
Штстйо С указ на Президента на Социалисти- 
чаена федеративна република Юго 
славил от 14 февруари 1975 г. Изда- 

I телство „Братство'' е удостоено с 
’ Орден братство и единствс със сре- 
I бърен венец за особени заслуги в 
) областта на информативната и гра- 
| фичесна дейност и приноса за раз- 
} витието на братството и единството 
) между нашите народи и народности.
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Нови
обекти

В 12 часа, в залата на Кул
турния дом в Сурдулица, ще 
се проведе -тържествено засе
дание на Общинската скупщи
на с изпълнителните тела на 
обществено-политическите ор
ганизации и представителите 
на трудовите организации. На 
заседанието за развитието на 
Оурдулишка община през по
следната година ще говори 
ЙОВАН ПЕТРОВИЧ, председа
тел на ОС в Сурдулица. На 
заслужили граждани за разви
тието на Сурдулишка община 
другарят Петрович ще връчи 
отличия с които ги отличи пре
зидентът на Републиката Йо- 
сип Броз Тито,. писмени при
знания и награди.

На края културно-художе
ственото дружество „Първи 
май" в Сурдулица за участни
ците в тържественото заседа-

5 септември и тази година 
тържествено ще бъде честву- 
ван в Сурдулишка община. На 
тази дата 1944 година бе ос
вободена Сурдулица с околно
стта й от българска фашистка 
войска и полиция.

В 10 часа с прерязвано на 
лента ще бъде пуст-нат в ра
бота цехът „народно ръкоде
лие” („фабрика под 1000 по
крива”) в Бяло поле, предгра
дието на Сурдулица, а в със
тава на ЗТК „Власина про
дукт". Този цех ще приеме 
около 50 работника на постоя
нна работа и много, които Ще 
работят от парче. Ще се про
извеждат плетени и везени 
предмети и сувенири. След 
това се очаква тържествено 
да бъде извършена първата 
копка на новата автобусна 
станция. Също така ще бъ
дат пуснати в движение и ня
кои новоасфалтирани улици и 
тротоари в града.

* /

Бойци от Царибродско на позициите при р. Дрина

32 години свобода
нят за свидните жертви, за бойците, кои
то се бориха и избориха за нашето на
стояще и бъдеще. С гордост отчитат по
стиженията в обществения, 
културен живот. Това са нови 
обекти, асфалтови пътища, далекопроводи 
и електрифицирани селища, 
здравни заведения, нултурни домове и ту 
ристичесни обенти, язовири и водоцентра- 
ли и пр. и пр.

Самоуправителната система върху де
легатски принципи допринася за пълна из
ява на творческите сили на 
работник и гражданин в решаването 
щите работи от местната общност, основ
ната организация на сдружения труд и са
моуправителната общност на интересите в 
базата до енупщините в Републиката и фе-

ПАК да си припомним. Населението от 
Сурдулишна община своя ден на освобо
ждението от българска фашистна окупа
ция чествува :на 5 септември, от Бабушни- 

на 6 септември, от Бо- 
силеградска и Димитровградска община — 
на 8 септември. На тези преди 32 години, 
дати в тези общини 
освободени от българския фашистки терор.

Но свободата и на това население, 
както и на всични югославсни народи и 
народности не бе ничий подарън: то я 
спечели на бойното поле в славната чети
ригодишна Народоосвободителна борба с 

животите на най-добрите си си-

стопанени и 
стопанскишка община

училища и
бяха онончателно

ние ще изпълни културно-за- 
бав-на програма.

М. Величноввсеки наш 
на об-

кръвта и
нове и дъщери. Ръноводени от светлите 
идеали за едно хубаво, човешно бъдеще, 
под знамето на ЮНП и Йосип Броз Тито 
в тази кървава война голоръният народ 
се вдигна в борба на живот и смър-г сре
щу царе и държавни армии ... Нашите 
партизански отряди нямаха своя държава, 

имаха своя Партия, свой легенда- 
Тито, свой народ, работни- 
висоно съзнание, че сво-

БАБУШНИЦА

ТЪРЖЕСТВЕНО И ВЕСЕЛОдерацията.
Досегашните постижения в социалис

тическото ни изграждане представляват га
ранция, че всични настоящи и предстоя
щи задачи, ноито пред нас 
и другарят Тито ще бъдат изпълнени на- 

наито трябва. Трудещите се и

поставя СЮНно те
рен комендант 
ческа класа и 
бодата на родината, човена и труда са 
най-ценните |на тоя свят неща.

В трудните дни на кошмарното време, 
всенародните страдания и потоци от

община се организират и ред 
други манифестации.

В навечерието на празнина 
ще бъде устроено факелно 
шествие, което ще завърши с 
лагерен огън край паметника 
костница на падналите в На- 
родноосвободителната борба 
бойци.

Учениците от трети, четвър
ти и пети клас със своите 
преподаватели ще направят 
посещение на майки и близ
ки на паднали бойци нато им 
предадат скромни подаръци. 
Впечатленията си от срещи
те с майките на свидните си
нове на Лужница, дали живо
тите си за свободата на ро
дината, учениците ще преда
дат в първия пореден номер 
на ученическата многотиражка 
„Поглед", която излиза вече 
три години.

В програмата © включен и 
Народният университет. Гой е 
организирал гостуване на На
родния театър от Лесковац, а 
бабушничани тези дни могат 
да гледат и домашния филм 
с тематика от Народоосвобо- 
дителната борба — „Червена 
земя".

БАБУШ НИШКА община се 
готви достойно и тържестве
но да отпразнува Деня на 
освобождението от фашизма 
— 6 септември.

Чествувайки 
та на освобождението от фа
шизма бабушничани ще могат 
да отчетат редица трудови 
победи. Тези дни трябва да 
бъде пусната в действие но
вата автогара, да заработи но
вият цех на „Тигър", в ноито 
ще има 650 нови работни ме
ста, ще се съобщи за нови
те километри пътища от че
твърти разряд, с които селата 
в общината се „доближават"

време и
гражданите и от българската народност, 
живуща в тази част на Републиката из- 

ангажирани в най-важните акциицяло са
—• разискванията по Занонопроента за сдру 
жения труд. записването на народен заем 

„Братство-единство"

32-годишнина-във
пролята кръв се раждаше социалистическа 
Югославия, страна иа братството и един

на всич
за автомагистралата 
Белград — Ниш и водностопансните обен- 
ти в Републиката и под. 
ществено-политичесна работа те

класово социалистичесно съзнание

ството, на равноправното развитие
народи и народности, на самоуправи- 

и знаменосец на необ-

В тази важна об-
ни поназват
телния социализъм

високовързаната световна политика.
Българската народност в Югославия с 

право се гордее, че от първите въстани- 
чесни дни до днес е деен участник в 
епохалното дело на другаря Тито 
здаването и изграждането на нова само- 

Югославия.

и дават свой ценен принос.
На многобройни тържествени сьбра- 

заседания, на пригодни часове пония и
история, при откриването на нови пуснови 
обекти и този път ще си припомним за 
миналото, но и за усилията ноито ни очан-

съ-

управителна социалистическа
Днес, когато гражданите и трудещите 

част на СР Сърбия чествуват

до преда.
И ощ© много убави новини 

ще съобщи председателя Ста 
иим-ир Илич в доклада си на 
тържествената сесия 
щиноната скупщина в Бабу
шница по повод Деня на осво 
бождението, на ноято между 
много гости — първоборци от 
този нрай ще присъствува и 
делегация на Плевля, града-по
братим на Бабушница и съоб
щят имената на получателите 

„Септемврийските ш пре

изпълнение на предстоящите про-ват в 
грами.се в тази 

дните
Ст. СТАНКОВна свободата, те с почит си спом-

на Об-

*********%***+***********+

!' НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ И НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ
ОТ СУРДУЛИШНА, БАБУШНИШКА, ДИМИТРОВГРАДСКА И БОСИЛЕГРАДСКА

!> ОБЩИНИ
наЧЕСТИТИМ 32-ГОДИШНИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА

ЗА МНОГО УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСНОТО СТРОИТЕЛСТВО ||

Издателство „Братство” Ниш I,
>Л^/>ЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛААА^

ди".
Инак в чест на Деня на 

освобождението в Бабушнишна
С ПОЖЕЛАНИЯ М. Андонов



Изводи из документите, приети на

ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
В К0Л0МБ0ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБ

ВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ, КОЯТО ОТ 16 АО 19 
АВГУСТ СЕ СЪСТОЯ В СТОЛИЦАТА НА 
ШРИ ЛАНКА КОЛОМБО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ 
НАЙ-ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ: ПОЛИТИЧЕС
КА ДЕКЛАРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКА ДЕ
КЛАРАЦИЯ И АКЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 
ВЗАИМНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НЕ
ОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ.

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕНЛА- 
РАЦИЯ —

За доброто и просперитета на всички
В първите изречения на глав

ния документ на Петата конфе 
ренция «а ръководителите -на 
държавите или правителствата 
на 86 — те необвързани стра
ни— Политическата деклара
ция ■— необвързаните изтък
ват, че тяхното движение не 
е само за себе ои цел, но че 
се бори за доброто и напредъ 
на на всички.

и икономическа независимоот 
на мир и прогрес, на между
народен политически и иконо
мически порядък, обоснован 
върху принципите на самооп
ределение, равноправие и ми
ролюбива коегзистенция меж
ду народите и държавите в 
света.

Движението на необвързва- 
нето бурно се разпространи 
— от 26 страни в Белград до 
86 в Коломбо, — което е ре
зултат на неговата все по-голя 
ма ефикасност.

★ Света към който се стре
ми движението на необвързва 
нето е свят на политическа

ДВА ВАЖНИ ПРИНЦИПА

На 15-та годишнина от осно- който необвързаните 
ои необвързаните

страни
винаги се бореха и в който 
движението на необвързаните 
винаги е виждало основата за 
международната общност.

ваването 
държави в Политическата де
кларация посочват, че зачита
нето на принципите на необ- 
вързването е от извънредно 
важно значение. Прието е за
дължението всички страни от 
движението да запазят съще
ствения ои характер >на необ- 
вързването, което представля 
ва най-силната гаранция про
тив всяка закана срещу ин- 
тегритета и солидарността на

Югославската делегация на Петата конференция в Коломбо
ИЗ ИКОНОМИЧЕСКАТА 
ДЕКЛАРАЦИЯ

Инициативите на необвърза
ните страни доведоха до ре
шение на Световната организа 
ция за създаване на нов ме
ждународен икономически по
рядък, основаващ се върху 
равенство и правда.

РАВНОПРАВИЕ И В РАЗВИТИЕТО
От развитите страни се тър

сят мероприятия, които ще 
обезпечат същинско междуна 
родно сътрудничество и уста
новяване на нов икономичесни 
порядък.

В Инономичесната деклара
ция се дава твърде обширен 
анализ на международната ико 
номичеона обстановка и из- 
пледите на развиващите се 
страни. В това отношение се 
констатира, че ръководители
те на държавите или прави- 

По-нататък в Политическата телствата на необвързаните 
страни „са дълбоко разтрево

жени от все по-голямото не- 
равноправие и липсата на 
равновеоие в международната 
икономическа струнтура и все 
по-широкия я3 между разви
тите и развиващите се стра
ни”.

За установяване на /Нов ме
ждународен икономически по- 
рядън би трябвало — посоч
ва се в Декларацията — да 
се направи следното: из ос
нови да се измени целокупния 
апарат на международната тър
говия и световно производство 
върху ооковата на ново между

народно разделение, основно 
да се реорганизира сегашна
та международна монетна сис
тема, да се увеличат и по- 
ефинасно използуват средства 
та за развитие на развиващи
те се страни, ща се намерят 
спешни решения за проблема 
на официалните дългове на 
най-изостаналите 
се обезпечи предаване на те
хнологията и право на страни
те на свободен изход на море.

Специално внимание в Де
кларацията е посветено на

Петата конференция потвър
ждава, че политиката на об
вързването се изяви като не
зависима и живителна оила е 
създаването на нов и справед
лив свят на политически и ико 
номически отношения.

движението.
С приемането на принципа 

на същинска независимост и 
международно сътрудничество, 
които надминават поделбите, 
натрапени от блоновете на 
силите е от съдбовно значе
ние, че огромното болшинство 
държави възприе принципите 
на необвързването — се ка
зва в Денларацията.

Тези принципи все повече 
се уважават от страните в 
света и необвързването про
дължава да се разраства във 
всички части на света.

Движението на необвързани 
те — се посочва по-нататък в 
Декларацията — направи два 
исторически пробива:

Принципа на активната ми
ролюбива коегзиотенция — за

страни, да

УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ

декларация се казва:
Конференцията поздрави на 

предъна постигнат в отслабва
не на напрежението между 
великите сили, запозна се с 
решенията Конференцията 
за европейско струдниче- 
ство и сигурност и изтъкна, 
че отслабването на напрежение 
то по обем и географски раз
мери все още е ограничено 
между великите сили. Напре
жение и конфликти съществу 
ват. Агреоията, чуждестранна 
та окупация, интервенцията, 
намесата, раоовата дискрими
нация, ционизма, -----
и икономическата 
безпрепятствено 
да съществуват

■АКВО Е ТОВА?

Априлският пленум
В такава обстановка Тито решава да 

свика заседание на Централния комитет 
на ЮКП н 12 април 1948 година. Заседа
нието е било тайно. Дневен ред: 1 Пи
смото на ЦК на СКП (б); 2) Стопанското 
положение в страната; '3) Въпросът за Пе
тия конгрес и 4) Разни.

С какво чувство идва на това засе
дание другарят Тито? Години след това
той разказва: ......Ясно ми беше неговото

Отслабването на напреже- съдбовно значение. Животът ме бе 
нието не може да се ооигури 
чрез поли|ТИката на уравнове
сяване на силите, военните 
съюзи и надпреварата във 
въоръж ав ането.

Затова конференцията на 
необвързаните страни се зас
тъпва за общо намаляване на 
напрежението и за участието 
1на всички държави в светов
ните работи на равноправни 
оонови. Необвързаните страни 
са решителни да вземат тк>- 
н ©посредствено и по-ефикасно 
участие в изнамирането на по- 
правдиаи и равноправни реше
ния за съществуващите све
товни проблеми.

ЕрщтВо СКП (б) поискат протокола, ние ще 
представим ...

