжка е посве
тена на Босилеград.

Досега бригадата на строе
жите посетиха председателят 
на Общинската скупщина, се
кретарят на Общинския коми
тет на СКС и директорът на 
Учебния център „Милентие 
Попович" от Църна трава.

Сурдулица

Успешна подготовка
Досегашната подготовка 

всички трудови организации и 
местни общности обещава пъ
лен уопех на акцията по за
писване на народен заем и в 
Сурдулишна община. Форми
рани са координационни тела 4 
и определени пуннтове за за
писване на сумите, така че

във всеки трудов човек и гражда
нин ще може леоно да се от
зове на тази важна обществе
на и икономичеона акция.

В трудовите организации до- 
образувани 35 

общности 25

КООПЕРИРАНЕТО НЕ ВЪРВИ и младежи и

И четирите земеделски коо
перации имат производствено 
сътрудничество с производи
телите. Засега обаче то 
свежда главно на изкупването

сега са 
•местните 
ктове за записване на 
ден заем.

а в 
пун- 

н арс- 
Ст. С.

Ст. Н.

СТРАНИЦА 4
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ПО ПОВОД ПРЕБРОЯВАНЕТО НА СЛОВЕНЦИТЕ И ХЪРВАТИТЕ В АВСТРИЯ

На 29 август - граничен 

събор в ДимитровградОСТЪР ПРОТЕСТ НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ РАБОТНИЦИ Традиционният събор на 
нрайграничното неселение в 
Димитровград ще се състои 
на 29 август т. г. Границата 
ще бъде отворена от 6 часа 
сутринта до 18 часа вечерта.

На събора в Димитровград 
търговсните организации ще 
продават всички видове тър- 
говсно-промишлени стони. Бан 
ките ще вършат обмен на па
рите, чиито курс ще бъде оп
ределен допълнително.

Нашите граждани ще могат 
да идват само с личен пас
порт.

На събора ще бъде изпъл
нена съвместна нултурна про
грама, в ноято ще участвуват 
самодейците от Димитровград 
и българсни самодейци.

Предвижда се засилване на 
транспорта от вътрешността 
до Димитровград и обратно.

Над хиляда работници 
двете най-големи 
организации в Димитровград
ска- община — „Тигър — Ди
митровград" и Свобода"
18 т. м. устроиха протестни съ 
брания. От овое 
името на останалите работни
ци от димитровградска проми
шленост чрез Общинския син
дикален отправиха остър про
тест до Съвета на Съюза 
синдикатите в Югославия сре
щу решението на австрийско
то правителство за преброява
нето на словенското и хърват
ското национални малцинства 
в Австрия. В зротеста се «аз- 
ва:

— Като числящи се към 
българсната народност, относ
но българското национално 
малцинство, което ползва вси
чки национални права на рав
ноправни граждани в СФРЮ, 
енергично протестираме сре
щу решението на австрийско
то правителство за преброя
ване на словенското малцинст
во и градишчансните хървати 
в Австрия. Считаме, че нару
шаването на Държавния дого
вор и преброяването предстат 
влява типичен пример на на-| 
ционално угнетявано и непри- 
знаване на основните нацио- 
онални права на словенското 
и хърватсното малцинство.

Чиапенността на едно мал
цинство не е никакво условие

от за признаване или отричане 
на неговите национални права, 
па затуй се застъпваме за при
знаването им на всички права. 
Не ябълка на раздора, а моето, 
ве на сътрудничество трябва 
да бъдат националните малцин
ства в дадена страна.

Решението на австрийско 
правителство е акт, насочен 
не само орещу словенците и 
градиш чан ските хървати в Ав
стрия, но и орещу всички на
роди и народности на СФР 
Югославия и затова решител
но настояваме за спазване на 
Държавния доповор, като 
единствено правилен път за 
решаването въпроса за мал
цинства".

стопански

на

име и от
Ст. Н.

ПЛОЧА
на ПЪРВИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА СК
Преди известно време в се

ло Плоча бе създадена първи, 
чна организация на Съюза на 
комунистите от седем членове 
— селскостопански 
дители.

местна общност трябва да 
действува и партийна органи
зация. Това ще допринесе за 
укрепване на идейно-политиче
ското и акционно единство на 
организираните социалистичес
ки сили в тези среди за 
успешно осъществяване на 
всички поставени задачи...

Ст. Н.

РАЗИСКВАНИЯ ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД произво-

СЪГЛАСУВАНЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА Досега в селото имаше са
мо двама членове на СК, ко- 
то бяха в състава на партий
ната организация в Мусул. С 
приемането на още петима 
млади хора в СК бяха изпъл
нени условията на Устава на 
СКС за създаване на самосто
ятелна първична организация.

На първото учредително 
събрание в Плоча 

секретарят ^а 
ОК на СКС в Босилеград Го- 
не Григоров, който поздрави 
и честити на новоприетите 
членове и говори за мястото 
и задачите на организацията 
в предстоящия период.

— С формиранието па пър
вична организация в Плоча — 
заяви Григоров — ние прове
ждаме на дело програмата на 
Общинската конференция на 
СК, според ноято във всяна

Такава най-антуелна 
пред вашата местна общност 
е електрификацията. . Твърде 
удобен момент за коннретна 
изява на всеки комунист и за 
първичната организация като 
цяло в организиране на всич
ки граждани да вземат дей
но участие в акцията...

задача

партийно 
присуствуваха„Малната конституция 

или „работническа", 
нанто още наричат 
Законопроекта 
сдружения труд, ще 
повиши интереса сред 
работниците за по-ви. 
сон доход

След това Гоне Григоров го
вори за идейно-политическото 
издигане на комунистите на се 
ло и приемането на нови чле
нове в редовите им.

Накрая бе избрано ново ръ
ководство: Георги Гигов —
за секретар, Часлав Николов 
за замесшин-сенретар 
Драган Костаниев за наисер.

за

и

<
Ст. Ст.

ООСТ „Димитровград" да се 
в повече ООСТ и

в Димитров-Трудещите се 
градска община са запознати 
с разпоредбите на Законопро
екта за сдружения труд.

преустрои 
да се сдружат в трудова ор 
ганизация и по-нататък в сло 

организация на сдруже 
ния труд. По това предпоже 
ние-мнение се изказва и съм 
нение, с оглед необходимос 
тта от разширяване на профе 
оионалните служби.

В земеделската кооперация 
се полагат усилия за открива
не на такива организационни 
форми, които най-добре ще 
съдействуват за 
производствено сътрудничест
во с частните селскостопанс
ки производители.

Заслужава внимание проек- 
създаване на ООСТ от 

представителства,

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА
ТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО БЕЗ ЗАСТОИжнаВ трудовите общности досе

га са проведени по 4 събра
ния, а в първичните органи
зации на село по едно до две 
събрания. В първичните орга
низации на синдинатитм също 
се устроени по едно събра
ние, а по едно събрание са 
провели и в местните органи
зация на 1

За разлика от предишните 
години, когато обществено-по
литическата дейност през лет. 
ните месеци в Димитровград
ска община постихваше, през 
юли—август тази 
бе доста богата.

Целокупната дейност в орга 
низацията на СК бе насочена 
към претворяване в живота 
приетите програми от страна 
на Координационното тяло и 
Координационния комитет. Ко
мунистите обстойно обсъдиха 
своето място и роля в орга
низацията на ССРН. През то
зи период са сумирани и ре
зултатите по разискванията на 
Законопроекта за сдружения 
труд, а също така и обсъдена 
стопанската дейност на дими
тровградските 
предприятия за шестмесечие
то.

ши работници по 
страната, разви особено жива 
дейност върху резултатите от 
стопанисването на промишле
ните предприятия, както и за 
Законопроекта за сдружения 
ТРУД.

В подготовката за записва
нето на народен заем за авто
магистралата Белград — Ниш 
и регулацията на Морава, Са
ва и Дунав дейно се включи 
й Общинския СУБНОР.

баните в

година, тя

При обществено-политически 
в общината 

бе създадено Координационно 
тяло, Което редовно следеше 
и направляваше целокупната 
обществено-иолитичеона 
ност. Координационното тяло 
(Изготви програма за дейност, 
която въпреки колективните 
годишни почивки на трудещи
те се, проведоха доота уопе- 
шно.

Във основата ,на тази про
грама в местните организации 
на Социалистическия съюз се 
състояха конференции. На те
зи конференции до 25 т. м. бе 
обсъдена дейността на члено
вете на СК в меотните органи
зации. Също тана бе разисква 
но и по всички останали проб
леми, пред които са изправе
ни меотните организации, как 
то и за начина на тяхното ре
шаване.

Социалистическия съвместно те организации
съюз.

На тези събрания главно са 
предложения и из-издигани 

названи мнения кан трябва да 
самоуправителната деи-

се мени 
практика и как тя да се съг
ласува с разпоредбите на За-> 
конопроекта за сдружения тр-

та за 
различните 
изпълняващи условия за това.

Димитровград", 
„Ангропромет" и 
броя на работещи-

Обща оценка е, че обще
ствено-политическата дейност 
през юли—август бе доста ин 
тензивна, а за много належа
щи проблеми са намерени кон. 
нретни решения.

промишлени
„Мотел ( - 
,/Компас”, 
др., според 
те лица, изпълняват условия, 
но все още трудещите сс там 
не са заели конкретни стано-

УД.За отбелязване е, че лип
сваха конкретни мнения 
предложения за изменение и 
допълнение на определени 
разпоредби.

