
№№КТВО С уназ на Президента на СоциалйсТИ- 
чеена Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СН В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

ИНТЕНЗИВНА 

И ПЛОДОТВОРНА 

ПОЛИТИЧЕСКА РАБОТА
РАЗГЛЕДАНИ ОТНОШЕНИЯТА 

НИ С БЪЛГАРИЯ И АВСТРИЯ
Председателството се запозна и с работата върху съгла

суването на съюзните закони с Конституцията на СФРЮ

новка, която в нашето обще
ство предпочита високо идей
но образовани комунисти м 
личности.

— „Обществено-политическа 
та дейност на Съюза на ко
мунистите в Сурдулишна об
щина през последните някол
ко месеца се характеризира 
с голяма динамичност. Гя об
хваща няколко основни насо
ки: идейно-политическа, соци
ална и организационна 
яви секретарят на Общинския 
комитет на СКС в Сурдулица 
др. МИЛОРАД ТАСИЧ.

В ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА
ТА дейност главно ударение е 
сложено върху идеологическо 
то възпитание и издигане на 
идейното равнище на номунис 
тите. С нея е обхванато цело
купното членство на Съюза на 
комунистите в общината.

Според програма, изготвена 
съвместно с Института за по
литическите науки и издаде
ни за целта подходящи книги, 
два пъти в месеца се про
веждат събрания на първич
ните организации. След само
стоятелно разучаваме на въ
просите и отговорите по жи
вотрептящите въпроси на са- 
моуправителното ни обществе 
но развитие, комунистите дей 
но разискват за всичко, което 
ги интересува.

Под ръководството на под
председателя Видое Жаркович 
на 13 октомври в Белград се 
състоя 60-то заседание на 
Председателството на СФРЮ. 
В работата на заседанието 
участвуваха и другите най-вис 
ши ръководители във федера 
цията и председателите на 
председателствата на социа
листическите републики и ав
тономни области.

В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ 
въпросът за настаняване на 
работници представлява най- 
изостреният социален проблем 
в общината. Голям е броят 
на търсещите работа, докато 
в промишлените предприятия 
възможностите за прием на 
нови работници са доста ог
раничени.

Обаче това съвсем не по
пречи на общинската органи
зация на СК да изготви спе
циален анализ (в духа на 
изискванията за приемане на 
съответните кадри), с който 
да се потърсят вътрешните ре 
зерви в тази област. Според 
изготвения анализ в общината 
има над 100 работни места, 
които временно „се покриват" 
с хонорувани работници. Та
кива работни места има, как- 
то в промишлените предприя
тия, така и в организациите 
на сдружения труд от област
та на обществените дейности.

Общинската конференция е 
заела становище, според кое
то, воички изпълняващи усло
вията за пенсиониране работ
ници — да се пенсионират и 
да се попълнят със съответ
ните специалисти. По този 
начин биха се „открили" 40 
работни места.

В областта на социалната 
политика Общинската конфе
ренция на Съюза на комунис
тите полага особени грижи за 
защита на потребителя, съот
ветно и защитата па социал
ното положение на заетите. А 
това е: във всички търговски 
магазини да се въведе касо
во обслужване. По тоя начин 
най-ефикасно ще се пресече 
пътя на стопанските нередно
сти и нарушения, като съще
временно се открият допълни 
телни работни места.

В ОРГАНИЗАЦИОННО отно 
шение Съюзът на комунистите 
в общината е на становище, 
че досегашните усилия да се 
приемат работници от пряко
то материално производство 
трябва да продължат и зана
пред. А това означава да се 
разгърне инициативата отдоле, 
за да влезат в партията най- 
преданните членове на работ
ническата класа.

за

Председателството изслуша 
отчета и одобри работата на 
югославската делегация, воде
на от члена на Изпълнителния 

ЦК на СЮК До- 
Видич и заместника

комитет на 
бривое
на съюзния секретар на вън
шните работи Лазар Мойсов,

Одобрена работата на югославската Делегация в София: 
ДЖЕМАЛ БИЙЕДИЧ, ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ, и СЛАВКО КУХАР
ХАР

к>1*ослав-в смесената ода от 1976 до 1980 година. 
Подчертана бе необходимост
та с цялостно ангажиране на 
компетентните органи и орга
низации във Федерацията, ре
публиките и областите да се 
осигури съгласуването на те
зи закони с Конституцията на 
СФРЮ и приемането на тези 
договори в предвидения срок 
—- до края на тази година.

1Ганюг)

която
ско-българска работна група от 
22 до 27 септември в София 
обсъждаше състоянието и раз 

взаимоотношения-

Дьржавния договор от стра
на на Австрия и приемането 
на закона за преброяване на 
малцинствата.

Председателството се за
позна с дейността върху съг
ласуването на съюзните зако
ни с Конституцията на СФРЮ 
и с подготовката за сключва
не на обществени договори. 

Обществения 
на Югославия за пери-

витието на
та.

Председателството също та 
ка разглежда състоянието на
югославско-австрийските

настъпило като по-
от-

В тази насока особено вни- 
е посветено на прос

ветното дело. Понеже про
светата е най-пряко отговор- 

област за възпитанието 
поколения

предвидени в 
план

ношения, 
следица на нарушаването на

мание

ната
на подрастващите 
— за просветните работници 
съществува специална програ- 

идейно-политическото

ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА РАЙОННИЯ ВОДОПРОВОД ма за
издигане, изготвена съвместно 
с Републиканския 
усъвършенствуване на 
ветните работници.

МИЛИОНИ ДИНАРА. ЦЕННА ПОМОЩ ОТЮНА

С изграждането 
ния водопровод 
града ще получат здрава пи
тейна вода. Това представля
ва 70 на сто от населението 
в общината.

За построяването на обекта 
са обезпечени общо 43 мили- 

динара от републикански
те самоуправителни общности

ОБЕЗПЕЧЕНИ 43 завод за
просна интересите по пенсионно и 

здравно осигуряване на работ 
циците, от други 1изт0чници в 
Републиката, от самооблагане 

местното население, сг ме 
ЮНА и от 

общинската

на район- 
15 села иНа 19 октомври започна по

строяването на районния водо 
провод, един от най-големите 

комунално-битови
Следователно, в идейно-по

литическата си работа общин
ската организация 
на комунистите в Сурдулишна 
община действително съобра 
зява своята работа с изисква 

политическата обста-

следвоенни
обекти в Димитровградска 

Работата извършва
войниците от

на Съюзаоб- ма
на- ханизацията на 

фондовете на 
скупщина.

щина. 
селението и 
ЮНА със своя 
В момента се

механизация, 
копае каналът 

край Пъртопопинско врело.
она А. Д. нията на

— Записани са 2,8 милиар- 
заяви Ваоиле-

\
ЗАПИСВАНЕ НА НАРОДЕН ЗАЕМ

ОТ МИЛИОН ДУШИ—2,8 МИЛИАРДА ДИНАРА
да динара

— но по-голямо значениевич
има обстоятелството,от това 

че в акцията се включиха тол
това да направят още няколко 
стотици хиляди граждани.

ващия участък в дължима от 
50 км ще започне също през 
1977 година.

кова много хора.най-висши 
СР Сърбия 

на авто- 
Ниш

Тези дни група 
ръководители на 
посетиха строежите 
магистралата Белград — 
на участъка от Сурчин до Ум- 
чари. Другарите д-р Тихомир 
Влашкалич, Живан Василевич, 

Широка, Джордже Ла
зим Душан Глигориевич, Ми- 

Милошевич, Светозар 
Зоран Настич и 

водиха разговор с пред- 
обединеното1 

„Югославия-път”.

Изтъквайки, че автома^истра 
един от 

обекти, ной- 
завършен до 
д-р Тихомир

— „Съюзът на комунистите 
е в челните редици и по осъ
ществяване на редица акту- 
ални, ежедневни политичесни 
задачи, каквато е например за 
писването на заем за автома
гистралата Белград — Ниш, и 
уреждането басейните на ре
ките Дунав, Сава и Морава, 
накто и редица други въпоо- 
си" — заяви накрая в оазго*- 
вооа секретарят ня 
СКС в Сурдулица Милорад Та- 
сич.

лата представлява 
първостепенните 

бъдето ще 
1980
Влашкалич заяви, че на тра
сето се работи с мощна ме- 

ноето

Кол година,

лутин 
Мияилович, гарантираханизация, 

работите да привършат пред
срочно.

други
ставители на
предприятие 
Строителите обещаха, че уча
стъкът Сурчин — Г. Умчари в 
дължина от 36 км ще бъде го- 

29 ноември 1977 го- 
ма след-

запкованетоГоворейки за 
на заема за автомагистралата 
и водостопамсните обекти, Жи 
един милион души. Очаква се 

Василевич каза, че наро- 
записали към

ОК на

Ст. Н,вайтов преди 
дина. Построяването ден заем са



НАКРАТНОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИИ НА ССРНЮ

арести
В ПЕКИН

ВСЕСТРАННО И ОРГАНИЗИРАНО ПРОВЕ
ЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ПЕТАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
в изнамиране на реше- 

криза. В 
Саудитска Ара-

ПОВЕЧЕ дни световната об- 
небивал инте- 

последните събития

ност
ние на ливанскатаУводно изложение за резултатите на V конференции на 

необвързаните и Коломбо изнесе Стане Доланц. — Най ши
роко признание за приноса на президента Тито. — На кон
ференцията е направена голяма крачка в борбата за нов меж
дународен икономически порядък.

щественост с 
рее следи 
в НР Китай. Свободно може 

да се заключи, че след смър 
председателя Мао Дзе 

— дуй така 
трал ©ви сили са се 
да извършат преврат. До пре
врат ис е стигнало, но раз
кол 1/г във върха на ККП е 
очебиещ.

столицата на 
бия Рияд се състоя „малък 
самит” между най-висши пред 

Египет,отавители на Сирия,
Саудитска Арабия, Нувейт, Ли
ван и на Палестинската осво
бодителна организация. Счита 
се, че срещата е успяла да на 
мери решение за кървопроли- 
тията в Ливан.

тта на
наречените ул- 

опитали
обвързване е трайна 
на действуваме на Югославия 
в международната общност и 
израз на самата същност па

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
Съюзната конференция на 
ССРНЮ на заседанието си от 
14 т. м. разгледа резултати 
на V конференция на ръко
водителите на страните или 
правителствата на необвърза
ните страни и утвърди зада
чите пред Социалистическия 
съюз, произтичащи от реше
нията, приети в Коломбо.

основана разликите ище се застъпва 
споровете, които нормално се 
явяват между самостоятелни
те и независими държави, да

За това може би най-крас- 
говори обстоятел-

Положението в пратията и 
страната контролира 
пикът па Дао Цзе-дун новият 
председател на Партията и 
Държавния съвет Хуа Го-фен.

■' чг|; норечиво 
ството, че Сирия и Египет са 
решили да възобновят скъса- 

юни дипломатически

наслед-
Шл 1-

щЗ| *
■ .'и...

на
ните в 
отношения.

Носят се слухово за арес
туване на няколко 
личности от най-висшите дър
жавни и партийни кръгове на 

във

— В решенията на нонфе- 
под-

АТИНАдесетки
ренцията в Коломбо 
черта в уводното си изложе
ние председателят на ИК на 
Председателството на ЦК на 
СЮК и член на югославската 
делегация в Коломбо др. Ста
не Доланц бе дадена визията 
на утрешния свят, но и по
глед на настоящия, доланц 
особено изтъкна задачите, ко

ЮГОСЛАВСКИ ПАРЛАМЕНТА 
РИСТИ В ГЪРЦИЯстраната, твърди се, че 

въоръжена схватка имало 
загинали, 
знае, че са арестувани, като 
заговорници и ревизионисти 
на учението на Мао Цзе-дун: 
вдовицата на Мао Цзе-дун и 
член на Политбюро на ЦК на 
ККП Цзлн Цин, членът на по- 

комитет на Иолит- 
ККП ~Чжан

и
Положително се Тази седмица наша парла

ментарна делегация, водена 
от председателя на Скупщи
ната на СФРЮ Киро Глиго- 
ров, е на посещение в Гър
ция, като гост на председа
теля на гръцкия Парламент 
Константин Папаканстантину.