Пръв в разискванията говори Кардел.
.......Просто е смешно, когато някой гово
ри сега за троцкизъм в Югославия, За 
реставрация на капитализма ... Считам, че 
отговорът, който другарят Тито прочете 
правилен ... Ние не бихме били ! 
хора, но подлеци, ако признаем това, 
то не е вярно ..

Един след друг думата взимат Джуро 
Пуцар, Блажо Йованович, Светозар Вукма. 
нович, Иван Краячич, Борцс Кидрич, Франц 
Лескошек, Лазар Колишевсни. Вида Том
или ч, Иван Гошняк.

— Сталиновото писмо

им го

апартейда 
ескалация 

продължават 
в различни 

части на развиващия се свят.
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е
искрени

кое-
нау-

чил, че в такива критични моменти най- 
опасното нещо е да бъдеш без становище, 
да се двоумиш. Винаги в такава обстанов- 
на трябва да ое действува смело и ре
шително.”

оставя тежко 
впечатление ... Въпреки воичко, трябва да 
издържим тази борба и аз съм убеден, 
46 я ,и.ЗАъ'Ртим — казва между другото Миха Маринно.

Тито е говорил почти един час. Сво
ето изложение заключил с думите:

— Другари, водете сметка, тук не се 
насае за никакви теоретически дионусии, 
тун не се касае за грешки на ЮКП, за 
някакво си нейно идеологическо 
ние. Не омеем да допуснем да бъдем 
нати в диокуоия за това ... Тук се касае 
преди воичко за отношения между дър
жава и държава... На м©н ми се стр^ 
ва, че те си служат с идеологически въп
роси за да оправдаят своя натиск 
нас, върху нашата държава... За това 
се насае, другари ... Това писмо

Аз не съм теоретик, но говоря с 
чувството на работник, пролетар — заявя
ва Вицко Кърстулович. От техните пиома 
не лъха другарска топлина. Това 
писмо, ноето не посочва 
но бие

отнлоне- 
тлас

е едно 
недостатъците,

по главата. Изцяло съм 
с отговора, който прочете Тито. 

Седемнадесет

съглаоанвърху
членове на ЦК се изя

сняват против становищата на Сталин и 
се съгласяват с проектоотговора 
от Тито.

е резул
тат на гнусни клевети, погрешни доноси. 
Моля разискванията да бъдат хлад
нокръвни ... Тук трябва да се изясни г - 
ни член на ЦК ... Ано другарите от ЦК «а

прочетен
„ Тогава думата взима Сретен Жуйоаич, 

които с повишен тон започва:
все-
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разчитането на собствени ои- 
ли, ноето подразбира и непо
колебима решеност на разви
ващите се страни за осигуря
ване на своите законни права 
и ползване на колективната си 
ла в преговарянето и дисци
плината, изисквана от процеса 
на правилно и правдиво ико
номическо укрепване.

виващия свят, които са от 
обща полза и представляват 
принос към колективния ико
номически напредък.

Принципът на опиране вър
ху собствените сили, гледан 
от единичен и колективен ас
пект, не само че е в съгласие 
с целите ,на международния 
икономически порядък, 
представлява и фактор от го
лямо значение за укрепване 
на солидарността на необвър
заните и другите страни в бор 
бата 1им за икономическо 
освобождение — се подчерта
ва в Декларацията.

В пооледната част на Иконо 
мичеоната декларация за „вза
имната зависимост в рамките 
на глобалната политика”

изтъква, че колективното раз- ДИМИТРОВГРАД 
читане на собствените сили в 
рамките на новия междунаро
ден икокомичеоки порядък е 
необходима крачка в по-широ- 
ния процес на международно
то сътрудни ч естео.

I

КРАТЪК ПРЕСТОЙ НА 

МАХМУД БАКАЛИ
Ръководителите на държа

но вите или правителствата — 
е подчертано на края на Де
кларацията
тият овят да даде убедителни 
доказателства за овоята вяра 
в .принципа на 
взаимна завиоимост с приема 
нето на редица мерки, които 
единствено ще водят към съ
щинско .международно сът
рудничество и установяване 

се на нов икономическо порядък.

.Председателят на Централ
ния комитет на Съюза на но- 

търсят разви- муниотите в Косово
гарят МАХМУД БАКАЛИ на 
1Връщане от почивката си в 

глобалната НР България и Турция, напра
ви кратък преотой в Дими

тровград. По време на преби
ваването ои той води разго
вори с ръководителите от Ди
митровградска община по ан- 
туалните общеотвено-политиче- 
сни въпроси.

Ръководителите на държави
те или правителствата на не
обвързаните страни са увере
ни в необходимостта на .мо
мент да се развива съвмест
на акция и съответни механиз 
ми, та изцяло да се използу
ват комплементарноотта, богат 
ствата и способностите на раз-

АРУ-

А. Д.

БОСИЛЕГРАД

ИЗ АКЦИОННАТА ПРОГРАМА 
ЗА ВЗАИМНОТО СТРУДНИЧЕ- 
СТВО НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ Тържествени събраниясилисъс СОБСТВЕНИ В ход е подготовка на про

грамата за тазгодишното озна 
менуване на 8 септември — 
Деня на освобождението на 
Босиявградена община от бъл
гарската фашистка окупация. 
Според плана на общинския 
номитет по чествуване на офи
циалните празници в навече
рието на празника в Босиле
град и районните центрове Би 
стър, Горна Лисина, Долна 
Любата и Горна Любата ще 
бъдат устроени тържествени 
събрания за гражданите. Ще 
бъдат изнесени доклади за 
значението на тази дата и 
постиженията ни в социалис

тическото строителство.
Във воични училищЬ препо

давателите ще проведат по 
един час по история за зна
чението на 8 септември.

В Босил еград ще се състои 
шахматен турнир между отбо
рите на средношколците, град 
ската младеж и граничарите.

В чест на празника ,на ново
построеното футболно игрище 
ще се състои футболен мач 
между босилвградения отбор 
„Младост” и някой отбор от 
Южноморавената футболна ди 
визия.

сили е необходимост за уста
новяване на нов междунаро
ден икономически порядък.

В осъществяването на цели
те на развитието и установя
ването на нов 
икономически порядък необхо
димо е да се разчита на сво
ите възможности.

ФИНАНСИТЕ
международен

Поканват се всички заинте
ресовани страни да се при
общял- или ратифицират Кон
венцията за Фонда на соли
дарността за стопанско и об
ществено развитие за да мо
же да се влезне в действие 
пред края на 1976 година.

I
СУРОВИНИТЕ

Касае се за образуване на 
.нови сдружения на произво
дителите на първични произ
ведения от интерес за износа 
от развиващите се отрани.

Чрез формирането на нови 
и укрепване на съществуващи 
те сдружения и по-ефикасна
та им работа могат да се по
стигнат по-добри цени в изно

Афирмирайки нонцепта на 
облягане върху собствени си
ли, Петата среща на ръково
дителите на държавите 
правителствата прие 
на програма по икономическо 
сътрудничество на необвърза
ните и останалите развиващи 
се страни. В този документ са 
посочени конкретните задачи 
и акции 
та на суровините, търговията 
и финансите, — с които ще 
продължи усилието на необ
вързаните, съвместно с 
напите развиващи се страни 
да утвърдят и проведат на де
ло програмите за взаимно ико
номическо струдничество.

или 
Анцион-

Ще се изучи възможността 
за ооноваване и работа на 
Банка за икономическо разви
тие на развиващите се стра- Ст. Станков
■ни.са.

До края на септември т. г. 
ще се орещне Съветът на 
сдружението на производите
лите и износчиците на суро
вини.

— отделно в област-
Акционната програма пред

вижда редица мероприятия и 
съвместни акции на .необвърза 
ните страни в областта на ин
дустриализацията, 
стопанство и производството 
на храна, риболова, транспор
та, съобщенията, застрахова
нето, обществените предприя
тия, здравеопазването, науч.но- 
технич ес н ото сътрудни ч е ст во, 
настаняването на работа и 
спорта.

ДИМИТРОВГРАД I

оста- Отчитане на 

резултатите
селското

ТЪРГОВИЯТА

Петата конференция се за
стъпва за съвместна политика 
и споразумения при купуване
то на стоки, технология и ус
луги от развитите стрз:;и.

Ще се създаде център за 
комерчески информации.

В Акционната програма от- 
се дава на факта.делно място 

че осъществяването на цели- 
собствените с разчитане «а

И тази година Денят -на 
освобождението на Димитров- 

8 септември

БОРИС БОРИСОВ.
След това ще бъдат връче

ни тазгодишните традиционни 
септемврийски награди и из
пълнена подходяща културно- 
забавна програма. След събо
ра ще бъдат положени венци 
от свежи цветя на паметната 
плоча при гимназията, и на па. 
метниците на загинали борци 
от този край.

щеград
бъде тържествено ознамену
ван. В 10 часа сутринта в голя 
мата зала на Центъра за кул
тура ще се състои търже
ствен общ събор. На събора 
за развитието на общината 
в 1976 година и за средно- 
срочния план по развитие ще 
изнесе доклад председателят 
на Общинската скупщина инж.

вори такова нещо, когато вижда нашата 
младеж как строи линии, как изгражда бъ 
дещето си, как иска да се издигне от 
изостаналостта ... Убеден съм, че никой 
От загиналите не е мислел, че след вой 
ната неговата страна ще стане безимен
на...

__ Другари, апелирам на вашето ре-
вилюционно съзнание... Аз съм против 
такова писмо да се изпрати А° на
СНП (6) . • Водете сметка, че се касае
за крупни работи ...Аз съм против та
кова становище и към СССР и към СНП
16) Всичко, което постигнахме в тази 

война представлява принос за света и со
циализма — продължава Тито. — И на
шето национално равноправие, и за пръв 
път истинската свобода за тоя народ... 
Не е начин и не е стимул за социализма 
присъединение към СССР, но братско и 
равноправно сътрудничество и развитие 
на всяка страна поотделно в това братско 
сътрудничество. В това ние не сме съгла
сни със ОКП (б). А сега тук пред нас го
вори Църни и казва: нямате право да се 
защитавате.

— Да се приеме писмото на ОКП (б), 
това е заблуда. И те трябва да разберат, 
че това е Заблуда. Да приемеш писмото 
значи да бъдеш подлец, да признаеш то
ва, което не е. Мисля,, че имаме право 
да говорим на едно равнище със Съвет
ския съюз ... Нашата Партия е чиста като 
слънце. Ти, Църни иснаш да нарушиш ней
ното единство, искаш да разединиш ней
ното ръководство, ноото вече 11 години 
работи заедно. Това ръководство е свър
зано с кръв за народа. Тоя нвоод ние по
зовахме да даде най-големи жертви. Тоя 
народ не би щял да ни търпи нито един 
ден ако се покажем недостойни за тези

на ЦК

себе си да говори:
— Това е предателство I

към Партията ...

А. Д.

зина.
и към народа

и към държавата,
Жуйович е упорит

й”еАзиТраматички-момекти всички члено-
ЦК на ЮКП търсят от Сретен Жу- 

докрай. И Тмто го

не се направиДа

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА
комунистите .....
ОБЩИНСКАТА КОЕ1ФЕРЕНЦИЯ НА ССРН

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮ
ЗА НА МЛАДЕЖТА

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В СУРДУЛИЦА

На всички граждани и трудещи се 
ЧЕСТИТЯТ

5 СЕПТЕМВРИ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИ
ЕТО НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ОТ ФА
ШИЗМА, КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО 

ТРУДОВИ УСПЕХИ В БЪДЕЩЕ

ве на 
йович да се изясни
Запи™аотговори ц.ьрИИг дали вървим КЪМ 
капитализъм? Дали нашата Партия се е 

Народния фронт? Яали наше- 
шпиони? .. • 

сепна Жуйовичевият 
момент

вразводнила
то правителство държи 

Из мислите ме :
^7арП^м^вГ_ЯРтаеМмпоИ4- Тсй из-

хвърляП^ш^апр^Ат^отговор.П Следовател
но^ разминаваме се... Нашето търпение 
свърши. Всички станахме, търсейки от Жу 
йович да се изясни докрай. Тито му за
даде ред вълроои, търсейки открити от- 
говоои.

Жуйович мълчеше! 
да се изясни ...

Изясняването 
продължи и след това.

Стана и Моша Пияде. „Другари — за 
почна Моша - мен преди всичко изненад 
ва ниското ниво на Сталиновото писмо!

Нямаше смелост 
членовете на ЦК

жертви.
— Другари, нашата Революция не яде 

своите деца. Децата на тази Революцияна
са честни.

Заседанието продължава на следва
щия ден, 13 април. Прието е съдържание
то на предложеното писмо на ЦК на 
ЮКП. Бива избрана тричленна комисия да 
изучи случая със Сретен Жуйович и Ан- 
дрия Хебранг, който също неверно и кле 
ветничесии е информирал Мооква, криейки 
това от ръководството на ЮКП.

въздържан смях, пръв и 
Засе-В салона

през цялото заседание.
след пладне. Започва

единствен 
данието продължава 
Тито:

__ Покъртен е човек, когато вижда и
чува как говори Жуйович ... Как ние, 
пигмеите да се противопоставим ма ски 
(б) И ние дадохме жертви за тази стра
на Аз се чудя кан може Жуйович да го-

I(Следва)
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НАРОДЕН ЗАЕМ ЗА АВТОМАГИСТРАЛАТА И ВОДОСТОПАН 
3 СТВОТО

Босилеград 

3 384 000 динара
V

ад

БАБУШНИЦА

ВСЕКИ ГРАЖДАНИН - ЗАЕМОДАТЕЛ СПОРЕД ■ плана на регионал
ния координационен комитет 
за записваме и събиране на 
народен заем в Лесковац, 1Бо- 
сил е градска община се задъл
жава да събере 3.384,000 ди
нара народен заем за постро
яване на автомагистралата Ьел 
град
поречията на Морава, Сава и 
Дунав.

— Координационният коми
тет в общината през лятото 
проведе широка разяснителна 
дейност в местните общности 
и трудовите колективи в общи. 
мата. В акцията бе .включен 
по-широк политически актив 
от опитни обществени работ
ници. Във всички местни .об
щности и трудови организации 
са образувани пунктове за за-

такт с активистите по запис
ване и събиране на н-ародния 
заем.