През юли делови групи 
трудовите организации подго- 
товиха критически анализи на 
съществуващото положение и 
насоките на по-нататъшно усъ. 
вършенст/вуване на самоупра- 
вителната практика, относно 
за отношенията в ооновните 
организациите на сдружения 
труд, общностите на интере
сите и местните общности.

През август беше организи
рано разглеждане на анализи
те на деловите групи и кон
кретно разглеждане на същи
те. Най-често с® разисква как 
трябва да изглежда бъдещо
то самоулравително устрой
ство на дадена ООСТ и тру
дова организация.

Досега се открояват някол
ко решения. Има изгледи

и
Съюзът на синдикатите, ос

вен че организира колектив
ни летувания за около 90 ду- Ст. Н.

вища по въпроса.
Еотествено, че в хода на 

разискванията по Законопро
екта за одружения труд ще 
се откроят най-добрите реше
ния. В тази насока предстои 
да се засили дейността, ноято 
поради колективните годишни 
почивни на трудещите с® в 
ооновните организации на сд
ружения тРУА< бе поотихнала.

В програмите на координа
ционното тяло при СК, ССРН, структури също бе създаден 

ра- Ноординационон комитет (от 
13 души) по записването на за 

в ем за изграждане на автомаги 
стрелата Белград 
уреждането на реките Мора
ва, Сава и Дунав. На три свои 
заседания Координационния ко 
митет разисква по подготовка 
та и хода на заема на тери
торията на общината.

в

0,т представители на всички

Съюза на синдикатите
по Занонопроек-зискванията

та, неговото претворяване 
живота и внедряване в ежд- 
невната практика, се опреде
ля като задача номер едно. 
Ето захцо през септември се 
очаква оживена активност по 
тоя въпрос.

Ниш и

Ст. Н.
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ДО НРАЯ НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО ЮГОСЛАВИЯ 1ЦЕ БЪДЕ КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

С 40 НА СТО ПО-БОГАТА РАЗМЕННИ ЛЕТУВАНИЯ 

НА РАБОТНИЦИТОВА СЕ ПРЕДВИЖДА СЪС СРЕДНОСРОЧНАТА ПРОГРАМА, ПРИЕТА ПРЕЗ ЮЛИ Т. Г.

дневна почивна на Адриати
ческо море в Петровац край 
морето. Промишлени работни, 
ци от Димитровград в три гру
пи от по пет души също пет- , 
надесет дни летуваха на Чер
но море.

Това е втора година откак 
се организират разменни по
чивни на работници от про
мишлеността на крайгранич
ните градове От двете страни.

Ст. Н.

В рамките на крайгранично
то сътрудничество между Ди 
митровградсна община — 
СФРЮ, и общините Годеч, 
Драгоман и Сливница — НР 
България, а поопециално ме
жду Съюза на синдикатите и 
профсъюза в тези общини, и 
тази година се организираха 
разменни летувания на работ
ници.

Именно 16 българсни работ
ници^ прекараха петиадесет-

Материалното богатство на 
югославсната социалистическа 
самоуправителна общност До 
нрая на настоящето десетиле. 
тие ще се увеличи общо с 
40 на сто.

граждане на „най-тесните ме
ста"
„Братство—единство" от СР 
Словения до Гевгелия, относ- та, 
но Димитровград.
I

Задачите, ноито нашата об
щност си е поставила в пред
стоящия петгодишен период

VI

са твърде обемни, сложни и 
сериозни. Тяхното 
ние ще изисква упорита рабо- 

висона
и пълна мобилизация на всич- 
ни материални и творчески ре 
сурси на нашата страна.

автомагистралатана изпълнв.

производственост

Така е записано и прието 
в Обществения план за разви
тие в периода 1976—1980 го
дина. С това се 
всични социалистически репу- 
блини и
чрез своите делегации в Снуп 
щината на Югославия.

Да посочим по-важните да- . • 
нни за бъдещето петгодишно 
развитие на страната ни: об- ; 
щият размер на материалното | 
производство ще се увелича- | 
ва с 7 на сто годишно, произ
водителността на труда с 4 
на сто, ще се построят 820
хиляди нови жилища, ще се 
настанят на работа 1,4 милио
на нови работници, средното 
годишно увеличение 
то потребление ще бъде око
ло 6 на сто, а на обществе-

оноло 7 на

Ст. Ст.
съгласиха

13областиавтономни

Производство на царевица

НА ШЕСТО МЯСТО В СВЕТА
С общия добив от де

вет милиона тона мина
лата година нашата ст
рана зае шесто място в 
производството на царе
вица. По-голям общ при
нос от Югославия са 
имали: САЩ — 147 417 
хиляди тона, Н Р Китай 
— 31 583, Бразилия — 
18 240, Южна Африка —

9 500 и Мексико — 9 300 
хиляди тона.

В Европа през 1975 г. 
пашата страна беше най- 
голямият 
на царевица, за разлика 
от 1974 година, 
се намираше на трето 
място — след СССР и СР 
Румъния.

на лично-

производител
ния стандарт 
сто...

Републиките и 
съгласно своята

когатообластите,
съществено 

променена роля и отговорност 
бъдещото развитие на фе- 

Обществе- Материалното производство расте средногодишно с 7°/вза
дерацията според 
ния план са поели задълже.

обезпечат производ
на 65—70 милиарда ни- 

елентроенергия 
1980 година и 55—58 ми-

нието да 
ството 1__. 
ловатчаса

СЛЕД ПОЛУГОДИШНИТЕ РАВ- 
НОСМЕТКИ Димитровградското 

стопанство има загуби
през
лиона тона въглища ... Наши
те рафинерии, ноито понасто- 

преработват 11,9 в 1980 
преработват 18,5

След полугодишните равно
сметки на основните организа
ции на сдружения труд — от 
общо девет, само три 
положителни делови резулта
ти. Останалите са стопанисва- 

със

ящем имат
година ще 
милиона тона нефт. Домашни
те нефтни полета трябва да 

нефт. ли през шестте месеца 
загуба.

Въпреки изказаните делови 
загуби за полугодието, състо
янието обаче не може да се 
вземе като особено тревожно. 
Но то не може да се счита и 

редица

Преди всичко има основни 
организации на сдружения 
труд, които не са изготовили 
стабилизационни програми, въ
преки че ежегодно отчитат ни
ска икономичност и произво
дителност на труда, недоста- 
таъчна рентабилност и пр. В 
тази насока Общинската снуп- 
щина отдавна е приела зак
лючение и тези основни орга
низации на сдружения труд 
да изготвят стабилизационни 
програми.

Координационното тяло при 
Общинската скупщина и пред-

С тях преди всичкодават 4,6 
Вносът на суров нефт ще се 
увеличава с 9,6 на сто, така 

на десетилетието

мил. тона се за
дължават всички ООСТ ведна
га да предприемат по-обот-ой. 
ни мерки за разкриване 
вътрешни резерви и чувстви
телно подобряване 
табилността и

но, следва да се спазват ин
струментите на разплащания. 
На отсъствията по болест тр
ябва да се отдели 
внимание. Димитровградското 
стопанство през първото полу
годие е загубило приблизител
но 1 милион динара за запла
тени боледувалия до 30 дни. 
А това пряко се отразява вър- 
върху

наче в края 
ще възлиза на 13,9 милиона

особено
на рен- 

инономичнос- 
тта, нанто и производителнос
тта на труда (от производст
во до реализация). Същевре- 
мвно следва да се предприе
мат съответни мерки за ос
вобождаване на замразените 
средотва в готова залежала 
предукция. За конкретните за
дачи, които ще се внесат

тона.
Предстоят сериозни задачи 

и пред черната металургия.
През 1980 година със собстве 
но производство Югославия 
ще може да обезпечи 80 на 
сто от стомана. Тогава ще 
произвеждаме 6,3—7 милиона 
тона стомана. Мощностите за 
производство на кокс ще на- 
растнат на 3,5 милиона тона, 
а за преработването на руди 
от сегашните 6 на 11 милио
на тона.

Производството на пшеница, 
както е набелязано в плана, 
трябва да достигне стабилната 
цифра от 6 милиона тона го
дишно. С това производство 
страната ще се освободи от 
внос на тази нултура. Царевич 
ната реколта през 1980 годи
на ще достигне цифрата от 
около 11 милиона тона зър
но, от които 1,5 милиона тона 
ще бъдат за световния пазар.
В края на десетилетието ще 
произвеждаме 925 хиляди то
на захар, 315 хиляди тона пункта в сравнение с ммнало-
олио, 3,6 милиона тона нарто- годишния период, донатю не-
фи, 1,25 милиона тона месо, неплатената продукция възли.
4,3 милиарда литра мляно... за на над 17 милиона динара.
Полевъдството ще . разполага След наллащането й отрица-
с около 400 хиляди трантора, телните финансови резултати
а обработваемите площи в през първото полугодие 
общественния сектор ще се пълно ще се погасят и това
увеличат с над 250 хиляди обнедеждва, че положението
хентари ниви. след деветмесечието

С плана се предвижда за- телно ще се подобри,
вършване на всични строещи Кон са приличните за неза- 
се железопътни линии, елек- доволителното полугодишно
трифинация на 120 км ж. п. състояние на Димитров град-
линии, реконструкция и модер ското стопанство? Главно, ■ те
низация на железопътните са От обективно естетотво —
съобщения, реконструкция и слаба техническа въоръже.
построяване на около 1300 нм ноот, недостатъчна инвести-
магистрапни пътища... По. ционна способност, липса ,на
голямата част на средствата, трайни оборотни средства и
предназначени за пътни съоб- пр. Но има и субективни сла-
щения ще се употреби за из- бооти.