произти-ито непосредствено 
чат и предстоят в провежда
не в дело на решенията от 
Коломбо.

стоянния
бюро на ЦК на 
Чун-цяо, членът на Политбюро

Давайки оценка за състоя
нието в света Доланц подчер
та, че въпреки положителни
те резултати и благоприятните 
течения в отделни области в 
света още съществуват много 
антагонизми, изостряни от си 
лите на империализма, доми- 
нацията и експлоатацията с 
цел да се спре процесът на 
коренно демократично измене 
ние на човечеството и да се 
задържат старите и създадат 
нсви облици на зависимост. 
Във връзка с това, той кри
тически говори за тълкуване
то на „детанта” (отслабване 
на напрежението) като изклю
чителна сфера в компетенция 
на великите сили, изтъквайки 
че „отслабване на напреже
нието няма да може да се 
претвори в 
трайно движение към мира, 
доколното не обхване всички 
области в света и доколкото 
в него не вземат участие 
всички страни и всички наро- 
ди”.

Веднага след прист^-ането 
си, на 18 т. м. югославските 
парламентаристи бяха приети 
от министър-председателя на 
Гърция Караманлис. Предсе
дателят на Скупщината на 
СФРЮ Киро Глигоров преда
де на премиера Караманлис 
сърдечните поздравления от 
президента Тито.

заместнин-председател 
ЦК на ККП Ван Хун-вен и чле 
нът на Политбюро на ЦК на 
ККП Яо Вън-юан.

наи
битието на югославската со
циалистическа самоуправител- 
на система.

Председателството прие за
ключения за задачите на Со
циалистическия съюз и други
те организирани социалистиче 
ски сили в 
приетите решения в Коломбо.

се преодоляват чрез заздравя 
ване на елементите, които ни 
сдружават и обединяват, ви
наги изхождайки от цялостта 
на целите на 
неебвързване и нейната същ
ност като историческа задача 
на съществуващата 
на отношенията в света“.

ЛИВАНполитиката на

КРИЗАТА ПРЕД РЕШЕНИЕ

система Тези дни арабските страни 
проявиха изключителна актив-

провеждане на

Говорейки за стопанските 
отношения на Югославия с 
развиващите се страни, До
ланц изтъкна, че решенията 
от Коломбо ни задължават да 
направим щателен анализ на 
нашето досегашно сътрудниче 
ство, да видим цялостта на 
нашата развойна политика от 
аспект на по-силно икономиче 
ско свързване с развиващите 
се страни и в това отношение 
да предприемем съответни ме 
роприятия и разработим опре
делени програми. Всичко това 
изисква на всички равнища да 
се разработят програми за ра 
бота, в провеждането на за
ключенията от Коломбо да се 
действува всестранно, нонти- 
нуирано и организирано.

— В хода на работата на 
V конференция — изтъкна др. 
Доланц
дойде до израз най-широкото 
признание на участниците за 
приноса, който 
президентът Тито в развитие
то на движението на н&обвър- 
заността от основаването му, 
а особено за нв1ювия принос 
за успеха на срещата в Ко
ломбо. Речта на президента 
Тито привлече всеобщото вни 
мание, тя имаше канто прог
рамен, така и акционен ха
рактер, неговите 
по съответен начин дойдоха 
до израз почти във всички де 
кларации и резолюции на кон 
ференцията.

САВО КЪРЖАВАЦ — ДРАГАН МАРКОВИЧ;

ИНФОРМБЮРО - КАКВО Е ТОВА?
ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ЦК НА ЮКП ПО ПОВОД 

РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ИНФОРМБЮРО (1)
действително и

Резолюцията на информбюро е обна
родвана в югославските средства на ин
формация, по радиото на 29 и във вест
ниците на 30 юни 1948, заедно с Изявле
нието на ЦК на ЮКП по повод докумен
та на ИБ. Наскоро след това бива обна
родвана и целокупната преписка между 
ЦК на ЮКП и ЦК на ВКП (б). На юго
славската общественост е дадена възмо
жност критически да преценява документи 
те на едната и на другата страна. Об
ществеността в страните и партиите член
ки на Информбюро (с изключение на бур
жоазните вестници в Италия и Франция) 
не е имала възможност да се запознае 
м с югославските аргументи. Предоставе
ни са й били само документите на стра
ната, която е нападала Югославия.

След от!овора от 13 април, Изявле
нието на ЦК на ЮКП представлява пър
вият обширен документ, в който се по
сочва характера на нападение и на 
критиката „обоснована върху неточни и 
необооновани твърдения и представлява 
опит за разрушаване авторитета на 
Югославската комунистическа партия в 
чужбина и в страната; предизвикване на 
заблуждение всред масти в страната и в 
международното работническо движение, 
отслабване на единството на ЮКП и ней 
ната ръководеща роля”.

Текстът на Изявлението на ЦК на 
ЮКП цялостно гласи:

„Резолюцията на Информбюро „За съ
стоянието . в Югославската комунистичес
ка партия” има, както се вижда от нея, 
своя предистория.

Информационното бюро не се съмня
ва във факта, че в недрата на ЮКП има 
достатъчно здрави елементи, верни на 
марснизма-ленинизма, верни на интернаци
онал истическите традиции на ЮКП, вер
ни на единния социалистически фронт.

Задача на тези верни членове на ЮКП 
е да принудят своите днешни ръководи
тели открито и честно да признаят своите 
грешки и да ги поправят, да напуснат на
ционализма, да се върнат към интернацио
нализма и с всички оили да заздравяват 
единния социалистически фронт против им
периализма или 
дители на ЮКП се окажат неспосо&ни за 
това — да ги сменят и да издигнат ново 
интернационалистическо ръководство на 
Югоолавската комунистическа партия. 
ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ЦК НА ЮКП

Стане Доланц говори и за 
опитите да се разбие един- 

необвързаните. 
както и досега

ството на 
„Югославия

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ

ако днешните ръново-
по много начини

Надам „Братство” — 
Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия 
Директор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

лично даде
Покрай всички атрибути, приписани на 

Партията и
както се вижда — на края се

на нашатаръководството, 
страна
орещаме и със сериозното предупрежде
ние, че не може да се запази „независи
мостта на Югославия и да се изгради со
циализма без подкрепата на комунистиче
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ка” към „загубване на независимостта” 
и претворяване на Югославия в „колония 
на империалистическите сили”.

Резолюцията на Информбюро е обна- 
„здра&ите елементи”, които ще 

да върнат на правия път 
ръководство или да го свалят!

Глевеи и отговорен
редактор
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В САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗАСЪГЛАСУВАНЕ ЦЕНИТЕ НА 
НЯНОИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПО-СКЪПИ ХЛЯБЪТ, ОЛИОТО и 

СВИНСКОТО МЕСО
РАБОТНИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ ПРЕД 

ВАЖНИ ЗАДАЧИ I
* С новите цени жизнените 

разходи ще бъдат увеличени 
за три на сто * Предприети 
обстойни мерни за защитата 
на жизненото равнище на се
мействата с нисни доходи

СР Сърбия прие решение за 
новите цени на хляба в Сър
бия без автономните области, 
които на 19 октомври влязо
ха в сила.

Белият хляб, който се про
извежда от брашно тип 400 
поскъпна за 30 на сто. Вме
сто по 4,80 от 19 октомври 
се продава по 6,30 динара за 
килограм. Полубелият поскъп
на за 30,5 на сто. Старата це 
на бе 4, а новата е 5,20 ди
нара. Получерният се продава 
по цена от 4,70 динара. По
скъпна за 1,10 динара. Най- 
ниско покачване на цената е 
на черния хляб — 16 на сто. 
Вместо по 3,20 — килограмът 
ще струва 50 пари повече, 
(3,70).

Върху новите цени на хля
ба, освен по-скъпото брашно, 
повлияха и увеличените разхо 
ди на производството му.

Млинно-хлебопенарсната про 
мишленост, както стои в обяс 
нението, тази година поради 
запазване цените на хляба на 
същото равнище се озова в 
твърде тежко икономическо 
положение.

Уважавайки този факт, Из
пълнителният съвет на Скуп
щината на СР Сърбия с ре
шение предвидя възможност 
за увеличение цената на хля
ба въз основа на увеличение 
разходите на производството 
от 0,50 динара за килограм. 
Обаче тъй като увеличението 
на разходите на производство 
то на хляб е различно с ре
шението е дадена възмож
ност компетентните органи на 
общините да могат новите це 
ни да увеличат още за 0,^0 
динара за килограм.

Същевременно с приемане 
на решението за увеличение 
цената на хляба, което спо
ред изчисления ще доведе до 
увеличние на жизнените раз
ходи за 1,5 на сто, Изпълни
телният съвет на Скупщината 
на СР Сърбия, предприе оп
ределени мерки за смекчава
не действуването на новите 
цени. Прието е решение за 
увеличение на минималния ли 
чен доход от 1500 на 1550 ди
нара. а прието е и съответно 
решение за увеличение на ин
валидните добавъчни за уча
стниците 
50 динара.

Заключено е до самоупра- 
вителните общности на инте
ресите и общинснитв скупщи 
ни да се препоръча за 30 ди
нара средно да увеличат дет 
ските добавъчни, а да се за 
36,60 (колкото възлизат разхо 
дите от увеличението на хля
ба и възможното увеличение 
на млякото) увеличат доходи
те на ползващите социални 
помотци, кадровите 
на пенсионерите, 
сии са по-малки от минимал
ния личен доход, накто и до
ходите на ползващи матери
ална защита, поради незае
тост.

та и първото полугодие от 
тази година не се покачи. Но
во увеличение на гарантира
ната цена на пшеницата през 
1976 година също до тези дни 
компенсира общността.

Съюзният изпълнителен съ
вет се договори с републики 
те и автономните области по
вече да некомпеноира цени
те на брашното, но да покачи 
цената на брашното. С ре
шение на Съюзния изпълните
лен съвет цените на брашно
то са увеличени, и то: за 
група „а” и „б” и твърдите 
пшеници 0,87 динара, а за гру
па „ц” и меките пшеници за 
0,74 динара за нилограм. По
качването цената на брашно
то изисква увеличение цената 
на хляба.

I
В системата на самоуправителните от

ношения тези тела досега не са намерили 
своето място, нито им е оказвана необходи
ма помощ, за да се оспособят за работа

1

Съюзният изпълнителен съ
вет в договор с републиките 
и автономните области, прие 
решение за корегиране цени
те на пшеницата, брашното, 
белия и полубелия хляб и 
хлебните изделия, олиото, за
харното цвекло, оризовото цвен 
ло, след това на изкупвателни 
те цени на свинете и прясно- 
то свинско месо. Счита се, 
канто бе казано в Съюзния 
комитет за информации, че 
това корегиране на цените на 
селскостопанските произведе
ния е необходимо в интерес 
на по-нататъшното развитие 
на производството и редовно
то снабдяване. Оценява се съ 
що така, че до края на тази 
година няма да се менят це
ните на селскостопанско-хра
нителни артикули.

Съюзният изпълнителен съ
вет прие решение за гаранти
раните цени на пшеницата за 
добивите от 1977 година, и то: 
за пшеницата сортно качество 
„а” и „б” 2,90, сорт „ц” 2,60 
динара за килограм, 
тази година, както е извест-

По инициатива на Коорди
национния комитет в Босиле
град се състоя съвместно за
седание на самоуправителни- 
те работнически контроли на 
седемтте общински самоупра- 
вителни общности на интере- 
оите. Обсъдено бе как тези 
важни
занапред да се организират, 
за да изпълняват конституцио
нните си 
сти. На края на 
поотделно всички контроли се 
учредила и избраха свои пред 
седатели.

контроли имат отделни зада
чи. Те са длъжни да осигурят 
пълн,а и съществена съгласу
ваност между 
на решенията, 
общностите на 
изразените определения и изи 
сквания на трудещите се — 
изтъкна Андонов.