Със записване на народния 
заем и в Босилеградска общи
на започна няколко дни пред 
определения орок — 1 септем
ври. Така например работни
ците в отдела за вътрешни 
работи приеха единодушно ре 
шение всеки от тях да запи
ше сума в размер от едноме
сечен личен доход. Такива ре
шения приеха и трудещите се 
в Общинската скупщина, Об
щинския комитет на СНС, Об
щинската конференция на 
ССРН, Общинския синдикален 
съвет, Организацията ,на сдру 
жения труд „Босилеград”, ,,Ав
тотранспорта".

В първите дни на септем
ври записването на заема ще 
започне в учебно-възпитател
ните заведения, а повече ще 
се наблегне върху акцията в 
местните общности.

Положените усилия в подго
товката и първите отзиви обе
щават пъл&н успех в тази 
важна акция.

В ОБЩИНАТА В 44 ЗАПИСВАТЕЛНИ 
БЪДАТ ЗАПИСАНИ НАД 7 МИЛИОНА ДИНАРА, ОТ 
КОИТО 4 В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И 3 МИЛИОНА В 
ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

В Бабушнишка община ки
пи трескава политическа дей
ност във връзка с подготов
ката за записване на народен 
заем за изграждане ца авто
магистралата Белград — Ниш 
и уреждането на поречията на 
Морава. Сава и Дунав. Съ
юзът на комунистите. Социа
листическият съюз и останали
те обществено-политически ор 
ганизации твърде сериозно са 
пристъпили към възложената 
задача. До края на август в 
общината са извършени всич
ки задачи във връзка със за
писването на заема. Новица 
Станкович, председател на Об 
щиноката конференция на Со
циалистическия сък>з и пред
седател на Координационния 
комитет за записването на 
заема по този повод ни каза:

— Интересът за запиоване 
на заем в Бабушнишка община 
е голям.

Нашата община, която пре
димно съчиняват селскостопан 
ски производители, трябва да 
внесе към 7 милиона динара.

ПУНКТА ЩЕ много ще стане през октом
ври, когото хората се завръ
щат в родния край.

— Всеки гражданин в наша
та община — изтъкна Станко
вци ще бъде и заемодател.

Както ни осведоми Станко
вич в повечето трудови орга
низации в общината трудещи
те се ще внесат за народния 
заем по един 
личен доход.

Ниш и уреждане на

Подготовката за тази голяма 
акция върви опоред предвиде
ния план. Всички обществено- 
политически сили са в дей
ствие
пех. Поради това, 
брой жители от нашия край са 
на сезонна работа — запиова- 
нето

и очакваме пълен ус- 
че голям

едномесечен

на заема сигурно най- М. Андонов

писваме на народния заем 
общо към 70, достъпни 
всеки гражданин и трудов чо.

— заяви Гоне Григоров, 
председател на Координацион
ното тяло. — Във всеки пуннт 
са формирани комитети с отЗ 
до 5 членове, така че всички

До

век

струнтури и цялата база ще 
бъдат в непосредствен нон- Ст. Станков

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС- 
ТИТЕ,

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ПРОФОСЪЮЗИТЕ,

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
ДЕЖТА и

ЯЖИНСКА “ОНФЕРЕНЦИя НА СЪЮЗА НА БОЙ-ЦИТЕ -в

Бабушница

ЗАПИСВАНЕТО НА НАРОДНИЯ ЗАЕМ

Подкрепа и отзив на 

димитровградските граждани
НА МЛА-

Бабушнишка община

щинаСтИаЧЙИвГЖдАнНите общи^ честитил
ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА _ 6 СЕПТЕМВРИщина, да се запише заем от 

над 8 милиона динара.ЩЕ БЪДАТ ЗАПИСАНИ НАД 8 МИЛИОНА ДИНАРА
като им пожелават 
строителство

нови успехи в социалистическотоА. Д.

ДЕЙНОСТТА по записване 
на народен заем за строеж на 
автомагистралата 
единство” (от Белград до 
Ниш) и уреждането на басей
ните на реките Дунав, Сава и 
Морава намери цялостна под
крепа и отзив сред 'граждани
те в Димитровградска общи
на. През миналата седмица 
във връзка със записването 
на народния заем, проведоха 
събрания и всички първични 
организации на Съюза на ко
мунистите. Те се изказаха 
единодушно за записване на 
заем. Освен това ,нЗ събрания
та е прието всички работещи 

' лица в организациите на сдру 
жения труд да запишат заем 
в размер от едномесечния си 
личен доход.

Освен събранията на кому
нистите, състояха с© и събра

ния по местните организации 
на Социалистическия съюз по 
селата. И на ггези събрания 
дадена пълна подкрепа на дей 
ността по запиоване на на
родния заем. Прието е също 
селскостопанските производи
тели да вземат участие и съ
що да запишат 'заем, а всеки 
според материалните ои въз
можности.

Проведени са и редица 
събрания на първичните син
дикални подружници в основ
ните организации на сдруже
ния труд. На тези събрания 
са приемани и конкретни ре
шения за записване на заема.

Във връзка с това в Дими
тровградска община са и оп
ределени 75 запиователни ,пун 
кта, от ноито 35 в организаци
ите на сдружения труд и 40 
общи. На тези места всяко 
лице ще може да запише за
ем. Записваните ще обясняват 
условията за заемодателите. А

СУРДУЛИЦА
„Братотво- е

Записването на заема е в пълен хоп
Централно място на заседа

нието на политическия 
е Сурдулишка община, проведе 
но под ръководството да МИ- 
ЛОРАД ТАСИЧ,
ОК на СНС на 31

ли тази задача и сериозно 
пристъпили към акцията. Про 
грама за работа съществува. 
Определени са 63 места за за
писване на заем на територия
та на цялата община, от ко
ито 26 са 'Общи, а останалите 
при трудовите организации.

Според плана Сурдулишка 
община трябва да запише 
ло 6 милиона 
динара народен заем. Тази су
ма въз основа предвиждания
та и настроението 
даните и трудовите хора 
бъде надмината 
на сто. Трудовите организации 
се съревновават коя по-напред 
и по-успешно ще завърши ак 
цията. „АЕОС” и Специална
та болница за гърдоболни 

още

изнася 580 хиляди 
те записаха 755 300 
или 30 на

динара, а 
динара, 

сто позече. Ето и 
отделни примери: Драган Йо. 
вич, полуквалифициран работ
ник от Биновци записа 15 хи
ляди динара. Стоядин Нитано- 
вич квалифициран и Станиша 
Стоикович, полуквалифициран 
работник по 13 хиляди динара, 
Петър Стоикович, директор на 
„АЕОСТ , Петър Павлович, те 
хничесни директор и Стаменко 
Янкови ч, финансов

актив

секретар на 
август т. г. 

бе акцията по записването на 
народен заем за автострадата 
Белград — Ниш и построява
нето на водостопанските обек 
ти в басейните на реките Мо
рава, Сава и Дунав.

СЛАВОЛЮБ МАНАСИЕВИЧ, 
секретар на 
комитет по запиоване на за
ем запозна по-близно присъс- 
твуващите, активисти със зна
чението на заема, начина на 
записването и

око
и 500 хиляди

к о орди н а циони я на граж- директор 
по 10 хиляди динара, Вик

тор Томич — 7500 
т.н. И

ще
с около 50

динара и 
про- 
уча- 

ще има 
което да

селскостопанските 
изводи тели масово, ще 
ствуват в акцията. Не

внасянето му 
и т. н., с цел същите по-до
бре да се оспобобят за акция домакинство на село, 

н-е запише поне 200 динара 
заем.

П ол и ти ч вени ят

ме-в трудовите организации и 'ме- 
тези условия са твърде благо. Устните общности, 
приятни, с оглед че с® дева 
лихва от 10% както и възмож-

жду първите, 
септември, 
всени (работник

преди 1 
решения 

да запише за
ем в размер най-малко ,на ед
номесечния ои ли че,и 
Следят пи

приеха
Инак, подготовките около за- актив заклю

чи до 5 септември — Деня 
на освобождението на Сурду- 
лица да се завърши 
писването на заема в”~трудо- 
вите органи за ции, 
и в останалите 
продължи до края 
— 30 ноември.

писването на заема в Оурдули- 
шка община са извършени бла 
повременно. Избран е коорди-

дюход.ност за определени 
обленчения, за което се 
готвят някои нови решения от 
компетентните 
Сърбия.

Воичко това яоно говори, че 
отзивът ще бъде голям и се
очаква в Димитровградска об-

данъчни
и останалите тру

дови организации. В „АЕОС” 
воички работници до 31 
пуст т. г. подписаха деклара
ции и нито .един

и под-
със за-

национан комитет, който дей
ствува. Изпълнителните ав-органи на СР тела

о бщ ес т в ен о-п о л и ти ч е с ки т е 
'организации, ОС и Съветът на 
сдружения труд при Общин
ската скупщина са разгледа-

а «а село 
структури да 

на срока

на
не записа 

по-малко от договореното. Ед
номесечният личен доход на 
воички работници в „АЕОС”

М. Величков
СТРАНИЦА 4
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БРИГАДИРСКО ТЪРЖЕСТВО В НИШ
ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД И ПРОВЕЖДАНЕТО МУ В ДЕЛО

ПРЕДСТОИ ЗАСИЛЕНА ДЕЙНОСТ
Запознаване с разпоредби

те на Законопроекта за сдру
жения- труд, което в Димитров 
градска община беше в ход 
на юли и август, приключи. В 
момента е в течение изготвя
нето, на. анализи в основните 
организации на сдружения 
труд, които ще се разгледат 
най-напред от основните орга
низации на оиндината, а сетне 
и от събранията на трудещите

Трудещите се в тях все още 
не са се изказали положител
но по въпроса.

Големи усилия, се полагаха 
и за преустройството на земе
делската
чар”, пред която се намират 
твърде важни задачи. Основно 
място в това отношение зае
мат формите на бъдещето й 
сътрудничество 
селскостопански 
ли. В този смисъл досега са 
набелязани редица мероприя
тия, но остава още да се ра
боти.

Предстои работа и по съгла
суване на 
практика в общностите на ин
тересите, местните общности, 
както и във всички друпи тру
дови организации. Затова сеп
тември трябва да бъде месец 
на засилена дейност за прет
воряване на Законопроекта в 
дело.

са разгледани и в течение на 
миналите два месеца. Липсват 
предложения от страна на тру 
дещите се хора 
отношение на измененията и 
допълненията в нормативните 
актове в техните среди, така 
и предложения за изменения 
и допълнения на някои раз
поредби в Законопроекта за 
сдружения труд.

Засега е ооновно, че има 
'Мнения за преустройство на 
научуковата промишленост „Ти 
гър" в Димитровград и то от 
една в повече ооновни орга
низации на сдружения труд. 
Това мнение все още не е 
прието, понеже освен положи
телното в него има и редица 
слабости. Затова допълнител
ните анализи трябва да дадат 
отговор |На този въпрос.

Има мнения, че редица ор
ганизации, чиито седалища са 
вън от общината, трябва, да по 
луч ат статут на ооновни орга
низации на сдружения труд.

канто по

кооперация „Сто-

ч астмитес
производите-се.

Целта на тези критически 
анализи е да се оцени място
то и положението на всяка 
основна организация на сдру
жения труд, накто и възмож
ностите за редица изменения 
и допълнения в статутите и 
нормативните актове на трудо 
вите организации, а с цел те 
да се съгласуват с разпоред
бите на Законопроекта.

В редица основни организа 
ции на сдружения труд обаче 
тези анализи, изготвени от спе 
циално избрани делови групи,

Коль Широка говори пред; бригадирите

сам оуп равителн ата

Трудовите акции 

шкода на 

самоуправлението
I

А. Д.

БОСИЛЕГРАД

Обемна и сложна работаПО ПОВОД завършването 
на трудовите акции в СР Сър
бия на 29 август в Ниш се 
състоя внушително тържество. 
Пред около 1 400 бригадири 
от младежките трудови акции 
„Гердзп 76", „Морава. 76”, 
„Ниш 76", 250 армейци и пред 
ставители на федерацията, ре 
публиките и автономните об
ласти- и региона и общината 
говори председателят на Ре
публиканската нонференция на 
ССРН КОЛЬ ШИРОКА.

Говорейки за значението на 
младежките трудови акции дру 
гарят Коль Широка подчерта,

че те са станали овоеобразна 
школа на самоуправлението, в 
която се осъществяват целите, 
за които се бори другарят Ти- 
то и Съюзът на комунистите.

От тържеството бригадирите 
изпратиха поздравителна теле
грама до_ президента на Репуб 
ликата Йосип Броз Тито, с 
желание да им се довери по
строяването на автомзпистра- 
л ата , ,Братство-единст во ’ от 
Белград до Ниш и уреждането 
на поречията на Дунав, Сава 
и Морава.

ната. Официалната оценка за 
първия етап на разискванията 
ще бъде дадена тези дни.

Болшинството граждани и- 
трудещите се в Бооилеградсна. 
община за запознати със съ
държанието и значението на; 
Законопроекта за сдружения 
труд. С* това първата фаза в1, 
разискванията по „малката н.оН!

" е приключила ус- 
оценяват компетен-

тънмо ще се засили в нача
лото на септември както в 
трудовите организации тана и 
в местните общности в общи. Ст. С.

СУРДУЛИЦА

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУДстиггуция 
пешно - 
тните в ОК на ССРН и чв Об
щинския синдикален съвет. По 
ради сезона на усилена пет
на работа в някои местни об
щности са отсрочвани събра
нията на гражданите, донато 
почти във воички трудови ор
ганизации са проведени по ед

В центъра на вниманието
ния „АЕОС”, специалната бол
ница за лекуване на гърдобол- 
ни, фабриката „Мачкатица.” и 
Медицинсният център „Милен- 
тие Попович".

До 20 септември т. г. на 
равнището на изпълнителните 
тела на обществено-политиче
ските организации и Общин
ската скупщина в Сурдулица 
ще бъдат сумирани резулта
тите от публичното разискване 
върху Законопроекта за сдру
жения труд в тази община, а 
забележките и предложения
та ще бъдат изпратени до 
компетентните органи в СР 
Сърбия за окончателно под
готвяне текота на Занона за 
сдружения труд.