за задоволяващо по 
показатели.

Годишният план на целокуп
ното димитровградско стопан
ство е осъществен само 
36°/о, а общият доход е по-, 
нисък за пет пуннта в сравне
ние със същия период

година. Разходите

с самата производител
ност на труда, нарушава ритъ
ма на производството и нама
лява икономичността на сто
панисването.

на
миналата 
на стопанисването са се уве
личавали по-ускорено от ръс
та на общия доход, така че 
доходът е по-низък за цели 
22 пункта от 
доход
1975 година. Обаче и така на
мален, доходът е бил обреме
нен с договорени задължения 
за 2,5 пъти повече, което 
крайна сметка зле се е от
разило и върху общото стопа
нисване на организациите на

в
От голямо значение е прие

мане на ефикасни решения за 
инвестиционно 
на стопанството. Това ще да
де възможност за доизграж
дане и разширяване на съще
ствуващите 
мощнооти.

оспособяване
осъществения

през януари юни

производствени

Координационнотов тяло при
зова всички органи, организа
ции, самоуправителни общнос- 

и институции по-ефикасно 
да работят, като съдействуват 
по тоя начин за повишаване 
на самата икономичност.

ти
сдружения труд.

Въпреки тези данни матери
алното положение на заетите 
лица е подобрено. Залежали
те стоки са намалени за С приетието заключения 

следва да с® запознаят всич
ки ООСТ, органи на ОС, Об
щинския синдикален съвет, 
Общинските конференции на 
СКС и ССРН и Изпълнителния 
съвет на Общинската 
на. Значително трябва 
подобри осведомяването 
нолентивите с временното 
пан око състояние, г 
гията и изпълняването

2

скупщи- 
да сена-

на
сто- 

мероприя- 
- на пла-

з начи

на.

Координационното тяло при 
Общинската скупщина счита, 
че набелязаните мероприятия 
са първата крачка към засил
ване на стопансакта дейност 
във всяка основна организа
ция на сдружения труд и че 
деловите резултати след двет 
месечието ще бъдат значител- 
но по-високи.

Единствено по-добра и начествена 
висон доход

продунция гарантира
отавители .да ООСТ за стаби
лизация на стопанството в об
щината олед всестрано и об
стойно обсъждане на състоя
нието на стопанството след 
първото полугодие приеха за
ключения.

програмата по осъществяване 
на годишните планове трябва 
Д® с® осведоми Общинската 
скупщина най-нъоно до 15 сеп 
тември т. г.

За да се изказват резулта
тите на стопаниоване пофеал-

Ст. Н.
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РЕКОЛТАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Дъждовете пречат
ЖЕТВАТА !В Димитровпрад- Къмоперация, поради почти еже- Земеделската коопера. 

„Сточар"она община занъсня. Все още бездей-дневните дъждове, ция своевременно 
бе създадена специална коми-ствува. Липсата на работнаима неожънати площи, а тру-

ръка, особено на село, осуетя сия, (съставена от селскосто
пански специалисти) по приби

дно е да се предвиди кога
житото ще се прибере. Меха- ва прибирането на реколтата
низацията на земеделската но ране на житото. По дати и ме 

ста бе уточнен график за жет 
вата, но проливните тфждове

ръчно.

нарушиха ритъма и една частСъвети
от житото трудно се прибира. 

Инак тази година в обще-

За яйцето ствения сектор на ООСТ „Ни
шава” бяха засети с пшеница 

500 дна и2100 дна, о ечемик■ ■ ■ с овес 800 дка. В частния сек
тор са засети около 4000 дна 
с пшеница. От общественитеРазликата Развалянето на яйцата станал оричнатав
площи житото е прибрано, нак 
то и от една по-голяма част
на частния сектор.

Засега е известно само, че 
добивите на частния сектор, 
на който не са прилагани ни
какви агротехнически мерни, 
е по-низък за около 50 сто.

СЕНОДОБИВЪТ също пре
търпя загуби. Проливните дьж 
дове попречиха сеното навре
ме да се осуши и прибере. 
Особено тРУДНо е във висо
копланинските предели. Оценя 
ва се, все пан, че тазгодиш
ният сенодобив е сравнително 
добър.

отойност на яйцата е голяма. 
Едно нокоше яйце съдържа 73 
калории, от патка 
от гъска — 296 калории. Дс 
като съдържанието на белтъ
ка е главно вода — 86 на 
ото, 12 на сто белтъчнини, а 
само 0,2 на ото мазнини 

е значително

ва поради това, че през люс
пата им проникват бантерии и 
гьрбичн/и, ноито предизвикват 
процеси на разлагане, 
може да се предотврати и яй
цето. да се защити от развал
яне ако го потопим в разтвор 
от малко вар във вода или 
в разтвор от водно 
(може да се намери 
ките) с премазването на люс
пата на яйцето с тънък слой 
от парафин или вазелин се за
тварят порите и осуетява про
никването на микроорганизми
те. Така т° може да 
по-дълго време.

БОСИЛЕГРАД 113, 9
Това

»МН0Г0 ТРЕВА - МАЛКО СЕН0...«
ПО-жълтънът 

богат: 49,5 на сто вода, 15,7 
белтъчини и 33 на сто мазни
ни. Затова, въпреки че яйце
то е твърде полезна 
при някой стомашни заболява- 
ния (жлъчка, тежки възпале
ния на червата и под.) не 
препоръчва употреба на яйца
та в храненето, относно

стъкло 
в апте-

Дъждовното лято обещава
ше добра реколта. През про
летта и първите летни месеци 
избуяха житата, а от ливади
те се очакваше рекорден се
нодобив във всички босилегра 
дски села.

ок и Бесна кобила носитбата 
още продължава. Тя е в за- 
къонение с повече от 20 дни. 
Това представлява голяма загу 
ба за семейотвата на печал- 
барите, които не могат на вре 
ме да отидат на сезонна ра
бота.

Ако времето не се оправи 
още по-трудно ще бъде с при 
бираМето на житата. Сянаш се 
повтаря отарата приказка, че 
хората в планината жънели 
пре3 октомври, а вършеели 
през зимата на заледени гум-

храна,

се се пазиНо ежедневните 
през юли и август попречиха 
сеното да се прибере навре
ме и накто трябва. В непре
станната надпревара с дъждо-

валежи
Ст. Н.на

жълтъна.
Яйцето е богато с витами

ните А и Д, минерални 
други полезни вещества. За
това яйцето се препоръчва в 
прехраната на детето веднага 
след млякото и варения мор-

По нашите краища
ивете селскостопанските произ

водители едвам успяха да при 
берат малка част доброкаче
ствено сено. Мнозина от тях 
бяха принудени да хвърлят по 
долините голямо ноличество 
изгнило сено.

Ценна работна ръна т • . ;!
на. Обичаят младежът да взима 

по-възрастна девойка за жена 
е бил много 
по нашите села. 
девойка е по-умна и силна и 
може повече да допринесе в 
домашната и нърска работа. 
При това много се е гледало

колко девойката има черги, 
килими, ризи и друга „руба”.

В новите условия този оби
чай все повече се оставя. 
Младите на първо място пред
почитат любовта, училище/го, 
занаята и материалните усло
вия.

Старите хора загрижено го
ворят за ггрок искал ото лято и 
неприбраната реколта: „Грева 
има — сено няма, слама мно
го — жито малко ..

разпространен 
По-старата

ков.
Най-годни за смиляне са 

слабо варените яйца, докато 
по-трудно се смилат пърже
ните.

Много от планинските лива
ди останаха н©окосени. В се
лата по склоновете на Църно- Ст. Ст.

С К0НЯРИТЕ НА БЕСНА КОБИЛАРепортаж
га оигурно единствените коняри в Босилегра^сна об
щина.Не трябва много кураж, за да се излезне на би 

Бесна кобила. Поне, когато време е хубаво, 
беше и този летен ден.

„оето 3^вГче^аиГачвТШГ6°^иИтвРна^а но!
о?™ се протягат безрайните и сочни паои- , .

ща. 'Пъхва вятър, слънцето пече, а по полите се ^ 
разнася далечна овчарсна песен. *'■*

През хълмовете на планината 
ди високо над горноръжанските маха„щ Набяим ов

__ ппъснали се по буйната трева. Старата овчар
Та тлеСа да си отпочине. Ловджийско куче сно- 1 
мпм минава нрай нас. В далечината съзряваме сърна .Лт 
бяга опната букова гора, за да се спаси

Накеи прелестни и просторни пасища! Изглеж 
ла че нямат ирайГ Учудва, защо на тях има толкова 
мално добитън. Няколко хиляди овце могат Аа “Р“'
Тс&™цГеИ "оИ ,иАавА“ В°ЛГ пГнинскЙ 
села скътани по склоновете, накто и другаде пре
снова младостта. Младите хващат градовете,

НШа н^о^,ее«рис?5га^еВедоР' целта. Под самия 
връх на планината, на просторното плато ое праси«и 
птпгммя коне Отдалече се чува тропотът и цви 

им. Нанва хубава гледка: безброи коне и
7° н%?Г?иГкТ^рСГТ^ааГ:ъж в напреднала

То3яваТд^ ^евРГнегГдаРанМе мина"№ От 
другарата опрана момиче в пъстра ронля, с "торбичка 

ръце прибира онези конете, които ое опитват да се 
отделял’ от стадото.

