
ВрятстВо С указ на Президента на Социалисти
ческа федеративна репувлаиа Юго 

от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство’* е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец аа особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството■^__в€СТММИ н* бЪЛГДРСКАТ •' НАРОДНОСТ в С ФР ЮГОСЛАВИЯ »

1ита нареди и народности.
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ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ Ня ОСВОБОЖДЕНИЕТО СУРДУЛИЦАСРЕЩА ТИТО ЧАУШЕСКУ КРАЧКА ПО КРАЧКА 

НАПРЕДРУМЪНСКИЯТ ПРЕЗИ
ДЕНТ Е НА ПОСЕЩЕ
НИЕ В ЮГОСЛАВИЯ ОТ 
8 ДО 11 Т. М.

билизирахме стопанството и на 
мерихме истинския път.

,С удоволствие изтъкваме, 
че .всички трудови организации 
в течение на 1975 и лРез пър 
то полугодие на 1976 година 
имат
и в своите фондове внесоха 
над 10 на сто средства от об 
щия доход.

Освен в стопанството и в ос 
таналите области на живота се 
забелязва бързо развитие, та
ка че сега имаме асфалтира 
ни всички пътища в равнинни 
те села в общината. Освен ня 
колко села и махали всички 
са елетрифицирани. В много

Тазгодишното чествуване на 
32-подишм ината от освобождени 
ето на Сурдулишна община бе 
ознаменувано на 5 септември 
с откриване цеха „Народно ръ 
коделие” в състава на ЗТК 
, ,Вл аоин а-продукт и първата 
копка за построяването на но
ва автобусна гара в града.

Инженер Йован 
председател на ОС в Сурдули 
ца на тържествено заседание 
на Общинската скупщина и об 
щ е ств ен о-по л и ти ч е ски т е 
низации лроизнесе реч. Меж
ду другото той каза: „От опо 
жарено, опустошено и бедно 
през време на окупацията град

По покана на прези
дента на СФРЮ и пред- 

СЮК Йосип
билансположителен

седатед на 
Броз Тито генералният 
секретар на Румънската 
комунистическа партия 
и президент на СР Румъ 
ния Николае Чаушеску 
от 8 до 11 септември т. г. 
е на официално и прия
телско

Петрович,

орга

впосещение
СФРЮ. а

!У;
- ”, •-

ЕйТито и Чаушеску на Бриони (1973 г.)
" : У-; V;:

У 11
Насърчение за по-нататъшно 

сътрудничество
________________________________ И№
Председателят на ОС в Сурдулица Йован Петрович говори 

на тържественото заседание
села има нови водопроводи. 
В здравеопазването имаме нов 
медицински център с всички 
специалистичесни служби и 
здравни домове и амбулатории 
по селата. През тази година е 
завършен ученически стол 
Елашница, а такива се строят 
в Сурдулица и в Божица. Съ
що така наскоро ще бъдат за
вършени и три нови ТВ пре- 

във Власина, Кли

че, откъснато от света, без пъ 
тища, без сигурно, електриче
ско осветление, един лекар 
и едно прогимназиално учили 
ще, без водопровод и т.н. — 
от едно такова градче и села 
в още по-лошо 
след освобождението израстна 
днешна Сурдулица, свободна 
и овободолюбива, която се гор 
дее с трудолюбивото ои н^се 
ление и с всичко, което пости 
гна в следвоенното си разви 
тие.

излизане на третиместното 
пазари.

■Междуп артийните 
ния измежду СЮК и Румънска 
та КП се развиват добре. Ве
роятно 
ство ще 
срещата 
на двете страни, както и за 
отношенията между СЮК и 
Румънската КП с други пар

на президента на 
Николае Чаушеску на-

новата срещаВъв връзка с
СФРЮ Тито и румънския президент 
шата телеграфна агенция ТАНЮГ публииуаа иоментар, в 
който се казва:

во-т.ноше- съотояние,

всички об- сътрудниче-съдържателни във 
ласти, тогава с право може 
да се говори за твърде успе- 
шнен баланс от добросъсед
ското сътрудничество между 
Югославия и Румъния.

Търговската размяна харак
теризира значителен ръст и 
по обем и по сума. Миналата 
година стойността на слонова
та размяна възлизаше на над 
300 милиона долара, настояща 
та година тази цифра вероят- 

достипне около 500 ми 
в 1980 година, сло

на около

за това
се разговаря при 

на ръководителите
Посещението на генералния 

секретар на Румънската кому
нистическа партия и прези
дент на СР Румъния Нинолае 
Чаушеску в Югославия отра
зява високата степен на взаим
но сътрудничество на двете 
страни, както и двустранния 
стремеж същото да се продъл 
бочава още повече и да се 
обогатява с нови форми и съ-

предаватели 
су.ра и Божица за приемане на 
първа и втора програма."

На тържественото заседание 
бе прието решение професор 
д-р Любомир Рашович, дирек

тор на Първа хирургическа кли 
ника в Белград да се провъз
гласи за почетен 
на Сурдулица, като му бе .връ 
чена грамота за големите му 
заслуги за развитието на здрав 
ната служба в Сурдулишна об

През .последните години се 
възможно по-добрестараехме 

да използуваме суровините (ми 
нното богатотво, порите, паси- 

земята и водата) и

тии.
Що се отнася до междуна- 

може да серодните теми, 
предположи, че двамата пре- 

голямо внимание ще
всищауа,

чко това да превърнем в потен 
за обезпечаване на хра

гражданинзиденти
посветят на европейските про 
цеси във връзка с Конферен
цията в Хелзинки и предстоя
щата среща в Белград идната 
година, олед това, за сътруд- 

балнанските 
Близ-

циал
на и нова енергия.А Президентите Тито и Чауше- 

сну могат със задоволство да 
констатират, че междудържав- 

сътрудничество между 
две страни се разви- 

възходяща линия във 
области. Междупартии 

отношения са успешни и 
чести нон-

Едно от първите ни усилия 
в разрешаването 
те проблеми бе дребните и не
рентабилни трудови организа
ции да се интегрират с по-го- 
леми трудови комбинати в стра 
ната. В резултат на това ста

но ще 
лиона, а
ред предвижданията,
900 милиона долара.

Стопансните дейци от две
те страни считат, че това не 

най-големият връх в иконо
мическото сътрудничество 
основание се очакват кови нра 

разширяването му. Най- 
тази област 

сигурно представлява изпраж- 
на „Гердап II” — нова 

Дунава. Ра

на стопански щина.
На същото заседание Ио- 

ван Петрович връчи на отдел 
ни дейци тринадесет ордени

ното 
нашите 
ва по 
всички

ничеството ма 
страни, положението в 
кия изтон, проблемите на раз
витие и други актуални въпро- 

Двете страни имат иден- 
тичми становища по претворява 
нето на Решенията на конфе
ренцията в Хелзинки, а еднан 
ва или подобни становища по 

други международни

е и снит е
^гГ^Т^-ели на 
СЮК И Румънската комунис
тическа партмя. С.то"®н0*1^а 
сътрудничество е също така 
успешно и има изгледи, от на
стоящата година 
на взаимната търговска размя 

достигне рекордна су- 
половин милиард дола

па Многойройните са контак
ти’ на представители на юго- 
славсните републики и покра
йнини с румънонте партньо
ри а и в много други обла
сти сътрудничеството не в по- 

Ано КЪМ тези факти 
всеобщите

(На 3 стр.)ои.

чки за 
важният ход в

АЛЕКСАНДЪР Г0Л0МЕЕВ 

ЗАЛИСА
100 ХИЛЯДИ ДИНАРА

дането
водоцентрала на 
ботните групи на двете стра 

работят без застой и от 
двете страни се изразява у бе 
ждение, че инструкциите на 
президентите Тито и Чауше- 
сиу за използването на вод
ния потенциал на Дунава в 
скоро време ще бъде дей
ствителност. Също тана може 

по-нататъшно

редица
въпроси. Може да се очаква 
в разговорите между прези
дентите Тито и Чаушеону да 

дума и за резултатите 
нонференция ма

нина ще 
ма от стане 

От Петата 
шефовете на държавите или* 

на необвърза- 
в Коломбо.

правителствата 
ните страни I

В белградските политичеоки 
се изразява убежде-

До тази дата, 
осведомени чрез дневния пе
чат, това е рекордна сума за- 

в Републината.

колкото смеГОЛОМЕЕВ, 
селскостопански 
от Планиница,

АЛЕНСАНДЪР 
66-годишен 
производител 
Димитровградска община, на 7 
септември, в назечерието на 
празнина — Денят на освобо
ждението «а Димитровградска 
община — записа заем от 100 
хиляди динара.

кръгово
нието, че срещата между пре 

Тито и Чаушеону 
нанто и до- 

полямо

очаквада се 
разширяваненазад. на сътрудниче- 

областта на прибо- 
химическага и

зидентите 
ще представлява, 
сегашните им среща,

нъм по-нататъшно

писана досега 
Тази сума Голомеев ще внесе 
на Два пьти — в декември 
тази и в април, идната година.

констатираме, че 
отношения между двете съсед 

страни
ств ото в 
ростроенето, 
нефто-химичеоката промишле
ност и
производството, нанто и в съв

ни социалистически 
характеризира 
на взаимно разбирателство и 
общ интерес да бъдат все

насърчение 
всестранно и успешно сътруд
ничество между Югославия и 
Румъния.

висока степен
А.в специализацията на

по-



СВЕТЪТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА МИНИЧ ПОСЕТИ ПОЛШАЛИВАНСКАТА КРИЗА 

БЕЗ РЕШЕНИЕ
Подпредседателят на Съю

зния изпълнителен съвет и съ 
юзен секретар на въшките ра
боти Милош Минич през сед

двете страни, парламентарни
те делегации и други високи 
ръководители също са допри 
несл/и за по-нататъшното укрел 
ване на взаимното сътруднице 
ст-во.Арабските политици и тази 

седмица направиха повече бе
зуспешни опити за прекратява 
не на гражданската война в 
Ливан. Воюващите страни про 
дължават братоубийствената 
война, обвинявайки се взаим-

СЪВЕТСКАТА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ миЧата посети Народна ропуб
Полша. По време на пое е 

води
разговори с министъра на въш 
ните работи на Пол1иа Стеван 
Ол шопски.

лика
щението Милош Ми кич В разговорите двете делега 

ции взаимно се запознаха с 
успехите и проблемите в раз 
витието на двете страни. Осо 
бено ударение бе сложено на 
взаимното икономическо сътру 
диичество. В тази област все 
още не са използвани всички 
благоприятни условия.

Милош Минич обстойно за
позна своя домакин с резулта 
тите От неотдавна състоялата 
са Пета конференция на необ 
вързаните страни в Коломбо.

По време на посещението 
Милош Минич има среща и с 
първия секретар на ЦК на 
ПОРП Едвард /Гйерен, с кого
то води едночасов разговор.

БЕЗ ПРОМЕНИ

В 24-ия том на третото изда 
ние на Великата съветска ен
циклопедия, излязла тези дни 
от печат в Москва, се говори 
и за развитието и дейността 
на Съюза на югославските ко 
мунисти, съветско-югославски 
те държавни договори, съвеща 
нията на комунистическите и 
работнически партии и за съ
стоянието в международното 
работническо движение.

Основна характеристика ма 
най-новото издание по отноше 
ние на предходното от 1957 
година във връзка с посочени 
те въпроси се състои в това, 
че за най-голямо число въпро 
си няма никакви проме-ни I 
оценките, а критиките на ня
кои отрицателни явления са 
сменчени.

но за започване на новите
Още в началото 

'рито Минич 
розено двустранно задоволство 
от разширяването на между
държавните отношения между 
двете социалистически страни. 
Затова манто бе 
най- много са 
стите срещи

стълкновения.
Чуждестранните 

съобщават, че най-ожесточени 
боеве между прогресистите и 
фалангистите са водени в Вей 
рут, Триполис. Сирийските вой 
ски и по-нататък нападат пале 
стинския лагер в Нахър ел Ва

на разгово 
Олшовсни Ов из1агенции

изтъкнато, 
допринесли че 
и политически

ред.
В страната предизвиква тре 

вога натрупването на израел
ски войски на южната граница 
на Ливан. разговори 

Тито
между президента 

и първия секретар па 
в ПОРП Едвард Гйерен. Също га 

ка редицата срещи между

ВИЕТНАМ

ЧЕСТВУВАН НАЦИОНАЛНИЯТ 
ПРАЗНИК м и н и ст ь р-п р ед с е д ат ел и т е Милош Минична

В СР Виетнам бе тържестве 
но отпразнувана 31-та годиш 

освобождението на

ПАЛЕСТИНСКОТО ОСВОБОДИ
ТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ — ЧЛЕН 
НА АРАБСКАТА ЛИГАнина от

страната. На многохиляден 
тинг в Ханой е говорил мини 
стър-председателят Фан Вам 
Донг. Той е изтъкнал непосред 

задачи на обединен 
Виетнам в социалистическото 

независимата

СЛЕД ПЕТДНЕВНИ ТАЙНИ РАЗГОВОРИми
Палестинската освободителна 

организация е приета за пъл 
поправен член на Арабската 
лига. Това бе ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ САЩ И ДНР КОРЕЯоповестено 
от страна на политическия но- 
митет на Лигата, която тези 
дни заседава в Кайро.

отвените
СЪДЪРЖАНИЕТО МУ ВСЕ 
ОЩЕ НЕ Е ОПОВЕСТЕНО

запалените гори в бъдеще ще 
се създава изкуствен дъжд, 
понеже „дъжът и снегът мо
гат да угасят и най-голям по
жар'. Изкуствените валежи мо 
гат да се предизвикат винаги, 
когато облаците над горите са 
дебели най-малко два киломе 
тра, а температурата в горния 
слой на облака е по-ниска от 
6 градуса Целзиеви. Всичко ос 
танало поема на себе си техни 
ката, по-точно ракети, изхвър 
лящи снаряди които създават 
активен дим.

милитаризараната зона между 
Северна и Южна Корея.

Споразумението ще 
официално оповествено след 
приемането му от компетент
ните комисии на двете страни.

изграждане и 
външна политика.

бъде
Представители на ДНР Ко

рея и на командуването на 
САЩ са подписали в Панму.нд 
жом споразумение, което ве 
че са доставили на членовете 
на военните комисии, надзи
раващи примирието.

Преди подписването на спо 
разумението са водени петднев 
ни тайни разговори. По това 
време строго е пазено да не 
дойде до стълкновения в де-

ИНДИЯ ПРОМЕНЯ ИМЕТО СИКАДАФИ

ВТОРИЯТ ЕТАП НА 
СКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

ЛИБИЙ- Индийсният парламент 
края на този или началото на 
следващия месец ще проведе 
специално заседание, на кое 
то ще се измени Конституция 
та. Според това изменение 
страната ще получи ново офи 
циално име: Суверена социа 
лмстичесна 
демоктратична република Ин
дия.

в

ИЗКУСТВЕН ДЪЖД СРЕЩУ 
ПОЖАРИ— Либийската революция, за 

1969 година, няма да 
първи 

започна

почнала 
се завърши на своя Сътрудници от Научноизсле- 

дователния институт за горско 
стопанство в Ленинград са на
мерили оригинален начин за 
потушаване на пожари. Над

етап. Тази революция 
ха войниците, но тя не доведе 
до създаване на военна дикта 

За да се осуети израж

секуларистичесна

тура. 
дането
пресивна сила, ноето е почти 
неизбежно ако същата и по-

САВО КЪРЖАВАЦ ДРАГАН МАРКОВИЧна революцията в ре
РАКЕТНИ СЪОРЖЕНИЯ ЗА 
ЙОРДАНИЯ РНФОРМБЮРО -- КАКВО Е ТОВА?САЩ ще доставят на М,ор 
дания ракетни съоръжения 
,,Хоук” на стойност от 540 ми 
лиона долара.