Наред с 
обезпечават

съдържанието 
които взимат
интересите и

самоуправителни тела
това контролите 

обществените 
средства, с които разполагат 
общностите на интересите да 
се изразходват правилно и 
икономично. Общностите раз
полагат с големи средства и 
не е изключена възможността 
да не се ползват най-правил
но. Контролите имат за зада
ча да анализират начина на 
изразходване на средствата и 
да предлагат решения. Също 
така да следят дали се наруша 
ват статутите, самоу.правител- 
ните документи и как се про 
веждат решенията на самоуп
равителните тела на общно-

и законни длъжно- 
заседанието

Минималните изкупвателни 
цени на слънчогледа и соята 
също през последните две го
дини не са корегирани. 1ака 
за тазгодишния добив мини-

За начина на работата и за 
задачите на самоуправителни- 
те работнически контроли в 
общностите на интересите го
вори председателя на Коми- 
ската система в общината 
ИВАН АНДОНОВ.

В информацията на Андо
нов се изтъкна, че и в пре-

малната изкупвателна цена въ 
злизаше на 5,54 динара за ки 
лограм. И това увеличение на 
цената на слънчогледа до ок 
томври тази година компенси
раше общността, па затуй не 
е увеличавана цената на олио 
то. Обаче с договор на ре
публиките и автономните об
ласти решено е да се увели
чи производителната цена на 
олиото за 2,40 динара за ки
лограм. Но до новия добив на 
слънчогледа общността и за
напред ще одобрява компен
сация в размер от 2,40 дина
ра за килограм олио. По тоя 
начин се предотвратява олио
то да поскъпне за 4,80 дина
ра за килограм.

Съюзният изпълнителен съ

дишния мандат, а и сега след 
новите избори за самоуправи
телни общности на интереси
те, работническите

стите на интересите.
— С една дума — подчер

та Андонов — самоуправител- 
ният работнически нонтрол е 
,>аранция за опазване на непо
средствените интереси на гра
жданите и трудещите се в об 
щностите на интересите. Сво
ята работа те отчитат пред 
сдружените членове на самоу- 
правителните общности на ин 
тересите.

На проведеното 
се прие заключение всички са 
моуправителни
най-скоро врем* да изготвят 
правилници и програми за ра
бота.

в юли
контроли 

са бездействували. Причина
та е там, че не им е оказа
на необходимата помощ, за да 
могат да се подготвят за ус
пешна работа. Това е сериоз
но опущение 
предвид бройните 
ции на тези самоуправителни 
тела. Занапред тази неорга
низираност не може да се то
лерира.

но, корегирана е гарантирана
та цена на пшеницата, и то 
на твърдите сортове за 0,20 
динара (2,30 плюс 0,20) и за 
меките за 0,10 динара за ки- 

(2,10 плюс 0,10). Съ- 
пшеницата, до-

като се имат 
компетен-

лограм 
що така за
бив от 1975 година, е увели
чена гарантираната цена с 

заседание 0,30 за нилограм. Това увели
чение на гарантираната цена 

контроли в на пшеницата компеноира об
щността, така че цената на 
брашното, относно хляба през 

в. В. второто полугодие на минала-

вет направи и съгласуване на 
минималните изкупвателни це
ни на захарното цвекло за 
добивите от 1976 година. 
Именно, определена е цената 
от 0,58 динара за килограм. 
Съществуващата продажна це 
на на цвеклото няма да се 
мени.

Съюзният изпълнителен съ
вет счита, че засега не е не
обходимо цялостно да се ме
нят гарантираните цени за до
битъка. Изключение са изкуп
вателните цени на свинете. 
Прието е именно изкупвател
ната цена на свинете да се 
увеличио от 16,94 на 19,50 ди
нара за килограм. Това ще по
служи като основа за форми
ране на малопродажните це
ни на месото. С това померя 
не на изкупвателната цена щ* 
се увеличи средната малопро- 
дажната цена 
месо от 35, на 40,90 динара 
за килограм.

— В самоуправителния ме
ханизъм на общностите на ин 
тересите. самоуправителните

нон-жави и да се постави под техен 
трол; пето — че Партията се разтваря в 
Народния фронт, че не може да се счи
та за марнсистно-ленинска организация и 

теориите на Бернщайн,

Нейната основа съчиняват писмата на 
ЦК на ВКП (6) до ЦК на ЮКП. Първото 
^ което ЦК на27 март т. г., вписмо от _
ВКП (б) изнесе своите обвинения проти* 
ЦК на ЮКП, Централният комитет на 
ВКП (б) същевременно изпрати до всич
ки партии-членки на Информбюро. а ^ ЦК 
на ЮКП не бе осведомен за това. След 

посредство ЦК на ВКП (б) пристиг- 
на писмото от ЦК н. КП на Унгария .

становищата

че се занася с 
Бухарин и Фолмар за мирното внедрява
не на капиталистическите елементи в со
циализъм; шесто — че посланикът на ед
на от големите империалистически дър
жави се разпорежда като домакин 
приятелите и роднините на джелата на 
югославските народи Недич леко и удоб
но се настаняват в държавния апарат' на 
Югославия; седмо — че югославските ръ
ководители отъждествяват външната поли
тика на СССР с външната политика на им 

държави; осмо — че 
отклонили

в НОБ средно затова, и че

което изцяло се подкрепва 
на ЦК на ВКП (б). Писмото на унгарския 

изпратено и до другита гщотии.
ЮКП получи оодоони 

членни не
ЦК б»
След това ЦК на 
писма и от другите партаи — 
Информбюро, с изключение на 
ската и френската.

италиан-
периалистичаснита 
ръководителите на ЮКП са се 
от марксистко-ленинския път по въпроса 
ва ръноводящата роля на работническата 
класа; девето — че германските^ парашу
тисти оа разбили „партизанския” щаб в 
Югославия, елед което е настъпила тежна 
крива ■ народооовободителното движение, 
след което на помощ е Дошла Съветска
та армия, оовободила Югославия и създа
ла условия Компартията да дойде на 
влаот; десето — че Компартията на Юго
славия е пробила ушите със своето 
хваляване на успехите във войната, въпре 

няма по-полеми заслуги от компар- 
Полша, Чехословакия, Румъния-

на свинското
ЮКП подчертава, че спомена- 

основи приеха становище- 
ВКП (б) преди и да узнаят 

и да би- 
на ЦК на

ЦК на 
тите партии из 
то на ЦК на Г

или изслушат какъвто

писмоРГн«"цН на ВКП(б) 
другите цен- 

слвд отговора

НОВИТЕ ЦЕНИмнението
ло противоположен 
ЮКП. След това 
и на споменатите писма на 
тпяпми комитети, както и 
на ЦН на ЮКП до Централния комитет
на ВКП (б) от 13 април т. г.ЦН‘ |ИП^(б] 
ПОЛУЧИ и други псима от ЦК на ьш го) 
™Чна * май И 22 май), ноито гор.-дояу 
бяха на линията на първото писмо. Резо
люцията на Информбюро -3” СЪС™"Н^° 

ЮКП” главно е лоеразназване на тези
писма на ЦК на ВКП (б).

писма ЦК на ВКП (б) обвини 
от него да при- 

че ръко-

помощи. 
чиито пен-

Съгласно решението на Съ
юзния изпълнителен съвет за 
покачването цените на браш
ното и олиото, Изпълнителни
ят съвет на Скупщината навъз-
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССРН В ДИМИТРОВГРАДни че

тиите на
Унгария, Алабния, България и пр. и пр. 
Към тези обвинения трябва да се добав- 

които са наведени в Резолю- 
наб-

Дейността що со съгласував
съгласува дейността ои с дей
ността на Съюза на комунис
тите, като насочваща идейно- 
политическа сила. Съюза на 
синдикатите, Съюза на соци
алистическата младеж и Съю
зът на бойците. А осъществя 
ването на тази дейност значи 
и осъществяване на акцион- 
ното и политическо единство. 
В този смисъл ще се съгласу
ват програмите на всички об
ществено-политически 
зации,

Председателството 
да и информация за проведе
ните тазгодишни „Майсни оре 
щи” в Димитровград.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
Общинската конференция на 
Социалистическия съюз в Ди
митровград обсъди програма
та за работа на ОК на ССРН, 
за период от септември т. г. 
до юли 1977 г.

Като основа за 
на тази програма са послужи 
ли идейно-политическите ста
новища От конгресните доку
менти, Конституцията, 
вора на др. Тито със Съюз
ната делегация на ССРНЮ и 
интервюто му пред загребсния 
ежедневник „Вйесник”.

Социалистическият 
чрез тази своя програма ще

наят и онези, 
цията, а моите тук не са изричноВ тези

ЦК на ЮКП и потърси
знае грешите, ^т0: пъ?“°и .„каляват 
водителите на ЮКП на думи. 
гггр а потайно нлеветят и оъветснил 
° ВКП (б); второ - ч. ръно.оди-

клеветят Съветската 
специалисти са 

че еъвет-

роени.
ЦК не ЮКП, както се вижда от из

явлението, което Политбюро на ЦК на 
ЮКП изпрати до заседанието на Инфор
мационното бюро, не а могъл да разис- 
нва върху основите на такива обвинения 
от страна на ЦК на ВКП (б), обосновани 
«ърму нлевети, измислици и непознаване 
на състоянието в Югославия, все дока- 
те не са утвърди фактическото състояние 
и отдели неистината от действителните 
принципни забележки било от Централния 
комитет ма ВКП (б) или от който и да 
било друг централен комитет ма партиита- 
членми не Информационното бюро.

съюз и
телите на Югославия 
армия и че съветските 
обкръжили с недружелюбие, и 
ските ираждани и другаря Юдин 
от органите на оигурността; трето — че пар
тийните кадри са поставени под наблю
дение на министъра на вътрешните рабо
ти, и че в Партията няма демокрация и 
критика, но владее система на военна 
ръководене; четвърто — 
праеителско иска чрез шпиони да си оси
гури милост от империалистическите дър-

изготвяне

се следят
разго-

органи

разпла

че югослааомоте съюз,
А. Д.

(СЛЕДВА)
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ДЕЛЕГАТИТЕ ПИТАТ

Пътищаи-най-актуален проблем
Жителитечетиридесет души. 

от това село търсят или ,,Ниш- 
енспрес" редовно да обезпе
чава превоз на пътници на ре 
гистрираната линия, или пън 
ще търсят раче от Автотран
спортното предприятие 1_ 
рот, каза Дюйчев.

Въпросите на делега
тите, отправени на сеси 
ите на Общинската енуп 
щина в Димитровград, 
най-често отразяват про 
блемито от жизнен ин
терес в дадените среди, 
в тях обикновено се из 

тъкват проблеми, чието 
разрешаване значи по-на 
татъшно развитие на об 
щината нато цяло. А 
това поназаха и въпро
сите на последната .се
сия на Общинсната скуп 
щина.

в Пи-

Във връзка с развитието на 
зададенисъобщенията бяха 

въпроси и от делегатите 
ТЪР ЖАРКОВ от Петачинци и 
ИЛИЯ ИЛИЕВ от Верзар. Те 
питаха кога ще се изгражда 
път за Петачинци и Иснров- 
ци, относно за Долна Невля.

Отговорите на тези (и някои 
други въпроси) делегатите ще 
получат на следващата сесия 
на Общинсната скупщина.

ПЕ-

Добрите пътища са гаранция срещу блъснаницата по 
рито

ЗАПИСВАНЕ НА НАРОДЕН ЗАЕМ

авога

70 НА СТО НАД ПЛАНАДелегатът НИКОЛА МИТОВ 
от Каменица постави въпрос 
във връзка с изграждането на 
пътя Брайковци — Сенокос.
— От изграждането на 
път зависи много и 
на населението в този край
— изтъкна той.

А. Д.