— Казвам се 
Тази пролет прибрах над 

на няколко души от 
нашият събеседник, учуден

Момичето, което му помага е

На минувача в този хубав летен ден дори ро
мантично изглежда да бъде пазач на толкова коне 
в тази голяма планина, чиито върхове докосват обла
ците^ Но това е привидно* От почернялите от слън
цето и вятъра лица на конярите се вижда, че това 
не е лесна работа.

— Когато бях по-млад и имах повече сили ре
довно отивах на „печалба” и се прибирах късно през 
есента. Сега вече не съм в състояние да се натеря 
по строежите. Определих се за по-лека работа, а то 
излезе почтрудна — казва Стоянчо.

Бесна кобила не е случайно наречена така. С 
нейната суровост Стоянчо живее вече шест десети
летия.

лото на 
нанъвто

пътената ни во-
I

— Виждаш оутрин слънцето изгрее и очакваш 
— хубав ден. Но за миг над планината изплават 
черни облаци и се спуснат над баирите. Ето преди 
няколко дни като че ли планината и небето се бяха 
слепи. Биеше градушка, гьрмотевици разтърсваха 
околността. Конете, се разбягаха. Аз и момичето се 
спотаихме на открито, без подслон... После, когато 
небето проблясна, нонете намерихме чан долу в бу
каците. Бяха един край друг очакваха да мине ло
шото време. Знаят и те. когато е опаоно. Затова се 
бият само, когато времето е хубаво. После узнахме, 
че наблизо край познава още като дете, «о със стра
хопочитание говори за нея.

Конярите не се страхуват само от пороите и 
гърмотевиците, но и от мъглата. Когато падне 
се вижда „с пръст- в око да си бръмнеш" — 
те. Но и за такава трудност конярите са намерили 
решение: няколко коне носят на шията ои звънци 
останалите се наоочват по тях. . . !

Може би Стоянчо и момичето щяха- да ни 
размажат още много интересни -неща. Обаче, отда
лече се задаваха гъсти облаци и от тях вятърът 
донасяше тътнеш на гърмотевица. Нонете започнаха 
да цвилят. Беше време да се сбогуваме с конярите 
!и час лочжоро да потърсим приют ... д« .

а тук
Стоянчо Иванов

не
назват

в

Стоянчо Иванов, от Горна Ръжа- 
100 коне на моите съ- 
Горна и Долна Лиоина 

от ненадейното 
Асма Ге

на,
селяни и
— наза 
посещение.
оргиева от същото село. .

Да пазиш оаце, даже и говеда е много по-леко,

поднася тормоз — започнаха да ни разказват за се-

„1
В. ВелиновДена Георгиева
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ТРУДОВА АКЦИЯ НА ИЗВИДНИЧЕСНИЯ ОТРЯД „МОМЧИЛ
ВОЙВОДА"

УРЕЖДАНЕ
I НА „ИЗВОРИЩЕа

★ в ДВЕ СМЕНИ РАБОТИХА ПО 15 ДУШИ — ИЗВИД
НИЦИ 1

По Р0Ш0НИО и в организа- трудовит©ваха дъждове 
афекти са доста високи. Съ.*4» цип на Общинската конферен

ция на Съюза на социалисти
ческата младеж в Димитров.

щевременно, по време на ла
геруването младите организи
раха пълноценен култури о-з а-град през лятото членове на 

извидническия отряд „Момчил 
войвода”, които тачат тради-

бавен живот.
Младите из видни ци, освен

че по-отблизо се запознаха сциигге на едноименният Цари-
извидническия живот и дей-бродски отряд, проведоха

разработиха и няколкотрудова акция в местността 
„Изворище” край Сенокос. 
Тук през 1944 година бе съз-

ност,
теми от всенародната отбрана
и самозащита.

даден Царибродския партизан
ски отряд „Момчил войвода”.

На ©дно от предстоящите
си заседания Председателст
вото на Общинската нонфе-В две смени по 15 души —
ренция на Съюза на социали-ДЕНЯТ НА ГРАНИЧАРЯ-15 АВГУСТ 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТПРАЗНУВАН
младите извидници работиха етическата младеж ще даде
две седмици по уреждане 
околността на възпоменател
ната чешма. Въпреки лошото 
време

оценка за състоялата се тру
дова акция на извидниците.

Ст. Н.постоянно преваля-
ластта ца всенародната отбра
на, териториалната защита и 
защитата 
граница.

Твърде плодовито сътрудни
чество се осъществява меж
ду местните общности и от
делните гранични колективи, 
накто и между младежта и 
граничарите.

Канто бе подчертано, в та
за насока и сегашното поно- 
ление граничари трябва да 
задълбочава и обогатява ху
бавата традиция.

На приема присъствуваха и 
представители от Аленсандро- 
вац Жупски, града-побратим 
на Димитровград.

На самия празник колективи, 
те на промишлените предприя
тия посетиха граничните заста
ви и с граничарите прекараха 
незабравими часове. Според 
възмножностите на всеки коле
ктив бяха връчени и скромни 
подаръци, а същевременно се 
и запознаха с живота на грани-

Във всички общини, в кои- сърдечна : атмосфера той за- 
то живее българска народност, позна граничарите с личната 
«•то крайгранични, -по особе- карта на общината, относно 
Но търженствен;. начин бе от- със стопанските, културните, 
празнуван Деня «В граничаря инфраструктуриите и други по-

. .15 .август.
Димитровградска община 

' 'йайестник-председателят
ОбЩННвката скупщина ИЛИЯ между граничарите и местно. 

* ПЕТРОВ даде прием за пред- то население. Многобройни са 
‘ "СТйбИТбли на' граничните кол е- обектите, изградени със съв- 

4 «тнви От . територията на об- местен ТРУД. Изключително бо 
Пийнат В твърде приятна и гат опит е натрупан и в об-

държавнатана

стижения и задачи.
Особено бе подчертано тра-

сътрудничествона диционното

. МЛАДИ ПОЕТИ
:с-1--;МАЙКА МИ Извидническият отряд „Момчил войвода”

$ Глас зовеше отдалече, 
х глас на самотна жена...

Може би я няма вече 
..между, нас и в света.

лястовични
Лястовични пъргави 
под стрехи летят 
и търсят трохички, 
за да се нахранят.
А после къщичката си правят 
от слама, нал и перушина 
и по цял ден неуморно 
строи лястовичата дружина.
По цял ден в човната си носят 
по сламчица една, 
за да направят бързо 
нъщичната нова.

.ч Тя: бе стара, отрозняла, 
болна, сляпа и с бастун, 
там до портата стоеше... 
Мене може би зовеше — 
чувствам го сега с тъга— 

^ мойта майка бе това ...

чарите.
Подобно бе и в 

гранични общини.
Състояха се тържества, спор

тни срещи, състезания, всеоб
щи веселия на местното насе
ление и граничарите.

останалите

Емилия НЕЙЧЕВА Светлана Стойкова, 
Божица

Ст. Н.

4Щр№Гс1Уо «еил ЗНАЕТЕ ЛИ...
МАГАРЕШКИ СЪВЕТАнгал КАРАЛИЙЧЕВ КАЙСИЯТА

I
■; Два .раСртни вола влезли в^г лш 

‘-'обора, налйали от; дневния престори се на болен. Легни 
Труд. .Заварил имагарето; хру на земята, почни да пъшнаш 

<па прясно накосенд сено в и; утре стопанинът няма да те 
ведата и си--върт1!1 довелно впрегне, 
опашната.
-ч Добър «вечер, вратно!—- ре- Стопанинът бил до вратата 
въл единият вол. — Как ой? . и \чул . разговора между вола 

—^(Отлично- ~ отвърнало ма и магарето. Той нищо не ка
зал; само се усмихнал и по
клатил глава. На другия ден 

ои-' едно щастливо ма- волът, постъпил, накто го нау- 
‘ сьсзавиот добавил чило магарето. Тръшнал се на 

волът и въздъхнал, — а пък земята и захванал да пъшна.
В обора влязъл стопанинът, по 

попитало маге- клатил глава и рекъл:
— Разболял се е добрият 

ми вол. Няма що. Ще впрег

нало в обора с увиснали уши. 
Болният вол' лежал и ои пре
гризе ал.

— Благодаря ти, браткоI — 
ренъл той на магарето. — Ти 
ои моят спасител. Обещавам 
ти цял живот да се престру
вам на болен!

— Не щв можеш дълго вре
ме да се преструваш на бо
лен- — викнало ядосано мага
рето.

— Защо?
— Защото днес чух кан сто

панинът рече на съседа си: 
„Волът ми се разболя тежко. 
Ако не стане до утре, ще го 
занарам на мееаря да му те
гли ножа!”

Волът се разтреперил. Цяла 
нсиц не мигнал. А на другия 
ден се дигнал, преди да про
пеят първи петли.

Потеклото на кайсия
та е от Ермения. В Евра 
па са я донесли стари
те римляни.

рекло магарето,

ЯБЪЛКАТА води 
Ш1о от Западна Азия. 
Старите народи са от-

поте-

глеждапи само 29 сорто 
ве ябълни. Благодарение 
на науната днес имал над 600 сортове.

<ез •ъм-един нещастен вол.
Защо?

ЧН**
• -~^^ЗвщЬТо: съм роден ' без 
«•смет; цял  ̂Д*н тегля дралото, на на негово място магарето.