Както съобщава йорданската 
агенция тази доставка ще фи 
нансира Саудитска Арабия, за 
което вече е постигнат дого
вор.

изнлючи-ръководятнататък
тел но войници 
революция ще премине в след 
ващия си етап, в която народ 
•ните маои в цялата страна ще 
превземат контрол над държав 
ните институции. Това между 
другото е заявил либийският 
президент Кадафи по случай 
7-та годишнина на революция-

либийската

Отговор на Сталиновото писмо
ЦК на ЮКП на заседанието си от 

12—13 април 1948 г. приема предложения 
от Тито отговор на тСалиново то писмо.

В* писмото — отговор между другото 
се казва:

,«Отговаряйки на Вашето писмо от 27 
март 1948 година ние сме принудени най- 
напред да подчертаем, че ужаоно ни из
ненадва тонът и съдържанието на писмо
то. Считаме, че причината за такова съ
държание на писмото, тоест за обвине
нията и становищата по отделни въпроси 
лежат в недостатъчното познаване на по
ложението у нас. На нас не ни е възмо
жно да си обяоним Вашите заключения с 
нещо друго, освен че правителството на 
СССР получава неточни

страна, относно Да търси осведомение по 
такива информации било от ЦК на ЮКП, 
оило от Правителството. Даването на таки
ва информации ние считаме като анти- 
партийна дейност, пън и антидържавна...”

....... Кол кого някой от нас и да оби
ча страната на социализма СССР. той в 
нинакъв случай не смее по-малко да оби
ча своята страна, ноято също 
гражда социализъм, в конкретния случай 
Федеративна народна република Югосла
вия, за която паднаха стотици хиляди ней
ни най-напредничави хора ..

.......Що се касае
съветските военни специалисти

Правителството на СССР да 
вземе своите специалисти от Югославия 
не виждаме нищо друго, 
шихме да намалим броя на същите на 
най-необходимото число, поради финансо
ви-трудности. Още през 1946 година пред
седателят на Съюзното правителство Тито, 
служебно е съобщил на посланика на Съ
ветското правителство Лаврентиев, че за 
нас поради повече причини почти ни е 
невъзможно да даваме така виооки запла
ти на съветските военни специалисти като 
го е помолил да осведоми за това Прави- 
™"° на ссср и за нашето желание 
да смекчи условията за заплащане на спе
циалистите. Посланикът Лаврентиев е пре- 
дал отговора „а Съветското правителство
ние ™Ла™Тв Не Могат да се «амалят, а ние да постъпим накто знаем. Тито вед
нага е назам на Лаврентиев, че поради

метДЪмАвМ п,Рин»вни Да намалим ороя на тези специалисти щом ое
за това без голямо вреда по 

оогтоообяването на нашата Армия Запла 
тите на съветските ®оен«й а'
бяха 4 пъти

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В 
КИПЪРта.

ттстНо Победа на силите, 
които поддържат 

Манариоо

и така из-
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до изтеглянето на 
ние катопричина за

и тенденциозни 
информации от своите органи, които пора
ди неосведоменост, могат да взимат та
кива информации от различни хора — би- 

известни антипартийни елементи, 
било от различни

освен че ре-

Парламентарните избори в 
Кипър от 5 септември завър
шиха с пълна победа на Съю 
за на> центъра и левицата, 
представляващи Демократич
ния фронт на политическите 
оили в страната. Последният 
спечели 34 от 35-те места в 
парламента.

|Най-убед'ителна победа Съю-

ло от
недоволни хора. На 

пленума на ЦК на ЮКП яоно дойде до 
израз и се утвърди, че членовете на ЦК 
на ЮКП С. Жуйович и А. Хебранг са 
главните виновници във връзка с дава
нето на неточни и клеветнически инфор
мации на съветските представители в Юго 
славия, манто за мнимите изявления на 
някои ръководни хора, така и за нашата 
Партия въобще”...............В конкретния слу
чай тези информации .имат за цел да 
навредят на ръководството на нашата

нова Югославия, да за
труднят и без това тежката работа 
граждането на страната, да :не се изпълни 
потпоришния план, а с това и осъществя 

стие над 80 на сто от записа ването на социализма в нашата страна. За
'ните избиратели. Изборите са нас е неРазбираемо защо 'Представител

ството ,на СОСР и до днес 
грижило

зът на центъра и левицата спе 
челиха в Лимасол и 
Пафос, родното място на 
хиепискол Макариос.

На изборите са взели

околия пар
тия, тоест наар

в из-
уча-

УДаде

не сепреминали в пълен ред и без 
инцидент.

- - е пю-
такива информации найчнапред да 

провери при отговорните хора
__ специалисти
по-го леми от заплатите на на-в нашата
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ЧЕСТВУВАТЕ НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО В ДИМИТРОВГРАД КРАЧКА ПО КРАЧКА■

«БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ 

ЩЕ СЕ БОРИ ПРОТИВ ВСЯКАКВИ 

ЛЪЖИ И КЛЕВЕТИ«... НАПРЕД
С Общ събор на 8 септем

ври в Димитровград започна 
чествуването на 32-годишнина 
та от освобождението на Ди
митровградска община от фа
шизма. На тържеството присъ 
ствува. делегация на града по
братим — Александро в а ц Жуп 
ски, представители на Репуб- 
тическите организации и об
щност, ЮНА, обществено-поли 
тическите организации и Об
щинските скупщини от Пирот 
и - Бабушница, представители 
на обществено-политическите 
организации, организациите на 
сдружения труд, общностите 
на интересите, местните об
щности, бойците от Димитров 
градска община и други.

Доклад пред обшия събор 
изнесе, инженер БОРИС БОРИ 
СОВ, председател на Общин
ската . скупщина. -

Той изтъкна, че на днешния 
ден. преди тридесе-г и две го
дини, бойците на Цариброд- 
ския партизански отряд, с вли 
зането си в Димитровград, до 
несоха окончателна победа^ на 
населението

което бе изпълнено вековното 
тежнение' за свобода на сво- 
долюбивото население от този 
край.

По-нататък Борисов говори 
за значението на Царибодския 
партизански отряд „Момчил непризнаване- правата на маке 
войвода” и неговото действу-, донсната народност в Пирин- 
ване в нашия край и на те- сна Манедония и правата на 

другите части словенската и хърватсна на
родност в Австрия".

След това Борисов говори 
за средноорочното развитие на 
общината.

Накрая той се спря и върху 
дейността на разискванията 
по Законопроекта за сдруже 
ния труд и акцията по запи
сване на народен заем за ре
гулацията на басейните на ре
ките Морава, Сава и Дунав и 
строежа на автомагистралата 
„Братство-единство”.

След това Борисов връчи 
тазгодишните септемврийски 
награди, нато израз на обще 
ствено признание за осъще
ствени резултати от изключи
телно значение. Накрая бе из 
пълнена подбрана културно-за 
бавна програма.

но с останалите народи и на
родности, 
хвърля и ще се бори против 
всякакви писания и речи, ко
ито идват от съседна Бълга
рия и Австрия, в смисъл на

признава, отне

ри тори ята .на 
на страната.

Говорейки За следвоенната 
социалистическа революция в 
нашата страна, Борисов се 
спря върху ролята на Югосла
вия в днешното международно 
работничеоко движение. Той 
изтъкна огромната роля на на
шата страна на конференци
ите в Хелзинки; на Берлинска 
та конференция на комунисти
ческите и работнически пар
тии и
вързаните в 
ждайни от документите на те
зи конференции председате
лят на Общинската скупщина 
в Димитровград подчерта, че 
„населението от Димитровград 

част на българската 
народност в Югославия, заед

Конференцията на необ- 
Коломбо. Изхо-

сно, нато
от този край с

АВСТРИЙСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ СЛОВЕНСКОТООСЪЖДАНЕ НА 
И ХЪРВАТСКО МАЛЦИНСТВО

Протестите не стихват
праваствяване на основните 

на градишчаноките хървати и 
корушките словенци в Австрия 
дадоха и работниците от ПИК 
„Слеме” в Загреб, „Корушки 
зидари” в Дравоград, селско
стопанската организация в Ко 
чевйе, „Требйеса” в

на ССРН, Съюзния изпълните
лен съвет и Съвета на Съюза 
на синдикатите ежедневно при 
стигат протестни телеграми, пи 
сма и поръки от трудовите ор 
ганизации. В тях единодушно 
се осъжда дискриминаторска 
та политика на австрийските 
власти към словенското и хър 
ват,сно малцинство.

Пълна подкрепа за осъще-

В -трудовите колективи, мес- 
общности и общините в 

Югославия не престават
тните 
цяла
протестните събрания, на кои 
то трудовите хора и граждани 

—I осъждават политика 
австрийските власти към 

словенското и

новата автобусна гараПървата копка

мир Кръстич, директор на Ме
дицинския център в Сурдулица 
— Орден за заслуги към наро 
да със сребърна звезда.

От тържественото заседание 
бе изпратена привеотвена теле 
грама до другаря Ти то. След 
това културно-художествените 
дружества „Първи май" от 

' Сурдулица и „Каста Абраше- 
” от Ниш присъствуващи-

(От 1 стр.)
те остро 
та на >
гражданите от 
хърватско 
стео в тези страни.

от различна степен, и пет ме 
дали на труда, с които ги от
личи президентът на Републи 
ката Йосип Броз Т.игго и се
демнадесет общински петосеп 
темврийски дипломи и награ 
ди като Признания на най-за- 
служилите труженици.

Между отличените са и Пе
тър Потич, генерален директор 
на ВЕЦ „Влаоина”, който полу 
чи Орден на труда със златен 
венец, примариус д-р Власти

Никшич
и много други трудови органи 

колективи от цялатанационално малцин-
зации и 
опрана.конференцияНа Съюзната

на демонстрации срещу ненародния режим 
Цветкович-Мачек, който подписа антино- 
минтерноки пакт и искаше да впрегне 
Югославия в колата на фашистката ос. То 
ва са същите хора, които 1941 организи- 

въстанието срещу фашистките завое- 
Съветския

армията и три пъти 
нашите съюзниши те коменданти на 

по-високи от заплатите на
Комендантът на една наша «*р

генерал-лайтенант или гене-
имаше тогава 9—11000 ди- 

а съветският военнен 
на подполковник, пол- 

30—40 хиля-

вич
те изпълниха твърде успешна
програма.министри, 

мия с чин на
рап-полковник
нара на
специалист с чин

генерал взимаше от
По същото време нашият сь- 

министър имаше 12 хиляди динара 
Разбира се ние това го 

финансово

М. Величков
раха
ватели, дълбоко вярвайки в 
съюз. Това са същите хора. които наче- 

въстаналите народи на Югославия с 
пушка в ръка се бориха на страната на 
Съветския съюз, като единствени . иснре- 

съюзници в нзй-черните дни...
.......Защо тогава ни се .оспорват фан-

неопровергаеми и отдавна

месеца,

Тържества в Лужницаковник и ло на
ди динара, 
юзен I
месечна заплата.

Ч6^меВУВноМи кстоТолитичесна неправия- 
ГГз^ого това водеше към недораз- 
бирания сред нашите хора...

^ниАаспГ"и не™ Д—а най-

ГаваТ^Внер=о=,НапсрИадеи н^и

иРд™Вразлични Взабележки.ШкоитоС по-сетне
“ДзГращаваха и в
„а “^^ванет^на^Съвстся

ди оо еддид! охиои 'еШан «премахнат за 
Та могат тези отношения пргзилно да се

^ХвТртйка с таканаречената антисъ-

на неЯроверени^

обвинения, накаито ^наведени^

п опуляризирането
и които

никато
тите, които са 
вече известни? —; се казва по-нататък в 

— Ние сме дълбоко убедени че:
постигна нашата Партия

На тържествена сесия на Общинсната скупщина 
участието на Лужница в НОБ и в социалистическото

Общинсната
писмото.
резултатите, които 
във войната и след войната гозорят са- 

себе, говорят че ЮКП е силна, г:~ 
способна да води страната в со-

за
строителство говори председателят на 
скупщина Станимир Илич. На тържеството присъству- 

сенретарят на МОК \на СКС в Ниш Драган Мило- 
МОК на ССРН Десимир Иович,

моми за 
•политна, .
циализъм, способна да води народите на 
Югославия във всяка ситуация, калното и

ваха
евич, председателят на 
делегация на града — побратим Плевля и на съседни
те общини. От събранието бе изпратена поздравителна 
телеграма до президента на Републината Тито.

трудна дои е тя.
Нашата Партия не е полунелегална 

нанто се назва в писмото — но е напълно 
легална, известна на всеки човек в Юго
славия -като ръководна сила ...

.......Ако бихте ни питали съществу-
ноето не сме доволни от ,

С тържеотвена сесия на Об 
щиноната скупщина на 6 ,сеп
тември бе ознаменувана 32-та електрифицирани 
годишнина от освобождението работи училище, .построени са 

- на ■ Лужница от фашизма. За много километри нови пътища.
, приноса на Лужнишкия край в Особен уопех отбелязаха и 

Народооюво бодител-ната борба металната, химичеоката и тек- 
и социалистическото строител стилна, промишленост.

След доклада бяхт раздаде
ни традиционни1’з септември» 

награди в чест на освобож 
дението на Лужница. На града 
--- побратим Плззля бе присъ 
дона грамота.

олисгичесната строителство. 
Всички- селища а общината са 

във всякова ли нещо, с 
Ваша страна, тогава трябва открито да 
кажем, че има повече причини поради ко
ито сме недоволни. Кои са тези причинил 
Всички тези причини не е възможно да 
се наведат в това писмо, но все пан ние 
ще изтъкнем няколко. Първо, считаме за 
неправилно органите на съветската разу
знавателна служба да вербуват у нас, 
страната която изгражда ооциализъм, наши 
граждани за овоята разузнавателна слу
жба, което ние не можем другояче да 

като дейност, насочена сре- 
Това

зва: ство изнесе доклад председа 
телят на Общинската скупщи 

Станимир
вмании е 

ди и 
писмото към хора, 
леми заслуги за 
СССР в Югославия 
Н.ИМИ заслуги в С

на в Бабушница 
Илич.

ски

на Илич между другото изтък
на, че Лужница нато крайграни 
чна община винаги е била при 
целна точна на различни заво 

Но свободолюбивият 
този край 

в отбраната на

имат неоце- схванем, ,цО 
щу интереоите 
се прави, въпреки
хора и органите на държавната сигурност 
са протестирали за то°а и са ви осведо
мили, че ние не можем да допуснем та

чещо. Вербуват се наши офицери,

на нашата страна.
че нашите ръководни

От тържествето бе изпрате 
на поздравителна теяепрама Д° 
президента на Републиката Йо 
сип Броз Тито, в коятр се из
разява

война.
хора-които

Освободителната
повярва, че

години са провели
Може лй да се 
по 6,8, 10 и повече

— покрай другото и поради своя- 
на СССР

ев атоли.
дух на народа в 
остана твърд
независимостта, братството и ност на народа с народността 
единството на народите и нар^ от тоя край към вътрешната и 
дностите в нашата социалисти външна политика на Югосла- 
чесна общност. вия.