този 
живота В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ 30 ноември дания срок 

бъде записана двойно по-голя-
В записването на народния 

заем за строеж на автомаги
стралата Белград — Ниш и ре
гулацията на речните басейни 
на Морава, Сава и Дунав 
Сурдулишка община постигна 
извнъредни резултати. От 6,46 
милиона динара, колкото се 
очакваше да бъдат записани 
— до 15 т. м. са записани 
над 10 милиона или 70 на 
сто повече. Очаква се до край

Глигор Иванов НА
>ма сума.

Засега най-много е записал 
Йован Бъркович, работник в 
„Хидротехника" 
ган Андреев от Клисура 20, 
Асен Йорданов, техник, също 
20, Станко Пеев 15 хиляди 
динара и пр.

Акцията продължава.

Анализ на дейнос
тта на общности
те на интересите

Митов също посочи, че жи 
телите от Висок са недовол
ни от изкупните цени на до
битъка. Във връзка с това 
делегатът 
изтъкна • 
неговото село — Кусна врана 
— добитъкът е изкупуван без 
кантар. Защо се случват та
кива неща?

34, Дра-

АЛЕКСА АЛЕКСОВ 
един лош пример. В

Ст. Н.

Координационният комитет ЯСЕНОВ ДЕЛ 
за развитие на самоуправи- 
телните общности на интере
сите в Босилеградска община 
проведе съвместно заседание 
с председателите на изпълни
телните съвети и със сенретари 
те на самоуправителните об
щности на интересите. На за
седанието бе обсъдена досега 
шната дейност на самоуправи 
телните общности на интере
сите във връзка с изпълнява
не на програмите им за рабо
та. Участвуваха ръководители 
на Общинската скупщина и 
на обществено-политическите 
организации.

Развитието на съобщенията 
беше най-парливият въпрос на 

ГРИГОР ИВАНОВ от Двойно повече от 

запланираната сума
сесията.
Драговита пита кога ще стане 
годен за движение на ноли 
пътят за Поганово. Той счита, 
че това е грижа и на Об
щинската скупщина, а не са
мо на жителите от този край. 
Мнението си той подкрепи с 
факта, че 
ственият район в общината, 
до който не отива автобус.

ЯСЕНОВ ДЕЛ е между най- 
добрите села по записване 
на заем за изграждане на ав
томагистралата Белград — 
Ниш и регулация на реките 
Дунав, Сава и Морава. Мест
ната общност в селото в съ- 

Заседанието показа, че об- действие с обществено-полити 
щностите на интересите в Бо- ческите организации, на пър- 
силеградска община, въпреки во място Съюза на комунис- 
постигнатите резултати, все тите и Социалистическия съ- 
още имат редица слабости, юз, добре подготвили тази 
но и обективни материални за всенародна акция. И успехът 

' е налице.
От заплануваните 49 300 ди

нара
записали 87 000 динара,почти 
двойно повече. Тъй като за- 
пиоването на заема продъл
жава, може да се очаква още 
по-голям успех на тази акция. 

Трябва да се изтъкне и то-

Заслужава да се изтъкне, 
че между заемодателите в 
Ясенов дел има и 14 жени. 
Досв1>а най-големи суми са за 
писали Радка Матева — 1500 
и Цвета Гьоргева — 1000 ди
нара, а 55-годишната пенсио- 
нерка Стоянка Голубова е за
писала 20 000 динара.

— Успехът на Ясенов дел 
не е случаен — казва Станой 
Савов, председател на мест
ната общност и председател 
на координационния комитет 
по записване на заема. Наше
то село е единно и сплотено 
във всяка акция: било да се 
прави път, записва заем или 
нещо друго.

Лично очанвам още мнози
на да запишат заем, защото 
тъкмо сега се завръщат се
зонните работници. Надявам 
се, че тогава Ясенов дел ще 
се нареди между първите се
ла в Бабушнишка община по 
записване на заема 
на Савов.

Поганово е един- Никола Митов

ВОИН ДОЙЧЕВ от Радейна 
от името на делегацията от 
Смиловци, изтъкна че глигани
те са направили голяма щета 
на посевите в това село. За
това е необходимо да излезе 
общинска комисия и прецени 
щетата, а не хората да ид
ват поотделно и търсят пре
ценяване на щетата от страна 
на комисията.

труднения, които пречат при 
изпълняването на програмни
те им задачи.

Заседанието реши да се на
прави анализ за работата на 
шестте общности през изтек
лия период на годината.

Този анализ ще бъде обсъ
ден от изпълнителните тела 
на Общинската конференция 
на ССРН и на Съюза на син
дикатите.

ясеновделци вече са

Дойчев изнесе и един проб
лем, във връзка с превозва
нето на пътници на линията 
Радейна 
петък автобусите на „Ниш- 
енспрес” — клон Димитров
град, спират в Радейна, кога- 
то си искат. А на спирката 
обикновено чакат по тридесет

ва, че между заемодателите 
досега най-голяма сума е за
писал Андрея Матов — 5 хиля
ди западногермански марки. 
Не ще останат по-назад си
гурно още мнозина негоеи 
другари, намиращи се на вре
менна работа в чужбина.

Димитровград. В

изтък-

Воин Дойчев М. А.
В. В.

НАКРАТКО

БАБУШНИЦА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА приключиха предиз
борните събрания в 68 организации на Съюза на со
циалистическата младеж. На тези събрания е разгле
дана двегодишната дейност на младите в общината 
Обсъдени бяха предложенията за кандидатите за бъ
дещите ръководства.

Изборните събрания ще се проведат до 5 но-

ИЗОСТАВАТ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
До 11 октомври в Бабушни

шка община са записани 67 на 
сто от средствата за заема за 
изграждане на 
лата Белград — Ниш и регу
лацията на реките Дунав, Са
ва и. Морава. От предвидени
те 7,05 милиона динара са за
писани 4 689 155 
ботниците от трудовите орга
низации са записали 3 367 520 
динара,
производители 649 100, пеноио 
нерите и занаятчиите 627 000 
и т. н.

Известно изоставане има в 
местните общности, но това е 
основателно, поради големия 
брой хора, намиращи се на 
сезонна работа. Както се очак 
ва заемът ще надхвърли пред 
в иден ата сума.

Досега записването на зае
ма напълно е завършено в 
земеделските кооперации в 
Любераджа и Велико Бонин- 
ци, ветеринарната станция, Са 
моуправителната общност по 
квартируване и обществените 
деятелности, в ооновното учи 
лище в Мало Бонинци и Звон

ци, в обществено-политически 
те организации в Бабушница, 
в основната организация на 
сдружения труд „Л уж вица", 
Общинската скупщина, елек
троразпределителното
приятие, Общинския съд, в 
Клона на Завода по настаня
ване на работа, Народната' ми 
лиция и в „Текстилколор".

В шестте села на район 
Звонци има 150 заемодатели.

В акцията се включват и 
учениците. Досега 234 учени
ка са записали заем.

ември.
автомагистра-

пред-
ГОРАНИТЕ в Бабушнишка община проведоха от

четно-изборно събрание, на което приеха Статут и 
разискваха за четиригодишната си дейност.

Две хиляди и седем стотин горани в общината 
през изтеклите четири години 
хектара голини; 
ви фиданки

динара. Ра

са залесили над 120 
произвели са над 400 хиляди акацие- 

и окопали сто хектара млади гори.
За председател на горанската организация е из

бран Драголюб Костич. 4

селскостопанските

М. Д.М. А.
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БАБУШНИЦА
би и други вредни

"ВЙГ8- —Д ти**
моуправителният работниЧ ее-^ЩХаТй/ИЯфодМа Ци$*Е
ни контрол да бъде задача затихването-на-з\
всички трудещи се в основни
те организация на сдружения 
труд.

Общинсктаа скупщина разис
ква и прие решения във връз-

САМОУПРАВИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ 

ТРЯБВА ПА ДЕЙСТВУВА И ПРЕВАНТИВНО
граждане на автомагистралата 

лация 
арата

I. А.

г★ Занапред — 
комунистите и профъсюзите

С ПОСТАВЯНЕТО на въпро
си започна с работа дваде
сет и петата сесия на три
те ст>вета на Общинската 
скупщина в Бабушница на 15 
октомври тази година. Тази 
практика се оназва твърде 
подходяща, защото на много 
от поставените въпроси, деле
гатите още по време на се
сията получиха отговор и при 
завръщане в своята организа
ции или местна общност, вед
нага могат да запознаят де
легацията си с отговора, вме
сто на отговор да се чака до 
следващата сесия. А през то
ва време може да се дей
ствува.

Доминантно място в работа
та на последната сеоия на Об 
щинската скупщина имаше ор 
ганизирането на самоуправи- 
телен работнически контрол.

В Бабушнишка 0бщина досе 
га само в 7 от 15 организа
ции на сдружения труд има са 
моуправителен 
контрол.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА>по-тясно сътрудничество със Съюза на

Малко кръводаричесният контрол в някои орга
низации на сдружения труд 
се извършва. Има, макар и 
малко, случаи когато членове 
на работническия контрол взи
мат ролята на „инспектори”, 
или отъждествяват себе си с
— вътрешния контрол. Задача 
на работническия контрол е 
да развива самоуправително 
поведение в колектива, да се 
бори за издигане на социалис
тически морал, за по-отговор
но отношение към труда и 
средствата за производство.

От оиромно значение за ус
пеха на самоуправителния ра
ботнически контрол е и съ
трудничеството му със Съю
за на комунистите, профсъ
юзите и останалите обществе
но-политически оили в трудо
вата организация. Трябва да 
се отбележи, че в Бабушниш- 
на община през изтеклите три 
години от съществуването на 
този самоуправителен орган
— по правило отчет за рабо 
тата е даван пред работни 
ческия съвет или на дирек 
тора, в по-малко случаи —

важна пред събранието на трудещи 
институция те се, профсъюзната органи 

зация, което сигурно би допри 
несло за по-успешното дей 
ствуване на този важен ор 
ган. В своята работа, самоуп 
равителният работнически кон

тоол като интегрална част от 
системата на обществена са
мозащита би трябвало да 
има и по-голяма помощ от 
страна на Общинската скуп
щина, което досега не е би
ло случай. Недостатъчно е би 
ло и сътрудничеството с ор
ганите на правораздаването и 
следствените органи. Послед
ните често пъти и не запо
знават самоуправителния ра
ботнически контрол, че срещу 
известни лица се води след
ствие, вместо да сътрудничат 
с него и по-леоно да разкри
ват разни опити за злоупотре

Изхождайки от ЮтФзйЗ факт, 
членовете на Номите^^аклю- 
чиха да се предприейШ орга
низирани мерни за пог*уляр|1- 
зиране
във всички меотни общности 
и организации на сдружения 
труд в общината. До края на 
този месец ще се изнесат по
пулярни сказки за значенйе- 
то на
същевременно се потърб^т^и 
нови кръводарители.

През ноември ще се орга
низира нова акция по събира
не на кръв.

Пак да се увеличи броят на 
кръводарителите в Ьооиле- 
градска община — бе тема 
на обсъждане на Комитета за 
-набиране на кръводарители 
при Общинската конференция 
,на ССРН.

Според броя на население
то Босилеградска община тряб 
ва да има най-малко 180 кръ
водарители годишно. Обаче 
през последните няколко годи 
ни, канто и през тази, в ак
цията за събиране на кръв са 
се отзовавали от 20 до 30 ду-

нръводарекиетона

кръводарението,

В. В.ши.

митровград е от основаването 
на фабриката — 1960 година 
— все до интеграцията й със 
завадите на „Тигър” 1971 го- 

От 1971 г. до пенсиони-

МАЛКО ТЪЖЕСТВО В „ТИГЪР” В ДИМИТРОВГРАД

Живко Виденов замина в пенсия дина.
рането му той е заместнин- 
главен директор на заводите.

Виденов е също и един от 
основателите на Цариброд- 
ския партизански отряд „Мом 
чил войвода ...

Като благодарност за усили 
ята му п0 време изграждане
то и развитието на фабриката 
работниците от собствени
средства са му купили по- 

цветен телевизор.