И си подострил остена.
Цял деи хитроумното мага

ре теглило ралото и се спъва
ло в браздите. Вечерта се вър

Родината на КРУША
ТА е вероятно 
Култивирането

Китай.
на тези

плодородни дървета за-а вечерно време мънна 
селото и «олата, и ралото й 

-отопвнина.
— Ало «е искаше да се тре

към
почва още в стара Гър
ция и Египет.
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КУЛТУРНА ХРОНИКА

Традиционното 
представление 

»Прокисло лето« 
в петък

»Фипмови срещи Ниш 76« 

и в Димитровград
Между Общинската_ култур

на общност в Димитровпрад и 
младежкото

жентюрат на 31 'август, относ
но 3 септември т. г. Като обез 
щетемие Общинската култур
на - общност в Димитровград 
ще заплати 30 хиляди динара. 
От своя
ведомство „Носил 
се задължава на премиалните 
кинолредставления да доведе 
известни югославски филмови 
артисти
във филмите, постановчици и 
други творци.

Традиционната лятна хумо
ристично-музикална 
„Промиело лето” 
той днес петък, 27 август 
т. г., в голямата зала на Кул
турния център..

Програмата се състои от му 
зйкални и хумористично-сати
рични точки. Ще бъдат изпъл
нени народни и естрадни пе- 
он-и. Изпълнители са самодей
ците при Културния център.

Хумористично-сатиричната 
част на програмата главно е 
подготвена в^ьрху местни, зло 
бодневни теми.

Интересът сред димитров- 
градчани и тази години е осо
бено голям.

ведомство „йо- 
сип Колумбо ’ при Дома 
културата в Ниш е 
договор за прожектиране на 
два филма в Димитровград 
рамките на „Филмовите оре. 
щи 76 , който след Пул смия 
фестивал е най-забележител- 
ната проява на родното кино
изкуство.

Филмите 
„Пазачът

на програма 
ще се със-подписан

отрана младежкото 
Колумбо”в

главни носители
„Селския бунт" и 

на плажа" ще се про-

Участие иа фестивала 

в Кияжевац
На юбилейния — петнадесе

ти — фестивал на младите в 
Княжевац, който се състоя 
през август т. г., димитровпрад 
ската младеж бе застъпена и 
тази година. В рецитаторсната 
част с букет лирически народ
ни песни участвува САДИК 
ХАМИДОВИЧ, в кинопродук- 
цията на младите кинотворци 
Аца Новков с документалия 
филм „Майски срещи” и във 
фолклорната част — танцови
ят състав при Културния цен
тър в града.

Димитровградчани традицио
нно се представиха добре, а 
особено в изпълненията на

народни хора от страна на 
танцовия състав.

Ст. Н. ПОЧИН НА СКОПСКА „НАША КНИГА”

Пътят иа македонските 

военни частиОпреснителен курс по 

български език
Издателство „Наша книга" 

в Скопие се е наела с твър
де сложната издателска зада
ча — до 1980 година да пуб
ликува книги за 35 македон
ски партизанени части и части 
на Народоосвободителната вой 
ска.

Първите партизанени отряди 
на територията на Македония 
са формирани още през ав- 
гус 1941 година, а през он- 
томври същата година започ
ват безпощадна борба против 
фашистките окупатори и дома 
шните предатели.

Особено жестоки и тежки 
боеве македонските партиза
ни и Народоосвободителната 
войска на Македония са води
ли с българските окупатори, 
които на всяна цена са се 
трудили да потушат всяна на
родна съпротива в Македония.

От 23 до 29 август т. г. в 
Димитровград се 
опреонителен курс по българ
ски език за учителите и пре
давателите в училищата 
Димитровградска, Босилеград-

ска, Бабушнишка и Сурдулиш- 
ка община.

На курса участвуват общо 
около 120

провежда

души учители и 
преподаватели. 011 Димитров 
градска и Босилепрадска об 
щина присъствуват по петде 
сетина души, а по „ десетина 
от Звонски, Божишки и Кли 
сурски райони.

на

В отделни книги ще бъдат 
публикувани материали за бой 
мия и революционен 
петнадесет партизански отря
ди, четири батальона, четири- 
надест ударни бригади и два 
ударни корпуса на Народоос
вободителната войска.

ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА път на

Самоуправително учредяване на 

Центъра за предучилищно и основно 

образование и възпитание

Лектори са езиковеди и ли 
тературоведи от институтите 
за усъвършенствуване ма учи 
тели от НР България.
I

Организатори ма опреони 
телния курс са Заводът за 
усъвършенствуване на основ 
ното и средно образование 
Секретариата за културни от 
ношения с чужбина от Бел 
град, а съорганизатори об 
разователните общности на 
интересите от Димитровград 
ска, Босилепрадска, Бабушни 
шка и Сурдулишна общини.

БАБУШНИЦА

Ще се изкорени 

неграмотността
Новата учебна година в Ди

митровградска об щина 
бъде посрещната със значи
телно организационно преус
тройство. Оповестеното създа
ване на Център за предучили- 
лищно и основно образование 
и възпитание окончателно по
лучава и своята законна и са- 
моулравителма форма. Пона
стоящем е изготовен проекто- 
статут, който трябва да стане 
основа за по-нататъшно само- 
улравителмо устройство.

Дейността на новия Център 
за предучилищно и 
образование ще обхване деца 
от предучилищна възраст — 
с възпитание и образование, 
основното образование и въз
питание на децата и младежи 
чрез оомогодишно школуване 
и основното образование на 
възрастните, в смисъл на За- 

за основно образование 
и възпитание.

В състава ма бъдещия Цен
тър ще влезнат: основното учи
лище „Моша Пияде" в Дими
тровград, детската'Градина „8 
септември" и основните учи- 

Смиловци и Трънски

Очаква се наскоро Центърът 
да получи всички самоуправи- 
телни органи и тела, които 
трябва да допринесат за чувст
вително подобрение на учеб- 
ночвъзпитателно-образователма- 

та работа в Димитровградска 
община.

ще

Според дамните от статисти
ческото преброяване на насе
лението от 1971 година в Ба- 
бушнишна община е имало 
312 неграмотни жители до 34- 
годишна възраст. Според пре
ценката на Изпълнителния съ
вет на общинската скупщина 
в общината работят 543 работ 
ници без завършено ооновно 
осемгодишно образование, ко
ето представлява 34,35 на сто 
от общото число работещи в 
обществения сектор. Но из
глежда че числото на негра
мотните и полуграмотни граж
дани в общината е много по- 
гол ям о.

За да се установи броят на 
гражданите без елементарна 
писменост и пълно ооновно об 
разование понастоящем се во

ди широна обществена акция. 
До 20 септември основните 
училища ще регистрират броя 
на неграмотните и полуграмот 
ни граждани в местните об
щности. В зависимост от броя 
им при централните основни 
училища ще се формират па
ралелки За образование на 
възрастните.

Също така трудовите орга
низации заедно с основните 
училища ще евидентират ра
ботниците без завършено ос
новно образование.

За изпълняване на тази ва
жна обществено-политичесна 
задача в общината действува 
акционен комитет, съставен 
от обществено-политически и 
просветни работници.

Ст. Н.Ст. Н.

Основното училище вТрудовата общност на 
Долна Любата на заседанието си от 25 юни 1976 го
дина прие решение за обявяване на

КОНКУРСосновно

за попълване иа следните вакантни места през учеб- 
ната 1976/77 година:

1. Преподавател по физичесно и здравно възпи
тание с 15 часа седмично.

2. Преподавател по музикално възпитание —
с 7 часа.

3. Преподавател по изобразително изкуство с
6 часа.кона 4. Преподавател по домакинство — с 4 часа.

5. Първоначален учител за подведомственото 
училище в Църнощица — „Петковци".

6. Първоначален учител за подведомственото 
училище в Църнощица „Придол".

УСЛОВИЯ: За работните места под номер 1,2, 
3 и 4 — завършено Виеше педагогическо училище със 
съответна специалност, а за работните места под 5 и 

завършека учителска шнола или педагогическа 
академия. Кандидатите трлбва да знаят българсни 
езин. Местата се попълват ка неопределено време.

Коннурсът е отнрит 8 дни от публикуването му 
във вестник „Братство".

Молбите с пълни документи се изпращат на ад*

Ст.

Футбол
лища в
Одоровци като основни орга
низации на сдружения 
Те могат да имат подведомо- 
ствени училища, трудови еди
ници и ор.

Една от основните 
на бъдещия Център е да про
грамира и планира развойната 
дейност на основните органи
зации

Първа загуба6ТРУД.

„Младост" Бооилеград — 
„Пуста река" (Войник) 1:3 

В първия нръг на регионал
ната южноморавсма лига Лес- 
ковац — Враня на 22 август 
т. г. босилепрадският футбо

лен отбор „Младост" се сре
щна с отбора „Пуота река" в 
Бойнин.

Босилепрадските футболисти 
претърпяха поражение с 3:1.

Ст. Н.

задачй

рее:
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДОЛНА ЛЮБАТА, БОСИ- 

ЛЕГРАДСНА ОБЩИНА.________________учебното в дело.
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размер ще получава пенсия и 
съпругата след смъртта 
получителя на пенсията, 
началото тя възлизала на 250 
динара на месец, а по-иъсно 
била лодишена. С най-новото 
изменение на занона, извър
шено нъм ирая на 1975 годи
на е озределено старечесната 
пеноия на бъде най-малио 30 
на ото от майчинската сума от 
пенсионното осигуряване 
работници. Следователно,
1 януари -на 1976 година стар- 
чеоната пеноия на селскосто
панските производители 
лиза на 410 динара на месе
ца, а в идните години тази 
оума трябва да се повишава 
съответствие 
на пенсиите осигурените рабо
тници. Селскостопански произ
водители, участвували в Наро- 
доосвободителната борба пре
ди девети септември 1943 го
дина получават и 
добавка ако изпълняват усло
вията по отношение размера 
на дохода. В 1976 година, нак- 
то се предвижда, осъществи
ли са право на старческа зен- 
сия около 42 хиляди селско
стопански производители, кои
то освен пенсии ще получа
ват и защитни добавки.