Големи усилия положи насе 
лениото от Лужница и в стци

дълбоката предан-
в затвор
та дейност на популяризацията 
— могат да б-ьдат такива, нанто са пред-

кова
вербуват се различни ръководители, вер
буват се онези които ,са вражески нлстро- 

нъм нова Югославия...
27 март? Не може.

в-исши
■*ставени в писмото от

болшинството днешни
Югославия, които

ениА това са
ръководители на нова 
на 27 март 1941 година вдигнаха масите

С. М.
(Следва)
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В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНАгжЕИелегат© очна ПЪРВИ СА 

РАБОТНИЦИТЕШННШ1•V'.

ЗАПИСВАНЕ НА ЗАЕМ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩ ИНСНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНАТА СЕВДА МИТОВА ЩЕ 
ПОДАРИ ЕДНОМЕСЕЧНИЯ СИЛИЧЕН ДОХОДЗа първите 3 дни-записана една

предвидената сума
мото глридприятие, в Торената 
секция, в производстве>ю обо 
ротно-услужната организация 
\на 'сдружения труд) „Босиле
град” и др. Засега работници 
те главно дописват по едноме 
сечен личен доход.

Председателят на Общинска 
та конференция за общества 
на дейност на ^йената Севда 
Матова е подарила едномесе 
чел личен доход за изгражда 
не па автомагистралния път и 
регулация на реките Морава, 
Сава и Дунав.

— С помощта ,на членовете 
на оформения политически ак
тив се върши разяснителна ра 
бота за записване на заема и 
|0(т страна на селскостопански 
те производители. Тук акцията 
започна и първият отзив също 
е голям. Инак, до края на тази 
Седмица, ногагго, Изцяло; при
ключат годишните почивки, се 
очаква всички работници в Бо 
силегрздсна община да принлю 
чат съ1с записването на заема 
— заяви председателят на Коор 
динационното тяло за записва 
не на заема Гоне Григоров.

В. /В.

Акцията за записване на за- 
©.< )в /основните <у\ ,трудюшц.|//е 

организации и в местните общ 
ности в Бооилепрадона община 
още От първия ден продължа 
ва с неотслабващ темп. Само в 
първите три дни ,работниците 
от слзновните и трудови орга 
иизации записаха' над 1 мили
он динара.

Някои трудови колективи 
|гьс .записването на заема за 
почнаха преди официалното му 
започване. В тази важна акция 
пърои се .озоваха работниците 
от Отдела на вътрешните рабо 
ти в Босилеград и на пранич- 
но-пропуоквателния пункт ,,Ри 
барци". Между първите се озо 
ваха и трудещите се в Общин 
оката скупщина, Общинския ко 
митет на СНС, Общинския син

кален съвет, Общинската 
конференция на ССРН и др.

Записването на заем,? е за
вършено и в основните учили 
ща в Босилеград и Бистър, в 
Центъра на културата в Боои 
леград, ,в Аптеката и др.

Сега продължава в црудови- 
те колективи в Автотранспорт

г© заемодатели има в научуко 
■ата промишленост „Т;:.т.р” 
дето 4б5 работника са записа 
ли 1 милион и 100 хиляди ди
нара; следват митницата с 31 
работник^ с 230 хиляди динара, 
ножообработвателното предпри 
ятие „Братство” — 45 работни 
на — 9б хиляди динара. В ня 
кои по-малки трудови орган из а 
ции, като Детската градина „8 
септември”, аптеката, общест^е 
но-политическите организации, 
и т. н. Трябва да изтъкнем, че 
в нянои организации акцията 
занъонява, понеже работници
те все още ползват годишна по 
мивка.

ра, Раденко Антанасов — 2000 
динара и др. И във II район 
8 души са записали 17 хиляди 
динара.

Широк е и отзивът на мест 
ните общности по селата, в 
първите два дена заем са за
лисали в Смиловци 10 в Бре 
бавница 6 в Долна Невля 11 
души.

Между гражданите най-мно
го заем през първите три де
на в Димитровградска община 
е записал митническият Ива.ч 
Зарков — 48 хиляди динара. 
По 10 хиляди динара са запи 
сади: Венко Димитров, Георги 
Алексов, Васно Тодоров и д-р 
Сава Васов.

Гроздан Димитров, работник 
в „Балкан”, чий то личен до
ход е две хиляди динара запи 
сал 4 хиляди и 800 динара. 
Иван Петров, работник в орга 
на на управлението е записал 
8 хиляди динара или два лич 
дохода.

къ

Солидарната акция за добро 
волна даван© на народен заем 
за изграждане на автомагистра 
лата Белград — Ниш и регула 
цията на басейните на реките 
Морава, Сава и Дунав получи 
твърде голям отзив сред граж 
даните в Димитровградска об 
щина. Въз основа данните от 
първите три дена на записва
не на народния заем по воич 
ко личи, че предвидената сума 
от 8 милиона динара, ще бъде 
надхвърлена.

Вече са записани 2 милиона 
и 750 хиляди динара. Най-мно

Освен работниците в органи 
зациите на сдружения труд в 
дейността си не изостават и 
частните селскостопански про 
извадители и занаятчиите. Та 
ка например в III район в Ди 
митровград народен заем са 
записали занаятчиите Станко 
Алексич 
Билали Ибрахим — 2500 дина-

ЗА ЧЕТИРИ ДНИ В СУРДУЛИШНА ОБЩИНА

Записани 2/3 от планирания заем
/г "V4 хиляди динара,

А. Д.

КОМЕНТАР РАЗИСКВАНЕ ПО ЗАКОНОПРО 
ЕКТА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Информирането—»ажен фактор За четири дни от записване
то на народния заем, от 3720 
работници в трудовите органи 
зации заем са записали 1453 
работника на около 4 милиона 
и триста хиляди динара. Това 
е 2/3 от планирания заем 
(6 500 000 динара) в цялата об" 
щина. По такъв начин Сурду 
лишка община зае челно място 
в Южноморавски регион в за
писването на заема.

И по селата в Сурдулишка 
община акцията по записване 
то, на заема е в пълен ход. 
Селскостопанските производи
тели се отзовават' и записват 
суми за построяването на ав 
томагистралата Белград — Ниш 
и бесейните на реките Мора
ва, Сава и Дунав.

В основите на нашата Конституция е залегнало 
правото на трудещия се и гражданина да бъде инфор
миран за висчко, което се предприема на вътрешен 
или външен план. Между наи-аажйите въпроси, ко.ото 
интересуват трудещия се в организацията на сдруже
ния труд е втория етапда бъде запознат с проблемите на 
своята организация, да знае точното състояние, в 
което тя се намира. Впрочем, без добро информира
не, не може да има и добро самоуправление.

В разискванията по Законопроекта, въпроса за ин
формирането също бе изнесен в много организации 
на сдружения труд. В Бабушнишка община в хими
ческата промишленост „Лужница” например е изтък
нато, че информирането не е на задоволяващо равни
ще. Работниците не са осведомени добре за поло-

М. В.
През този месец в основни

те и трудови организации и 
в местните общности в Бос::- 
леградска община предстои 
засилена обществено-полити- 
тическа дейност във връзка 
с разискванията от втория 
етап върху Законопроекта за 
сдружения труд.

Компетентните в Общинска 
та конференция на ССРН и в 
Общинския синдикален съвет 
ни информираха, че в основ
ните и трудови организации 
още веднага ще започне ана
лизирането на собствената са- 
моуправителна практика и из
дигане на конкретни предло
жения за подобрение на даде
ните решения в Законопроен-

гА"жението на своята организация и затова те поменаха 
в бъдещите основни нормативни актове на органи
зацията, преди всично в Статута и др., да се даде 
важно място на информирането.

Примерът на „Лужница” сигурно не е усамотен

*
А/

случай.
От практика знаем, че информирането при някои 

трудови организации е слабо.
Навярно, някои организации имат така нарече

ни „бюлетини", но в повечето случаи в тях едва ли 
нещо може да се намери, което наистина да бъде 
информиране в правия смисъл на думата. В други пък 
организации на този въпрос все още не се придава
нужното значение.

А защо се „бяга” от информирането?
Дали то наистина • толкова скъпо, както често 

някои ръководни хора в организациите на сдружения 
труд изтъкват, или пък тук се крие друго нещо — 
избягване да се каже нещо повече за действител
ното състояние, за да може по-лесно да се „управлява” 
А много работи, без основание, се провъзгласяват за 
делови тайни.

Ако трудещият се е информиран добре, тогава 
и много слабости няма да могат да „минават"; а 
той ще бъде материално заинтересован, ще има по- 
голям стимул за работа както обикновено казваме.

Затуй колкото в една организация на сдруже
ния има помалко „делови тайни" за трудещия се 
— толкова има и по-голям интерес за работа, за по- 
рационално стопанисване.

Да бъдем наясно. В много случаи слабото ин
формиране в трудовите организации е и резултат на 
липсата на кадри, но това трябва да се преодолява.

Често поради неосведоменост може би някои 
хора в трудовите организации заемат погрешни стано
вища, което е вредно и за трудовата организация 
и за тях.,

та.
В тази важна обществено- 

политическа акция, в която 
ще бъдат включени воички 
трудови колективи, важна за
дача ще имат и членовете на 
Общинския политически актив, 
задължени да съдействуват 
разискванията и анализиране
то в светлината на Законопро
екта.

С помощта на специалисти
те от Основната организация 
за селско-стопанско производ
ство и
дък” в Бооилепрад, през на
стоящия месец ще се орга
низират редица събрания в 
местните общности във връз
ка с реализирането на реше
нията От Законопроекта за 
сдружване на земеделците. 
За тази цел ще се органи
зират и тематични разговори 
във воички районни центрове, 
а също така и в по-големите 
села в комуната, на които ше 
участвуват и ръководствата на 
всички местни обществено-по
литически организации.

изкупуване „Навре-

•. ;

А това, естествено, никой не желае.
Затова сега, когато вече сме във втората фаза 

на разискванията п.о Законопроекта, когато разглежда
ме собствената самоуправителна практика, този въпрос 
трябва основно да обсъдим и да вземем съответни
изводи.

Красивата сграда на новия хотел 
пълно е довършена. Предстои 
за Деня на Републиката

в Босилеград 
уреждане на 

тук Ще бъдат приети

Матея Андонов вече на- 
вътрешността 
първите гости

В. В.
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ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Реорганизиране на градената 

организация на ССРНАСФАЛТ ДО РАДИЧЕВЦИ
През юва лято в Босилеград 

ска община бяха построени 
още две пътя. Пътното пред 
приятие от Враня успя да мо 
дернизира и асфалтира пътя 
от Босилеград до Долно Ради 
чевци в дължина от 5 ниломе 
тра. Изграждането на тази важ 
съобщителна връзна ще продъ 
лжи през 'идната година до гра 
нично-пропусквателния пуннт 
„Рибарци”, в дължина от 7 ни 
лометра. По такъв начин този 
граничен пунк с вътрешноста 
на страната ще бъде свързан 
със съвременен аофалтен път, 
което сигурно ще увеличи 
броят на пътниците и туристи 
те в предстоящите години.

През това лято е пробит и 
построен път от с. Радичевци 
до с. Ресен, в дължина от 7 
километра.

В изграждането на пътя, взе 
участие и една специализира 
на строителна част от ЮНА.

ТЕЗ ПОИТЕ на Изпълнител
ния комитет на Председател
ството на ЦК на СЮК и Се
кретариата на Председател
ството на Съюзната конфе
ренция на ССРН във връзка с 
осъществяване ,на конституци
онната роля на ССРН бе те
ма на разискване на съвмест
ното заседание на изпълни
телните отбори ,на местните 
организации на ССРН от I. II 
и III район и секретариата на 
градената организация на Съ
юза на комунистите в Дими
тровград. Основна констата
ция беше, че Социалистичес
кият съюз в града не е дей
ствувал тъй както трябва ка
то по този начин не е осъще
ствявал и конституционната си 
роля.

И донато в местните конфе
ренции по селата са проведе
ни събрания, на които е ра
зисквано по тезиоите, подоб
ни събрания в Димитровград 
не е имало. А в момента, но- 
гато Социалистическият съюз 
се трансформира във фронт 
на всички организирани соци
алистически сили, това е не
допустимо. Затова е необхо

димо Социалистическият съюз
в града така Да се органи
зира, че от непо да се очак
ват завидни резултати.

На заседанието беше реше- 
но веднага да се започне с 
реорганизиране на Социалис
тическия съюз в града, а въз 
основа Конституцията, Стату
та на ССРН и общинските 
правила. Като основно трябва 
да се създадат подружници 
на Социалистическия съюз в 
града, които ще обхванат ед
на, две или повече улици. В 
тези подружници не могат да 
бъдат повече от 200 членове 
на ССРН. До 10 септември 
трябва да приключи форми
рането на подружниците. До 
25 септември е срок за из
биране на председатели и ръ
ководства на тези подружни
ци. Петнадесети октомври е 
последната дата за учредява
не на подружниците, а до 
края на октомври трябва да се 
учреди и Местната конферен
ция на Социалистическия съ
юз, както и да се делегират 
членове за Общинската конфе 
ренция на ССРН.

> -

в. в.

А. Д.
Движението по 
асфалтирания път 
е по-бързо и удобно

ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД ПРИЕ

План на работа до края на годината
Общинският комитет на Съ

юза на комунистите в Дими
тровград, на неотдавна състоя 
лото се заседание, прие план 
на работа до края на тази 
година. През септември ще 
се обсъдят следните въпроси: 
„Задачите на Съюза на кому
нистите в осъществяването на 
конституционната роля на 
ССРН” и „Осъществяването 
на ориентационната програма 
на идейно оспоообяване -на 
комунистите в първичните ор
ганизации на СК и установява 
не на оперативен план за ре
ализирането й до края на те
кущата година”. През този 
месец ще се оцени и поли 
тическото положение в общи
ната в светлината на станови
щата сит 18-то заседание на 
Председателството на ЦК на 
СЮК и 23-то заседание на 
ЦК на СКС. Също ще се оце
ни публичното разискване по 
Законопроекта за сдружения 
труд и по-нататъшните задачи, 
както
политиката на 
на образованието и 
нието.

През октомври ще се раз
гледа положението в областта 
на снабдяването със стоки за 
широко потребление и ще се 
оцени работата на стопанство 
то, въз основа на деветмесеч
ните баланси.

Проблемите във връзка с 
настаняването на работа и за
дачите на Съюза на комунис
тите и синдиката е тема пред
видена за ноември.

В декември Комитетът ще 
разисква за осъществяване на 
политиката в областта на ин
формирането с обзор върху 
информирането в Съюза на 
комунистите.

Общинската конференция, 
освен някои от тези въпроси, 
ще обсъди осъществяването 
.на конституционните концеп
ции в самоуправит ел нит е об
щности ,на интересите, канто 
и активността, начина и ме
тода на действуване на Съю
за на комунистите в остана
лите обществено-политически 

и осъществяването на организации и самоуправител- 
СК в областта ни органи, 

възпита-

НАШЕНЦИ

РАЗДЯЛА С ЛЕКАРЯ
по това време работеше само 
един болногледач. След някол 
когодишна преданна работа ста 
ва управител на Здравния дом 

Онруглица и

телят на ОС в Сурдулица неот 
давна му връчи Орден за на
родни заслуги със сребърна 
звезда, с който го отличи пре 
зидентъ.т на Републиката Йо- 
сип Броз Тито за неговата по
жертвователна работа в обла 
стта на здравеопазването и ос 
таналите дейности в този край.