Димитров. От името на заво
дите „Тигър”, обществено-по- 

общност и органи

По случай заминаването на 
Живко Виденов в пенсия в 
каучуковата промишленост „Ти литическата 
гър" в Димитровград бе ус- зации те заблагодариха на Ви- 
троено малко тържество, на денов за досегашната му ра- 
ноето говориха директорът на бота. 
заводите „Тигър" М. Марин- 

ди-ректорът на ООСТ 
Димитровград М.

на ОК 
Димитров1рад В.

работнически

НАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
В работата на тази 

самоуправителна 
засега са постигнати само на
чални резултати. Нормативно
то уреждане са извършили са 
м0 няколко организации. В 
най-голям брой случаи ор^- 

на този контрол съчиня- 
членове, предимно 

Съюза на кому-

Живно Виденов е роден на 
19 май 1924 в Драговита. Из
пълнявал е много 
длъжности. Директор на кау
чуковата промишленост в Ди-

кович,
„Тигър" в 
Дабетич и секретарят 
на СКС в

отговорни
дарък

А. Д.

ните
ват 3—5 
членове на IМИТНИЦАТА ПРИ ГРАДИНИ (II)
нистите.

Как се осъществява самоуп 
равителния работнически 
трол? Засега все още липсват 
достатъчно конкретни сведения 

този орган. Конфискувани нарнотици на стойност 

от 210 милиона динара
кон-

за работата на 
В някои организации на сдру 

труд с нормативни 
не е регулирано

ак-жения нейно-тове
то действуване, 
ват правилници за 
й, както и правилници 
решния ред на същата. Недо
статъчното ангажиране на наи- 

кръг работници, на ор 
на самоуправление, е

не съществу- 
работата 

за вът-
А числото на пътници и коли, минаващи 

за 9 месеца, може приб- 
огромна работа имат 

които имат 
на пункта, те постигат от-

ко вземем
през митницата в Градини само 
лизително и да определим каква 
митническите служащи. Въпреки трудностите, 
от постояннот здръстване . ,тп ,аи
лични резултати. Те водят ежедневна борба с контрабан
дистите, ноито се опитват да „снабдяват ’ своя пазар в 
Западна Европа с наркотици, чиято употреба през послед- 

увеличи. През последните 9 
56 пътнически автомоби- 

210 милиона динара.

К 0 А '$широк 
ганите
бил0 от влияние в изпълнение 
то на тази важна задача. Наи-
чес то на самоуправителнияра 
ботнически контрол са разис- 

въпроси от финан- ните години значително се 
месеца митническите заплениха 
ля и наркотици на стойност от
Пленени са 121 коли от хора, опитали се да внесат или

квали по
сово-материалната дейност 
ефективност в работата, поя
ва на загуби, ползване на

^1ДСТиВамандир0о!ъчнИПОиР' 2- изнесат стона, подлежаща на 
Разисквано е и по въпроси от обмитяване или предназначена 
трудоустрояването, разлре- за контрабанда. Затова са 
явлението на лични доходи, казани 381 нарушителя на мит 
разпределение на средства за ническия закон, а стойността 
жилищно строителство, но на взетите стоки _
най-често по инициатива на 3742180 динара. Стоиноета от 
самите работници. Обсъждани 210 милиона 
са и въпроси отнасящи се до струват
=:нЧаеСВпТраемаИхв^8ана Г^руГ‘яро^та на Дим,
дисц ’ отпуски по бо- тровградска община, нО'ИТО|Въз
лестПРи ЛР Но потти по пра- лиза на 400 милиона динара,
вило след нато се разкрият или три пъти повече от бру-
такива прояви. Няма случаи то продукта на общината 
самоуправителният работничес частния сектор!
ни контрол в някоя организа- Запитахме

да е действувал преван- митницата другаря
тивноА за да не се стигне до НАКОВ да ни отговори на въ- 

или нежелани послед- проса: Съществуват ли някои загуби или нежелани » т”йни в залавянето на „онтра-

0ТНезабележителна е и актив- бандистите и има ли служа- 
самоуправителния щи, ноито особено се изтък

ват в тази насока?
Успехите, които постига 

нашата митница са резултат 
на КОЛЕКТИВНА РАБОТА на 
воички митнически 

От 35
ти1вци”, вече 26 души постигат 
почти еднакви успехи. Това го 
вори, че не съществуват ня
кои тайни и отделно умение, 

колективна, упорита работа 
на целия колектив, нойто во
ди борба срещу вредителите

и контрабандистите 
другарят Наков.

Дим итро вградената 
ца, която е на второ място в 
страната по броя на прегле
дани камиони и на шесто мя
сто по броя на прегледани 
коли, се числи между най-до- 
брите митници в страната. За 
тази работа тя има признания 
от страна на найнвисшите мит
нически органи 
Димитровпрадоката 
най-добре знаят контрабанди
стите от Европа к целия свят, 
защото тук и 
рушеиията.

заяви

митни-на-

възлиза на

динара, иолното 
пленените каркот-ици 

половината
пункт „Градина”Гранично-пропусквателнияв страната 

митница 39 860 пътници.
— Ние сме доволни, че на

шите граждани не се занима
ват с контрабанда и това тряб 
ва да се посочи нато пример. 
Някои хора, 
границата дори и не пренасят 
стоки и парични средства на 
което имат право .според на-

ват месеци има тенденция за 
повишаване числото на пътни
ците, което се оценява като 
добро от страна на митничес
ките органи. В сравнение с 

НАШИ ГРАЖДАНИ НЕ миналата година числото на 
СЕ ЗАНИМАВАТ С КОН пътниците е почти удвоено. 
ТРАБАНДА Донато за последните 9 месе

ца от тази година са минали 
70 538 наши и български граж 
дани, миналата година за съ
щото време са минали само

залавят в на-
у пра ви теля на 

ЛЮБОМИР ноито минават

През последните месеци са 
мо двама югославяни са зало 
вени да се занимават с кон- 
трабада на нарнотици. Мал
ко е числото и на ония, ко
ито се занимават с контра
банда на други стоки. Хората 
пък от крайграничните сели
ща, които имат право да ми
нават границата според дого 
вора
обмен между 
България, 
приетите норми за пренасяне . 
на стоки. През последните де-

шите митнически закони — ка 
Любомир Наков.ността на 

работнически контрол в про
веждането на самоуправител- 
ните споразумения и обще-

за другарят

договори, т. е., тях- 
в съгла- Налотина или София иотвените 

ното осъществяване Затова, ко\«то пътувате до
граничния пункт при Градини митническият слу- 

види вашия багаж, знайте, че той изпъл- 
I отговорна работа, свързана със за- 
стопанство само от ония, Които чрез

служащи, 
митнически „опера- когато на 

жащ поиска да 
нява една важна и 
щитата на нашето 
контрабанда и спекули искат да му навредят.

самоуправителните
задължения на работ

ене със 
права и 
ника.
САМОУПРАВИТЕЛНИЯТ 
ТРОЛ НЕ Е ИНСПЕКЦИЯ

Истина, още и не намерил 
своето право място, работни-

за малопраничен стоко- 
Ю го ела вия инон Б. Николовспазватнапълноа
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РОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
ВДЪХВАТ ДОВЕРИЕ

В ООСТ НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД 
МИНАЛОГОДИШНИЯТ ДЕФИЦИТ Е ПОГАСЕН, А ОТ 
ПРЕДИ ДВА МЕСЕЦА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ СЕ ИЗ
ПЛАЩАТ БЕЗ НАМАЛЕНИЕ

системата наОсновната наорганизация на ствуването
сдружения труд на Горската 
секция в Босилеград, в която

възнаграждаването на раоог-
настимулирането1ниците,

работят над 100 работника, резултатите.труд иличния
В тази област вече постигнахбележи положителни резулта

ти. За разлика от миналата го 
дина, която приключи с дефи-

ме значителен успех, т'ьи ка
то успяхме чрез система на

изчисляваме ре-цит от 360 динара, нормите дахиляди
работновсякопрез първите шест месеца от зултатите на

място. -Големи грижи полага-годината не само, че дефици
ме за подобряване на трудо-тът е погасен, но и във фон

дисциплина и за пре-довете са внесени значител вата
ни средства. Очаква се деве кратяване на неоправдател- 

ното отсъствуване от работа 
— заяви инж. ДИМИТЪР ПЕТ

томесечният баланс да пока
же още по-добри резултати 

Това е най-кратко казано РОВ, председател на работни- 
сегашното положение на тази ческия съвет.

Условията за осъществява
не на по-добри резултати са 
налице. Също така и съставът 
на работниците постоянно се 
подобрява. Повечето от тях 
са квалифицирани дърводел
ци, а средният им личен до- 

намират ' ход възлиза на 2500 динара.
От преди два месеца всички 
работници получават пълен 
личен доход.

За отбелязване е, че в то-

Новата 1977 година Боси-хотела со привеждат към края.ОтДовършителните работи на 
леград ще има модерен хо /ел-ресторант.стопанска организация, зани

маваща се с експлоатация на 
горите и с дървообработване. 
В своя състав тя има дърво- 
обработвателен цех със средна 
годишна продукция от около 
2 хиляди кубически метра по
луфабрикати, които 
добър пласмент на пазара.

За разлика от преди, в то
зи цех вече няма непродаде
ни стоки, което е от голямо 
значение за подобряването на 
платежоспособността на ця-

БОСИЛЕГРАД

Строеж на комунални обенти
проект. След освобождението' 
от фашизма, през 1953 г. Бю
рото за проектиране на лесо
въдството на НРС в Белград 
изготви проект за уреждане 
на пороището „Добри дол”. 
Главен инженер бе Живоин 
Ванчетович от Белград. Фи- 
нансиер на трудовите акции 
бяха тогавашният Околийски 
народен отбор и Министер
ството на горите в Сърбия, а 
по-късно Фондът на водите в 
СР Сърбия. Строители бяха 
Горската служба в Босиле
град с ръководител инж. Дра
ган Мицов, а през последни
те години Районната секция

за уреждане на пороищата 
във Владичин хан.

От 1951 г. се залесяват и 
повдигат преградни стени в 
Доли Ясиковец и на Синов 
дол, правят се канавки, та- 
раси. Също се засяват треви.

През 1976 година от май за
почна да се строи главният 
отводителен канал в долната 
част на коритото на „Добри 
дол” — от устието му в Дра
говищица, па все до улица 
„Маршал Тито”. Вече напъл
но се привършват 320 м ка
нал, чиято стойност възлиза

ГОДИНИ наред се говори, 
общиначе Босилеградската 

има добри условия за разви
тие на туризма. Но винаги се 
сочеше, че липсват 
обекти

зи трудов колектив само се
дем души не са в прякото 

лата стопанска организация. производство, защото изпълня 
Чрез до1«овори с няколко фаб- ват административно-финансо

ви длъжности.
В средноорочния период ам 

бициите на ООСТ на Гооска- 
та секция са големи, но и 
реални. План/оа се разширя
ване на дървообработването 
и производство на гото-ви сто
ки, за които съществува ин- 

и терес на пазара. Между дру
гото планира се изработване 
на парен бук за производство 
на паркет и амбалаж.

Наред с експлоатация на го 
рите и дървообработването, 
трудовият колектив планира и 
по-интензивно възобновяване 
на горите в общината. Досега 
със собствените средства го
дишно е финансирано залеся
ването на средно 50 хектара 
ерозивни терени.

основни 
хотели, ресторани

рики от вътрешността е оси
гурен пласмент на цялата таз 
годишна продукция.

Една от главните грижи на 
самоуправителните тела и на 
целия трудов колектив на 
ООСТ на Горската секция е 
непрекъснато да се намаляват 
производствените разходи 
същевременно да се увелича
ва производителността на тру 
да. Тук изтъкват, че от това 
зависи по-нататъшния развоен 
път на тази стопанска органи-

и пр.
През 1974 година бе напра 

вен проект за строеж на хо 
тел ,,Б” — категория. Общин
ската скупщина отстъпи мя 
сто за строежа на ул. „Ге
орги Димитров". Основната ор 
ганизация на сдружения труд 
„Слога”, занимаваща се с 
търговия и гостилничароки ус 
луги, е инвеститор на хотела. 
В хотела ще има 18 стаи с 
36 легла. Също ще има мо
дерна зала за тържества, съ
вещания и конференции.