Първата фаза — запознава
нето на гражданите и трудо
вите хора в Сурдулишна об
щина със същността на Зако
нопроекта за сдружения тРУА 
бе успешно завършена още 
преди сезона на годишните по
чивки.

В ход е втората фаза — съ
поставката на самоуправител- 
ната практика с разпоредбите 
на Законопроекта и съгласува
не на нормативните актове в 
духа на тези разпоредби. Де
ловите групи в организациите 
на сдружения труд и местни
те общности дейно работят в 

рааителна практика и изнас- тая наоона. Най-видни резул- 
яне. на конкретни предложе- тапи в тази дейност показаха 
ния за подобрение ,на даде- трудовите организации: фабри 
ните решения. Тази дейност ката за автоелентро снаряже-

Ст. От.

но и повече такива.
На проведените събрания са 

поставяни повече въпроси, но 
са дадени малко предложения 
за изменение на предложените 
в Законопроекта решения. Все 
още и0 е приключено с вто
рия етап на разискване по За
конопроекта и не е направен 
анализ на собствената самоуп.С пожелания за нови успехи в социалистическо

то изграждане, на всички граждани и трудещи се. в* 
общината ЧЕСТИТИМ

::
М. Величков

РАЗИСКВАНЕ ПО ЗАКОНОПРОЕНТА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД В БАБУШНИШКА ОБЩИНАДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАД 
— 8 СЕПТЕМВРИ БАВНО ВЪРВИ С ПРЕУСТРОЙСТВОТО

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ СНС 
ОБЩИНСКАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР и 
ОБЩИНСКАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСНАТА МЛАДЕЖ 
В БОСИЛЕГРАД/

Засега най-малко се е оти
шло напред в областта на сел
ското стопанотво. В община
та работят 4 земеделски ко
операции, а в разискванията 
яоно се изтъква, че само с 
обединяването им може да се 
направи крачна напред в ин- 
тензивирането на селскосто
панското производство.

В ОСТ „Тапамбас", която се 
занимава с търговия е изне
сено, че още не са доуре- 
дени и изяснени някои въпро
си с „Агрономбинат" като на
пример откриването на отдел
на джиро-сметка и _ др. Труде
щите в „Таламбас" гьрсят в 
нормативните актове да се 
предвидят поостри наказател
ни мерни срещу недисциплини 
раните работници, които 
насят големи щети .«а обще- 
отвото, а някои досега са ми- 

безнаназано.

ПРОВЕЖДАНЕТО на публич
ното обсъждане по Законопрог 
ента за сдружения труд в Ба- 
бушиишна община върви спо
ред приетата програма.

Лриключи фазата на запо; на тези организации. В „Луж- 
знаване на гражданите и тру- ница" е изтъкнато, че труде-
дещите с основните положе- щите се и недостатъчно са
ния от този важен документ информирани за работата на
и сега се минава във фаза организацията. Там не е извър
на съгласуване на ообствена- шено устройство по основни 

практика организации на сдружения
труд, манар че има условия 
за това. В разискванията е 
изнесено също, че в норма
тивните актове занапред тряб
ва по-определено да се изя
сни въпроса за прослужени 
години.

В „Текстилколар", нъдето са 
били направени началните 
мрачни в устройство на нови 
начала

В досегашните разиокввнид връщане назад, което по вре
ме на разискванията върху 

за изме- Законопроекта е било осъдено.

нения в предложения текст 
Законопроекта. „Л уж ница", 

„Текстил кол ар", „Таламбас"
др. са посочени редица слабо- 
оти в досегашното устройство

на
■

X:>
■■■

Г
'•
т

та оамоуправителна 
с конституционните решения. 
Кои са основните харантерис- 
тини на досегашните разисква 
ния?

Поради отъствието ,на мно
зина жители от общината, ко
ито сана сезонна работа И' по
ради годишните почивни, най- 
голяма активност във връзна 
със Законопроекта, се очаква 
тъкмо тези дни.

5

на-
е имало опит за

■ напине са изнесени някои съще
ствени предложения М. А.
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ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 
РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ

ПОРАДИ НАРУШЕНИТЕ САМОУПРАВИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

ВРЕМЕННО УПРАВЛЕНИЕ 

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ „АВТОТРАНСПОРТ“
Резултатите можеха 

да бъдат по-добри
ни и добри работници, здра
во са рошени с всичките 
ои сили да се възвърне са- 
моуправилгелноФо пулсиране на 
живота в „Автотранспорта’'. 
В този смисъл организациите 
на Синдиката и СНС и труде
щите се дават пълна подкре
па на временното управление, 
та организацията на сдруже
ния труд час по-скоро да 
излезе от досегашното неза-

ЕДНО е известно: при на 
личното на нарушените самоу 
правителни отношения, слаба 
та трудова дисциплина, без от 
говорната работа на „отговор 
ните”, застрашителните запу 
би, лошите отношения и се 
мейотвеност
изход беше въвеждане на 
'временно управление в тази 
стопанска организация.

ПЪРВОТО шестмесечие на 
настоящата година стопански
те организации в Нишки ре
гион изпращат със задоволи
телни делови резултати, но 
факт е, че е могло да се по
стигне и повече. Това е еди- Конституцията и Законопроек- 
нсдушното заключение на съ- та за сдружения труд. Кога- 
стоялата ое на 30 август т. г. то тези постановления с® пре 
сесия на Скупщината ,н® Меж- творят в живота още повече 
дуобщинската ‘регионална об- ще се засили стопанската дей 
щнорт в град Ниш. И покрай ноот. 
факта, че към 200 основни 
организации на сдружения 
труд са имали загуби, общо 
впечатление е, че положение
то не трябва да се драмати
зира, а като причина за това 
положение е новият начин 
на разплащане, който още на
пълно не е задействувал.

Основна причина за лошите 
финансови резултати в някои 
основни организации на сдру 
жения труд, както изтъкна 
председателя на Междуоб. 
щинската скупщ ина ЛЮБИШ А 
ИГИЧ е несъответвствието 
между цените на възпроиз- 
водствените материали и про
дажните цени. Но този проб
лем постепенно и сигурно се 
преодолява.

Лошите финансови резулта
ти обаче не дават за право 
да не се действува или да се 
чака помощ отнякъде.

Всяка основна организация 
на сдружения труд, всеки 
трудещ се в нея, ще трябва

Общинската скуп
щина назначи три
членен орган, кой
то с обществено-по
литическите орга
низации в предпри
ятието трябва да 
възстанови самоуп- 
равителния живот

да се заангажират докрай за 
да се подобряват обществено- 
икономическите отношения в 
трудовите организации. Гова 
нещо най-добре ще се поотиг- 
не с пълното прилагане на най-логичиият

За едно такова решение со 
определиха самоуправителни- 
те органи и трудовите хора в 
„Автотранспорта", ръководства 
та «а обществено-политически 
те организации и Общинската 
скупщина. Съгласиха се още 
и Стопанска камара и Окръж
ният стопански ,съд в Леско- 
вац. Решението се обосно
вана на член 279 оу Конститу
цията на СР Сърбия.
1 ■ чдаюти

От 16 август т. г., съгласно 
решението на Съвета на сдру 
жения труд към Общинската 
скупщина в Бооилепрад, в ор
ганизацията на сдружения 
труд „Автотранспорт” са раз
формирани работническите съ 
вети и управителните отбори. 
Освободени са от длъжност 
директора на трудовата органи 
зация и директорите на ос
новните организации, завежда
щият счетоводството, секре
тарят и ръководителят на ко- 
мерчесната служба.

видно положение.
<ЛС~- '

Членовете на временното 
управление понастоящем пола 
гат денонощни устия да вник 
нат в гънките на заплетените 
и лошо водени финансови и 
делови работи, трупали се с 
месеци и години. Те се пол
зуват с пълномощието си ефи 
насно да се противопоставят 
срещу разхайтеността на от
делни несъзнателни членове 
на нолектива и у мнозина за
костенелия навик на иепослуш 
ност, разсипничество и безот
говорност. С отстранняването 
на т©зи причини ще се въз
върне самоуправителното дого
варяне и решаване в тази 
трудова организация.

Втора важна задача, върху 
която ще се съсредоточи вни 
манието на всички обществе- 
но-политичеоки сили в трудо
вите организации е — въвеж
дане на най-справедливо въз 
напреждение, те. — възнагра
ждение според резултатите на 
труда и премахването на все
ки вид повишение на лични
те доходи за сметка на аку
мулацията и фондовете.

РОВ членове, който да поеме 
всички самоуправителни и ръ
ководни компетенции, права и 
задължения до избирането на 
нови самоуправителни органи 
и хора на съответните ръко
водни постове. Временното уп
равление ще продължи най- 
късно 6 месеца.

В този „преходен" период 
на временно управление, пър
вичната организация на СНС, 
организацията на Синдиката и 
целия трудов колектив очаква 
трудната и сложна работа — 
трудовата организация да се 
постави на здрави крака, де
лово да с® оспособи, да се 
изготвдт нормативни актове, 
да се заздрави дисциплината, 
да се разчисти с безделници
те и противниците на самоуп
равлението, да се възвърне 
доверието и& трудещите се в 
самоуправителното решаване. Роприятие компетентните ор

гани и трудовият колентив са 
имали предвид и духа и сло
вото на разпоредбите на За
конопроекта за сдружения 
труд, който в подобни случаи 
предлага такива решения.

Общо взето, я® сесията бе 
оценено, че трудовите органи
зации в Нишки регион могат 
още много да направят за 
по-пълно използване на вътре 
шните ресурои, намаляването 
на склада от залежали стоки, 
по-качествено
При +ова непрекъонато ще 
трябва да се подобрява де- 
ловитостта. Засега в това от
ношение са постигнати начал
ни резултати.

производство.

При приемането н® това ме-

Окуражава фактът, че колко- 
то и да е необикновено и за 
днешните условия непопуляр
но решението с временно уп
равление, болшинството трудо
ви хора в организацията на 
сдружения труд, воички чест-

М. А.

Назначен е временен орган
от три члена: СИМЕОН ЗАХА
РИЕВ председател, ЬОЯН 
МИЛОВАНОВ и СОТИР СОТИ. Стоян СТАНКОВ

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА В „ГРАДНЯ”
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА

С добри показателиНА КОМУНИСТИТЕ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС

КИЯ. СЪЮЗ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ

Между трите Осъществен е общ доход за 
7% по-виоок « оравнение с 
шеотгге месеца на миналата 
година. С оглед на характера 
на стопанисването (въпреки че 
годишният план е осъществен

организации 
ма сдружения труд в Дими
тровградска община, които са 
стопанисвали

е за 11 на сто в сравнение с 
миналогодишния период, а за 
4 пункта бележи по-голямо из 
пълнекие в оравнение с об
щия доход. Оттук и от обстоя
телството, 
стопанисване намаляват, може 
да се съди за подобрена ико
номичност на стопанисването.

положително
през първото полугодие, е и 
строителното че разходите попредприятие

В ДИМИТРОВГРАД

\ЛЧ • ■

На всички граждани от общината
При това и договорните за. 

дълженния са доста ниски, а 
законните са в процес на на
маляване, което от своя стра
на потвърждава вече изказа- 
мата мисъл за добро отопани- 
оване през полугодието. Лич
ните доходи средно са нарас
нали за 27%, докато остатък- 
доход възлиза ,на 64 хиляди 
динара.

ч •
и на трудещите се

ЧЕСТИТЯТ

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ДИМИТРОВГРАД ОТ ФАШИЗМА

Олед полугодието неизпла
тената реализация е на стой
ност от над 800 хиляди дина
ра, а недовършеното 
водство над 1,6 милиона ди
нара. На „Градня" дължат су
ма от

като им пожелават повече успехи в социалисти-

произ-ческото строителство

Механизацията

„Градня". Редица .показатели 
краоноречиво потвърждават по 
ложителните тенденции и ре
зултатност в усилията на це
лия трудов колентив.

е гаранция за висока производителност около 4 милиона ди
нара, което още по-убедителносамо с 24%) очаква 

третото и четвъртото
се през 

триме
сечие плана цялостно да бъде 
изпълнен.

И доходът показва 
телни тенденции —

потвърждава възможността за 
високи положителни показате
ли в края на деловата годила.положи-

ПО-В1ИООК Ст. Н.
СТРАНИЦА 6
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в ПОСЕЩЕНИЕ НА ОВЧАРИТЕ
ОТ „КРЪНЧИН САРАЙ"

смиловци

ЦЯЛ ЖИВОТ СЪС СТАДАТА ЩЕ СЕ ИЗКУПЯТ
33 ВАГОНА

СЛИВИ-ДЖАНКИ
Земеделската

„Сточар” ще изкупи тази го-
кооперация

дина 33 вагона сливи-джанки
сел скостопан скиот частните

производители в Забърдието.
Досега кооперацията е изнупи
ла 13 вагона.

Цената за един килограм е
1,60 динара. Сливите се изку-

сметна на „Джер-пуват за
от Княжевац, който щевин

ги използва за производство
на плодов сок.

За отбелязване е, че за хо
рата от Забърдие това пред
ставлява добър 'И неочакван
доход, понеже досега коопе
рацията не е изкупувала джан
ки. А има производители кои-
то досега на „Сточар" се пре
дали и по 4 хиляди килогра
ма плодове.

А.

ДИМИТРОВГРАД

Жетвата
принлючва-
вършитбата

започва
МНОГО бяха тазгодишните

трудности по жътвата в Дими
тровградска община. Пролив
ните дъждове предизвикаха
по площите засети с пшени
ца кал и влага в изобилие.
На много места, особено в
Забърдието, има блата. През
последните десетина дни вре
мето „все пак позволи” при
биране на

На 80% от площите жито-
житото.

то ще се прибере с комбай
ни. Досега са ожънати 1500
дка жито, овес и ечемик на
обществения и 1800 дна на
частния сектор. За номбайни-
ране са оотанали още 3200

Акодка. времето позволи
жетвата трябва да приключи 
след една седмица. Но ако 
се има предвид, че през ми
налите тридесет дни механи
зацията на земеделската но- 
операция — 8 комбайни вклю-

Младен пожела да се сними със стадото, за пръв 
път в своя живот. Той застана в едрена, повдига янджъка 
оиитен с копчета грижливо събирани цял живот, извади 
един залък хляб и стадото потегля към него. А той дово
лен от това, че може и пред фотообектива да покаже кол
ко го обича стадото — тръгна пред тях доволен и горд ...