Д-р Стаменно Христов е ро 
ден в село Грознатовци през 
1928 година в бедно селно се
мейство. Когато ученин и сту
дент е почувствувал всични тру 
дности на оенъдния живот, за
ради което му е обезпечена 
стипендия и през 1958 година 
завършва Медицински факул
тет. През същата година 
стъпва на работа в амбулато 
рията в село Клисура, нъдето

На 30 август т. г. трудовият 
колектив на здравния дом във 
Власина-Округлица се раздели 
с д-р Стаменко Христов, дъл
гогодишни директор на това 
заведение и ленар в амбулато 
рията
та присъствуааха и представи 
тели от Медицинския център,

във Влаоина 
като такъв с помощта на об- 
ществено-пол итич есните 
,тори и местното население в 
района много допринася за по
строяването на здравни обен 

електрификацията на Кли 
сурския край и друпи комунал
ни обекти. Въпреки семейните 
трудности се оозовава на вой 
чки ленарони и обществени 
задължения.

От 1 септември тази година 
д-р Стаменко Христов е лекар 
в Аленоинац.

фан-в Клисура. На раздяла

ти,

по-
А. Д.М. Величков

БОСИЛЕГРАДСНИЯ ЗДРАВЕН ДОМВ
има хирургически отдел. От 
друга страна Здравният дом 
ндма .необходимото число хи
рурзи и друг персонал, а ме- 
дицинско-техничеоките му съо
ръжения са на незавидно ра
внище. Всичко това изправя 
дома пред сериознати трудно
сти — закриване на хирурги
чески отдел.

С този пробием са запозна
ти и делегатите на Общинска
та скупщина -и Изпълнителния 
съвет на същата. Но изгле
дите за трайно решение на 
същия са малки. Но по-всичко 
личи. че Босилеград ще оста
не без тази 
служба защото н-яма средства 
и кадри за да може изпълни 
условията .от законопредписа- 
нията по здравеопазването на 
населението.

Остава надеждата, че трай
но решение за проблема ще 
се намери с изграждането на 
нова сграда за Здравен дом 
в Босилеград до 1980 година.

Ст. Станнов

По-добри условия за работа
Набавени са два хладилни- 

на за инструменти и лекарст
ва и подменен стария инвен
тар. Кухнята се обзавежда с 

инвентар. В същата по
стоянно ще има топла вода.

Извършена е дезинфекция 
на всични помещения, които 
са варосани и поправени.

Разпределението на болнич
ните легла отговаря на зако- 
,но предписанията — 
за възрастни и 3 нв 
ца. Всеки пациент предвари
телно се онъпва и приема на 
лекуване.

Но особено труден проблем 
здравен

дом представлява по-нататъш
ната работа на хиругичесния 
отдел. В републиканския пра
вил ни н 
здравните 
градският здравен дом едвам 
влезнал в четвърта, последна 
категория, която не може да

С решение на Републиканския санитарен 
инспекторат на здравния дом в Босилеград 

бе наложени рязко да подобри ма-през юни
териално-техническите и хигиенни условия, 

може в бъдеще да изпълнява своята
това

нов

за да
длъжност. В противен случаи, според 
решение, Здравният дом не ще може да има 
хирургически отдел, родилно-акушерска слу 
жба и подобно.

Д-р Стаменно Христов

Общинската скупщина и общо 
ствено-попитичесните организа 
ции в Сурдулица.

На срещата при раздялата 
с Христов, която се състоя на 
Власина, за заслугите на този 
упорит тРУженин и голям обще 

деятел говориха Иован 
Петрович, председател на ОС 
в Сурдулица и д-р Иван Ми 
ланов, лекар в Здравния дом 
на Власина — Округлица.

Трудовият колектив от Здрав 
ния дом на Влаоина Онру
глица тю възнагради с телеви
зор, за дългогодишна успешна 
работа. Представителите От ме 
дицинския център му връчиха 
писмена грамота, а председа

6 нв. м толкова важнам за де-с помощта на Общинската 
скупщина.

В информацията на дирек
тор на дома до Изпълнител
ния съвет на Общинската ску
пщина се вижда кои меропри 
ятия са предприети, за да се 
подобри положението. Ето нл- 
нои от тях:

Това бе знак за тревога 
Здравния дом. Или без отла
гане да се премахнат неред
ностите а същия, или той ще 
бъде закрит като здравно ве
домство от неоценимо значе
ние за населението от цялата 
община.

Първичната партийна органи-
колектив

в

ствен
за бооил ©градския

за категоризация на 
заведения босмле-

зация и трудовият 
на Дома веднага реагираха и 
потъроиха изход от затрудне
ното положение, преди воичмо 
с ангажирането на собствени 
средства и сили, а след това

Поправени са помещенията 
за майни-родилни и вторият 

на оградата на Здравния 
бани и

етаж
дом. Обезпечени са 
клозети за същия отдел.
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IПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА БОСИЛЕГРАДСКОТО 
СТОПАНСТВО

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРИЯ ЕТАП-НА В1Щ11„ВЛАСИНА"

Първите киловати-догодина Намалей! стопанска 

дейност
к
г

ПОВЕЧЕТО ОТ ОБЕКТИТЕ СА ЗАВЪРШЕНИ. В>ХОД Е ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА БЕНТА. КОЙТО ЩЕ. БЪДЕ ВИСОК..42; МЕТРА И ОЩЕ ЗАТВАРЯ 
ЕЗЕРОТО ДЪЛГО 3,5 КИЛОМЕТРА

ВЕЧЕ ТРИ ГОДИНИ' в доли1-1 то може1 би и\е започне да 
ната на Лисинсна и Божична се пълни и нъм края на та- 
река кипи непрекъсната и упо- зи година, с големи * усилия; 
рита работа. Тук се строят но със съвременна глсханиза- 
многобройните и сложни обек> ция; на дълбочина от 95 ме
ти от втория етап на ВЕЦ1 тра се строи помпена стам- 
..Власина . В момента към хи- ция и отвесен канал от 300 
ляда строители полагат голе
ми усилия, в най-кратък срок 

многобройните 
на й-гол ям а

строителен обект в Южна 
Сърбия. Упоритата тригодиш
на битка със стените, е про^ 
никната само от едно желание: 
всички обекти да бъдат гото
ви през септември идущата 
година. Обаче, в тази надпре 
вара с времето големи грижи 
създават планинските порои и 
реките, които през тазгодишни 
те дъждовните летни дни 
.ежедневно се заканваха и на 
строителите, и на обектите.

— Въпреки бройните трудно 
сти, до края. на тази година 
ще приключим с изграждане- . -, 
то на повечето обекти и една 
част от водите на лисинския 
басейн ще започне да се 
..прехвърля" във Власинско 
езеро. Досега построихме 17 
километра канали и 6 киломе 
тра тунели. В ход е изгражда- Мощната механизация в действие
нето на бента, на помпната
станция и ' пробиването на ту- ; Ж&Г'
нела „Любата", чиято дължина ^ у ,. :
е 7 километра: Нашите строи- ...гК• 
тели успяха да пробият поч- Г ' ’
ти четири километра от този V-ио: . .- ;:'?ЯВ8нЯРТ>’:'
извънредно труден тунел — ^ - - _<1 .**. -1. • ---.«жйяНВ
казва директорът на ООСТ - ;:7-•
„Морава” към строителното
предприятие „Хидротехнина-" 
от Белград ЯНКО ОБЛАК. е ;>

Когато става дума за- туне- -ч&а
ла „Любата” тук изтъкват, че 
това е един1 от най-трудните 
от този вид обекти за изгра- ; 
ждане по отношение на; орга
низацията и технологията на ?
работата. Голямата дължина .
на тунела и само двете „на
падателни точки" изискват от
строителите особена храброст 
и настойчивост. Това нещо те 
вече потвърдиха. Успяха да се 
пробият до оредата на скали
стата планина.

Най-големият обект от вто- 
ВЕЦ „Власина”

езеро годишно ще получава 
още към '100'* милиона кубиче
ски метра вода, моето ■ е два 
и половина пъти повече от се
гашното му - количество.

— След изграждането на 
всички обекти от втория етап, 
.които ще бъдат* готови идуща
та година; електрическото; про

Полугодишната равносмвтна на босилеградсните
кама*основни организации на сдружения труд сочат 

лона стопансна дейност, в сравнение със същия пе
риод на дминалата година. Това потвърждават редица 

от ноито възлагат сериозно и <за*- 
дълбочено проучаване на основните причини за се
гашното състоятие и набелязване на мероприятия.

поназатели, нянои
метра в една огромна скала. 
Това е единствен такъв обект,

да построят 
обекти на тази -'V .....

увеличен с 6.4 на сто и въз
лиза на онало две .хиляди ди
нара.

НАМАЛЕНИЕТО

РЕАЛИЗАЦИЯТА на продуи- 
производствени услуги 

о намалена общо за 18,7%. 
А най-голямо намалоние се от
чита при ООСТ (основна ор
ганизация на сдружения труд) 
„Напредък" — 94%, след това 
при ОСТ Горско стопанство — 
34, ООСТ „Изградня” — над 
32 и Автотранспортното пред
приятие — над 30 процента.

ОБЩИЯТ ДОХОД на стопан
ството в общината също беле- 

Този- процент

ция и
ЗАГУБИТЕ

През първото полугодие със 
загуба са стопанисвали1 три 
основни организации . на сдру
жения труд при Автотранспорт 
ното предприятие. Най-голяма 
е загубата при Товарен тран
спорт (общо 46,9% от цело
купната загуба). Трябва да се 
изтъкне, че действителна загу
ба за направени разходи въз 
лиза на 295 хиляди динара 
(или около 37-'на сто), докато 
останалата загуба е поради не 
осъществен доход.

Основните причини за поява 
та на загуба при това пред 
приятие е намаления обем на 
стопанисване и неефикасно 
изразходване на средствата. 
Бележи./ръст. и ненаплатената 
реализация я (достигаща над 
792 хиляди.мдинара). което за
силва възможността да се уве
личи загубата.

ДОБРИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Приетата' система- на- разлла

■ I- ^ аа
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жи намаление, 
на намаление не може с аб-Ш
солют-на точност да се посо
чи, поради новия начин на 
разплащане ' и изчисляване на 
общия доход. (Всъщност през 

. това полугодие общият доход 
се пресметва според неплате
ната. а миналата година спо- 

.ред фактурираната реализация, 
което не дава*, възможност за 

сравнения). . Но о

**!

Ч*

I категорични 
Iслед . съблюдаване на всички и
показатели и изчисляване спо
ред нормите — намалението 
на общия доход се отчита на 
1,2% за целокупното стопан
ство.

Същевременно босилепрад- ща не осуети появата на не-; 
сното стопанство през полуго- платежоспособност и благопри 
дието на- текущата година е ятствува ■ босилеградсното сто- 
осъществило по-малък обтце- панотво да забележи* значител. 
ствен продукт за 4.9 на- сто. но увеличение - на паричните 

КОЕФИЦИЕНТЪТ' НА-ОБРЪ- средства. Положението е още 
ЩАЕМООТ. на . оборотните по-добро, ако се изключат че- 
соедства.. също. е спаднал от- ковете и менителниците, из- 
2.6 на 1,7. С други думи, из* пълняващи функцията на гото- 
разхадва се .повече-време;, да- ви пари. Паричните средства 
като определени;, парични сред на джиро-сметките рязко се 
ства .отново постъпят в касите увеличават и за сравнителния 
на ОСТ. А това забавя ефек- период бележат увеличение от

около 663%..
ЗАЛЕЖАЛИТЕ СТОКИ също 

са намалени. Единствено по- 
голямо количество недооърше 
на продукция има Горското 
стопанство и това се отчита 
Иато неблатриятно..

Окуражава и обстоятелство-
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ЩЕ С' 11 тивността и пряко се отразява1. 
*, върху акумулацията на. произ-г 

водството и производствените 
услупи.

Вследствие на всичко това:. 
ИКОНОМИЧНОСТТА се влоша-

В каньона на Лисина- се рабо ти денонощно
който за първи път се строи 
в нашата страна. Тук ще бъ
де „потопена” 
тимост от 15 хиляди кубика, 
в която ще се монтират две 
мощни помпи;-..които всяка се

изводство на ВЕЦ „Влаоина"рия етап на 
ще бъде бентът с изкуствено
то езеро в Лисина, в което ще 
се акумулират водите от че
тири планински реки, намира
щи се в два басейна; Бентът 
ще бъде висок 42 метра и 
ще затваря езеро в дължина 
от три и половина километра, 
в което годишно ще се аку
мулират към 100 милиона ну- 
бически метра вода.

ще се увеличи от сегашните 
160 на 320 милиона киловати. 
Във Власинсните водоелентри- 
чески централи веч© е завър
шено монтирането на новите 

кунда' ще изхвърлящ от езе- - агрегати,;-» които ще поемат 
рото по 7,5.;: кубически метра п енергията о от тлиоинскат.а а ану- 
вода на височина от 380 ме-

сграда с вмес
ва.

' НЕТО-ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ
през шестомеоечието на теку
щата година са заплатени.изаз 
2,8.<тю-малко средно в сравне-’ 
ние със същия период на ми« 
налата година. Тъй като и бро
ят на заетите е намален за 
8.6%

то, че остатък-дохода пр 
ки е по-голям за 23;20' 
при ООСТ „Изградня 
намалял от 508 на 454. хиля
ди динара. Но трябва .да се 
изтъкне, че през отчетния пет 
риод най-акумулативни сч ос
новните организации „Слога" 
и „Напредън".

и всич 
Само.,0‘

той е
изтъкна* Янно Об-мулация

лак.тра.
По. такъв начин Власинско В. Велинов . доходът I по зает е

За да се обиколи цялата 
строителна площадка и всич
ки обекти, които тУК се стро
ят необходимо е да се минат 
30 километра. На такова про
странство работят строители
те, които почти се и не забеля 
зват. Те са се пръонали в зе
ленината на пространната кли
сура и с помощта на мощна 
механизация, чиято стойност 
надминава 100 милиона дина
ра, строят и най-сложни обек

В СУРДУЛИЦА ОТКРИТА
а дохода — над 2 милиона ди 
нара' — изтъкна* Джена- Стоя 
нович;* • генерален директор на 
„Влаоина^продунт-1 в- речта ои 
при пускането -на цеха в дей 
стаие.

«Фабрика по хиляда; понрива« МЕРОПРИЯТИЯТА
За да се интензисира 

ланската дейност 
набелязани 

М. приетия.

сто- 
вече . се 

конкретни меро-

В цеха „Народно ръкоделие", 
пуснат, в действие на 5 септем 
ври — Деня на освобождение 
то на-. Сурдулишка община — 
ще работят петдесет: работни 
ци, предимно девойки, който 
произвеждат якета,, пуловери, 
манта, блузи*, роклипи др. — об 
лекло за?, мъже, жени и деца. 
Осве.н това, ще изработват 
предмети за домакинство — 
прекривки за: маси,’ сувенири и 
различни украшения с мотиви- 
от' Оурдулишки-' край-, - и ръчно1 
килими с ; п1иротски, в-ласиноки" 
и‘-персийски орнаменти.

Голям 1 брой * жени и девойки 
от- Сурдулишка, Църнотраеока:и 
Босилеградска общини израббт 
ват облекла и предмети ша^до.; 
мовете си.