на един милион динара.
С. Евтимов

зация.
— В центъра на вниманието 

на работническия съвет в на
шата организация е решава
нето на всички проблеми, 
спъващи осъществяването на 
по-високи делови резултати.

Основите на новия хотел бя 
ха положени през 1975, а през 
септември и октомври т. г. се 
правят фасадите му. Новата 
1977 година (ако не изникнат 
непредвидени трудности] бо- 
силеградчани ще могат да по
срещнат в новия хотел.

Един от тях е усъвършен-

УРЕЖДАНЕ НА ДОБРИ ДОЛ

Уреждането на пороище
то „Добри дол", застрашава- 

Бооилеград почти цял век, 
най-сетне се изпълнява. Под
готовката започна 1911 г, ко- 
гато инженер Фележи направи

що

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ОТВОДИТЕЛЕН НАНАЛ

— Дипломиран юрист с положен правосъ: 
ден изпит и 5 години трудов опит

Освен посочените условия, кандида- 
изпълняват и следните

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО, 
ОБОРОТ И БИТОВИ УСЛУГИ 

„БОСИЛЕГРАД”
в Босилеград, трудовата общност на обща 
та служба, — конкурсната комисия — 
обявява

тите трябва да
специални условия:

— Да притежават морално-лолитичес- . 
ки качества,

— Да не са осъждани,
— Да не са под следствие,
— Да са физически и психически споКОНКУРСВ дървообратвателния цех

собни.В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” В ДИМИТРОВГРАД
Личният доход за двете работни ме- 
според Самоуправителното споразуме

ние за разпределение на средствата за 
ЛД на Общата служба.

Документите

за попълване на работните места:
1. ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР на предприятие
то (повторен конкурс)
2. СЕКРЕТАР на предприятието

Условия:
За работното място под ]\(Ь\
— Икономически факултет и 3 години 
трудов опит,
— Полувисша училищна подготовка ико
номическа специалност и 5 години трудов 
опит.
За работно мцсто под _ДГо 2

стаИзабрани делегати в работническите 

съвети се подават на адрес 
ППУП „Босилеград”, Обща служба. Боси
леград, ул. Маршал Тито N0 43.

Конкурсът е открит 15 ~ 
на публикуването.

Непълните

За 1 ноември са 
избори и за членове на Цен
тралния работнически съвет в 
конфекция „Свобода”.

Същевременно бяха избра
ни и комисии при работничес 
ките съвети.

насрочени

дни от деня .В конфекция 
Димитровград бяха 
делегати за работническите съ 
вети на воични осйовни орга
низации на сдружения труд.

Свобода” в 
избрани документации няма да се 

взимат в разглеждане.'

А. Конкурсната номисия
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о;/; е вло
КЛИСУРА

ДЕЙНА местна общност
ЗА МЕСТНАТА общност в с. 

Клисура, Сурдулишна община, 
наистина има какво Да се ка
же. Тя принадлежи към оне
зи местни общности в общи
ната, които знаят как да дей
ствуват и да мобилизират хо
рата върху изпълняване на за
дачите.

Безспорно едно от най-висо
ките постижения е асфалтира

ла казваме за преуспяващи щност и на трудолюбивите 
местни общности, е в съгла- клисурчаки, напълно е решено
суваната дейност на всички: водоснабдяването и уличното
членовете на СК, на СОРН.на осветление, 
самите граждани. И тъкмо за
това е трудно един успех из
ключително да бъде дело са- 
м0 на една организация, на 
едно самоуправително звено...

— Предстои ни акция по 
електрификация на два райо
на в селото — Смудиин и Ке- 
бапов. За целта ще се ни не
обходими към 2,5 милиона 
динара. Местната общност ще 
трябва да обезпечи половина
та от тези средства, а Дру
гата половина най-вероятно 
ще се обезпечат от реп-убли- 
акнски източници. Електрифи
кацията ще представлява най- 
крупната акция, която досега 
сме предприемали, ето защо 
е необходимо да ангажираме 
всички сили. Единствено по 
тоя начин ще успеем 
за накрая в разговора предсе
дателят на местната общност 
Митко Маринков.

Досегашните успехи на 
местната общност и изобщо 
на гражданите от с. Клисура 
са гаранция, че във всяко на 
чинание могат да очакват доб
ри резултати.

В с. Клисура, благодарение
дейносттането на центъра на селото

ка-

Ст. Н.„Дервен

КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛАкакто още го наричат.

— Нашият девиз е: имаме 
ли средства — да ги похар- 

благоустрой- 
заяви Митко

ША БЕЗ МОСТОВЕ
чим за някоя 
ствена анция —
МАРИНКОВ, председател на 
местната общност в Клисура.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИЕдвам сега се предприемат 
мерки да продължи изграж
дането на мостовете. Преди 
всичко е извършена подготов
ка за строеж на моста при 
Радичевци, който е от юлямо 
значение за село Ресен. С 
цел да се санират щетите от 
бетонните стълбове, Изпълни
телния съвет на ОС е обез
печил допълнителни средства 
от 50 хиляди динара.

ПРЕЗ това лято специали
зирана строителна част от 
ЮНА построи пътя от Нади- 
чевци до Ресен, в дължина 
от пет километра. Възможнос
тите за ползване на пътя са

Милиони от лековити
билки и гъби

— Понеже в момента имахме 
пари, решихме да асфалтира 
ме центъра на селото ...

А за асфалтирането на око
ло 2000 кв. метра улици мест
ната общност е дала към 180 
хиляди динара. Половината от 
тази сума е обезпечила общи
ната — чрез Пътния фонд, а 
другата половина самите граж 

чрез местно самооб-

ограничени, защото няма мост 
на реката тъй като през про
летта набуялите води на река 
Драговищица повредиха тону- 

построените бетонни стъл 
бове на новите мостове в се-
що

т0 вече проявява много по- 
голям интерес 
ка билки.

Тази година населението 
този край най-много продаде 
гъби. За един месец бяха из
купени един вагон гъби, а 20 
август т. г. беше ренорден. В 
изкупвателната станция в Бо
силеград бяха дошли над 400 
души. Владимир Спасов, заве
ждащ изнупвателната станция 
в Босилеград, този ден запла
ти на хората 40 хиляди дина
ра за гъби и билни. Само Ве- 
не Стоянов от Брестница взе 
нъм пет хиляди динара, Лаи
ка Стоянова от Рибарци шест 
хиляди, а Асен Ананиев от Ри 
барци над седем хиляди дина-

ИЗКУПУВАНЕТО на ленови- 
билки и гъби няма тради- 

Босилеградска община.
лата Рибарци и Млекоминци. за събиранетите

ция в
През последните години тази 

по-масова
отдани - 

лагане. акция обаче става 
благодарение на 
Костич” от Ласковац, 
има изкупвателна станция 
Босилеград.

ПИК „Тома 
който— Но не само центъра на 

селото бе предмет на нашето 
внимание. До всяка махала е 

път, а за работата

в

прокаран 
на булдозера също дадохме За използване на тези су

ровини голяма е заслугата на 
проф. д-р Йован Туцаков, кой 
то през октомври 1959 година 
посети този край и даде не
обходимите напътствия. В сво 
ите проучвания на билките в 
Босилеградсно той регистрира 
70 растения, години за праве
не на лекарства. Това откри
тие на д-р Туцаков бе популя
ризирано сред населението и

към 70 хиляди динара 
бави Маринков.

Струва ни се, че „тайната 
на успеха”, както сме приели

МЕЖДУ ЗАНАЯТЧИИТЕ 
СЪРБИЯ

В
ра.

ПИК „Тома Костич” има за 
цел да сътрудничи със селсно 
стопансните производители и 
в производството. Програмата 
му предвижда набавна на се
мена, химически и други за
щитни средства. Специално 

се обърне на

Най-много 

заем записа 

Иван Колев 

от Смиловци

Строеж

ГОРНА ЛИСИНА внимание ще 
отглеждането но овощни дръв 
чета, ягоди, малини, къпини и 
френско грозде, 
подготовка за 
дългосрочни договори с про
изводителите

МАХАЛА, ИЗЛОЖЕНА НА ОПАСНОСТ Върши се 
сключване на

за изнупуване 
селскостопански 

произведения, особено на нар 
тофите.

вира „Хидротехнина" напълно унищожи 
пътя от „Обе рени" под с. Горна Лисина 
до „Драгойчеви ношари”. Засега нищо не 

постигнат до- 
„Хи-

НЯКОЛКО години започна 
строежа на язовира при с. Горна Лисина. 
Една махала от селото — „Драгойчеви 
кошари” е изложена на постоянен тор- 

Дори съществува опасност от сил- 
нянои по-стари къщи да

на всичкиПРЕДИ
Иван Колев от с. Смилов- 

I в Богатич 
записа 25 000

който работи 
като фурнаджия 
динара народен заем за 
граждането на автомагистрала 
та Белград — Ниш и с това 
стана рекордьор между зана
ятчиите в СР Сърбия,

ци,
се предприема, нито пън е

местната общност и Тазгодишното изнупуване на 
лековитите билки и гъби дава 
надежда за добро сътрудниче 
ство между производителите 
и търговците. А това ще да 
до допълнителни приходи на 
населението в Босилеградсна 
община.

из говор между 
дротехника” за пронарване на нов път за 
тази махала.

моз. 
ните енсплозии
рухнат. От експлозиите в нариерата потрепер

ват къщите в махала „Драгойчеви коша
ри”. Няма да бъде никаква изненада ако 
някоя се срути. Би трябвало да се пред
приеме нещо, за да не се стигне до вред
ни последствия.

Считаме, че специалисти от „Хидро
технина” която строи обента, предварител- 

трябвало да направят обиколна на 
съществуващитено е

терена и да разгледат 
обенти и да дадат известни напътствия, 

невнимание може да се стиг-

Колев е учил хлебопекарсни 
занаят в Пирот и четири го
дини е в Мачва.

(„Задруга” — Белград)

Iзащото при 
не до злополуки.

Освен това при построяването на язо-

А. Антимов 
Л. Цветкова Стоян ЕВТИМОВ
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МЛАДИТЕ И ТРУДОВИТЕ АН ЦИИСУРДУЛИЦА

Ще има място за всички желающи 

да отиват на бригада
С ЧУВСТВОТО НА ПЪЛНА 

ОТГОВОРНОСТ
★ ПРЕДИЗБОРНАТА И ИЗБОРНА ДЕЙ

НОСТ НА МЛАДИТЕ — БЛАГОПРИЯТНА ВЪЗ
МОЖНОСТ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСЕГАШНАТА 
РАБОТА

за на самоуправителното ни 
общество. Именно, над 200 
млади от 13-те общини в ре
гиона, организирани в четири 
младежки бригади участвува
ха на четири съюзни трудови 
акции. Младите от Южномо- 
равски регион работиха на ак
циите „Козянско 76”, ,,Модро 

76” на полоуостров Иель- 
шац, ,,Нрагуевац 76” и „Ниш 
76”. Бригадите няколкократно 
получиха звание „ударничес- 
ки”, а 70 младежи и девойки 
станаха носители на ударниче- 
ски значки.

Младите бригадири от Юж- 
номоравски регион постигна
ха забележителни резултати 
на обществено-политическото-, 
културно-забавното и спортно 
то поле. Към всяка бригада 
работи актив на СК, органи
зирани бяха политически шко
ли. За тази дейност всички 
завършили политическа школа 
или станали ударници, които 
не са членове на СК, са пред 
ложени за приемане в реди
ците на авангарда на работни
ческата класа.

През това лято най-високи 
резултати на всички полета 
постигна бригадата „Синиша 
Янич — Пера”, съставена от 
младежи и девойки от Вла- 
сотинци. Тази бригада е пред
ложена за едно от най-високи 
те републикански отличия.