Малко по-късно оме при стадото на АНГЕЛ ПЕТРОВ 
от Иатовци, Човек, който също така -години ои прекара с 
овцете, застава пред стадото, а след нето през буйната тре.

тръгва стадото към планината. Край него са верните му 
кучета. Наблюдавахме стадото докато вървеше към върха. 
След това вече на чувахме и гласа на звънците и хлопо- 
тарито. Ангел със своето стадо записва още един трудов 
дон ...

Час и половина пътувахме без почивка за да стигнем 
при овчарите в „Крънчин сарай", една от овцефермите на 
земеделсната кооперация „Сточар” от Димитровград. Беше 
хубав слънчев ден и затова имахме възможност да видим 
и почуствуваме всички хубости, които може да даде пла
нината в полите на Ком. Погледа ни не преграждаше нито 
Видлич, нито Влашка планина, в мъглявината се назираха 

към Власина и далеч в синевата на

чени в жетвата е използва
на поради лошото време със 
само 25%, то е безспорно, 
че не може да се предвиди
края жетвата.

планински масиви 
Запад острите върхове на Миджор. Чудесна картина! От понеделник 

вършитбата. Вършитбата започ 
на в селата Гоин дол, Желю- 
ша и Градини и тя трябва да 
приключи за седем дни. След 
това с вършитба се започва 
в Забърдието, където са не
обходими 15 до 20 дена всич 
ко да се овършее. Също се 
очаква да започне вършитба 
и в район Поганово, където 
механизацията е „готова", но 
реколтата все още не е при
брана. И в район Висон две 
вършачки чакат реколтата да 
се прибере и да започне вър
шитбата. Общо на територия
та на цялата община във вър
шитбата са включени 10 вър. 
шачни.

започна и

„Крънчин сарай" е една от най-добрите авцеферми 
ня кооперацията. Десетината овчари са тук само в летните 
месеци, след това напускат пасищата, за да се настанят 

по-удобните авцеферми за зимуване. От тук млякото за
почва Да „тече” към преработвателния пункт в Сенокос. Пре 
насят го младежи с магарета, които добре познават ----- 
ките от „Крънчин сарай" до Сенокос. А овчарите, хора на 
шестдесет години, през лятните дни редно слизат в род
ните ои села, са постоянно с овцете, не един ден, не 
седмици, а години, цял живот.

в а

в
пъте-

Заминаха всички стада... В овчарника, който се на
рича „Крънчин сарай" останаха само дежурните овчари, 
едно малко кученце и дремливите магарета. Помещенията 
за овцете и стаите на овчарите трябва да се приготвят до 
завръщането на стадата. За това време ние направихме мал
ка почивна в стаята на овчарите. Дървени кревати покрити с 
одеяла, голяма печка от варел, която никога не гаоне. Край 
нея дреме отара котка, а от печката се разпространява 
миризмата на овченика, овчарови деликатес, с който бяхме 
почерпени.

МЛАДЕН АЛЕКСОВ овчар от Криводол казва, че в 
пенсия. Той не е вярвал това, но 

пър!вмте пастири от кооперацията се 
му дава надежда, че и той ще получи

скоро време ще получи 
миналата година вече 
пенсионираха и това 
заслужената пенсия.

__ Вече 18 години съм ,с кооперативните овце. А цял
40 години, другарувам с овцете. Без тях

Нужно е да изтъкнем, че 
въпреки дъждовното лято таз
годишните добиви са относи
телни добри. Те възлизат на 
450 килограма зърно от един 
декар на обществения, относ
но 300 до 350 килограма на 
частния сектор.

живот, повече от 
не мога нито един ден. Обичам ги като децата ои. И но- 
гато се наложи да сляза в село, веднага се връщам на
зад, защото ои мисля за тях... Тая година има/м стотина 
шилета. Гледам пи с /нужното внимание защото зная, че 
от тях зависи как ще св увеличава овцефармата, накво

Отговорните от кооперацията ни казаха, че тун стадо
то ще се увеличава от година на година. Търои се овца, 
ноято да дава повече мляко и вълна. А тревата, това бо
гатство на Стара планина, ще бъде по-добре използвана ...

ста-
А. Д.Б. Николовдо ще имам на другата година...
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палежи»(Щам
ПРИ бригадирите ОТ БРАТСНАТА мтб „милентие попо 
ВИЧ"

ОБЛАГОРОДЯВАЩО
СТРОИТЕЛСТВО

В БРИГАДИРСКИЯ Лагер „Иво Лола Вибар1' ,на съюз 
ната трудова акция „Ниш 76" в трета смяна има девст мла 
дежки трудови бригади (МТБ): „Хуоински рудари" от Ту 
зла, „Маршал Тито" — Белпрад, „Братство — единство" от 
Белград, Загреб и Сараево, ...Нонрад Жилвик" МОК — Ниш 
„Милентие Попович" от Босилеград и Църна. 
дар Аджия" от Дърниш, „Шандор Петьюфи" от Темерин 
Нанижа, „Куриер Йовица", съставена от пионерите от всич 
ки краища в СР Сърбия по почин на Републиканската кон 
ференция 1На ССМ и „Драган Йевтич — Шиело" от Горни 
Милановац.

трава, „Божи

Ежедневно младите се борят за по-висони проценти. 
Но процентите не се осъществяват 
обекти

само по строителните
— всяка културна изява, всяка проява също носи

точки.
Братската бригада „Милентие Попович", наброяваща 

към 50 души — младежи и девойки от Босилеград и Църна
на истинсно братство. Между бригади

ри1^ ~ българи и сърби — царят най-сърдечни отношения. 
Подобно на останалите

е пример

и тази бригада се побратими 
— Шкепо" от Горни Мила-с бригадата „Драган Йевтич

новац.
Покровител на бооилеградската и църнотравска мла

дежка тРУДова бригада е Дирекцията по урбанизъм и кому
нално строителство в Ниш. Бригадирите издават свой бюле
тин, в който отразяват живота и работата на младежите- 
бригадири.

Досега бригадата получи похвала след първата десет
дневка.

В състава на бригадата има и три девойки:
Лиляна Гешева, Иванка Найденова и Гина Иванчева. 

Най-младите бригадири са Драган Златков (VIII 
училище от Босилеград), а още по-млад е петокласнинът 
Зоран Цветкович от Църна трава.

нл. на осн.

Борба за процентив

Във всички първични орга- Затова в отчетите и докла- А око всичкочленовете им.
визации на Съюза на социа- дите, които ще се разгледау 

на предизборните и изборни 
събрания, отделно внимание

това се им а предвид тогавалистическата младеж в Дими- няма да бъде трудно в бъ-
община ще сетровпр адска дещите ръководства да се из

берат найдобрите младежи. 
Онези,

проведат до края на този ме- ще се обърне на досегашно
то участие на младежта в дейсец предизборни и изборни 

събрания. Отчетно-изборното които с досегашната
постите като провеждане в де- си работа и отношение къмсъбрание на Общинсната кон- ло на Конституцията, участие- задълженията са показали го

товност за пълна афирмация 
на младежката организация. 
Това са

ференция «а ССМ ще се съ- то им в организирането и раз
стои до 19 ноември т. г. Те- витието на основните органи-
зи срокове, както и програма зации на сдружения труд, раз онези младежи, кои-за изборната активност на об ектното на самоуправителните то са ясно и недвусмисленощинеката организация на мла- отношения, делегатската систе- за революционния курс на 

Съюза на комунистите, за из
пълняване на конгресните ре
шения, за по-нататъшно разви
тие придобивките на социалис 
тичесната ни революция и т. н.

дежта и критериите за изби- ма и прочие. Идейно-политиче
ране на делегати за членове окото, акционното, организаци-
на Общиноката, Републиканска онното и кадровото оспособя-
и Съюзна конференция на 
ССМ обсъди и прие Предсе-

ване на младежта, както и
класовото укрепване на техни.

дателството на ССМ в Дими те редици е също въпрос, 
на който трябва да се обърне 
голямо внимание. Значително

тровлрад.
Предстоящите избори са

всъщност подходящ моментИзборната активност в редо- място ще се отдели и на осъ- не само_ да се оцени досегаш 
ната дейност на всяка

вете на младежта се провеж. ществяване задачите от об- първич
на организация и младеж, но 
и в организациите да се избе
рат най-добрите. Онези мла
ди хора, които са се изтън- 
нали като добри работници и 
са моуправ ители, нооители на 
борба за увеличена 
телност на труда, 
по-големи трудови резултати и 
ноито това с'а го засвидетел- 
отвували с конкретни приме-

да по време на заоилена дей- лаотта на всенародната отбра
на, обществената сигурност 
и самозащита. Оценка на ак
циите „Младият работник —

вост във воички сфери на об
ществено-политическия ни жи 
вот. Това изисква от тях да 
дадат пълен принос в тези 
дейност, за цялостното им про 
веждане в дело. По този на
чин изборите са и удобен слу 
чай за критическа оценка на

На строежа

самоуправител, „Младият сел
скостопански 

Най-добрият ученик, 
училище”, ,на редица 
ни активности и акции 
щност и оценка за всеки 
деж и двегодишната му дей- 
но|ст.

производител", 
клас и

МЛАДИ ПОЕТИ
произведи 
борци за

Не се обръщай когато чуваш как хълцам, 
помисли си, че вятърът фучи в гората 
и в нашето поле.
Не се обръщай, не

младеж- 
е всъ- 

мла-

досегашната работа, а особе
но за досегашното осъществя
ване на кадровата политика в 
Съюза на младежта и остана
лите организации. Тези оцен
ки трябва да бъдат и поуна 
за премахване на дооега про
явените слабости, накто и из
ходна основа за пълна изява 
■на всеки млад човек.

„ _ иснам да чуеш как сърцето плаче.
Не се обръщай — може би по-силно си плакал.
Не се обръщай кога минавам покрай 
Не кани ме да свърна.
Не се обръщай, когато ти назвам, че съм болна 
поради несподелената ни любов.

Снежана ШЕВО 
гимназистка, Димитровгр

ри.
1

Такива хора, в бъдещите ръ
ководства на младежта, са и 
гаранция за по-нататъшна 
афирмация на младежката - ор. 
гавизацця и на всички - актив
ни младежи.

къщата ви.

Всичко това значи обезпеча
ване на реално и критическо 
обсъждане на двегодишната 
активност на първичните орга- 
визаци, а по този начцн и на.

А. Д.
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гшо€*кота пънчстно
ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ШЕСТДНЕЕЙД ТРУДОВА СЕДМИЦА
ПОДГОТОВКАТА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В БО

5йЛЕ^$?мР1° УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИНЛЮЧИ УСПЕШНО
От 1 септември в Босиле

град официално 
работи
бен център „Иван 
нов” 
ван-ие и

нов това закъснение няма да 
се отрази зле върху изпъл
нението на учебната програма 
през настоящата година.

Инак до сградите на Учеб
ния център и Основното учи
лище това лято са направе
ни асфалтови пътеки, което 
значително що подобри хи ли
вната в помещенията. От дру
га страна и парното отопле
ние окончателно много ще съ 
действува за подобрение н® 
условията за работа в основ
ното училище. За комплектно 
парно отопление на Култур
ния дом, Основното училище, 
а гто-нъоно и за средношкол
ския център Републиканската 
образователна общност е обез
печила 900 хиляди динара.

И в 12-те паралелки ,на 
долнолюбатоното основно учи 
лище ,.Христо Ботев” първите 
учебни чаоове ще започнат на 
6 септември. Така ще бъде и 
в училището ,,Велко Влахо- 
вич” в Бистър и „Васил Левс
ки” в Горна Лиоина. За ва
кантните работни места и сво 
бодните чаоове навреме са 
обявени конкурси във всични 
училища и до започването на 
занятията тези въпроои изця
ло ще бъдат решени съгласно 
занонопредписанията. Във вси 
чки основни училища в Боои- 
л вграден а община ще се ра
боти според училищния кален 
дар за шестдневна трудова

започва да 
новосъздаденият Уче- 

К арапе а-
за гимназиално образо- 

за образование на 
квалифицирани работници — 
металици. Тази година Центъ
рът ще има общо към 580 
ученици в 18 паралелки. Обу
чението ще се 
две смени.

— За бъдещите металици 
практическите занятия ще се 
провеждат в собствената ра
ботилница — за първи клас и 
в Автотранспортното предпри
ятие и „Хидротехнина” от 
Белград — за втори и трети 
клас

провежда в

заяви и. д. — дирек
тора на Центъра ЗАХАРИ СТО 
ЯНОВ. Кадровият въпрос до 
началото на учебните занятия, 
които започват на 6 септем
ври, изцяло ще бъде решен, 
така че всички предмети ще 
бъдат преподавани от съот
ветните специалисти.

Вместо на 6 септември, 
учебните занятия в централно
то основно училище „Георги 
Димитров” в Босилеград ще 
започнат няколко дни по-късно

ДИМИТРОВГРАДМетоди Петров

Учниците в последните 
две училища и тази година 
ще получават топло ядене, във 
временно приспособени за 
целта помещения.

Всички училища навреме са 
си поръчали учебници. Някои 
пратки с учебници вече са 
пристигнали в босил вградена
та книжарница, а останалите 
наскоро ще бъдат получени.

Ст. Стан нов

седмица. Понастоящем мито 
едно от тях няма необходи
мите условия за преминаване 
на петдневна седмица.

В Долна Любата и Бистър и 
тази година ще продължат с 
работа интернатите. Инак при 
воички централни основни учи 
лища учениците ще получават 
по едно топло ядене. Общин
ската самоуправителка об
щност по детска защита се

е погрижила да се построят 
и комплекуват с необходи
мия инвентар ученическите 
столове в Босилеград и Горна 
Лисина. В Бистър наскоро ще 
започне построяване на сгра
да за ученически стол, за ко
ето са обезпечени 870 хиляди 
динара. За Горна Любата се 
готви проект за интернат, а 
за Д. Любата само за стол.