о предвидена възможността ко
операторът да може да заплати 
пеноионе|н стаж. Упражняване
то нй селскостопанската дей
ност преди 1 януари на 1973 
година се засметва на коопе
ратора в пеннсиония стаж на 
същия
лагане, определено с отделно 
решение. Облагането се пла
ща върху основата за осигур- 

• доене и в размер, валиден в 
момента на плащането на об
лагането.

Зад/>лжително 
за стари хора

За разлика 6^ пенсионното 
и инвалидно осигуряване, кое
то в Словения е въведено на 
доброволни начала през 1972 
година в тази република е въ
ведено и осигуряване за ста
ри лица

на
I!$ ИНФОРМАТОР

Об-заплатиако«па самоуцр^вЕтслната общносж на интересите по 
здравно осигуряване Пирот на

от

ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ осигуряване
въз-

Факт е. че у нас само час
тните селскостопанските про
изводители не получават пен
сии. А тази част от нашето 
население въпреки голямата 
грация от селото в града, 
все пак е още голяма. При 
това трябва да изтъкнем, че 
се касае за категория насе
ление, което по своята иконо
мическа мощ е твърде разли
чно. Социалистическа репуб
лика Сърбия и Социалистиче
ска авт. област Войводина от из 
вестно време се водят разис
квания за въвеждане на пен
сионно осигуряване и за сел
скостопанските производители. 
В Сърбия е изготовен законо
проект, в който е внесено 
че за сдружените селскосто
пански производители трябва 
да се обезпечат и пенсии, а 
във Войводина Изпълнителни
ят съвет е пуснал на публич 
но обсъждане документ под 
название Основи за пенсиони
ране на селсноотопанските 
производители в старическите 
семейства. В същия документ 
са изнесени на обсъждане и 
някои постановления във връз
ка с доразвитието на пеноио- 
нното и инвалидното осигуря
ване на активните производи
тели.

В разискванията досега са 
изнесени и известни скептич
ни мнения и забележки 
връзка с предложените реше-

труд и средства с организа
циите на сдружения труд, им
ат възможност доброволно да 
се включат в пенсионното 
инвалидно осигуряване на ра
ботниците. А за да мс:ке един 
кооператор да използва тази 
възможност е необходимо чр-

видените доходи, ноито да са 
резултат от производствено 
сътрудничество.

По отношение правата по 
пенсионно и инвалидно оои- 
гуряване, кооператорите се 
разпределят в групи с опре
делени основи, които ведно

ви
с повишението

селскостопански

КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ТОВА МЕРОПРИЯТИЕ? защитна

производители. С това осигур
яване се обезпечава само 
пълна старческа пенсия и то 
по следения принцип: едно 
семейство
Обезателно са осигурявани 
лица, занимаващи се със сел
скостопанска дейност като 
единствен поминък. В същия

ез кооперация с организации
те на сдружения труд на осъ
ществява личен доход най- 
малко на равнището на най- 
ниския личен доход на работ
ниците в сдружения труд, ко
ето да му обезпечава социал
на оигурмост. Тази сума в 
1975 година беше 1689 дина
ра. Сдружаването на труд и 
средства с основните органи
зации на сдружения труд тряб
ва да бъде трайна насока, с 
такъв вид осигуряване следва 
да бъдат обхванати колкото 
се може повече произволите- • 
ли и да представлява съвмес
тно поемане на риска от две
те страни в производотвото и 
пласмената му. При това коо
ператорът трябва да осъще
ствява и съответен личен до
ход. От пенсионно и инвалид
но осигуряване кооператорът 
може да осъществява всички 
права с изключение на пра
вото на защитни добавки 
при същите условия, при ко
ито и осигуреният работник 
ползва това права от трудоус
трояване. Ако имота на сел
скостопанския производител 
обработват повече членове на 
семейства му, всеки е задъл
жен самостоятелно да осъще
ствява своето право по пенси
онно и инвалидно осигуряване 
ако с организацията на сдру
жения сключи договор за коо
периране и ако изпълнява ус
ловията, предвидени за този 
вид осигуряване 
място, да осъществява пред-

да служат и за плащане на 
облагания за осигуряването. 
Облагането за пеноионно и 
инвалидно осигуряване плаща 
трудовата организация, заяви, 
ла за ооипуряване коопера
тор по негово предложение. 
От значение е да се изтъкне, 
че със Статута на общността

една пенсия.

М, **•

АКТУАЛНО

Намалява броят на работниците, отиващи на почивка
Дали всичко това нв значи, 

че трябва да се обмисли за про
мяна начина на почивка. Дали 
не трябва да се разгледат въз
можностите работниците да се 
изпращат на почивка семейно?

Време е да се обмисли и 
за сдружаване на средства за 
изграждане на почивно-спорт
ни обекти. В Звонсна баня 
например. За целта ще могат 
да отделят средства и Синди
ката и Общността по физичес
ка култура и основните орга
низации на сдружения труд.

Тези въпроси са актуални 
днес, а утре ще бъдат още 
по- актуални. Понеже е възмо
жно да се случи, както тази 
година, вместо броях на ра
ботниците, отиващи на почив-

намалява. Една от основните 
причини за това е, че органи
зациите на сдружения труд не 
са отделили средства за орга
низирана почивка. По този на
чин е изостанала възможнос
тта за сдружаване на техните 
оредства със средствата на 
Общинския синдикален съвет 
за обезпечаване на по-голяма 
сума за почивка. Също и 
средствата получени От Об
щността по здравно осигуря
ване са като миналата годи
на, а разноските са значител
но увеличени. За отбелязване 
е и това, че интересът на ра
ботниците за организирана по
чивка е малък. И това пър
востепенно от онези работни, 
ци, които не са отивали на 
почивка. За сметка на това 
на почивка желаят да отиват 
онези работници, ноито вече 
няколко пъти са ползвали тази 
възможност.

И тази както и миналите го
дини Общинският синдинален 
съвет в Димитровград отделя 
за почивка на работниците ох 
организациите на сдружения 
труд в общината 110 хиляди 
динара. Тези средства са по
лучени от Регионалната общ
ност по здравно осигуряване 
в Пирот. По този начин на 
безплатна почивка отиват 92 
работника.

Работниците прекарват по
чивката си във Върнячка, Ни- 
шна, Звонска и Соко баня. 
Шестнадесет от тях летуваха 
на Черно море, а за сметка 
на това 16 работника от НР 
България бяха на Адриатиче
ско море.

във

ния. .
За да се разреши този въ

прос на първо време изглеж
да ще бъде необходима по
мощ от целокупната общност 
(въпреки че и 
случай се кас?з за наваксвала 
на минал труд, защото и
скостопанските производители

свой принос нъм об- 
на общество-

в кзктзтлия

сел-

са дали
щото развитие 
то). И в интерес на по-ускоре- 
ното развитие на нашето об
щество — въпрос с обезлеча- 

осигур- За отбелязване е, че мина
лата година на организирана 
почивка
община отиваха 118 работни
ка. И вместо от година на го
дина този брой да расте той

ка да расте, от година на го
дина той да намалява. А то
ва няма да е от полза нито 
за работника, нито за органи
зациите на сдружения труд.

ването на пенсионно
и за селскостопанскитеяване

производители не би трябвало 
повече да се отлага. 

Селскостопанските

от Димитровградска

на първопроизво- 
влкючени в сдруже- 

които от своя до- 
могат да отделят оредст- 

инвалидно и пенсионно

А. Д.дители,
ния труд и 
ход жшшжльм

Гъбите —храна и лекарство
ва за
ооигуряване трябва да бъдат 
и осигурени. Средствата от 
дохода на сдружените произ
водители постъпват във 
фондове, от които ще се да
ват пенсии, а когато се касае 
за млади хора — те биха 

пенсии след 30 —40 
,1-1, когато отидат в и. 
Би трябвало да се даде

1Ш111Ш

ползвали 
години 
сия.
възможност и на производите
ли. КОИТО НЯКОЛКО години 
на временна работа в чужби- 

искат да внасят средст
ва за пеноионно ооигуряване. 
да осъществят това свое же- 
ление, защото е по-добре тех
ните девизни спестявания да 
се ангажират в нашето сто
панство, отколкото да лежат 
по чуждестраните банки.

Влажното тазгодишно лято беше богато с гъби. 
Те са употребявани от най-дълбона древност не само 
като деликатеои но и в редовното хранене на насе
лението, а и множество лекарства днес се правят от 
гъби. За тяхната хранителна отойност съществуват 
различни схващания. Преувеличаващите значението 
им ги наричат „горски хляб”, „горско месо” и пр. 
Други пък предупреждават за високото им водно 
съдържание и опасността от бърза развала.

За правилното и научно обооновано разясняване 
на тези въпроси е нужно да се познава химическият 
■състав на гъбите.