Ванче Богоев

гласявани за ударнически, а 
някои от тях са предложени 
за най-високи съюзни и ре
публикански награди и при
знания. Освен трудови успехи, 
бригадирите изпълниха богата 
обществено-политическа дей
ност. Самоуправителното орга
низиране на младежките бри
гади ги превърна в своебраз
ни школи на самоуправление. 
За високите резултати почти 
всеки трети бригадир е прод- 
комунистите.

Със записването на народ
ния заем за стрс-еж на авто
магистралата Белград — Ниш 
и водостопанските обекти — 
откриват се широки възмож
ности за трудово ангажиране 
на младите от региона. До 
1980 година ще се строят 
шосета край Ниш, Бела палан
ка, Пирот и Димитровград, 
накто и хидросистемите „За
вой край Пирот и „Ьован", 
недалеч от Алексинац. А то
ва е нова възможност за 
включване на младите в тру
дови акции.

ТАЗГОДИШНИЯТ тридесет
годишен юбилей ш съюзните 
младежки трудови акции бе 
удобна възмножност младите 
още веднаж да потвърдят го
товността си с доброволен 
труд да дадат принос за ук
репване на материалната база 
на нашето самоуправително' 
общество.

В Нишки регион интересът 
бе толкова голям, че не за 
всички желающи можеше да 
се обезпечи място на съюз
на трудова акция. Затова се 
наложи да бъдат организира
ни почти във всички общини 
местни трудови акции. Но тоя 
начин поне частично се задо
волиха исканията на младите.

Това лято младите от Ниш
ки регион участвуваха на 
шест съюзни трудови акции. 
400 младежи и девойки бяха 
организирани в седем брига
ди. А те работиха на съюзни
те акции: „Белград 76” (с две 
бригади), „Крагуевац 76” (съ
що с две бригади), „Морава 
76” (с една) и „Ниш 76” (с 
две бригади). Освен това, мла 
дите от региона участвуваха в 
бригадата на побратимените 
градове в акцията „Козянсно 
76”, а девет пионери в Пио
нерската бригада, организира
на от РИ на ССМ в Сърбия.

Всички бригади постигнаха 
забележителни трудови резул 
тати. Многократно са провъз-

На територията на Сурду- ганизират специален параван 
От 5 автобуса с 250 участни
ци на традиционните отком- 
врийски тържества в Нрагуе- 
вац, където всяка година на 
лобното място на 7 хиляди 
крагуевчани, между които ог
ромно число млади, се орга- 

в низира внушително възпомена
ние.

лишка община в ход са пред
изборните и изборни събра
ния в организацията на Съю
за на социалистическата мла
деж. Предизборните събрания 
приключиха във всички първич 
ни организации, с изключение 
на първичните организации 
Божица и в Клисура, в които 
зарад сезонната работа мла
дите са останали твърде мал-

око

Накрая в третия цикъл на 
младежката политическа шко
ла, която е известна как*

__ Изборната дейност ще Младежка школа на в. „Ьор-
трябва да приключи най-късно ба ще участвуват 215 мла
до 15 ноември, след който дежи и девойки — млади ра-
период се планира провежда- ботници, селскостопански про- 

Общинсна конференция изводители и учащи се.
ни осведоми ЛА- — Считаме, че се намира- 

председател 
на Общинската конференция 
на .ССМ в Сурдулица. — В 
момента правим равносметка 
на извървяния път и набеляз
ваме задачи за предстоящия 
период, което всъщност ха
рактеризира предизборната и 
изборната дейност.

Но младите в Сурдулица не 
изостават и в останалите ак 
ции. В акцията по записване 
на народен заем за строеж 
на автомагистралата 
— Ниш и регулацията на ба
сейните на реките 
Сава и Дунав, въпреки скром 
ните си материални 
ности, до 15 т. м. са записали 
над 85 хиляди динара.

Освен това, полагат се уси 
за активизиране дейност

та на специализираните мла
дежки организации 
на извидниците
съюз. Чрез Фериалния съюз 
съюз на 21 октомври се ор

но.

не на 
на ССМ 
ЗА ИВАНОВИЧ ме в период, ко^то младеж

ката дейност трябва да се 
изяви в няколко насоки 
като обществено-политическа 
дейност, и като трудова дей
ност. Ето защо повече от ко- 
гато и да било ни е необ
ходимо да мобилизираме всич
ки сили. за да успеем напъл-

и

ПРИНОС ЗА УКРЕПВАНЕ НА 
МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

но.
А предстоящите избори 

трябва да излъчат най-дееспо 
собните и най-пламенните при 
върженици за осъществяване 
на младежките идеали 
ви накрая 
Иванович.

И младите от Южноморав- 
ски регион 
съюзни и местни трудови ак
ции дадоха свой 
укрепване на материалната ба

Белград в тазгодишните
зая-

председателят Л.
Ст. Н.

Морава. принос за

възмож- ФОТОРЕПОРТАЖ.
Л’,

-г. гщш»80ЙНИШ110« ЕЖЕДНЕВИЕ НА 

ДЕВОЙКИТЕ
лия

Съюз
и Фериалния

Б ОГАТАТА революционна традиция на Народоосвобо- 
дителната борба е основа, от която черпим опит за раз
витие на съвременни облици за действие във всенародната 
отбрана. Обстоятелството, че в освободителната борба на
равно с младежите се бореха и девойките, послужи като 
пътеуказател за обучения на девойките, напълнили шестна
десет години.

Запозването на момичетата с различни видове оръ
жия и подготовката им за рънуване с оръжие е още една 
изява на пълно равноправие. Освен с ежедневното си уча
стие в мирните дни на строителството, те заживяха и „вой- 
нишки” живот, доскоро считан за привилегия на младежите.

Ето едно „войнишко” ежедневие на девойките-шестна- 
дезетгодишнички от Босилеградско, прекарали известно вре
ме във временно устроения войнишки стан в една от бо
ровите горички край града.

1

ПО ПОВОД ДЕНЯТ НА ОСВО 
БОЖДЕНИЕТО 11

Димитровградските 
гимназисти в 

Б. паланка

[V

::Ж щ.-.

ГРУПА от около 50 ученика 
от гимназията „Й. Б. Тито” в 
Димитровград посети гимнази
ята „11 октомври” в Б. па
ланка, където гостува по по
вод Деня на освобождението 
на Б. паланка и Деня на гим
назията.

В чест на празника в гим
назията „11 октомври" беше 
организирана културно-забавна 
програма, в която с особен ус 
пех се представиха младите 
музиканти от димитровградска 
та гимназия.

Бяха организирани и срещи 
по баскетбол и малък футбол. 
В мача по баскетбол ученици
те от Димитровград се нало
жиха с резултат 88:76. В 
срещната малки врата се 
наложиха домакините с 2:1.

Учениците от Димитровград, 
заедно със своите другари от 
Б. паланка, положиха венец 
от свежи цветя пред памет
ника на Любомир Живкович 
— Шпанец — народен герой 
от този край. По време на 
полагането на венеца духови
ят оркестър на гимназията от 
Димитровград изпълни Лени
новия марш.

В сравнение с младежите, тук момичетата 
имат малко предимство. Подреждането на крева
тите е тяхна „специалност" още от „цивилните" 
им дни.Текст: Ст. Н. 

Снимки: В. В.

л

подготвяне на яденето 
опит от в къщи

След натрупания опит — проверка по бойна 
стрелба. Пълната сериозност допринесе за отлич
ните резултати.

Момичетата готови за стрелба ...

са в преимущество. Натрупаният 
с успех се прилага в ученията. 

Момичетата сами подготвят и сервират обеда.Деница Илиева
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ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СЛУЖБА

ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ДОГОВОРА В ДЕЛО
ПРЕДИ обърнахме към секретаря на 

ОК на СКС в Босилеград др. 
ГОНЕ ГРИГОРОВ с въпрос: ка
кво е положението във връз
ка със създаването на педа
гогическата служба?

— Положително по този въ
прос се изказаха две общи
ни: Бабушница м Димитров
град. Общинските скупщини в 
Сурдулица и Босилеград все 
още не са приели съответно
то решение. От досегашните. 
контакти с общинските ръко
водители в Сурдулица личи, 
че наскоро то ще се получи 
и тяхно съгласие.

За да получи това решение 
законната си форма — в мо
мента Общинската самоупра- 
вителна общност в Босиле
град подготвя съответния ма
териал. Въз основа на него 
Общинската скупщина в Боси 
леград ще вземе решение за 
образуване на просветно-педа
гогическата служба. Такова ре
шение се очаква през ноем
ври т. г.

През този период трябва да 
се устроят разговори с пред
ставители от 
Сурдулишка, Димитровградска 
и Босилеирадска общини. Цел 
та на разговорите би била 
уточняване на някои неща 
във връзка със създаването и 
функционирането на службата.

Следователно 
края др. Гоне Григоров — в 
най-сноро време може да оча 
кваме просветно-педагогичес
ката служба за просветното 
дело на българската народ
ност да започне с работа.

няколко
(1971) по инициатива на Ре
публиканската общност 'за ос
новно образование се състоя

години

среща-договор на представи
тели на училищата от българ
ската народност. На тази сре
ща се зае становище да се 
създаде педагогическа служ
ба, която да се занимава с 
проблемите на учебното дело 
на българсната народност. Сво 
евременно се застана на ста
новище, че основател на съ
щата трябва да бъде Общин
ската скупщина в Бооилеград, 
в съоснователи общинските 
снупщини в Димитровград, Ба 
бушница и Сурдулица.

Димитровградската скупщи 
на, както и скупщината в Ба
бушница, и официално под
крепиха такова становище, 
приемайки на сесии съответ
ни решения. Босилеградската 
скупщина изтъкна на дневен 
ред въпроса за образуване на 
просветно-педагогическата слу 
жба, но поради някои неуяс- 
нени неща отстрочи приема
нето на решение за образу
ване на службата. Сетне на
стъпи период на мълчание и 
изчакване.

Следва да напомним, че 
средства за финансиране и 
начина на финансиране бяха 
намерени и уточнени още на 
първата среща-доювор. Поло
вината от необходимата сума 
обезпечава Републиката, а дру 
гата половина съвместно об
щините.

Тези дни отново е раздви
жена инициативата да се съз 
даде просветно-педагогическа 
служба. По този въпрос се

Словашки танц в парка на Ковачица

ЗАПИСАНО В КОВАЧИЦА

МОСТОВЕ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО
на сръб- ВСИЧКО ВЪЗМОЖНОСТ С Други ХоРЕЗУЛТАТИТЕ, които пости

гат самодейци е обществена- 
Бабушнишка, та си и културна мисия за 

сближаване на младите и раз
пространяване идеите на брат
ството и единството между 
нашите народи и народности, 
безспорно заслужават особено' 
внимание на цялата наша юго 

заяви на- славска многонационална об
щественост. Особено, ако се 
изхожда от обстоятелството, 
че истинските самодейци ни
кога не се ръководят от праз
ни лозунги, но от любов и 
искрени желания преди всич
ко меджу младите да се за- 

А. Д. пази неразривно единство. А 
те знаят, че това е най-силно
то оръжие за запазване и на 
тяхната свобода, и на соли
дарните самодейни желания. 
Че такова мнение е отраже
ние на живата действител
ност, говорят редица факти и 
събития от живота и работа
та на самодейците.

наха представители 
ския народ от с. Црепая, пред 
ставители. на словашката и ру
мънската народност от Кова
чица и Уздин и гости от Ди- 

представители

ра да се срещнат и запоз
наят.

Ето, такава доброта извира 
от тези хора, които безко
ристно обичат света. Такъв е 
и ян Чех, директорът на Кул
турния дом в Ковачица, кой
то казва, че Димитровград по 
много неща е подобен на Но 
вачица, особено нога-то се ка
сае за живата активност на 
самодейците.

— Ние сътрудничим — каза 
той — с многобройни нултур 

дружества

митровград 
на българската народност. 