Годишната производствена 
реализация ще излезе на< стой 
ност над 19' милиона, динара,

Най-забележително.. 
приятие е въвеждането в най- 
зле стоящата ОСТ „Автотран
спорт на временно управле
ние,.. което ще. се отрази. по
ложително'. във възстановяване, 
на самоуправителните 

По спешност

Ь-Ш » т мерю-
: -

; Щ-кШай а,ти.
Най-оглушително е по тече

нието на река Лисина, къде- 
то се създава преграда за че
тирите реки. Тук вече завърш 
ва заключителното изграждане 
на преградата, 
се застрои към половин 
лион кубически метра пръст, 
камък и бетон.

На другия край на бъдещо
то акумулационно езеро, кое-

РО корми.-. 
ще.: трябва да. 

проучат причините и издир
ят, най-добрите

е и
ш се:

е.КГ решения за. 
уокорено. преминаване: към- ин-м 
Т9НЗИВН0.стопанисване и . в ос 
таналите ООСТ. Разбира се,

- това. ще бъде грижа,.на -общ.е.- 
ствено-п.олитичеоките сили в 
самите ООСТ' и общината, на- 

■ то цяло.

:!,Ч'
в ноято^ ще 

ми-
Г<

Директорът Джока ■ Стоянович). говори при . откриване на цеха

<2^/

*Т
г-

Ст.. Николов
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НОВИНИ ОТ ГОРНА ЛИСИНА ЗАПИСАНО В ДОЛНО тлъмино

ПОПРАВКА НА 

КООПЕРАШИЯ ДОМ
Напускане но заемедедиею

ЩШ!
В ход е . поправката нащелия. силепрад” наскоро ще обеди- 

покрив:» и - помещенията на . ь\и четирите магазини в един 
сградата ^ най кооперативния1 добре уреден; обзаведен и 
дом в г. Г. Лисина. Поправната снабден с най-разнообразни 
вършат строители от селото 
за . сметка;еншб Организацията 
на сдружения' труд;,,Босилек 
град!’-, която обезпечава необ,-:

стоки магазин — горнолиоин 
ска „На-Ма”. За целта се вър 
ши ремонтиране на коопера
тивния дом.

ходим и я - строителен матери
ал. С : достави ата на строител
ния материал се занъонява.
Това,, вероятно ще продължи- вари;; че вместо стария дър

вен мост в центъра на Г. Ли- 
сина ще се строи нов, отжеля- 

В ремонтираните помещения.:-» зои бетон... Но това останаха 
пан1 ще. ^ продължи: да работи празни приказки. Мостът от 
кръчмата' и магазините за ден на ден представлява все 
хранителни’ и промишлени сто-: по-голяма опасност за движе
ли. нието. А нерядко по непо ми

нават натоварени камиони, но-

ВСЕ ОЩЕ БЕЗ МОСТ
По-рано много се писа и го-

едномесемния) срок’ за завър- 
шаване-на. работите.* Б. ИвновВ. АнастасовБоян Смилов

В ДОЛНО ТЛЪМИНО беше 
насрочена района конферен
ция; на1 която да. се говори- 
за сдружаването на селско
стопанските производители в 
този изостанал край. От Бо
силеград тук бяха пристигна
ли - десетина души между тях 
секретарят на< ОК на* СЮК, 
председателят, на. Общинската 
конференция на ССРН и дру
ги. От района се отзоваха са
мо трима души!

Опитахме се да. намерим от
говор От тримата ,.представи
тели" на селото, кои са глав-

потъроихме от тримата деле
гати от Тлъмино: Боян Смил- 
ков, Владимир Анастасов и 
Борис Ивков.

БОЯН СМИЛОВ е член на 
СК, селскостопански произво
дител. Той е между най-мла
дите хора в селото. Има че
тири крави и десетина овце. 
В семейството си има четири
ма членове, от които само 
двама са трудоспособни.

— Все пак имам възмож
ност да отглеждам педест ов
це и пет крави. Но не мога 
да реализирам производството 
— каза другарят Боян. —Мля 
кото при нас не се изкупва 
и ние го използваме за лич
но цели и потребности. Земе
делието се напуска защото е 
недоходно. Огромното богат
ство от тревата пропада.
ДА СЕ ЗАСИЛВА ОБЩЕСТВЕ 
НИЯ СЕКТОР

ните въпроси, които вълнуват 
днес хората от този край.

Район Тлъмино в Босилеград 
ска община има 8 села, нами
ра се в най-южната част на 
общината, около 30 километ
ра от Босилеград. Както и в 
останалите села в общината 
и тук миграцията 
чувствува. До Долно Тлъмино 
няма добър път, селата не са 
електрифинацирани, имат проб 
леми в снабдяването и пр. 
ХОРАТА ОЧАКВАТ ПОМОЩ

Отговор на тези въпроси

САМО ЕДИН МАГАЗИН
Понастоящем в Горна Лиси- 

на работят четири магазина, 
основани от предишната земе
делска кооперация и търгов
ското предприятие 
върху
Във всички От
даваха . едни и същи стоки. 
Н овообединената 
организация в общината „Бо-

ето може да доведе до ка
тастрофа:

С откриването на универса
лен магазин в кооперативния силно се
дом, поправката или изграж
дането на моста:,в центъра на 
Лисина се налага с цялата'си 
сериозност. Инак; нан-ще се 
минаваАрената пеша- или: с на 
миони към

„Слога”
конкурентни начала.

тях се про-

магазина в това
А. Антимов

стопанска
село.

1 В ДОМЕ НА ИЛКО ДИМИТРОВ 1 I
■

овцевъдството - главен поминък;
ВЛАДИМИР АНАСТАСОВ е 

делегат в Съвета на местните 
общности при Общинската 
скупщина в Босилеград. Той 
няма овце, а отглежда три 
крави.

— Радва ме, че Илко се оп
редели за овцевъдство. Зная, 

живее много по-добре
— Ние в къщи сме поде

лили „задълженията”. Баща 
ми отглежда овцете. Аз гле
дам другите работи — подър 
жам помещенията, обезпеча
вам храна.. Това разбира се 
нямаше да постигна ако не 
беше моята съпруга, която ми 
помага, а в къщи дели рабо
тите с майна ми 
воични.: „сектори” всички сло- 

работим.
. — Да ли.. Вашето семейство 

работи повече; оТ останалите е 
селото, които1 нямат- такова 
стадо?

че домикинята Лална.. обича- 
да подрежда, жилището си, въ 
преки това, че се занимава и 
с „мъжки” работи. В . кухнята: 
има нови електрически уреди 
— хладилник, електрическа 
печка, бойлери, котлончета'.. 
Това преди години за тях бе
ше само мечта, защото село
то не беше още елентрифи1- 
цирано. На масата забелягах
ме куп материали писани на 
пишуща машина, които ни при
влякоха вниманието. Узнах
ме, че Илко е активен обще- 
ствено-политичеоки работник 
в своя край. Той е замест- 
ник-секретар на първичната ор 
ганизация на СК, председа
тел на местната организация 
на ССРН в своето село, деле
гат на общинската конферен
ция ца ССРН в Димитровград, 
член на Ипълнителния отбор 
на ССРН, член на междуоб- 
щиноната конференция- на 
ССРН в Ниш, члеж на съвета 
за предучилищна1- възраст ' в 
Димитровград и др’...-

— Как изпълнявате • задълже 
ни ята?

че ще
от ония, които работят в за
водите.

Сега Димитровградска общи 
на прави опити 
не: интереса на хората 
овцевъдството, 
овчари се 
данъка, дават се кредити и

— В нашето село вече по
ловината селяни не орат. Вси
чки отглеждат крави и затова 
се заинтересовани за подо
брение на ливадите. Частните 
стопани не са в състояние 
сами да подобряват селсносто 
ланското производство, а со
циалистическият сектор все 
още не съществува. Не е 

около разрешен дори и въпросът с 
изкупването на млякото.

да възвър- 
към

Затова много 
оовобождават от. Значи на

жно АР-
— В разговора узнахме, че 

Илко е главен касиер в до
макинството. Тая година е про 
дал на кооперацията 
4000 кг мляко, а скоро вре- 

ще> строят нова къща и 
покрай „Застава 1300” ще си

повече. Гкьдо-— Работим
ходно е да се отглеждат сто/', ме 
отнолното 30 или 405'овце,1 но- I 
и то също ангажират/ цяло се- купуват комби...

Ето така е в къщата на Ил
ко Димитров, който избра ов

ПРЕДСТОИ И ПОДМЕН НА 
СЛИВОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ

БОРИС ИВКОВ е председа
тел на местната общност в 
Бистър и делегат в Общинска 
та скупщина. Той отглежда 20 
овце и четири крави. Напъл
но е съгласен с изказването 
на Боян и Владимир.

мейство.
Ил новият баща Никола е из

вестен овчар в тоя край. Це
лият ои живот е прекарал с 
чужди овце. Той добавя:

Стадото тръгва на паша I за главен по-

Б. Николов

; :•
■ ■

цевъдството
минък.

X ИтОРАТА считат, че 
днес е трудно човек да от
глежда сто овце. Затова труд
но се приема настояването 
на Общинската скупщина

страна на 
сво

— Имах намерение да ра
зисквам на конференцията по 
въпроса на сдружаването на 
селскостопанските производи
тели в нашия район. Нужна 
е усилена работа за подобре
ние на селското стопанство. 
Това няма да се постигне без 
сериозно действуване на „ком 
бината” от Босилеград. Сливо
вите насаждения също така 
трябва да се възобновят.

Тримата събеседници изтък
наха проблемите, които тряб
ваше да бъдат тема на кон
ференцията. Тук трябваше да 
се засегнат и други комунал
ни проблеми — изграждането 
на пътища, електрификацията 
на района. Всичко това

постигне с общ дого
вор. Затова сега да приемем, 

неотзоваването с.г 
в Тлъмино е

в имам 
обичам обще-

— Да, задължения 
много, но аз 1 
ствената работа и затова ги 
изпълнявам. А кой- друг ще 
работи, ногато аз.' 
млад в селото? През месеца 
пътувам два-три пъти до1 Ди
митров град; Пирот ИЛИ' -Ниш. 
Четем . редовно воични мате
риали,- ноито получавам,, защо 
то хората винаги ме ■ питат за 
нещо, когато ■ се завърна от 
заседанията и твърде» ми е 
неудобно ако ти сне. запозная 
наврем© и правилно.

И V така» вместо да, приназва- 
ме^за- овцевъдството започнах 
ме нашия- разговор , за работа1-

организацията' на; <СК'-в 
това; кан : ССРН мо-

Димитровград от 
овцевъдите да увеличават

стада. Досега такива има 
само1 в Смиловци и един във 
Висок. Това е ИЛКО Димит-
ите

съм най-

Р<Посетахме Илно. в Брайкоа, 
да се убедим кака из- 

човек има по-ци, за:
глежда, ногато 
малко от 30: години, а сто ов
це. В нъщм не, го намерихме. 
Летен ден- е,, и т°й е още на 

Събира сеното.полето.
__ Прсосто го крадем

заа илно. — Дьжд вали- ме
сто и ние носим, тези * найлон 
нови пренривни и щом започ
на да вали поириваме сеното 
и бягаме в к-ьщи. Тана напра* 

този' момент, защото 
облак предвеща-

— на-
може

да се

ш *

Илно със семейството отива на разходна

наче за 
конференцията 
„причина” само хубавото вре- 

измами хората на

та- на-
селотюгзо 
же да помогне- на/ селяните,' 
за работа на кооперацията и 
др.,

— Забравихме плавното, кан 
отглежданете -толкова овце?

ВИХ: И у В
едиж черен 
ваше’ дъжд.

Стара • селска 
останалите в селото, но вътре 
добре подредена. Вижда •ов.*;

ме, което 
работа в полето.къща, както Б. Н. — В. В.

В■свободните часово
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Побратимяване на бригадите шт

След раполурването на но-На 2 септември т. г. в младежкия лагер ,Иво Ло- 
ла Рибар” в Ниш на тържествен начин се побратимиха 
бригадите „Милентие Попович" и „Предраг Йевтич — 
Шнепо”.

мандирите, чо всяка бригада е
готова за тържеството, редан 
торът .на в. „Братство" Стоян 
Станков, в качеството на кум
приветствува воички бригадири.

Той подчерта значението от ун-
репване на братството и един
ството и на трудовите младе
жки анции като една от най-
ценните придобивки на нашата
социалистическа революция.

& У» ■
— Особено ми е драго ■?,

подчерта Станков — че в по
братимяването този път взимат
участие и бригадири от бъгар Ш. • Vската народност в Югославия.

Ш А
Това е още една изява на пъл
ното равноправие на българска
та народност в самоуправител
на Типова Югославия. Донато
в съседна България се отрича
македонското малцинство, а вСвързване на знамената
Австрия се потиона хърватсно-

гада „Миодраг Йевтич — Шке 
по” от Горни Милановац се съ

Побратимяването между то и словенско национално мал
Братска младежка трудова бри цинотво, българската народностгада Милентие Попович”, съ стоя пред строя на деветте в Югославия се порее, че жи-ставена от младежи и девой младежни трудови бригади от
ки от Босилеград и Църна тра вее и създава в социалскататрета смяна на съюзна тру 

дова анция „Ниш 76”.ва, и младежката трудова бри общност на братски народи и
народности...

ДОБРИ СТРОИТЕЛИ Със свързване на знамената
на двете бригади, поднасяне на
погача със сол и вино, бе опо
вестено, че бригадите „Милен Въз основа на седемдесет хиляди гласове на чи

татели на „ТВ НОВОСТИ” за най-популярна двойна ар-тие Попович” и „Миодраг ЙевБратската младежка трудова на спорта също са постита- 
бригада „Милентие Попович”, тич — Шиело” завинаги са поти завидни успехи чети- тисти за годината са провъзгласени НАДА ГАЧЕШИЧ

рима отанаха съдии по баскет-съставена от младежи и де- (Ина) и ЖАРКО РАДИЧ (Ястреб) от ТВ серията „Ка- 
пелски огньове” („Капелсни нресови”).

братимени. Пробратимяванетобол, двама по футбол, тримавойни от Босилеград и Църна бе поздравено с бурни ръкопля-трава, която работи нз съюз
ната младежка акция „Ниш

успешно завършиха курса по По тоя начин на тях се паднаха трофеите „ТЯ 
И ТОЙ”, дело на белградския снулптор Небойша Ми-Тито,скания и лозунги заджудо и пр.

На 5 септември т. г. брига
дата „Милентие Попович” в

СЮК, младежките акции, брат76”, прояви изключително съ- трич.
знателно и отговорно отноше- На единадесетия фестивал „филмови срещи Ниш 

76” пред нянолно хиляди зрители заместник главния 
редантор на „ТВ НОВОСТИ” Нино Миленкович връчи

ството и единството. На края
Босилеград на тържеотвено зание към трудовите задачи и 

останали задължения. През бяха разменени подаръци. Търседание бяха връчени отли
чията. След това при раздялата продължи с брига-жествотопървата десетдневка бригада

та изпълни нормата с 115,50%,
трофея на двойката филмови артисти.

се състоя бригадирско увесе- ди-рски латерни огньове и уве- Ст. Н.
заради което бе публично по
хвалена.

ление. Снимна Й. Шурдиловичселение.
Ст. Н. Ст. А.

В края нз втората десетднев 
ка бригадата също бе похва
лена и за втората десетднев
ка и бяха й присъдени 4 удар 
нически значки. Също така 
бяха дадени 4 похвални гра
моти и 3 грамоти.