— ни осведоми директорът на 
същото СТОЙНЕ ИВАНОВ. До 
тогава трябва да приключи мон 
тирането на съоръженията за 
парно отопление на новата 
•училищна сграда. Но според 
мнението на директора Ива-

ШЩ:,
ОПРЕСНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА

СЛЕД НУРСА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и лектори, и организатори — 
ръководство,ОБЗОР на общинското 

което намери сободно време 
за участниците в курса и в 
доста интересен разговор сек
ретарят на Общинския коми
тет на СКС, ни започна с Ди-

Изневерена традиция
п ★ УЧАСТВУВАХА 52 УЧИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

'На оп ресни тел ния курс по 
български език, който се съ
стоя в Димитровград от 23 до 
28 август т. г., участвуваха 52 
души — начални учители и 
преподаватели по български 
език в основните училища в
Бооилвградена, Димитровград- ДОЛНО ТЛЪМИНО 
ока, Бабушнишка и Сурдулм- 
шка община. Първоначалното 
оповестяване, че в работата 
на курса ще вземат участие 
120 души 
редица 
■вни причини.

Накто осведомихме нашите 
читатели организатор на курса 
е Републиканският завод за 
усъвършвнотвуване на оонов- 
ното образование и възпита- 
мие, а съорганизатори образо
вателните общности на общи
ните, в които живее българ
ската народност.

Лектори бяха Добринна 
Желева и Асен Налешев от 
Института за усъвършекству- 
ване на учители във Варна, 
както и Господин Делев от 
едноименния институт в Ста
ра Загора.

Според оценната, която да
де Светомир Милосавлевич,
Изпълняващ длъжността помо
щник-директор в Завода за 
'иновации и усъвършенствува- 
не на преподаватели, курсът е 
успешно проведен.

— Стана вече традиция 
пред ваяна нова учебна годи
на да устройваме такъв курс 
за опресняване знанията на 
учителите по български език, 
литература и методика на обу 
чението. Мисля, че и тазго
дишният курс напълно изпъл
ни предназначението си.

Мога да кажа, че е проя
вен необходимия интерес от

о традиция — традиционното музикално-сати
рично представление на димитровградските самодейци 
„Пронисло лято” предизвиква особен интерес сред 
димитровградчани. В тази насона традицията бе запа
зена — въпрени че бе оповестено за две представле- 

за първото съвсем трудно можеше да се на-

митровградена община.
Дължим признание и за до

брата организация на курса 
— заяви накрая С . Милосав-

страна на учителите, така че 
предвиденото с плана и про
грамата се проведе доста ус
пешно.

Особена благодарност обаче 
дължим воички —и курсисти,

ния 
мери билет. левич.

Ст. Н.Но напускайни залата мнозина останаха недо- 
от видяното и чутото в продължение на повечеволни

от три часа (!). Защо?
Основната причина е — традицията бе изне- 

перена. „Пронисло лето 76" по много неща бе под 
равнището на

Художествена 

изложба на 

Димитър Илиев
по много неща бе под 

представленията от предишните години. 
Й то в двете части иа програмата *— и музикалната, 
и хумористично-сатиричната.

Струва ни се, че най-голямата несполука на таз- 
представление „Пронисло лято” е разточи- 

моменти отегчаваше. Вместо сте- 
програма от два часа, правеха се дълги паузи,

- отне-

Редовни
кинопреставлоиияне се сбъдна по 

обективни и оубекти-
Нултурно-забавният 

в тлъминсно-бистьрсния район 
през лятото бе на завидно ра
внище. Центърът за нултура 
от Босилеград почти всяка съ
бота прожентираше в Долно 
Тлъмино филми. На репертоа
ра бяха предимно домашни 
филми, ноито зрителите от 
района особено ценят. Нино 
представленията се 
безплатно, ноето 
страна привлече голям брой 
хора. Всично това е за по
хвала.

животгодишното 
телността, която иа

вметваха се реплини, чиято цел сякаш бе да се
посетителя. А това с други думи значи

В малката зала на Култур
ния център в Димитровград на 
26 август т. г. бе открита ху
дожествена изложба на мла
дия димитровградска скулптор 
Димитър Илиев. Любителите 
на изобразителното изкуство 
имат възможност да се запо
знаят със скулпторите твор
би на този художник, който 
понастоящем завършава худо
жествена анаДемия на изобра
зителните изкуства, след за
вършеното оредно училище на 
приложните изкуства в Ниш.

Към тридесетина скулптор
ки творби — главно в гипс 
— изработени с подчертано 
реалистично чувство, потвърж
дават все по-утвърждаващия 
се почерк на автора. При това, 
особено привличат гротеските, 
което овидетелствува за усет 
на автора да подчертае типич
ното в даден образ.

Изложбата ще трае десет 
дни, а ежедневно привлича по 
няколко десетки любители на 
изобразителното изкуство.

ме времето на 
— липсвала е сериозна подготовка, репетиции .

В музиналната част на програмата, въпреки гре
шните, допуснати при изпълнението, димитровградча
ни се срещнаха с две-три нови имена, изпълнители 
на забавна музина. И това е хубаво! Но и този лът 
главното бреме се стовари върху двамата известни 
изпълнители — Петър Гигов и Георги Костов. Техните 
изпълнения на македонски и мексикански песни бяха 
стандартни, но не предизвииаха възторг, каито пре
дишните години, ногато на „бис” бяха връщани и по 
нянолно пъти.

Още по-несполучлива бе хумористично-сатирич
ната част от програмата. „Пронисло лято” привлича и 
поради сатиричната си част, в иоято бичува и осмива 
недъзите, пропусиите и грешните, ноито се правят на- 
местна почва. Този път рамните бяха разчупени и 
иа посетителите беше поднесен общ хумор, без мест
на оцветиа. Не може да се отрече че хумористите 
Момчило Андревич и Слободаи Аленсич, манто и оста
налите, не проявяваха усърдие да разсмеят посети
телите. Не, те се стараеха и това им се удаваше 
щом се доноснеха до местни теми. Струва ни се, че 
по-добър уназател най занапред трябва да се раооти 
не може да има.

Общо, „Промиело лято 76" бе сравнително по
бедно от предишните, въпрени че трая по-дълго. И 
чрез един задълбочен и без пристрастие анализ могат 
да се уточнят несполуиите, нато се вземат поуии за 
бъдеще.

даваха 
от своя

Вместо забележки за някои 
на тазимални недостатъци 

културно-забавна проява, има
ме едно предложение. Трябва 
да се изучи възможността за
напред подвижното 
Центъра да навестява и Би
стър, където има и помеще
ния и публина. Особено сега, 
от началото на учебната го
дина, ногато ще се съберат 
учениците в основното учили
ще. По този начин Центърът 
ще има още по-голям ефент 
в благородната си дейност за 
възпитанието на подрастващо
то поноление и масите.

нино на

Стефан Манасиев 
студент от Бистър Ст. Н.Ст. Н.
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САМОУПРАВИТЕЛНА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО 
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

ПИРОТ

НА ВСИЧНИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИМ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИ- 
ЗМА В БАБУШНИШНА, ПИРОТСНА И ДИМИТРОВГРАД- 
СНА ОБЩИНА С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 
УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

.4

ИНФОРМАТОР* о •

самоуираватишата общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

1 ниш
В КРАЯ НА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В НИШКИ РЕГИОН Балкансни конгрес по спортна 

медицинаГолеми загуби
РАЦ, председател на СОФК в 
Югославия,

С оглед на огромния инте
рес за нонпреса 
вената и пленарната сеоия ще 
се състоя^- в спортната зала 
„Чаир".

В работата на същия ще взе 
ме участие и група ленари от 
необвързаните страни,

В рамките на тази голяма 
международна проява ще се 
устрои и изложба на меди
цински и спортни съоръже
ния.

В град Ниш о,т 20 до 31 ок
томври тази година ще се съ
стои I Ини Балкански конгрес 
по опортна медицина, В рам
ките ма Конгреса, на нойто 
ще участвуват на 400 делега
ти от всички балкански стра
ни, ще се проведе и заседа
ние на Световния комитет по 
опортна медицина, създаден 
неотдавна в Монреал,

Това голямо научно събра
ние ще се проведе по покро
вителство на ХАНИЯ ПОЗДЕ-

Много от здравните органи
зации в Нишки регион в из
теклите шест месеца са ра
ботили със загуба. Това нещо 
зле се е отразило и върху 
състоянието на фондовете по 
здравно осигуряване. Фондът, 
нойто предимно финансира 
работата на около 45 здравни 
организации и обслужва към 
103 хиляди активни осигурени 
лица от територията на регио
на е имал с 7,2 милиона ди
нара по-малки приходи от за
планираната сума.

В Службата по финанси и 
план към Самоуправи-телната 
общност по здравно осигуря
ване в Ниш изтъкват, че ос
вен известните причини — 
върху отрицателния шестоме- 
сечен баланс значително влия 
ние са оказали и незадоволи
телните делови резултати в 
някои организации на сдруже
ния труд, мнозина от които

Една от съществените при
чини, която е съдействувала 
здравеопазването в Нишки ро 
гион да има загуби е и удреб 
неността му.

Много от организациите на 
сдружения труд в тоаи област 
макар и да не са имали въз* 
можност, са повишавали лич
ното потребление значително 
над предвидените норми. Сла
бата организация на здравео
пазването дава възможмост 
отделни клиники да имат смет 
на, но нанася големи щети на 
осигурените лица и допринася 
за нерационалното използване 
иа здравния Динар.

Неблагоприятното

дължат известни суми на фон
да по здравно оойпуряване. тържест-

Върху отрицателния баланс 
на фонда от съществено зна 
чение са и други, причини. От
давна е известно, че много 
от здравните организации >в 
Нишки регион не могат да по 
луч ат търсените суми от дру 
гите общности на интересите 
по здравно осигуряване в СР 
Сърбия, защото същите са 
(неплатежоспособни. Републи
канската общност по здравно 
осигуряване и реосигуряване 
съоцо има загуби.

ДИМИТРОВГРАД

Санитарен пункт иа 

границата
положе-

тазгодишната ние в здравеопазването след 
задължително

Поради това 
програма 
здравно осигураване на насе
лението в Ниш ще бъде сък
ратена от 80 — на 19 милио-

първите шест месеца е ощеза
един сигнал да се предприе
мат мероприятия за негото 
обединяване и рационализира
ме, тъй като все още има 
здравни организации, които 
не са изготвили стабилизацио
нни програми.

На граничния преход Гради
ни нрай Димитровград наско
ро ще бъде открит съвреме
нен санитарен пункт, който 
да служи за карантии по вре
ме на евентуални епидемии.

Имайки предвид все по-гол е 
мия протон на туристи към 
НР България и Близкия Изток,

през който минават и по 100 
хиляди души на ден, ясно е 
от какво значение ще бъде 
изграждането на един такъв 
обект.

За построяването му Репуб 
ликанската общност по осигур
яване отпусна сума от 600 
хиляди динара.

на динара. И това нещо също 
влияе за повишаване на де
фицита.

М. А.
ДИМИТРОВГРАД

шзавшшьт
Хранителни отравяния

Подготовка за строеж на 

районен водовод
шт

Един от* най-нрупните обек- водопровод, от общо 13-те 
ТИ в комуналното строител- км, колкото общо ще бъде 
ство на Димитровградска об- дълъг водопроводът. Предвиж- 
щина безспорно представлява да се също така и строител- 
построяването на водопрово- ство на главния резервоар. В 
да, чрез нойто ще се водо- първия етап ще бъдат из- 
снабдяват селищата в район разходвани към 12 милиона 
Забърдие, Димитровград и 
околните му села, включител
но Петърлаш и Бачево.

Проектът за строителство 
на този обект е готов доста Пропусквателната им мощност 
отдавна, но нъм реализацията е 80 литра в секунда. Счита 
му се пристъпи едва сега.
Именно, след обезпечаване на 
част от средствата 
ждането на този обект е до
верено на строителното пред
приятие „Градня” и предпри на 
ятието „Хидросанитас” от Бел
град.

Целият обект ще струва 
нъм 44 милиона динара, а ще 
се се строи етапно. През пър
вия етап, който ще започне 
през този месец, ще се из
върши каптаж на извора 
„Пъртопопинско врело” и ще 
започне изграждането на 4 нм

ЛЕТНИТЕ ДНИ крият опаоност от хра
нителни отравяния. Това са заболявалия, 
възникващи обикновено внезапно, след 
консумиране на хранителни продукти, съ
държащи определен вид микроорганизми 
или вредни отровни за организма веще
ства. Най-широно са разпространени от
равянията от бактериален произход и мно
го ' по-рядко от отровни химични съедине
ния и .растения. Хранителните отравяния 
от небактериален произход възникват след 
консумиране на отровни гъби, растения • 

• или продукти, замърсени с различни хи
мични отрови. В 60 до 90 на сто от слу
чаите, отравянията са причинени от микро
организми.

Особено податливи са хората, страда
щи от стомашно-чревни болести и малки
те деца.

Поради това хранителните отравяния
се предизвикват от разнообразни микро
организми и че много от храните са бла
гоприятна среда за тяхното развитие, 
обходимо е да знаем и да спазвам:© хиги
енните условия за правилно обработване, 
приготвяне и съхраняване на продуктите. 
От особено голямо

не-

ди нара.
Понастоящем са набавени 

водопроводните тръби на стой 
ност от 560 хиляди динара. значение е спазването 

на строг санитарно-хигиенен режим в хра
нителните предприятия и заведенията за 
обществено хранене. Всеки 
да причини отравяне, ако съдържа болесто 
творни микроорганизми и се съхранява на 
топло. Така например в семе, заразено с 
единични салмонелни бактерии и съхраня
ване при стайна температура (18—22 гра
дуса), само за няколко 
жават толкова, че могат да предизвикат 
отравяне. Ето защо, особено 
е необходимо съхраняване 
в хладилници.

Заразяването може да 
рично, ако храната се съхранява 
захлупени или нечисти съдове, при достъп 
на мухи и гризачи. Преди обработване на 
продуктите трябва добре да 
с течаща вода. Варенето на големи 
на унижощава микробите във с 
та. Краткотрайното въздействие на. темпе
ратурата при печене и пържене също не 
може да гарантира пълното унищожаване 
иа микроорганизмите. При яйцата

продукт можесе, че този размер ще оси
гури
потребностите на гражданите 
за вода до 2000 година.

Средствата за построяване 
районния водопровод 

съвместно обезпечават Общин 
сната общност на интересите 
за електро, пътно и водно сто 
панство, гражданите чрез мест 
но самооблагане (от 1 на сто) 
и от други източници. Част от 
изкопните работи ще поемат 
и армейците от Нишка воен
на поща.