Водното съдържание на гъбите се движи от 
85 до 90 на ото, почти толкова, колкото във всички 
зеленчуци, и в повечето от плодовете. Белтъците са 
1,5—3,5 на сто, колкото и в зеленчуците. В тях се 
съдържат всички полезки за организма незаменими 
аминокиселини — усвояването им от организма е над 
70 на сто, както и при другите растителни продукти. 
Въглехидратите са около 1—3 на сто, като преобла
дават глюкозата и фруктозата, чието 
организма е над 85 на ото. Липсва нишестето, а це
лулозата се движи от 0,7 до 2,5 на сто. При се
ченето и варенето тя лесно се отделя и значително 
омеква, така че сериозни опасения от смущения 
червата почти не съществуват, с изключение 
трите колити и откритите язви.

пен- Мазнините в гъбите са около 0,3—0,7 на сто, 
както и при плодовете и зеленчуците. Повечето от 
тях са ненаоитени мастни киселини, стеарини, фос- 
фатиди, лецитин, етерични масла, ергостерин и др. 
Усвояването им от организма е над 90 на ото. 
Голям е броят на витамините. По количество те не 
се различават от хия в зеленчуците и 
Значително е количеотвато соли — по съдържание на 
калиеви соли гъбите се доближават до животински
те продукти.

По-малките количества на калциеви и натриеви
те соли ги правят подходящи за консумация и от 
възрастни хора с проява на атеросклероза. По коли
чеството на някои микроелементи, включително и на 
йод, губите стоят на едно от първите места между 
друлите хранителни продукти. Всички гъби съдържат 
полезните за организма органични нилесини: лимо
нена, винена, ябълчна, янтърна, фумарова, фосфорна 
и други, ноито улесняват сокоотделянето. Те са бо
гати и на ензими, които уокоряват разграждането на 
съставните им вещества и по-леоно се усвояват пт 
Организма. 1 °'

са

на, а
плодовете.

Примерът на Словения
Как този въпрос е уреден 

в Социалистическа република 
Словения?

За разлика от останалите 
наши републики — в СР Сло
вения с пеноионно, инвалидно 
и осигуряаване на стари лица 
са обхванати всички селско
стопански производители. Спо
ред закона за пенсионно и ин
валидно осигуряване там, сел
скостопанските производители, 
кооператори, сдружили своя

усвояване от

В отровните гъби обаче се съдържат и едни 
от наи-силно действуващите отровни вещества- Фа- 
ли,н, фалоидин, мускарин и др. Тези вещества се 
използват в медицината за правене на лекарства.

в
на ос-

д-р С. д.
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ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА : :
Г:

ПОРОДИН НЯКОГА И ДНЕС
Махала, улица или квартал 

едно, Породин е ед
на от найнинтересните части 
на Босилеград.

Бооилепрад 
си до днес
хали, които още пазят 
си. От западната

Й&,Ц1 :Шта рязко е намаляла и почти 
не тече на деветте дула, пос
тавени преди годиш... За из
вора се разказва* че преди 
сто години водата бликала от 
дълбочината на

по-късно Костини. Стефан Са- 
марджийони се дооелва од Га- 
бер със оиновете си Момчил, 
Иван и Пейчо. Най сетне от 
Райчиловци идва Глигар За- 
рев.

все

од създаването 
е имал повече ма- 

името 
страна до 

река Драговища е „Гуйчак”, а 
от източната страна, до цен
търа. още наричат „Село".

И1мето .Лородин" произлиза 
от названието ш силния из
вор, край едноименната 
ца. Някога изворът бил мно
го богат с вода, особено про- 
летно и есенно време, но ни
кога не пресъхвал. Днес вода-

земята, пре
дейки голям вир. Майките се
страхували да «е се удавят в в по-ново време в „Поро-
'него ^дгрпа-длйс ДИН" се са настанили много,

паььляване г; семейства от бооилвградените
Според преданието, първи^ села: Глюжие, Бранковци, Ли- 

те жители !На „Породин" би- сините, Ръжана, Плоча, Мусул 
ли 1ълбовци, дошли от онол- и друпи. 
ността на Крушевац. Сетне се 
споменава Момчил със 'сино
вете си Коле, Мицо и Ари- ,

.. След тях отнякъде до- , и 
фамилията Димнини, а ма- Нямали

11
т .V:

ули-
Покрай старата са се наредили нови двуетажни4 '• нъщи

кг\ ' ■■■ -■'X ; !, ЪъЛ/ХЛ /-Д -.ктяВт ж*т&ЪммшШЪЯнжЬ': мг?*'-.....

Някога къщите в „Породин” 
били мал ки и покрити със ела- 

мазета, понеже 
мястото е ,;вододражно . Днес 
тук са построени или се 
строят модерни къщи на два 
етажа.

зен . 
шла

, • Д

ТУРДЧН^от!тя^ЛЛЕН КОНКУРС ™ 
ТУРА, НАУЧНИ И ПУБЛИЦИСТИЧНИ

ЗА ЛИТЕРА- 
ТВОРБИ

ЗА ДА насърчи творците от българската на
родност в литературното творчество, научната 
раоота и публицистиката към по-плодовита твор
ческа дейност, списание „Мост” обявява творчес
ки награден конкурс в следните области и жан
рове:

0,1-
Л:IСъс силния ои извор на 

здрава питейна вода и слън
чево изложение „Породин" 
от стари времена бил много 
привленатален за наотанява- 

Това предлагало условия 
за хубави овощни и зеленчу
кови градини. Но местността 

. често била на удар от порои.
те. Добродолсната долина и 

| суходолината на Лещава не 
; веднаж опустошавали гради-

е4 гЩг* Щ•;-1

Новопостроената вила в Поро дин

ШШл«е. <■

в#?1
ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

чЧЧЧ Щ
1. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ 2. ЗА РАЗКАЗ

първа награда — 800 дин. 
втора «а града 
трета

първа награда — 2.000 дин. 
втора 
трета

мунални проблеми, 
все още не са асфалтирали и 
при. дъледовно време са мно
го кални. Главната улица на 
„Породин" е задънена и ще 
трябва да се прокара до Здрав- 

„дом и до 
„Благ” към полето. Суходоли
ната Лещава трябва да; се ре
гулира. за да не засипва ули
цата и дворовете на 
постройки. Чешмата в „Поро
дин” трябва да се поправи и 
да служи като атрактивен об
ект в тази част н» Босилеград 
и туристическа забележител
ност. ..

— 600 
— 500

Улиците— 1.600 „ 
— 1.300 ..

»«

3. НОВЕЛА 4. ЕСЕ
ния местността

първа награда — 2.200 дин. 
втора 
трета

първа награда — 2.000 дин. 
втора 
трета

— 1.700
— 1.400

— 1.600 
— 1.300

новите

НАУЧНИ И ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ
31. Научни статии от всич- 

ни области на науката
2. Публицистични статии на 

теми от стопанството, об
ществения и културен 
живот, учебното дело и Ш'\ <Ж-

Дветте дула на чешмата са сухипр. Стоян ЕВТИМОВ

първа награда — 2.200 дин. 
втора 
трета

ните и отнасяли нъщи и пле
вници. Днес ерозията е спря
на. 'Годините по баирите над 
„Породин" са зелесени или за 
оети с трева. Никой вече «е 
се опасява от наводнения.

15 НОВИ ФАМИЛИИ

първа награда — 1.600 дин. 
втора 
трета

— 1.800 
— 1.500

— 1.300
— 1.000

и

УСЛОВИЯТА НА ТВОРЧЕСНИЯ НАГРАДЕН НОНКУРС 
СА СЛЕДНИТЕ:

1. В тематично отношение както за литера
турните творби, така и за научните и публицис
тични статии няма никакви ограничения. Из
борът на темата е свободен.

2. Литературните творби трябва да прите
жават художествена стойност, статиите съответ
на научна ценност, а в идейно отношение да 
бъдат на позициите на марксическата наука,

3. Обемът на статиите може да бъде до 15 
страници на пишеща машина, раздел тройка.

4. Всички трудове — литературни, научни и 
публицистични — трябва да са написани на бъл
гарски език, по възможност на пишеща машина 
Или четливо на ръка в четири екземпляра, озна
чени с шифър. Авторите трябва да 
един екземпляр при себе си, за да докажат сво
ето авторство. Право на участие 
граждани на СФРЮ.

5. Последен срок за доставяне на творби
те за наградния конкурс на „Мост” е 30 
ври 1976 год. на адрес Издателство „Братство” — 
за наградния конкурс на „Мост”.

Подписани текстове с пълно име и презиме 
няма да се взимат предвид за награждаване.

Предложените творби на творческия конкурс 
ще бъдат прегледани от жури. За резултатите ог 
конкурса участниците ще бъдат осведомени чрез 
вестник „Братство”.

извлечение от разписанието за автобусите

Заминават ат Пират в чма Тръгват аа Пират вОт 1950 година до днес е 
„Породин" са се 
18 нови семейства от 15 оела. 
Само 12 семейства са „ту
земци". Значи миграцията' е 
допринесла населението в тоя 
квартал да се увеличи двой-

6,45 и 14/40 Белград 
5.00 6,00, 6/45. 10,30 Ниш 

14,40, 14 ДО м ЩО
Ниш

<0,00 и 14.10 
«Л. 10.00, 1140. 1*4*. 