Бригадирски значки с ди
плом получиха: ИВАН ИВА
НОВ и ИВАН СТОИЛКОВ от 
Босилеград и ЙОВА СЛАВКО- 
ВИЧ и БРАТИСЛАВ КАЛУДЖЕ 
РОВИЧ от Църна трава. Грамо
тите получиха пък МАРЯН ПЕ- 
ТРОВИЧ, ЗОРАН ЙОВАНОВИЧ 
и МИОМИР ИЛИЧ от Църна 
трава и ВЛАДИМИР СТОИМЕ
НОВ от Босилеград, а специ
алните грамоти бяха връчени 
на НОВИЦА ИВАНОВ и ЛИЛЯ 
НА ГЕЛЕВА от Бооилепрад и 
ГОРАН СТЕФАНОВИЧ 0т Цър
на трава.

За ударник е провъзгласен 
и комендантът на бригадата 
СТАВРЕ СПАСКОВ от Младеж
ката трудова акция „Ниш 76”, 
нато получи диплом и ударни- 
ческа значка.

МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА БРИГАДА „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ” ОТ СУРДУЛИЦА

СЕДЕМ ПЪТИ 

УДАРНА
Младежката трудова брига

да „Пера Мачкатовац" от Сур 
д-улица, съставена от 30 мом 
чета и 8 момичета от редовете 
■на учащата се. селската и ра 
ботническата младеж, работи 
във втора смяна на Съюзната 
младежка трудова акция „Мо 
дро око 76” в местноста „Оре 
бич” на полуостров Пелешац. 
Бригадирите копаеха канал за 
построяването на водопровод. 
Това бе единствената младеж 
на трудова бригада на акцията 
„Модро око 76” от СР Сърбия.

Бригадата показа извънредно 
добри резултати и седем пъти 
бе провъзгласена .за ударна. 
Получи и две грамоти за обще 
стаена дейност и най-голямото 
признание на младежката тру 
дова акция „Модро око 76” — 
„Лента на норчуланокия 
тизански отряд”.

Шестнадесетина бригадири 
получиха ударнически значки, 
от ноито четирима на равнище 
то на цялата младежка трудо 
ва акция, а осемнадесет бяха 
похвалени., от които шестима 
със специални грамоти.

Ръководителите на Сурдулиш 
ка община по тържествен на
чин посрещнаха бригадирите 
при завръщането * им От акция 
та, като им изказаха голяма 
благодарност за постигнатите 
успехи.

Бригадирите от братската 
МТБ „Милентие Попович" про 
явиха особена дейност и в ос 
таналите области. В резултат
на това 12 младежи-бригадири 
са предложени за приемане в 
Съюза на комунистите, а 19 
души успешно завършиха и по 
лучиха дипломи на младежка
та политическа школа. Оовен 
това 7 души завършиха курса 
за култура на движението, 
след което получават право 
да се явят ,аа изпити за пра
воуправление на моторни пре
возни средства, 6 души курса 
за фотолюбители, а 
електрожен исти. В

На 5 септември — Деня на 
освобождението на. Сурдулица, 
комендантът на бригада Нови- 
ца Миленнович получи петосеп 
темврийска диплома и парично
възнаграждение от 3000 дина 
Ра за извънредната организа
ция и ръководене на младеж- 
ната трудова бригада.пар-трима за 

областта М. Величков
На работа
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ИОШ|Л|ш{Р7а ищ/пъоШш
РЕФОРМА НА УЧЕБНОТО ДЕЛО ЗАВЪРШИ ФЕСТИВАЛА „ФИЛМОВИ СРЕЩИ НИШ 76”

г ПЕТДНЕВНА И ЗА УЧЕНИЦИТЕ Срещи на кинотворции и 

артисти с трудещи сеНовата учебна година в го- 
лйма степен се отличава от вой 
чки предишни. Училищата в 
нея навлизал- без да имат на 
лице конкретни решения за 
коннретни решения за множе
ство важни проблеми, които 
наложи радикалната реформа 
на нашето учебно дело. Така 
например съществуват дилеми 
по отношение въвеждането на 
петдневна работна седмица,
За която „зелен сипнал” даде 
републиканският Просветен съ 
вет нз заседанието си от 30 
юни т- г. Преминаването на 
нов учебен календар до изве
стна степен облекчава т. н.
„Общо напътствие за прилага
не на временния Правилник 
за условията на организация и 
работа в основното училище в 
рамките на петдневна работна 
седмица”. Това
ствие е изработил Белградски
ят просветно-педагогически за 
вод като сдружените просвет
но-педагогически заводи в СР 
Сърбия, взеха решение да го 
препоръчат на всички .училища 
като официален документ. Сле 
дователно, всички основни учи 
лища в република Сърбия, 
които според Правилника из- миците, 
пълняват условия за въвежда
нето на ново работно време, 
могат (ако искат) да започнат 
с прилагането му още ведна
га, съблюдавайки съответните 
инструкции.

пили в оила и основните учи 
лища са длъжни да ги осъ
ществяват още през тази 
(1976/77) учебна година. 1аки 
ва са поглавията за „Допълни 
телното обучение”, за „Свобо 
дните дейности на ученици
те”, „Културната и обществе
на роля на училищата”, „Про 
и з в оди т елн ат а общ е ст в е но-п о- 
лезна практика на учениците”, 
„Защита на жизнената среда” 
и др. Следователно, в това 
отношение предстои спешна 
работа преподавателите да 
внлючат в своите годишни пла 
нове новите задачи и учебни

* ЖУРИТО НА ПУБЛИКАТА 
ПРОВЪЗГЛАСИ ЗА НАЙ-ПО
ПУЛЯРНИ ФИЛМИТЕ „ВЪРХО
ВЕТЕ НА ЗЕЛЕНГОРА”, „ИДЕА
ЛИСТ” И „ВЛАК В СНЕГА” * 
ЗА НАЙ-ПОПУЛЯРЕН АРТИСТ 
НА „ФИЛМОВИТЕ СРЕЩИ” Е 
ПРОВЪЗГЛАСЕН ВЕЛИМИР — 
БАТА ЖИВОИНОВИЧ

съдържания.
Известни трудности предиз

виква изискването, въпреки 
намаленото работно време, 
учебните съдържания от ста
рата програма изцяло да се 

общо напът- обработят. Преподавателските 
активи трябва Да ое съберат 
и незаба'вн<> намерят най-под
ходящите решения, понеже съ 
ответни напътствия от репуб
ликанските органи не са из
работени.

Във връзка с обезпечаване
то на условия за реализиране 
на трудово възпитание на уче 

Просветният съвет 
възлага училищата по-сноро 
да ое снабдят с по 30 декара 
обработваема площ.

Всички тия нови изисквания 
и въпроси, както и още реди
ца други, които се явяват ус- 
поредо с разгорещяване на 
реформските

начинания в нашето про

Кадър от филма „Пазач на плаж през зимния период

„Салаш в Малъквъв филма 
Рит”.

Бяха раздадени и други спе 
циални награди — ЗА КУЛТУ
РА НА РЕЧТА бе награден Фа 
БИАН ШОВАГОВИЧ във фил
мите „Селският бунт 1573” и 
„Четири дни до смъртта”; 
ЗА НАЙ-ХУМАННА РОЛЯ — 
ПЕТЪР АРСОВСКИ за ролята 
във филма „Най-дългият път ; 
ЗА НАЙ-ПОЕТИЧНА роля ЛИ
ЛЯНА ДРАГУТИНОВИЧ (Чар- 
на) във филма „Върховете на 
Зеленгора”.

За най-популярен артист бе 
провъзгласен ВЕЛИМИР — БА 
ТА ЖИВОИНОВИЧ и бе награ
ден с телевизор „Минивокс .

Инак на тазгодишния фести
вал „Филмови срещи Ниш 76 
общо са прожектирани 8 нъсо 
метражни и 16 игрални фил
ма. Освен в Ниш, част от кино

ЦАРИЦА
ЗУПАН

следва : наградата 
ТЕОДОРА — МИЛЕНА 
ЧИЧ (Тончна) във филма „Иде 
алист", а наградата ЦАР КОН 
СТАНТИН — РАДКО ПОЛИЧ 
(Мартин Качур) в същия филм. 
Наградата ЧЕЛЕ КУЛА получи 
ДАНИЛО СТОЙКОВИЧ (Баща
та) във филма „Пазач на плаж 
през зимния период”.

Същевременно бяха разда- 
Така

Единадесетият феотивал на 
артистичесните постижения на 
югославския игрален филм 
„Филмови орещи Ниш 76” съ 
стоял се от 28 август до 4 
септември т. г. завърши с раз
даване на наградите за най- 
високи завоевания във филмо 

изкуство през миналата

преобразователНа заседанието си от края 
съветна юни. Просветният 

прие и новата учебна програ
ма за основните училища, оба 
че с известна уговорка по от
ношение съдържанието на ня
кои учебни предмети. Оконча
телно приемане на окончател
ната версия 
вет ще приеме 
следващите си 
октомври. Но тРябва Да се П°Д 
чертае, че някои 
новата Програма са вече

ните
светно дело, трябва да наме
рят място в училищните годи
шни планове. Да добавим, че 

Педагопиче- 
завод в Ниш вече са по- 

инструкции да обино-

вато
година.

Журито на фестивала отче
те, че тази година участвува- 

млади артисти. Ос
вен признание на по-възрастни 
те се изтъкна необходимостта 
от създаване на възможности 
за изяви на младите.

Тазгодишните

съветниците от 
ски

дени и други награди, 
например за женска епизодна 
роля антрисата ДАРА НАЛЕ
ПИМ (Лелята) във филма „Па
зач на плаж през зимния пе- 

", а за мъжка епизодна 
ВЕЛКО МАНДИЧ (Велко) 

филма „Върховете на Зе- 
получиха наградите, 

дебют
роля наградата получи 
ДАНА КОСАНОВИЧ (Любица) 
и за дебют за мъжка роля

ха многолучили
лят основните и средни учили- 

НишПросветният съ- 
на една от ща в рамките на регион 

за да проверят нак се реша
ват изпъкналите въпроси и да 
окажат съответната помощ.

сесии през 1>иод 
роля 
във 
ленгора

най-високи 
кантозадачи от получиха,Сп. Сотиров признаниястъ-

За женска 
ГОР-

за

ДИМИТРОВГРАД

ГИМНАЗИЯТА НА ПЕТДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦА ДВА ПРЕМИЕРНИ ФИЛМА В ДИМИТРОВГРАД
ГОДИНА НЕДОСТИГАТ ПОМЕЩЕНИЯ Миналата седмица димитровградските нинолюби- 

тели видяха два филма в рамните на „Филмовите сре
щи Ниш 76”. След прошентирането на филма „Паза
чът на плаж през зимния период” пред димитровград
ските зрители се представиха изпълнителите на главни
те роли Янез Върховец, Божидар Павичевич, постанов- 

Горан Пасналевич и други. Киноартистите посе- 
каучуковата промишленост, където се запозна

ха с процеса на производството и трудовите условия.
От миналогодишната продунция в Димитровград 

бе прожектиран и филма „Селсният бунт 1573" на 
Ватрослав Мимица. И двата филма бяха проследени 
с голям интерес от оноло 1000 зрители. От тях 650 ду- 

бяха организирани посредством синдикалните ор
ганизации. Освен това 50 работника от предприятията 
посетиха Ниш, нъдето присъствуваха на премиерата на 
двата филма. Посещението бе организирано от Общин- 
сния синдинален съвет.

Организатори за проженцията на филмите бяха 
Нултурната общност, Културния център, обществено- 
политичесната общност и димитровградското стопан
ство.

НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ТАЗИ
■провеждат наобученията се 

българони езпн. От 21 пара-
1ВЪВ

инспек-ветно-педагогическатаНОВАТА УЧЕБНА година до 
несе едно твърде важно изме- 

отношение на досе-
ция. висшите класове,лелки

От V до VIII, в 11 паралелки 
обученията са на сърбохърват- 

в ю — на български

тазиВ основното училище
записани 1102 уче- 

от I до VIII клас, за-
нение по 
гашната практика. В Димитров 
градоната гимназия „Й. Б. Ти- 
то” е въведена петдневна ра
ботна седмица.

През тази 
в гимназията са

година са 
ника
едно с учениците от подведо- 
ствените училища в Желюша, 
Лукавица и Градини. Те се раз 
пределени в 45 паралелки.

провеждат 
българ-

чинът 
тиха и

ски, а 
език.

Що се касае до преподава
те са на-учебна година 

записани 823 
пове-

телоките кадри 
пълно квалифицирани. Нямай 
проблеми с учебниците. Но 

няма и тази годи-
Обучеиията се 

на сърбохърватски и
език. От първи до четвър

с 13 души
година. Те са 

в 13 паралелки

ученици, 
че от миналата 
разпределени I ,а
и то 116 ученика в първи, 81 
във втори, 75 в трети и 56 
ученика в четвърти клас.

Условията за обучения са 
както и миналата година, 
това значи добри. Почти воич 
ни преподаватели с малки из- 
нлючешя са квалифицирани.
Обученията са предобедни. 
Във еръзна с помещенията съ 

, що няма нинанви проблеми. А 
бъдат обезпечени и всич- 
,,еобходим1И за тазгодишни 

те занятия учебници.

помещения
Така че някои паралелкиски шина.по една паралелка ети клас

на български, докато в остана- 
обученията се про-

ще провеждат обученията ои 
в неподходящи за целта поме

лите —
веждат на сърбохърватски.

училища
щения.Ва А. Д.подведомствените

мЖШЬ № А. д.

ВНИМАНИЕ! продукцията между двата фес 
тивала видяха кинолюбителите 
,и в някои общински центрове 
на Нишки регион.

За разлика от предишните 
години, този път кинотворци и 
филмови артисти се срещнаха 
със зрителите. Също така в 
много организации на сдруже 
нил труд се водиха разгово
ри между артистите и труде
щите се и това представлява 
ново качество на тазгодишния 
фестивал 
Ниш 76".

ИРФАН МЕНСУР (Драган) и 
двамата във филма „Пазач на 
плаж през зимния период .

Наградата Грамота РйндЖур 
она роля получи Марина хи 
БАНЦ (Вера) във филма „Бя
ла трева", а грамота за мъж
ка роля РИСТО ШИОШОВ (Ча- 
уш) във филма „Най-дългият 

Наградата Голяма грамо 
роля получи МА 

(Жената)

ще
Организационният комитет за открива

не на телевизионно предаване за българска
та народност в Югославия открива конкурс 
за предлагане име и сигнала (шпица) на пре
даването.

НИ. н

Учебната година започна и 
в основното училище „М Ш 
“е" Там не съществуват 
възможности за въвеждане на 
петдневна работна

Умоляват се гражданите да изпращат
„Братство

път
седмица. та за женска 

РИЕТА ГРЕГОРАЧ
филма „Между страха и 

длъжността", а Голямата гра
мота за мъжна роля МИО- 
ДРАГ РАДОВАНОВИЧ (Шмцер)

предложения до редакцията на в. 
в гр. Ниш.мине на петдне®-Дали ща се въвзнае тези дни, „Филмови срещиСрок за изпращане на предложения 
е 1 октомври 1976 година.

ще се
когато се приеме програмата 
за работа и чуе мнението на ро 

учениците и прос

на
Ст. Н.