напълно задоволяване
изгра-

часа те се размно-

през лятото, 
на продуктитеВ почвата широко са разпространени 

причинителите на едни от най-тежките 
хранителни отравяния, наречени ботулино- 
ви бацили. Заразяването става след 
сумация на рибни, месни и растителни кок 
серви, замърсени с бацили на ботулизма. 
Отравянето настъпва остро и протича теж 
ко. Появява се обща слабост, 
теж

стане и вто- 
в не-нон-

се измиватсветовър
с последващо неясно „двойно виж 

дан е ’ спадане на клепачите. Езикът пад 
дебелява. Засяга се 'сърдечно-съдовата дей 
ност. Най-често срещаното 
равяне е салмонелозата, 
различни видове сал менели, 
картина е най-разнообразна и непостоян
на, наподобаваща червено-инфекциозно за
боляване. Инкубационният период 
няколко часа до 2—3 дни. Характерни 
признаци на заболяването е 
болки в стомашната област, повръщане 
повишена температура. Наред с тежките.- 
форми .се наблюдават и леки — с тежест 
в областта на стомаха, ,с главоболие и 
слабост.

Ст. Н. късове 
вътрешност-

хранително от 
причинявана от 

Клиничната
ИЗРАЗ НА БЛАГОДАРНОСТ

Поради старателното ми лекуване през 
месец май тази година в градската болница 
в Димитровград и самарянските обноски на 
лекуващия персонал спрямо болните, чув
ствам задължение да им изкажа най-сърдеч- 

благодарност. Особена признателност дъл
жа на главния лекар д-р Никола Цветков и, 
по този повод, му пожелавам щастие и. тру
дови успехи.

Мира Захарова, ул. Маршал Тито №> 8 
Димитровград

например
._ стЛВа олеА варене в продължение на 13—15 минути.
Нужно е да се спазват и сроковете 

а съхраняване на всеки един продукт.
отовата храна не може да престоява 

повече о.т 3—4 часа при стайна темпера- 
ура ши да се предлага на следващ/ия 

ден. I ьри приготвяне на ястията е задъл
жително да се спазва личната хигиена, 
като ое обръща особено внимание на из
миване на ръцете.
„„ ПРИ всяк° отряване с храна, макар и 
да протича в лека форма, ое налага да 
се потърои лекарска помощ.

е от

са: тежест и
на

* :?
Заразата се предава чрез хранител- 

ни продукти, съдържащи причинителите на 
заболяването или от 
токсини. отделните от тяхл < • • д-р С. д.
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НОВОФОРМИРАНИЯТ
ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТ 

„АНГРОПРОМЕТ“ ПИРОТ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" 

ЛЕГРАД ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ГИМНАЗИСТИ 
НИ МЕТАЛОРАБОТШЦИ

В БОСИ- 
И НВАЛИФИЦИРА-

на населението от Босилеградена община

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА СВОБОДАТА — 8 СБПТЕМ1ВРИ 
с пожелания за още по-големи успехи 

на социализма

ЧЕСТИТИ НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА, 
ШНА И ПИРОТСКА ОБЩИНА

БАБУШНИ-

в изграждането

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА

„АНГРОПРОМЕТ” има овои магазини в Пирот Бабушница и Ди
митровград винаги снабдени със стоки за широко потребление 
на гражданите.

КОМРА5 УЧЕБНИЯТ ЦЕНТЪР ..ЙОСИП БРОЗ ТИТО“ 

В СУРДУЛИЦАТУРИСТИЧЕСНО-ГОСТИЛНИЧАРСНО ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПАС
ООСТ ГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕРВИЗ 

ПУНКТ ДИМИТРОВГРАД
На всични гости и туристи

НА ГРАЖДАНИТЕ, ТРУДЕЩИТЕ СЕ И НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ 
ЧЕСТИТИ 5 СЕПТЕМВРИ — ДБНя НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА СУРДУЛИЦА ОТ ФАШИЗМА 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕШНА РАБОТА В БЪДЕЩЕ

на гражданите от Димитровградска община 
и на трудещите се

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 
ОТ ФАШИЗМА — 8 СЕПТЕМВРИ

С пожелания за още повисони завоевания 
в социалистическото строителство

С„ КОМПАС" СЕ ПЪТУВА НАВРЕД ИЗ СТРАНАТА 
И ЧУЖБИНА

В ЗАВЕДЕНИЯТА НА „КОМПАС” ВИНАГИ ОБСЛУЖВА
НЕТО Е ИЗИСКАНО И НА ВИСОКО РАВНИЩЕ

ОСТ „ГРАДНЯ“—ДИМИТРОВГРАД
На всични трудещи се,

На всични потребители, граждани и трудещи се в общината, 
с пожелания за още по-резултатни успехи в изграждането на 

самоуправителния социализъм

строители
и граждани

ЧЕСТИТИ
8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНя НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВ

ГРАД ОТ ФАШИЗМА
с пожелания за нови завоевания 
в социалистическото строителство

„ГРАДНЯ” СТРОИ ЕВТИНИ И МОДЕРНИ ЧАСТНИ 
ЖИЛИЩА ,И ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ И ОКАЗВА 
ВСИЧНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БООИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА 

ОТ ФАШИЗМА

ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРОТНО-УСЛУЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

„БОСИЛЕГРАД” в БОСИЛЕГРАД със своите ООСТ: 
„СЛОГА” — за търговия и гостилничарство,

„НАПРЕДЪН”
изиупваие,

за селскостопанско производство и

за комунални, заиаятчийсни и транспортни„УСЛУГА” 
услуги

„ИЗГРАДНЯ” — за строителство и общата служба. В А ВС/5/Ч/СА

Бабушница

ИЗРАБОТВА ПЕЧАТНИ ТЪКАНИ И ТЕКСТИЛНА ГАЛАНТЕРИЯ

Самоуправителната общност на 

интересите по физическа култура
произвежда:

— халтери,

— сутиени,

— работни номбинезони,

— нърпични,

— възглавници и др.

НА ВСИЧНИ ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИ 6 СЕПТЕМВРИ — ДБНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШНИШНА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

иа всични младежи и девойни,
на гражданите и трудещите се 

и на спортуващите

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД 
— 8 СЕПТЕМВРИ
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ХОТЕЛСКО-МОТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„УНИЯ“ - БЕЛГРАД
МОТЕЛ „ДИМИТРОВГРАД"

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
ой?'' -ЬаЬизпюа

произвежда:

— полиетиленови търби,
— твърди и меки ПВЦ — гърби,

— арматура от желязо и пластмаса,
— полиетиленов амбалаж,
— полиетиленово платно,

— луплекс-плочи от полиестер, смесени със стънлена 
вълна,

— полистирол плочи,
— копчета от метил метакрилати и полистирол,
— оцет,
— дестилирана вода,
— ацетати и алкохол,
— сярна киселина за пълнене на акумулатори и др

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНя НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВ

ГРАД ОТ ФАШИЗМА

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

обстановкаМОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД предлага уютна 
и съвременно и качествено обслужване на гости и

туристи

ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА 
ПРИВЕТСТВУВА С

Деня на освобождението огг фашизма — 6 СЕПТЕМВРИ 
с пожелания за нови успехи занапред

ост КОНФЕКЦИЯКОМУНАЛНО-УСЛУЖНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

„К О М У Н А Л А Ц“ СВОБОДА“ - ДИМИТРОВГРАДБабушница
99върши всички видове високи и ниски строежи, 

произвежда качествен строителен материал, по твърде 
достъпни цени.
В „Комуналац” можете да си поръчате керемиди ма- 
шино производство по 1,05 динара парче, фалцовани 
керемиди
— по 2,10 динара; напаци-жле бня)ци: I качество
— по 6,70 и второ качество — по 5,50 динара.

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ
I качество по 2,70 и второ качествоз .. И ГРАЖДАНИ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В БАБУШНИШНА ОБЩИНА И СЪСЕД
НИТЕ ОБЩИНИ честити„КОМУНАЛАЦ” ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА 
— 8 СЕПТЕМВРИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВ

ГРАД ОТ ФАШИЗМА

с пожелания за още по-високи трудови победи 
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА МОДЕРНО 
МЪЖКО, ДАМСКО И ДЕТСКО ОБЛЕКЛО„ВЛАСИНА ПРОДУКТ“

ЗЕМЕДЕЛСКО ТЪРГОВСКИ КОМБИНАТ 

Сурдулица
ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА

ЗДРАВНИЯ ДОМ
в Босилеград

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И НА НАСЕЛЕНИЕ

ТО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
— 5 СЕПТЕМВРИ

ГРАЖДАНИ, В МАГАЗИНИТЕ НА „ВЛАСИНА ПРОДУКТ МО

ЖЕТЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ ПО' 
ЕВТИНИ ЦЕНИ И' КУЛТУРНА УСЛУГА

; НА СВОИТЕ ПАЦИЕНТИ, ГРАЖДАНИТЕ- И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

ОТ 5 СЕПТЕМВРИ Т. Г. В СЪСТАВ НА ТРУДОВАТА ОРГАНИ

ЗАЦИЯ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ НОВИЯТ ЦЕХ ЗА ДОМАШНО 
РЪКОДЕЛИЕ, ПОПУЛАРНО НАРЕЧЕНАТА „ФАБРИКА ПОД 
1000 ПОКРИВА"

; — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА

I,
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БАСКЕТБОЛ I

Една победа и две 

поражения на 

„Свобода“
ЗАПОЧНАХА ФУТБОЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

ПЪРВА ПОБЕДА
В първата ореща на тазго

дишните футболни състезания 
в Между общинската футболна 
дивизия — Ниш отборът на 
„Асен Балнаноки” спечели по 
беда орещу „Задругар" (Жи- 
тораджа) с резултат 2:1 (2:1). 
Мачът се игра в Димитров, 
град.

Домашните футболисти от- 
още в 3 мину

та, след нато Й. Денков из
ползва една грешка «а гости
те. В 23 и 24 минута С. Ма- 
нов, относно А. Милев имаха 
възможност да покачат резул
тата, но те не използуваха 
твърде изгодни шансове. Го
стите изравниха резултата в 
30 минута, от дузпа. Седем 
минути по-късно Й. Денков по 
качи резултата на 2:1 и това 
беше и краен резултат на ма-

шните футболисти не изпол
зваха нито един шанс.

Самата игра не беше добра, 
а най-много се отличаваше по

грубости, в което се повече 
„изтъкваха" домашните футбо 
листи начело със С. Мирнович.

Димитровград,
Игрище на „Свобода". Време 
хубаво за игра. Теренът до
бър. Зрители около 400. Съ
дия П. Димитров (Димитров
град).

Ло повод традиционните съ
боря н ски тържества в неделя 
в Димитровград се игра меж. 
дународна баскетболна ореща 
между отборите на „Свобода" 
— Димитровград (СФРЮ) и 
„Сливница" — Сливница (НРБ). 
След хубава и 
игра домашните баскетболисти 
спечелиха мача с резултат 
79 : 70 (46 : 37). В играта се 
изтъкнаха И. Симов, С. Ранге- 
лов и 3. Церов от „Свобода” 
и Миленков от „Сливница". Съ 
дията Предраг Димитров успе
шно води срещата.

29 август. трета ореща на димитровград
ските баскетболисти 
ния период. Те играха и два 
■първенствени мача в Републи
канската „Б" дивизия. И в две 
те срещи баскетболистите на 
„Свобода” бяха победени. В 
първия кръг те загубиха ма
ча в Зайчар срещу „Младост” 
с 92:80 (49:40), а във втория 
кръг загубиха и от „Партизан” 
(Власотинци) и то . като дома
кини.

в есен-

А.

белязаха гол

равностойна
Такова начало в есенния по- 

баскетболистите на 
не се очакваше,

лусезон от 
„Свобода” 
понеже след пролетния полу- 
сезон те бяха класирани на 
трето място от десет състеза
ващи се отбора. Но всичко то
ва е последица на недоста
тъчни подготовки на отбора ича.

През несериозното отношение към 
състезанията.

второто полувреме 
„Асен Балкански” имаше съ
що превес в играта, но дома-

Откриване на мемориалния турнир по малък футбол 
„Александър Пейчев — Аца” Приятелската баскетболна 

среща със „Сливница” беше А. Д.

;
НА 29 АВГУСТ В ДИМИТРОВГРАД

СТРОИ СЕ Интересно 10 хиляди съборяниСпортен център в 

Босилеград
Тридесет и петгодишният 

японец Наоми Уемура е го
лям любител на планините. До
сега се е изкачвал на Хима- 
лаите, Алпите, Андите. Минал 
е цяла Северна Канада и це
лия Сибир. На своите стран- 
ствувания е ползвал едно и 
също превозно средство — 
шейни теглени от нучета. Та
ка е преминал над 12 хиляди 
нилометра. Неотдавна е при
стигнал на Южна Гренландия 
на път за северния полюс. 
Необикновеният пътник е зая
вил, че няма никакви научни 
цели. Единственото му жела
ние е да види целия свеят.

В неделя, на 29 август, в 
Димитровград се състоя тра
диционен събор на крайгра
ничното население от СФР 
Югославия и НР България. 
На събора присъствуваха око
ло десет хиляди души от две
те страни, а границата беше 
отворена от 6 до 18 часа.

Търговсните организации от 
Димитровград продаваха всич- 
ни видове стоки. Банните вър
шеха обмен на парите и то 
по нурс 8 динара за един лев.

Беше изпълнена нултурно- 
забавна програма на самодей

ците при Център за нултура 
в Димитровград. По повод 
събора в Димитровград госту
ва и известния ансамбъл на 
Стево Теодосиевсни, нойто за 
съборяните изнесе три нонцер
та.

В момента теренът на фут
болното игрище е хубаво из
равнен и се слага железната 
ограда. Във вторият етап ще 
бъде построен и стадионът. с 
около 2 хиляди места, а са
мото игрище ще бъде засято 
с трева.

За целта от Републиканска
та общност по физическа кул 
тура са обезпечени към 600 
хиляди динара. Ако продължи 
добре темпът на изграждане
то има реални възможности 
да се получат още 600 хиля
ди динара.

Футболистите от местния от 
бор „Младост" и любителите 
на спорта с нетърпение очак
ват да се завърши игрището, 
като същевременно дават цен
на помощ в тази важна обще
ствена трудова акция.