144*. 1740, 1040 ■ 4140 
14,14
1140

Г40. 1440. 1141

настанили

Крагуааац 
Смолна 

6/45, 7,00 и 12,00 Ласмааац. 
13,30

4,30, 11,30 и 11,45 Кмажевац 
4,30 и 15,30'ЗЬом.. «ама

*АН#мгуевац.
Смопме
Лаомоаац
Зайчар
Княжааац
Звонома бака

7Д0

Зайчар 4 ДОно.
4.0*. 5/40 и 15ДО 

♦ДО; и мдвАко се проследи професио
налния състав на 107-пе жи
тели на „Породин" той дава 

интересна картина:

Валии* Бониице
7,00 ОДО; 12.00, 13,00 мг 10,00

Бабушница 4.30. 5.00 5.45 Бабушница 5Д0. М1, МО 
7.00, 0,0* 10,45. 12,00 13,00 0.1 ^ 10ДО, 72.10. 14.70. 75Д€

15ДО 16.00, 11.00' 20 00 10Д0. 17А- 17 А 1М*>
14 ДО Д. Криводол
15,0* Доймиици 

100.00 14.30 Т. Одероаци 
5.00 11,15 В. Лунно

11.15. 11.10 Нмшор 6Д0. 12,46. 17Д0 10/40

1,41 Водимо Бонммцо
13Д0. IIДО и 11 ДО

ТА ПД0,

твърде
студенти и ученици — 29; шо
фьори—4, просветни работни
ци — 6, земеделци — 3, за
наятчии — 4, служители — 8, 
пенсионери — 6, домакини — 
26. съдии 
нар, журналист, адвонат и пр.

запазят по 4Д0
4 ДОДоймиицм 

Т. Одороаш
унаннд

Нмшор 5.00. 12,00,

6 ДО и 11 ДО 
6 ДО и 10Д0

имат всички

2, по един ле- Б. падаииа на воамм часБ. пад вина на в сами че*
от 5,00 до 22ДО 

Димитровград ма воамм чаа 
от 5.00 до И ДО

4ДО, 6.06, 3,00 12,00 Тамома «„101 7Д01 «А 13Д0 
14.10. 16.00. 20,10 . 22.Ю 13Д5, 15А. 7ТД0. «А МЛ 

Вм омо 4ДО, 6Д5, 7.1» Вал. сало 5,10, «ДО. 7ДО. 0ДЙ
0Д0. 11 ДО. 12,10. 14.10 11.40. 13,06, 14,40. 10А 17 А

15ДО, 17Д0. 10Д0, 21.10. 22,10 19.40 21А 22ДО
— 4/60, 0А 12Д0 Дърмшма
14.10. ЮА Ш«

от 5,00 до 22,00 
Димитровград ма всамм час 

от 5.00 до 22,00

октом-
'Най^стари Ж1ители в „Поро

дин" сега са баба Евга Заи
мова и дядо Симеон 'Момчи
лов. Последният го ,наричат 
„Америнанеца", по>неже 30 
години прендрал в Америка 
нато печалбар.

1.1*. 1А ИК
14Л. ИДв ПИ

Щ, 12М Яшшмце ТЛ. ЧЛ 
»,«. ТЛ. 11.11. 1М*

М1 1М* 
1.1МА

Суиоаа 4Л. Ш. 1*Л. 14Л.Суам> 
4Л. 14,11КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

Кварталът „Породин" се бо
ри о нянолко «орешаци ко-

П.трч.ц 
М. Номммц

Патммц
•ЛМ. >м»|им

1*.1*. 14Л »М
РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ” 4Л.

ил. и.1*. МЛ
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ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

Може да бъде 

много по-добре
-I [

I | ■

да му. Нъдв са учиниците и 
преподаватели им по биоло
гия, да се погрижат за цветя
та? Тук е и комуналната служ
ба, която трябва да 
сметна за чистотата и приве
тливия изглед на града.

Всяка година прекарвам по 
няколко дни в Димитровград 
и леоно мога да 
всички промени в този край
граничен град, през който ми
нават на хиляди наши и чуж
дестранни туристи.

Връщайки се от София при 
влизането ни в града ни пос
реща асфалтон път, кой знае 
от кога засипан с 
дъждовете. Вървам, че 
варните по комуналните рабо
ти в града са заинтересовани 
за чистотата 
изглед на същия и тоя недос- 
даггън лесно ще махнат и ня
ма вече да има прах.

11
забележа

Дограцуван>е води

Мнозина граждани с много 
пред—. Кога ставаш сутрин през 

лятото?Убаво йе кита човек реши да си понапрайи не
що. Най му йе мило мига праи нову ижу, ама се ра- 
дуйе «ига и друго си лоприпраи.

Елем у Цариброд изгледа това йе стануло но 
более. А тая более се пренела и по учрежденията.

Сечам се нига праимо Културният дом. Све на 
руЪе, машине тъгай немаше много. Напраимо па и 
сви му се радуйемо ко на първенче — убаво, па Гиз
даво ... Са на децата може да не изгледа толкова 
убаво, ама тъгай беше йедън от най-убавите домове...

Па после Гимназийуту. И с ною се гордейемо. 
свакопа госта кой дойде у Цариброд — там га во- 
дейемо.

вкус отглеждат цветя 
домовете си, но пред учреж- 

обществените жиленията и 
лища такива няма.

пясък от 
отго-огрее— Когато слънцето 

моя прозорец.

— Ние ли много рано?
Когато се опитах да се оба

дя на приятели с изглед — 
картинна на града, оказа се, 
че на будките такива «яма. 
Има само разгледи от гранич- 

пропусквателен

и естетическия
— Не, моят прозорец 

обърнат на север.
о

пункт.ния
Побрано имаше такива картич
ки,' но тоя сезон изобщо не 
могат да се намерят. Не на
мерих да купя и плик по-го- 
лям формат. Трябваше да ми
на цялата чаршия за да на
меря такъв в 
будка.

Пристигайки пред Култур
ния дом, спомням си, че сгра
дата преди украсяваше хубаво 
уредено паркче с шедърван и 
цветя. Сега за тях изглежда 
(никой не се грижи. Шедърва- 
нът почти не работи, тревата 
е отъпкана, сградата сру
тена, а стълбите към цветни.

Така

★
Лекарягг:

— Не трябва да употребя
вате алкохол. Казах ви го още 
преди няколко години.

Пациентът:

После напраимо опщинуту... и да не распраям 
кино едно* по йедно праимо и се радуйемо дена све 
убаве сграде ое прайе ... ина алидската

Елем, види се дека по-рано лоше смо праили. 
Това лето оди дъждове не може много ни сено да 
ое прибира, ни друГе полскГе работе да се работе, 
та реко че идем при синагога у Цариброд.

И да ви распраям — много се изненади, я съм 
прос човек, йезик че си превържем док изговорим 
думуту „артектура”, ама това што се у Цариброд ра
боти дибмдус нема върску с туя думу.

Считам, че димитровградча- 
ни наскоро ще махнат тези 
нередности.

те алеи се разпадат. 
'Културния дом не дава вече 
културен вид. Защо е тана? 
Домът вероятно има платен 
пазач. Училищата имат горан- 
оки бригади, които могат

— Помня, но аз предпола
гах, че за това време медици
ната е напреднала.

, , , ’ 1 :

Хусния Напич
Ул. „Палмиро Толяти” № 124 

Сараево
и

трябва да се грижат за изгле-★
Почели да дограууйу. Уз Културният дом зале

пили — нову бйблиотеку. Да речеш лоше йе напра- 
йено — не йе! От убаво поубаво, ама нещо боде 
у очи! Убав си беше домът, поостарея, ама године 
су това, ако йе сграда и она старейе. И са кока на 

старца дали му под руку да води девойче. И

— Представи си, Йожо — 
след два-

ЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛ/ЧЛЛАЛЛЛ^АААЛЛЛ^'

казва съпругата, 
десет годишен брачв|Н живот 
напускам те и отивам при не-

Ще съжалявашпознат мъж.тога ли?-оно убавшко, ама нали несу си лика-прилика...
И до Гимназийуту отидо. Там припраили основ- — Е как така, Юлке, еЩну школю, а те съга прайе и мензу за децата да 

ручайу. Убаво йе що децата че има дека да ручайу 
на комоцию, ама това вече нейе оня старата Гим
назия. Отам-одовуд подпреле Гу пристройте, жал да 
ти йе «а Гу гледаш ...

съжалявам непознат човек.'

★
— Вие наистина сте ималиИ да не ви раопраям повече. Прае човеци, при- менепо-полямо щастие отлепуйу и уз иже продавнице, некои и гараже, ама 

тека, да одотрану ка глеедате кона йе ижуту да про- през време на лятната си по-
чивна.стите зае ...

Па си мислим: истина йе, не смо богати много 
кърпежлънът увен йе по-скуп бил, не 

барем на новото ка праимо да буде ново. 
А сигурно йе дека по-рано по-сирома смо били, па 
не смо ,тека работили... И най-после ной йе тия

— Ами, дъждът не преста-с паре, ама на да вали през цяло време...може ли
— Но все пак сте почерне

ли?анълия що каже дека може тека да се праи, та 
Цариброд се губи и угьну у пристройте?лъкачполъна — Ах... това е ръжда!

Манча

★
Посетител в ресторанта на

празно чака келнерната с ло-★ Дребните грижиАФОРИЗМИ ръчката. Накрая се обръща
стигат, за да ни отровят към собственика на ресторан-
живота — ако нямаме го-★ Непоследователнос- та:
леми.не-тта е единственото — Етр ви пари да купите
★ Плачем, когато ид-са цветя за вашата нелнерна.що, в което хората

ваме на този свят, а непоследователни. — Разбрано, синьор, с удо-когато умираме. волотвие. Келнерната много ли
★ Всеки иска да жи- ★ Стъкмиха заключе- ви хареса?

вее дълго, ала никой не нието и спокойно започ- — Съвсем не. Според мен
иска да остарее.