дителите;
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я ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА 

ВОЕННИ ИНВАЛИДИИНФОРМАТОР
Според найнновия Закон за 

основните права на#-военните 
инвалиди- и някои категории 
бойци, между.другото се пред 
вижда' установяване на крите
рии за цялата страна за ут
върждаване на единна здрав
на защита. Подобно мероприя 
тие бе взето и миналата го
дина, с което и на селскосто
пански производители с над 65- 
годишна възраст бе дадено 
пълно здравно осигурявано.

Занапред те ще осъществя
ват своите права за сметка 
па бюджета на Федерацията,-

а посредством здравните кни 
жни, ноито ще им издават об
щинските органи на управле
ние.

1*а самоунр.ъвнтепката общност на интересите 
здравна осигуряваме - Пирот

Освен това се предвижда-, 
нянои мерни за подобрение на 
здравната защита и намалява
не на заболяванията. За воен
ни инвалиди се предвижда до
машно лечение, с ноето до 
голяма степен ще се обленчи

ПРЕЗ НОЕМВРИ

Ново повишение 

на пенсиите?
положението им.

Предвижда се и въвеждане 
на системни прегледи на воен. 
ни инвалиди.

М. А.

ЗА ПО-ДОБРА ХИГИЕНАи11шшшшишип11;ш1пш11пши1ш!шг.!гл\\
МОЖЕ БИ ПРЕЗ НОЕМВРИ ЩЬ 
ИМА НОВО РЕШЕНИЕ ЗА ПО
ВИШЕНИЕ НА ПЕНСИИТЕ. ПО
ВИШЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ВА
ЛИДНО ОТ 1 ЯНУАРИ ИДНА
ТА ГОДИНА

съгласуват с личните 
на получателите на пеноии и 
инвалидни добавки с ръста но
жизнените разходи. Така и с ПЛРАЛИ ППШПТП
най-новата п-репоръка на Съю- НиГМДп Л1М111Н и
зния комитет на Съюза на пен ВРЕМЕ ------ ПО“МАЛК0

ПОСЕТИТЕЛИ

доходи
ЗВОНСНА БАНЯ

целта помещения. Нянои 
дори се 
сгради, 
руинирани.

Но не става въпрос 
само за помещенията. 
Уредите, хигиената, до
ри и хигиенното състоя
ние на персонала ие ви
наги са в съгласие с хи-

В Бабушнишна община 
ноотдавна бе направен 
преглед на търговсиите 
помещения. Санитарните 
инспектори имат много 
забележки от гледна точ
на на спазването на хи
гиената. Обща констата
ция о, чо . продажните 
помещения по селата, 
дори и в града, не от
говарят на хигиенните 
изисквания. Магазините 
предимно са поместени 
в неподходящи за цзлта 
помещения; нефуинцио- 
нални са и доста труд
но со поддържат.
‘‘И мебелите, и амбала 

жа в .магазините не са 
в ред. И те най-често са 
неподходящи и в лошо 
състояние.

При проверна на го- 
стилничарсните обекти 
— санитарните инспенто 
ри намерили също неза
видно положение. И за
веденията, с изнлюче- 
ние на „Църни връх” в 
Бабушница, са поместе- 
ни в неотговарящи за

намират и в 
ноито са почти

сионерите в Югославия, която 
тези дни прие и Републикан
ският комитет на Съюза на 
пенсионерите в Сърбия пред
стави предложение в Републи
канската общност по пенсион
но и инвалидно ооигуряване, 
търсейки да се извърши ана
лиз на старите и нови пенсии

Поради дъждовното и про
хладно лято — Звонска баня 
беше слабо посетена през таз 
годишния сезон — ни каза ди- 

, ренорът на гостилничарсното 
предприятие „Църни връх” в 
Бабушница Петър Спасим.

Затова е дошло до неизпъл
нение на плана. Вместо 2 ми
лиона динара от нощувания и 
гостилчичарсни услуги — през 
сезона — тази година са осъ
ществени само 1 милион ди. 
нара.

Неблагоприятните

На последната сесия на Съю 
зния комитет на Съюза на 
пенсионерите в Югославия е 
взето4 решение да се издаде 
препоръка нп всички републи
кански комитети да обсъдят 
възможността за повишение 
на пенсиите. По-точно, в рам
ките на своите компетенции, 
решението трябва да издадат 
общностите по пенсионно и 
инвалидно осигуряване' като 
по този начин се цели пенси
ите да се съгласуват с жиз
нените разходи.

Личните доходи 
нери и инвалиди само в наето 
ящата година са повишени с 
няколко пъти с цел

гиенните изисквания.
С оглед иа съществу- 

положение са-ващото 
нитарните 
предприели 
довеждане в ред на хи
гиената в търговските и 
гостилничарсните обекти. 
Също тана занапред не

органи са 
мерки за

като същите се съгласуват с 
жизнените разходи.

Дали пенсионерите ще по- 
повишение ще се издават позволи

телни за откриване на 
нови гостилничарсни за
ведения или търговски 
магазини, ако изцяло не 
отговарят на хигиенни
те предписания. Това не
що сигурно ще има по 
ложително въздействие 
върху подобрението на 
хигиената в тези обенти.

лучат извънредно 
и през месец декември. ще се 
знае след сесията на Репуб
ликанската общност по пенси- УСЛ ОЕ’.'Я

за туристическия сезон, накто 
и лошите съобщения от Ба
бушница до Звонска баня, си
гурно много зле ще се отра
зят върху крайните финансо
ви резултати на „Църни връх" 
в края на деловата година.

онно^и инвалидно осигуряване.
Очаква се също така делега 

тите на Републиканската скуп
щина да вземат решение и _*а 
даване на аванси на пенсиите, 
които да се изплащат от на
чалото на идната година.

на пенсио-

(М.)да се М. А.М. А.

БЕЛЕЖКА

Защита на човешката среда - 

дълг на всеки гражданин Навреме при лекаря!
ОТ няколко години насам защитата на човешка

та среда е предмет на сериозно внимание. Устройват 
се и световни конгреси по този въпрос и всяка стра
на, според своите възможности, прави, всичко възмож
но да запази създаденото, да пази човешката среда. 
Прави се всичко възможно да . се защити човека.

А тя наистина сериозно е застрашена. Със създава 
нето на модерна промишленост, с развитието на съоб
щенията и др. стопански отрасли, сериозно е застра
шена хигиената. Замърсен е въздуха, замърсена о^ во
дата.

ОТ ПРАКТИКАТА знаем, че най-често 
посещават лекарските кабинети пенсионе
рите или страдащите от неврози. Хората 
в активна възраст и по-младите „нямат 
време” за преглед. Често ги чуваме да 
казват: „Трябва да отида при лекар" но 
понякога минават месеци или години, пре 
ди да изпълнят желанието си. Случва се 
лекарят да назначава изследвания, за да 
потвърди или отхвърли възможната диаг
ноза. И заетият млад човек

на' лумбаго или шипове.тТе нямат" време 
да отидат и да си направят едно обикно
вено пълно изследване. И неленувами, и 
не спазвали нинанъв хигиенно-диетичен ре
жим, след време се установява, че имат 
хроничен ■ пиелонефрит * с наличие на -ч ал
бумин, ускроено утаяване на - кръвта и 
често завишена кръвна урея. Тези оолки 
могат да платят много* скъпо -небрежност
та ои за пропуснатия ранен преглед при 
лекаря и ранното улавяне на това ■■ ко
варно бъбречно заболяване.

Не са малко хората, които страдат от 
чести анпини. Някои дори назват: „Слабо
то ми място са гърлото и сливицитеИ 
с това изчерпват въпроса. Без да се обър
кат към съответния * опециалист за съвет, 
гълтат безразборно антибиотици,* аналгети
чни средства и след няколко години мсе 
учудват, когато лекарят им обяснява,' че 
тъкмо от честите ангини, на ■ които не1 са 
обръщали внимание, е получено*това увре- * 
ждане на сърцето — този нлапен порок, 
които трудно се лекува.

ВНЕЗАПНОТО губене 
мотивираното слабене

отново „няма 
време”. Обръщаме ли се към лекаря при 
„малките признаци" на заболяването,или 
когато болестта вече се е разгърнала? То
ва е важен момент за успешно постав
яне на диагнозата и провеждане на лече
нието. Много болни месеци и години на
ред имат киселини и болки на гладно .и 
след като се нахранят. Имат и парене, 
понякога чувствително гадене,

Безбройните моторни превозни средства създават 
непоносим шум и човекът от ден на ден става все по-
притиснат. Чрез храната, въздуха и водата----- той е
доведен в постоянна опасност от околната среда.

И в Законопроекта за сдружения труд1 в- член 
94 © набелязано, че основните организации на сдруже
ния труд са длъжни да водят сметка да опазването на 
околната среда. В тенста на.-Занопроента пише тана: 
„Разходи направени за подобрение и защита на човеш
ката работна и жизнена среда, ако не е уредено със 

. закона, трябва да се наваенват за сметка не материал
ните разходи”.

Значи дава се възможност с републинанските 
закони по-пълно да се узанони тази материя, да се 
набележат нонкретни меропри ятия.

В член 165 на Законопроекта се казва и след
ното: „Работниците в основната организация на сдру
жения труд, като участвуват в утвърждаването, пред
приемането и провеждането на мероприятия за обез
печаване и по-широка защита на човешката среда са 
дължни своята работа да организират в духа на само- 
управителните споразумения по защита на човешната 
среда”.

но пред
страха да гълтат каша или да се облъчват 
на рентген отлагат прегледа при специа
листа и пият сода 
предписание.

И един пролетен или есенен ден мо
гат да се намерят в хирургично отделе
ние с кръвоизлив от стомашна или дузд-и- 
нална язва, за която не самзнаели въоб
ще, че съществува. Защото не са обръща
ли внимание на . проявите .'на: заболяването 
отнасяли се с небрежност- и лекомислие 

ОБИКНОВЕНО

бикарбонат по свое

на епитит и-не- 
„ „ също могат да бъ
дат признаци, ноито да ви накарат да* по
сетите лекарския кабинет. Много са „мал-
«Г6 м1.пЪ'РВ'И приз'наЦи на едно заболява
не. Нашият наред вече има достатъчно 
медицинска нулту.ра, за ,да открие и на
блюдава. Има и всички възможности 
ни болен да бъде изследван на съвремен
но равнище и да получи необходимата ■ -медицинска помощ. ооходимата

Само тогава 
правилно лечение и 
лесттга

хорат а, п р еболедуеали 
хепатит, са диспансеризира-, 

ни и се наблюдават антивно от терапевти
те и гастроентерологичните набинети. Но 
поради това, че нямат никакви 
първите години или заради 
им служебка заетост те 
нарените кабинети, въпреки 
писма и покани да се явят.

Много болни с месеци и'години наред 
се оплакват от болки в кръста, които * те 
самите отдават в разваляне

епидемичен все-

Явно е, че всяка организация на сдружения труд 
ще трябва да потърси средства и начин, та със своя
та дейност да не замърсява -околната среда.

Малко са фабриките, ноито досега са построили 
пречистватели и др. съоръжения, с- ноито отпадащите 
Да не се сливат направо в реките и потоците.

Със защитата на онолната среда 
и своето здраве.

оплаквания
можем да разчитаме на ‘г 

ликвидиране на бо- г 
когато е в началото и когато нр

б^1УСЛОтКена- Аори и «Ото™ това заболяване е ;раково, то
бира се, ано навреме 
обходимите мерки.

прекомерната 
не ■отиват в ле-

че получават
защищаваме е залечимо. Раз- 

се предприемат не--’М.. А. !
на ~ времето,

д-р с.-.д.
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БАСКЕТБОЛИСТИ П0РАЖЕНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ

ВОДАЧЪТ НА РЕЙСА - 

ТРЕНЬОР НА ОТБОРА?!
ФУТБОЛ

ЕДНА ТОЧНА - ПОДАРЬН ЗА ГОСТИТЕ ОТ СЪДИЯТА ,,ЕДИНСТВО" СВЛАДИЧИН 
ТРОВГРАД) 72:63 (34:30)

ХАН) — „СВОБОДА" (ДИМИ

„АСЕН БАЛКАНСКИ"----- „СИНДЖЕЛИЧ" (НИШ) 0:0 (0:0)
Баскетболният отбор на „Сво 

бода" загуби и третата по ред 
среща в есенния полусезон 
на състезанията. Беше пора
зен от „Единство” с резултат 
72:63 (34:30). Въпреки

Това, че футболистите на 
„Асен ' Балкански” играха на
равно с отбора на „Синдже- 
лич” е „виновен”

ньор на отбора, да подпише 
водача на рейса, тъй като той 
беше единственото лице, 
нало с баскетболистите 

Това не 
ви път.

ния. В 55-та минута М. Петров 
е неправилно спрян в наказа
телното поле, .,цо съдията не 

• свири очакваната дузпа. В 66 
минута К. Кръстев бие в на
пречната преда. В 80-та мину
та най-сетне пол, 
е и този път

Димитровград, 5 
Игрище

сеп
на

тРЪГ
тември.
„Асен Балнансни”. -Те- 1 
ренът добър за игра. 
Време подходящо. Зри
тели около 400. Съдия 
3. Васич (Ниш).

само съди
ята на срещата — 3. Васич 
от Ниш, който с една дума на 
зано, подари на гостите една 
точна. Отдавна не сме гледа
ли домашните футболисти да 
играят така добре. Само ггрез 
първите десет минути те има
ха нянолко изгодни случая да 
отбележат гол. През това вре 
ме те биха и шест ъглови 
удара. В 16 минута бележим 
отново ъглов удар, след който 
Й. Денков стреля с глава, но 
вратаря брани. По това време 
с особено добра игра се из
тъква М. Петров, на когото отбора А. Пейчев, на който

съдията престрого показа чер
вено нартонче.

Въпреки че през второто по 
лувреме останаха с един иг
рач по-малко домашните фут
болисти продължиха с нападе-

||П11п;и:!.':ш1Н1П11Ш1шшшши1шш1] (1Н1Ш1111Ш1111т11Ш11Ш1111111Ш11И1ШП1111П1ин1и||И1|1пиш|||П11П1Н1П1иш11111111Ш1111И1|||11П1Ш111111111шшшш1и11

се олучва за пър-пораже
нието димитровградските бас
кетболисти не поназаха слаба 
игра. Те обаче тръпнаха на

но съдията 
„последовате

лен” и свири несъществуващо мач. в който всично друго
освен поражение беше неми
нуемо. Като казваме това има 
ме преди всичко предвид об
стоятелствата преди започва
нето на срещата.

На път за Владичин хан тръг 
наха само седем баскетболи
сти. Значи некомплектуван от
бор

сили да им отнеме... и успя. управата не тръпна нито един.
Треньор също не отпътува с 

понеже от последната 
среща в Димитровград от
борът и няма такова лице. И 
освен с тях на път тръпна са
мо водачът на автобуса. И 
след завършилия мач се на
ложи протоколът, като тре-

Имаше такива явелния 
пролетта. Но те не бяха тол
кова драстични. Значи въпро
сът е до управата. Отдавна 
се знае, че освен двама ен- 
тусиазти, които „представлява 
ха” цялата управа, останалите 
бяха оамо — „на хартия”. 
Ако 'добавим и това ,че тре
нировки почти и не се про
веждаха и че досегашният тре 
ньор също беще „треньор на 
хартия” тогава м«ого работи 
стават ясни. Но е ясно и че 
така не може. Време е да се 
види има ли начин безредие
то да спре и един млад и 
перспективен отбор да наме
ри правото си място в спор
та...