ТЕЗИ ДНИ ще приключи 
първият етап в изграждането 
на футболното игрище в Боси
леград. Последното е част от 
планирания и изграждащ се 
спортен комплекс, кой ще има 
отделни игрища и за баскет
бол, волейбол, хандбал, спор
тен басейн и пътека за над
бягване.

В предобедните часове се 
игра и международен баскет
болен мач между отборите на 
„Свобода” от Димитровград 
(СФРЮ) и „Сливница" 
Сливница (НРБ).

от

А. Д.

Милион жертвиЗа построяването на спорт
ните терени в Босилеград е 
изработен комплектен проект, 
по който усилено се работи. 
По почин на общинския коми
тет на СНС ,в акцията се вклю 
чиха с механизацията си и ка
мионите строителите от „Хи- 
дротехника” и колективите на 
„Услуга" и „Автотранспорта”. 
Голяма професионална помощ 
оказаха и местните специали
сти и младежта, която даде 
повече трудодни на сР0ртните 
обекти.

От 1947 до 1970 година от 
природни бедствия най-вече е 
пострадала Азия (няма данни 
за ССР и НР Китай) 
гинали са 971 хиляди души. 
В същия период в Южна Аме 
рина са изгубени 90 хиляди 
животи, а в Европа (без 
СССР) — 195 000. Жертвите в 
Африна през същия период 
възлизат на 18 хиляди, Сред
на Америна — нъм 15 хиляди, 
Северна Америна 
хиляди и на австралийския 
нонтинент — над 9 хиляди ду-

за- МЗЛЛЕЧЕННЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Замиммвет от Пирот ■ н»е* Тръг**т м Пирот в чою

Белград 
Имич

М5 и 14.40 овягред 
5 00 6.0С Я.45 нию Ниш 

14.40 16.50 н 1*.ТС

10.00 ц 14.13 
10.50. 13.00. 13,30. 

М 00. 17.20. ^йЛ0 и 21.00
Ст. Станков Крегувлвц 

Сноп*»* 
е,45. 7.00 ♦* 1? 00 Леемо*»ц 

Зайчар
4.30. 1330 н 1N 4Г» Княжоаац 

4.30 н 15.30 Звон. бамя

1А.Ю
ИЛ

Г.00. 14,30, 15.25

Н©*гуе***и
Скопие
Лесмогоц
ЗоАчар 
Нняжввац 
Звонсив баня

> ^
1 ,7Снъм 8

Братската МТБ 

„Миленткв Половин“
4.3013.30

ши. 4.00. 5.40 и 12.00 
4.30 и Ю.4|Общата цифра на регистри

раните от бедствия жертви 
в света от 1947 до 1970 го
дина е 1 милион и 141 хиля-

545 Велико Бониицв
13,00 15 30 и 11,90

7.30. 11,00,Велина Бониицв
7.00 Ц00. 12,00, 13,00 и 1в.0С 

Бабушница 4.30. 5.00 5.45 Бабушница
7,00, 0.00, 10,45, 12.00 13.00 

15,30. 10.00. 18 00 20.00
14.00
15.00

<00 00 14.30 Т СЪооочи* 
5.00 15 15 В 

5.00, 12.00 15 15. 1* И>

3.00, 1.41. ац
<1 15. 10.00. 12.10, 14,10. 16.М 

1в.0С 17.00. 17.М, 10/41 
Д >'4>чводла
Дойнммш*

ДИ.

Язовирът в 

Горна Лисина
4-30Д Нркеодоя 

ДоАиинци 
Т. Одороагя 
Велине Лупания 
Ниц*ог
Б ПО-ЯАММ* ИВ ВСвПИ Чв?

от 5.00 до 22 ,С0

4.30акцияна съюзната младежка трудова 
„НИШ 76”, съставена от младежи и девойки 
от Босилеград и Църна трава
на младежта, гражданите и трудещите се 
от Сурдулишка, Бабушнишка, Църнотрав- 
ска, Димитровградска и Босилеградска об
щини

«ло и мм
1М и 18,80

«* 17.Х5. 1Т .00 18.41 
Б че комш час

от 5.00 до 22.00 
Диммтровгрвд мя ясени ч*е 

от 5.00 до 22.06
5.10. 7.00. 9.00. 13.00

Един от най-важните обекти 
от изграждането на втория 
етап на ВЕЦ „Власина" е язо
вирната стена между Горна и 
Долна Лисина. Дължината й 
е 220, а височината 53 ме
тра. В нея ще бъдат вграде
ни над 460 хиляди нубичесии 
метра чакъл, намън, бетон, 
глина и други материали, 
дещият язовир ще акумули
ра над 100 милиона иубиче- 
сни метра вода ч>т Божнишна, 
Топлодолсна, Лисинсна и Лю- 
батена река.

Димитровград ма вевнм че»; 
от 5.00 до 22.00

4,30. 6.05. 6.00 12 0Г Течене 
14 10. 16.00 20 10 Г> 13,55. 15.00 17.00. 21.00. 22.30 

4,30 . 6.06. 7,15 Вея. село 5,10. 6.40, 7 ДО. 6.46 
11.40. 13,05. 14.45, 16.00, 17,40. 1*40 л.ос ад.»

Точен*

село
9 00. 11.00. 1?.ю. 14,10 

15.00. 17 00. 19 00 . 21,10, 22,10
440 6 06. 12.20 Държим»

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТчестити 
ФАШИЗМА 5.10. «36. 1ЦМ

14Д5 19 00 22.3514.10. 16.30. 22.10Бь-
140, 12,00 Яаялемие 

Оуное© 4.30, 606. 12.30. 14/40. Суиовл 
4.30, 14.10

7 00. 19 М 
5.16. 7,00. 13.16. 1МВ

1.11. 1М0 
6.14 6.00.

Й це

с пожеления за нови успехи в социалисти
ческото изграждане. ПеПотни 

М. Немм
цц и м

■и
430 64)6 и

1«А 14.10. 104И
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ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

ХуЛ»®Р БЕТОН БЕЗ ВЪЗДУХМайна към дъщеря си: 
— Твоят кандидатт

ЙЕДНО ДЕТЕ!

толкова
ми е противен, че с най-голя- 
мо удоволствие бих му стана-гп гат добитък, започнаха да дей

ствуват група автоматични ме
теорологически станции. Пери
одическите изращат в ефира 
информация за направлението 
и скоростта на вятъра, темпе
ратурата и 
въздуха, -атмосферното наляга 
не, интензивността на слънче- 

светлина. Тези сведения 
позволяват безпогрешно да се 
прогнозира времето 
ките няколко денонощия, ко
ето е необходимо да знаят 
окотовъдите.

Продлъшителността на стро
ителните работи зависи не са
мо от организацията, но и от 
времето, за което бетонът на 
конструкциите добива необхо
димата здравина. Обикновено 
„съзряването” 
тири седмици. Този

ла тъща.ЙЕ ★
— Много со притеснявам! 

Мъжът ми нинога не се 
връщал тана късно От работа.

— Не трябва да се мисли 
най-лошото. Може би го е 
сгазил автомобил. /

е влажността напродължава че 
орок е 

много дълъг за пътното стро
ителство, където препокрива
нето на пътищата налага да 
се спира движението.

Строителите използват раз- 
видове бързовтвърд-

ПАК вата
I

за близ-
оят унук Зоран преди године со оже

ни и одимаше си медно детенце. Ама знаете 
ли какво дете, ко виданче. Мину година, две 
остаде си йедно дете. Я га обичам млого. 
Не само че га кърстише на мойе име Ман- 
ча, ама що си йе детенцето добро. Године 
миную а Зоран остаде само с йедно дете. 
Мене ми незгодно да дгу зборуйем, ама про
думам по некой пут на бабуту: „Де ако мо
жеш виж с децата кикво да прайе, иейе 
згодно йедно дете ...”

Бабата въртела-сукала и йедън дъи ре
кла на снауту. Незнам кико йе било ама 
младата ньсц одвъртела: „Доста ни йе йедно, 
у вашу вамилию се рацали све по четри де
ца, па кикво е имало вайда оди това 
На мене ми не беше право и затова йедън 
пут ка Зоран беше сам я му реко:

— Зоки, сине, очу йедну работу с тебе 
да говорим ... Минуше шес године а ти 
остаде с йедно детенце ... Гледе я сам имал 
четри брайЬа ... Йедън се помину од сипа- 
ницу, друг остаде на вронтат и пак смо 
тройица. А вие кикво мислите с йедно де
тенце ... Нека му йе задрав^е, ама по-добре 
Зоки ако може още йедно детенце да има
те ... Чул сам оди учени да деца коя расту 
зайедно с брайЬа и сестре су млого по-до- 
бре васпитана ...

— А, нищо дедо, каже Зоран — са де- 
дето че пойде у школу па тамо че си буде 
с деца, това че су му брайКа и сестре и 
добре че се васпитава с децата . . .

Оняден ка детето да се у пише у школу 
и на мене се паде да га водим да га упи- 

Отидо у школуту и тражим куде се

★
лични
яващ со цимент. Интересни ре 
зултати е дал методът за от
делянето на въздуха от бе
тона, над който работят спе
циалистите от Краковския по
литехнически институт в Пол-

В спора последната дума 
винаги принадлежи н& жената. 

—- Ами, ано я маже мъжът? 
— Тогава спорът започва от

ново ...
Предвидено е стотици таки- 

на времето 
във

ва радиостражи 
да бъдат разположени★ воички труднодостъпни планин 
ски и пустинни райони. Спе
циалистите разработват систе 
ма за анализ на информацията

ша.
Методът со основава на из

тласкването на въздуха от бе
тонната маса, която е покри
та с гума. Едновременно се дой 
ствува с вибратор, който уплъ
тнява бетона и ускорява хими
ческите реакции в него.

РАДИОСТРАЖИ НА ВРЕМЕТО

В Казахстан, където се раз
положени сезонни пасища за 
няколко милиона бройки ро-

— Знаеш ли, мили — казва 
жена на мъжа си, ногато се 
омъжих за теб, аз наистина 
се заклех да делим и радо
сти, и скърби... С теб пре. 
живяхме две войни, наводне- 
ние, пожар. Било, нанвото би
ло. Но на футбол няма да 
ходя. Ходи сам-

с помощта на елеитронно-изчи 
слителни машини.
1

В столицата на Казахстан 
действува радиолокационна ме 
теорологичесна станция, която 
,,оглежда” небето в радиус 
от триста километра.

★
1

— Кажи, мили, ти би ли 
могъл да живееш без мен.

— Да.
— Кан?!
— По-инономично. Светът в бройни

★ Индия има В05 милиона 

души население
— Ах, колко е забавно: съ

дът присъди на бившия ми 
съпруг и трите ни деца, 
пън нито едно от тях не е 
негово...

а

Населението иа Индия е 
достигнало цифрата от 605 
милиона души. Това оповести 
неотдавна представител на 
индийското правителство.

Годишният' приръст на насе

лението в Индия възлиза на 
21 милиона души, а умират 9

★
Надпис в една нръчма: „Не 

хвърляйте неугасени цигари 
по пода! Мислете и за тези, 
ноито напуснат нръчмаТа на 
четири нрана.”

милиона.

★шем.
уписую у първи клас. .Отидо при даскалицу- 
ту она извади йедън бел лис и записа де- 
тето. Гледам само оно у списакат. Кажем

НИКОТИНЪТ НАРУШАВА 

ЗДРАВЕТО
В чакалнята на родилен дом. 
Двама бъдещи бащи чанат. 

Медицинсната сестра влиза, 
посочва единия от тях и на- 
зва:

на даскалицуту:
— Колко деца достъга су записана у 

първи клас?
Даскалицата ме погледа жално и ми

— Честито! Имате син. 
Мъжът Д° него, ядосан про 

тестира:
— Извинете, сестра, но аз 

бях преди него.

Пушенето вредно се отраз
ява върху здравето на чове
ка поради отровните материи, 
които съдържат листата на тю
тюна или се създават при из
гарянето ,на цигарите. Най-от-

ран, арсен, хром и никел. 
Предполага се, че тези ве
щества предизвикват раи. Към 
тях трябва да се добавят и 
различните газове, пари и от
ровни въглеродни окиси. Спо
ред изследванията на учените 
Дол и Хил от 209 пациента, 
боледували от рак па диха
телните органи, само 0,5 на 
ото са били въздържатели.

Постоянно пушене на пове
че цигари уврежда дихател
ните органи, като причинява 
хронични възпаления, нашли- 
ца и под. Пушачите заболяват 
и от бронхиална астма. Пуше
нето намалява отпорността 
към туберкулоза и др. зара
зителни болести, затруднява 

работата на мозъна, кръвонос
ната система и жлезите с въ
трешна секреция, а особено 
засяга потенциалните жертви 
на рана.

! Iказа:

I— Само йедно дете — вашето!
Детето си беше шес године само дома, 

и у школу че буде само. Кво да се прайи, 
тека му писано... У войску нече да буде 
само!

★ ровната съставна част на тю- 
. тюна е алкалоидът НИКОТИН

— Чуваш ли? В къщи има (0__д ц__^ ^__ 2),
някой...

— И какво трябва да правя?
— Как какво? Върви да съ. 

будиш кучето!

мате
рия с лют мирис, която пече 
и разяжда лигавицата в уста
та и гърлото. Взета в чисто 
състояние доза от 0,05 грама 
никотин е смъртоносна за чо
века. Листата на тютюна съ
държат от 0,3 до 15 на сто ни
котин и други алкалоиди.

МАНЧА4

★»С11П1!■■■■* епиграми ■

ЕОТЧЕТ Иснаше да се престрои Ка 
глупак, но затова не му до
стигна ум.

★
— С един удар станах бо-

— Е, и какво направихте?
— Нищо. Чичо ми получи 

Удар.

в
ТРИ ЧЕТВЪРТИ — ОПРАВДАНИЯ, 
ЕДНА ЧЕТВЪРТ — ОБЕЩАНИЯ.

(НИКМАН)

Тютюневият дим съдържа 
около сто различни отровни 
вещества, между ноито спо
ред откритията на доктор Гла- 
оингер е и твърде опаоната 
циановодородна киселина. В 
дима от цигарите има и нау-

■
■
5 гат.в

:
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