и през

„Асен Балнансни”: Г Г. | 
Ставров 8, Д.: Каменов 
7, Д. Велков 6, А. Пей
чев 6, П. Димитров 7, 
А. Петров 7, С. Мирко- 
вич 6, И. Кръстев 8, Й. 
Демнов 7, А. Милев 6, 
М. Петров 8.

нарушение от страна н& дома
шните футболисти.

I
И това е край, понеже иг

рачите на „Асен Балкански” 
нямат нити сили, нито воля за 
победа, ноято съдията в днеш 
ната среща се опита с всични липсваха петима. От

Дори през последните десет 
минути, след 80-минутни напа 
дения, можеха да загубят ма
ча, но Г. Ставров брани без 
грешка.

тяхгостите не успяват .никак да 
отвземат токата, без наруше
ния. Пред края на първото по
лувреме, домашните футболи
сти останаха без капитана на А. Д. А. Д.

1н1Ш11|щ|и1Ш1Ц(шшяц|П11(111пп1П11пшщ>н111ццишша1ииишшаа>ии—
ЗАПИСАНО НА ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА

ВСИЧКИ СМЕ 

ГРАНИЧАРИ...
Драгутин, Желно, Иван, Се

ят, Абрахим, Ловрен, Иожен 
и останалите войници на тази 
застава съчиняват „малка” 
Югославия.

Пътуваме с 
джип по войн 
граничната застава. Пред нас 
е Стара планина и поглед към 
Висок. Видлич се скрива в 
гъсти мъгли. И днес тук е 
дъждовно време. Същинска 
есен. Малко по-късно пред 
нас се показа войник с куче. 
А на входа ни посрещна ко
мандира на заставата друга
рят МИЛОШ НЕДЕЛКОВ.

Няма височанин, който тук 
не е идвал. Затова малко бях-

ниците и младежта от Сено
кос, Каменица, Криводол, Въл
новия и останалите села на 
Висок.

Намираме се в канцеларията 
на командира Неделно®. Мал
ка маса за писане, библиоте
ка, книги и мнопо сувенири — 
паметника на Челе кула, бю
ста на другаря Тито, подарък 
на младежите от Висон, Ниш 
и трудовите бригади. Милош 
Неделнов е роден във Войво- 
дина. Това му е втора годи
на, отнан пристигнал във Ви
сон.

— Аз съм роден граничар 
— казва Милош. — Моето се 
ло е отдалечено само на сто-

сок само обогатяват и потвър
ждават тази система. Ето пре 
ди известно време в Сенокос 
заедно хванахме двама неле
гални. А такива акции имаше 
няколко през годината.кооперативния 

ишния път към
Радва ме — продължава да 

разназва другарят Милош, че 
тук хората сами идват да ис
кат помощ от нас. Ние вина
ги им притичаме на помощ. 
А в такива предели, далеч от 
град хората често имат нужда 
за помощ.

Така ни разназва другарят 
Неделнов. Трудно' е сега да се 
запише всично онова, което 
той посочи като пример от 
сътрудничеството на войници
те и населението. Те заедно 
електрифицираха Висок, заед
но правят пътища, довеждат 
вода. С една дума помагат си 
като добри съседи.

Командирът Милош Неделнов със своите приятели от Висон

и^гамс&ор шно

иашмчтт от разписано за автосусип

ЗМ! •т Пирот ■ Трогват аа Пират в чаоа
Белград
Нищ

6.45' и 14,40 Белград 
5.86 6.00. 6.41. 16.30 Ниш 

14/40, 18.30 и 14.30

10.00 и 14.18 
640. 10,50. ТЗ.М .1848. 

14.00, 1740. 1640 и 1140 
14.10 
1140

г.00. 1440. 1848

Мрагуавац
Смолна
Ласиоаац

Крагуааац8.»Ето казва Неделнов 
— ние сме готови да помог
нем и на кооперацията в при
бирането .на ренолтата. Само 
ако трлбва ние ще им помо
гнем. Сами виждаме, че имат 
проблеми в това дъждовно ля-

740 Скопие
845. 7.00 и 17.ЕГ Лаонааац

1340
440. 1140 и 15.45' Кнвжавац 

[ 4.30 и 15.30 Заом. бамя

Зайчар 448
4.00, 540 И 1848 

448 и 1848
•аамма Бонммца 5.45 Велино Бонимца 748. 1148.

740 840. 1240. 13,00 м 18.00 1340. 1540 и 15.88
Бабушмица 4,30, 5,00 5.45 Бйбушмица 8,00, 148.848 

748. 8.00. Ю4«. 12,00 13,00 9.18. 10.00. 11,10, 14,10, 1148
1840. 16,00, 10.00 20,00 18.00. 17,00, 1748. 1*48

Д. Криводоя 14.00 Д. Криводол
До* минци 18.00 ДоАиммци
Т. Одороаи* 100.00 1440 Т. Одорсацм #40 м 1140
и«яин4 Лунання 5,00 11 18 В. Лумная 6.00 и 1048
Нишор' 5,00. 12,00, 15,18, 14.10 Нми^ч> « 30, 12,45, 1Т.00 16.45
Б олланме на «сами че. Б. иоданна на есени час

от 5.00 до 22,00 от 5.00 до 22,00
Димитровград на вооии час Димитроаград на аоанм чае 

от 5,00 до 2240 от: 5,00 до 22,88
Тамоиа 440. 0.08, 0.00 12.00 Тамсна 5.10. 7.00, 0.80. 1148 

14.10. 18,00. 20.10. 27ТЛ 13,55, 1540. 1740. 11.00. 3*48 
8о* ооло 440. 048. 7.15 Вал. сало 5.10. 840. 748. 848

0.00, 1140. 12,10, 14,10 11,40, 13.08. 14.48, 1840. 1748.
1540. 1740. 10.00, 21,10, 22,10 18.40 21,00, 22.56

— 440. 8,88, 1240 Дърмима
14.10. 1040, 22.10

то.

В разговор с граничарите уз
нахме, че тук живея-г войни- 
ци от всички народности в 
Югославия. Драгутин, Желно, 
Иван, Сеят, Абрахим, Ловрен, 
Йожек са добри другари. Те 
имат и свои приятели във Ви
сон. И никога не се е случило 
някой да си замине, а след 
това да не ое обади на сво
ите приятели във Висок, с ко
ито е играл футбол, шах
мат и изпълнявал задачи, ко
ито произлизат от обстоятел
ствата на границата.

448
440

„Брии" е верен другар на граничарите

тина метра от югославско-ун
гарската граница. Кюгато дой
дох аз вече знаех нанво зна
чи граница. Тук обаче ме из
ненада другарството и сътруд
ничеството на местното насе
ление и граничарите. Мога 
свободно да нажа, че ние тун 
всички сме граничари 
войниците и населението. То
ва разбира се, произлиза от 
нашата оистема на всенарод
на отбрана. Примерите от Ви

ме, ноито за пръв път идва
ме на гости при граничарите. 
За празника на граничарите 
тун владееше особено оживле 
ние. Секретарят на коопера
цията Георпи Михалков подари 
на войниците електрически 
грамофон с колекция плочи. А 
олед това ,,пристигна” войни- 
,шкия фасул, черно вино и 
акордеона на Бранно от Каме
ница. В столовата на застава
та започна тържество на вой-

За няколко часа, калното бя 
хме тук и ние вече се сбли
жихме и имаме желание пан 
да се озовем между прияте
лите От граничната застава 
край Долни Криводол.

5.10, 648. 1140
1448. 1640 1248и 848, 1240 Йадоа»ала 

Сумоао 440. 608. 1248. 1448. Сухде
4А 14,1* Ппммц

4А. 1А М Кои*

ТА 14А 
1.19. ТА. 13,11, 1(А

*.1(. 11А 
114. 4А

Латмац 
М. Яем «1

МА МА МА 14.14. 14А МАБ. Нинолоо
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трова се гюя»ила разнобразна 
растителност. Учените следят 
внимателно нейното развитие, 
като Сюртсей 
уникално място, на което ти 
вотът се развива при естестве 
ни условия без влиянието на 
човека.

Производство на афганистан 
ските килими датира от преди 
две хиляди години. По мивки 
ето на няком историци този 
занаят се зародил имвно в Аф 
ганистан, а след това се раз
пространил и в другите райони 
на Азия.

чнало подводно изригване на 
вулкани. Изхвърлената лава об 
разувала нов остров, който бил 
наречен Сгортбей. Неговата по 
върхност е 2,4 квадратни ни- 
лометра. През 1976 г. г ногато 
вулианичесната дейност в то 
зи район се прекратила, на ос

представлява

Съществуват около 57 разно 
видности на афганистанските 
килими, които обикновено но
сят названието на онези мест 
пости, къде то ги изработват. 
Най-високо качество имат ки 
лимите „маури”.

ПечурПе н жужеье — Сега моля, подпишете 
ето тук ,нато обикновено.

— Да, ясно е — отговаря 
тя и пише: „До гроб ваша 
Мина".

* ХУМОР
Кажу човеци зла година, дъж однесе све, 

здува се сено, град склъца що смо поорали. 
И верно йе тека, туя годину минумо ко ии- 

гкига досъга. Това йе за нас които гледамо 
само матикуку и сърпат, кои очемо да се за- 
нимавамо със земеделие. Това не важи за

♦ Бориска Матрапазинатога, киго га окаю у иа- 
4 ще село. За ньега очу малко да ви писуйем 
I у тия весник.

Бориско има н>ивице има кравице, има
♦ * и магаре, средно домакинство у селото. Ама
♦ Бориско се не плаши кига загърми и затре-

За производството на мил1и 
ми се употребяват много про 
сти, саморъчно направени тъ
качни станове. Използува 
само местната вълна, рисунки 
те измислят самите 
Афганистанските килими се от 
личават със своята дълготрай 
ност, мекото, красили разцвет 
ки и мотиви, с високо каче 
ство и изисканост.

Дама донася на фотораф 
портрета на понойния си мъж.

— Можете ли да го увели
чите?I ★се

тъкачи.
Майката: — Ако беше по

слушен, носата ми нямаше да 
побелее толкова рано!

Детето:
защо баба е толкова побеля-

— Разбира се, мадам.
— А може ли да му махне

те шапката? Сега разбирам

— Безусловно. Само иаже- 
те наква му беше прическата. ла.

ИЗКУСТВЕНИ КРЪВОНОСНИ 
СЪДОВЕщи. — Защо? Вие сам ще я 

видите ногато махнете шапка- ★Пролетоска ние седимо у задругуту и си . 
казуйемо прикасБе. Не може да се работи. Т 
Небо слезло наземи и само тече дъжд.

та.
Медицински работници 

САЩ провеждат изпитвания 
с изкуствени кръвоносни съдо 

създаването 
ноито използуват матрици от 
шипове на морски таралежи. 
Използуването на изкуствени 
кръвоносни съдове за заменя 
не на сънната и бедреда арте 
рия на кучета показало, че 
още в първите , три дни след 
траноплатацията клетките на 
стените
съдове започват да проникват 
в порестия материал на матри 
цата, а след една седмица на
пълно я покриват с жива тъ
кан. Загубата на кръв през по 
рите на траноплантата до на
чалото на мигриране на нлет 
ките може да се прекрати за 
две минути.

в
СИН

Пет дни след сватбата на 
Мушфиии му се родил сил. 
Мушфини веднага отишъл на 
пазара и купил хартия за пи
сане и перо.

— За кого си купил това? 
— попитала жената му.

>Све понесе.
Не може да се оре, не може да се кара

★маве, за

гной. — Щом ,ака ти върви на 
карти, защо не залагаш на 
нонните състезания?

Нийе седимо, а Бориско га нема. Сви пи- 
тую за Бориска Матрапазинатога. Ка йедън 
дън те ти га дойде с автобусат. По село се 
пронесе дека Бориско донел големе паре и 
дал на спестовну книшку у задругуту. Чуди- 
мо се одека му тея паре.

Распряю дека он, жена му и двете му 
деца набрали неколко товара жужел>е и Би 
продали у Пирот. Големе паре узел Бориско.
И ако йе узел, ка човек умейе. Я идем по 
градинуту и не може да минем од тея опа- ф 
лийе. Нагазим некою ама се не сечам да Би ф 
събирам.

Ония месец пак дъждове у наше село, ф 
висимо у задругуту и кавенуту и си распрая- а 
мо „врели — неБипели”, а Бориска нема у ф 
кавенуту и задругуту. Мину йедна неделя Бо- ф 
риско дойде у село. Сви се чудимо куде ли ф 
йе бил. Ка по село жене орате- дека Бори- ф 
ско, жена му и двете деца набрали у „Попо- ф 
ву падину" неколко джака печурБе, продали ф 
Би у Пирот и узели големе паре. Кажу дека 
печурйете продавал по пет илядарБе йедно ф 
Било. Сви се ударимо углаву ама беше_ вече

Тея опалийе печурБе живе само йедън ф 
дън е вече Би нема. На ютре дън сви се на- . 
дигомо по планинуту ама не намеримо ни ф 
йедну печурку.

Остадоше ни некое ливадс не 
Остадоше ливадете и на Бориска Матрапа- ф 
зинатога, ама он се не бойи он си играйе с ф 
паре, за аега нема зла година.

♦♦ — Ано можех да снрия нон 
в джоба си. непременно бих 
залагал.

* За сина си — отвърнал♦ Мушфини.кръвоноснитена
♦

— Ти се шегуваш — рекла 
жена му. — За какво му е 
на новороденото перо и хар
тия.

★
— Безобразие — казва кли- 

От шницела лъха — Щом се роди пет дни 
след сватбата — казал Муш- 
фики, — след още нянолно 
дни може да тръгне на учи
лище.

ентната. — 
на алкохол!

— А сега, мадам — 
келнерът, отстъпвайни две 
крачни.

пита

ЕЛЕКТРОНЕН РЕЖИСЪОР ★
* ★Финландската фирма „Срем- 

берг” е разработила управляе 
ма система с помощта на еле- 
ктронносметачна машина „Но- 
валит” за регулиране осветле 
нието в телевизионните студия 
и театрите.

Светорежисурата по зададе
на пропрама открива 
възможности за създаване на 
ярки, колоритни представления.

* ПРИ БЪРСНАРЯ* — Знаеш ли, мила, мъжете 
повече умеят да пазят тайна, 
огколното жените ...

— Хайде де! Не ми се

♦ Бърснейни Настрадин, бръ
снарят нянолно пъти го по
рязвал и лепел памук на по
рязаното. Като се видял в 
огледалото, Настрадин скочил, 
турил чалмата си и тръгнал 
към вратата.

7 ♦*
! вярва!

късно.
— Искаш ли един пример, 

в службата колегата ми полу
чи увеличение на заплата си 
преди шест 
му още не знае.

♦ големи

1 : — Ама аз още не съм свър 
шил, нъде така? — провикнал 
се бръснарят.

Настрадин отговорил:

— Половината от главата 
ми посея памук, на другата 
половина смятам да посея 
просо.

месеци, а женакосене.

♦ ВСРЕД КРАТЕРИ РАСТАТ 
ЦВЕТЯ♦ ★I| По идея на Драган Здатков МАНЧА През ноември 1963 г. на три 

десет километра от 
крайбрежие на Испания запо-

Млада жена прави своята 
първа банкова вносна. 

Служителят й казва:
♦ южното

Димитровградски
нередности
петров

Бдй Шон^и