Когато вече сме в Ковачи
ца, да кажем и няколко думи 
за това прекрасно място, стро 
ено сякаш от вълшебната ръ
ка на някакъв чудодеец, кой
то внасял мотив след мотив, 
взети вкпупом от най-краси
вата идилична песен.

За Ковачица не се знае да- но-художествени 
ли е село или град. Ако съ- навред из Републиката, след 
дим по това, с какво се за- това с ансамбъла „Дйетство” 
нимават повечето 6т жители- от ЧССР. Но нашите самодей
те му — тогава Ковачица е ци особено се въодушевляват
село. Тук земеделието е глав от срещите с. темпераментни- 
ният поминък. Ако пък съдим те димитровградчани. 
по изгледа й или нейната го- Директорът пък на Култур- 
лемина — тогава това е град. ния дом от Уздин — Тодор
Намира се едва на петдесе- Микля. при раздялата каза:
тина километра северно от — Вие довечера ще отпъ-
Белград на левия бряг на Ду- тувате за вашия край, но бъ

дете убедени, че симпатиите 
към вас ще останат в Уздин. 
Умоляваме ви искрено Да пре 
несете нашите приветствия. и 
желания пак да се срещнем.

Ето, поздравленията преда
ваме, а ние бихме искали пак 
да тръгнем по мостовете, по 

на любовата

НОВО В БИБЛИОТЕКАТА

нав, израснал като някакъв 
шарен цвят в свежа зелени
на на проотранните банатски 
равнини. Затуй не е и чудно, 
че тънмо тук се раждат и 
израстват в света найчкзвест 
ните наирни художници. А те
зи художници спечелили све
товна слава, па 
остават да живеят тук на Пло
дородната земя, докато кар
тините ИМ ПО МНО|«ОбрОЙНИ из 
ложби представляват преди

Разбира се, за това говори 
и неотдавнашното посещение 
на културно-художественото 
дружество „Георги Димитров 
от Димитровград 
приятели от 
дин по повод Деня на осво
бождението на тези прекрас- 

. ни и богати банатски села. То
зи път спонтанно, без езико
ви и етнически бариери, в ед
но общо братско хоро се хва-

, на своите 
Ковачица и Уз

все пак си дългите мостове 
братството и
нашите народи и народности.

единството на

Садин ХАМИДОВИЧ

с.

Последният срок за наградния 

нонкурс наближава
Група съвременни писатели 

от СР Босна и Херцеговина, 
на оп. „Мост", из

Редакцията на сп. „Мост” напомня на 
кандидатите, които имат намерение да уча
ствуват на наградния конкурс за стихотво
рение, разказ, новела, есе, научни и публи
цистични статии, че последният срок за из
пращане на текстовете наближава.

Подсещаме всички литературни творци, 
учени и публицисти от българоката народ
ност в Югославия, че ТВОРБИТЕ ЗА КОН
КУРСА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАТЯТ НАИ- 
КЪСНО ДО 30 ОКТОМВРИ Т. Г. ДО ИЗДА
ТЕЛСТВО „БРАТСТВО”, НИШ — ЗА НА
ГРАДНИЯ КОНКУРС НА „МОСТ’.’

По-обстойни сведения за условията на 
конкурса кандидатите могат да намерят в 
сп. „Мост” бр. 40.

сътрудници 
лизащо в Мостар, тези дни 

нашето сп. „Мост”.посети
Мостар е известен по лите
ратурните си традиции — ТУИ 

Алекса Шантич,са писали
Светозар Чорович и др.

Мостарсните писатели 
ДЕ БУДАЛИЧ, МИЛЕ РАТКО- 
ЗИЧ САФЕТ БУРИНА, МИЛО 
ВАН НРУНИЧ. САФЕТ САРИЧ 
и АЛИЯ НЕБО, нато гости на 
дружеството на нишките писа 
тел!И „Нестор Жучни I. 
„Градина”, посетиха и сп. 
„Мост” с което се възстанов
ява ново сътрудничество.

Договорено е освен размя
на на едноименните списания, 
литературните творци от Мо- 
отар да гостуват на страници
те па нашето сп. „Мост”.

РА-

и сп.

Библиотеката при Центъра за култура и 
забава в Димитровград след новите п0^^я 
тези дни получи и нови полици за

РЕДАКЦИЯ НА „МОСТ”
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I Не самоуиравитслната общносх на интересите по 
здравно осигуряване —- Пирот

I,

ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА себеотрицание.много
Затова трябва мално по- 
взиснателно да се об
съди въпроса за работа
та на районните амбула
тории. Не е достатъчно 
да се наже, че в еди 

идва ле-

Станало е система да 
отчита, че в няной 

районен център или се
ло, ано има лекар ня- 

през деня, 
пън иинолно дни в 

че там са

сеУСЛУГИТЕ НЕ ЗАДОВОЛЯВАТ нолно часа 
или
седмицата 
разрешили въпроса със 
здравната защита.

В ЧИМ МЕДЖЕТАТА★ ЗАБЕЛЕЖКИТЕ кое си село 
нар ...

внимание се обърне върху ор
ганизирането на превонтивата. 
Заключено бе да се положат 
усилия за подобрение 
гиениите услЬзии 
като се обърне внимание на 
здравното просвещение и въз 
питакио и защитата на човеш 
ката среда.

В развойната профама до 
1980 годна трябва да влезе 
изграждането на Здравен 
дом в Бабушница и няколко 
районни амбулатории и по
пълване на медицинския пер-

На последната сесия на Об
щинската скупщина в Ьабуш- 
ница бурни разисквания пред
извика отчетът на Здравния 
дом за 1975 година. И покрай 
закъснението от еАна година, 
оказа се, че проблемите са 
съвсем антуални. И предсе
дателят на Общинската скуп
щина
мнозина делегати изказаха не- 
годуване срещу някои оцен
ки, изнесени в отчета. Илич 
например изтъкна, че не може 
да се приеме за оправдание 
фактът, че срещу работата на 
Здравния дом в Бабушница не 
е имало сериозни оплаквания, 
че не е имало пропуски.

Много от оплаквания.атите.
на гражданите, които се из
насят пред комисията за жал
би са на място, но в Здрав
ния дом още не им прида-

Т;,кмс< ногато лекарят 
си отиде 
лестта, а ной друг може 

борбата

А съвсем но о така. 
Ано ленарят идва само 
в определени 
ианво става за остана
лите? Никой не знае но
га ще му дотрябва ме
дицинска 
беше таиа — пациентът 
сам ще си 
лекаря, ногато тр :бва и 
п града и ще почука на 
врата на лекарския ка
бинет ...

идва бо
на хи- дни

за живот да помогне в 
против нея освен него...значение ...ват по-сериозно 

Има още много въпроси, кои 
то може да се разрешат ако 

вътрешните ре-
помощ? Ано М. Андонов

се потърсят 
зерви в самия Здравен дом 
— изтъкна Панчич.

СТАНИМИР ИЛИЧ и отидо прп
ДИМИТРОВГРАД

В приетите накрая заключе
ния бе изтъкнато, 
пред Здравният дом трябва да 
насочи всички свои сили към 
създаването на условия за по- 
ефикасна 
здравна защита като особено

Жилища за 

пенсионери
че зана-

Въиросът е там, че не
щастието идва, каито 
казваме, ненанено и за 
беда, г. най-лошо време.

Какво да прави напри 
мер човек на преклон
на възраст, намиращ се 
в затънтено планинзно 
село, ако посред нощ 
му прилошае. До район 
ната амбулатория и да 
го заведат, но каква 
полза, ногато ленарят 

и си заминал ...
Тази хуманна и благо

родна професия да бъ
деш ленар изйскаа и

сонал с още лекари и средни 
медицински кадри.по-рационалнаи

М. А.

През последните няколко го 
дини са положени доста уси
лия за разрешаването на жи
лищния проблем на пенсионе
рите и трудовите инвалиди в 
Димитровград. Тези дни спе
циална комисия е дала на пол 
зване три жилища на' пенсио
нери и трудови инвалиди.

— Пропуски е имало и има 
— изтъкна Илич. Да поглед
нем само въпроса с кадрите. 
Здравният дом няма достатъч 
но кадри. Косато във В. Бо- 
нинци останало вакантно мя
сто за един лекар 
тивът на Здравния дом се 
съгласил да се разпише кон
курс като му се даде личен 
доход от 10 000 динара. От 
лекарите в Бабушница никой 
не искал да отиде на рабо
та в Бонинци, а на приетото 
там лице вече се правят за
бележки, че има по-голям ли
чен доход от тях ...

Има и много оправдателни 
забележки на гражданите във 
връзка с обноските на персо
нала в Здравния дом — обаче 
те не се изнасят на разис
кване пред колектива, а оста
ват по чекмеджетата. Гази 
практика трябва да се преу
станови. Вярно е, че здрав
ната служба се нуждае от съ 
действие и помощ, но има 
много проблеми, които и тя 
самата може да разреши — 
каза Илич.

БАБУШНИЦА

Тридневен излет за кръводарители
Средства за организиране на 

излета е обезпечила ..Лужни- 
ца" в знак на признателност на 
доброволните 
защото в тази организация на 
с-лружения труд за четвърти 
път през годината се прове
жда с успех акция по кръво
даряване.

Тридесет доброволки кръво
дарители от химическата про
мишленост „Лужница” в Ба
бушница направиха тр/.днезен 
излет до Власинсг.о езеро. То 
посетиха и някои забележи- 
телности в околността на езе
рото, а след теза посетиха 
Сурдулица и Лескозац.

колек-

кръводарители,
Комисията също е одобрила 

на седмина пенсионери и тру
дови инвалиди сума от 70 хи
ляди динара кредити за по
правка, доизграждан* й изгра- 
ждзйе на жилищни сфади.

бил

М. А.
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ГРОЗДЕТО е една от най- 

богатите енергетични храни, 
която възстановява жизнените 
сили на човека. То притежава 
чудесни вкусови качества и 
се използва широко от нашия 
народ. Гроздето има много
въглехидрати, а някои сортове добре узряло грозде съдър
жат от 15 до 28 на сто захари, по-голямата част от които 
е глюкоза и фруктоза. Гроздовата захар се усвоява лесно 
и цялостно от организма. Тя се всмуква от лигавицата на 

= червата в кръвта, достига до тъканите, където изгаря и от
деля енергия. Един килограм добре узряло грозде дава око
ло 600—800 калории, т. е. толкова, волното дазат средно 
500 г месо, 300 г хляб, 200 г сирене, 1 л мляко, 4 кг 
домати.

грошо -
ШНА И ЛЕКАРСТВО

Със своя ценен и разнооб
разен химически състав гроз 
дето е отлична храна. При 
здрав стомах то се консуми
ра заедно с люспите и сем
ките, но при болестни откло
нения в стомашно-чревения път 

то се забранява или може да се приема само под форма 
на гроздов сок. Прекрасното съчетание на енергзтични ве
щества и на регулиращи съставки в гроздето го правят ос
новен продукт в диетичното хранене. Гроздолечението ее 
прилага широко, особено в балнеосгнаториумите. За пръв 
път този метод е използван при болни с жлъчнокаменна 
болест. Гроздето засилва защитните сили на организма, за
това е особено полезно за физически слаби и често бо
ледуващи деца.

— Здравната служба в Звон 
ски район е по-слаба откол- 
кото преди 2—3 години — 
изнесе БОЖКО ТАИОВ, деле
гат ст Звонци. Днес няма по
стоянен лекар (такъв идва са
мо за няколко часа) а в събо
та и неделя — изобщо няма. 
И хора, които трябва да полу
чават инжекции — трябва да 
прекъснат терапията с два 
дни, понеже няма лекар. А то 
ва е много неудобно ...

При чернодробни заболявания гроздолечението дзза 
добър ефект поради богатото си съдържа. 1ие на глюкоза. 
Прй бъбречно болните минералните соли на гроздето ал- 
кализират течностите в организма и улесняват отделянето 
с урината на различните вредни продукти от обмяната на 
веществата.

Белтъчините и мазнините на гроздето са в малки 
количества. Много по-голямо значение имат активно дей
ствуващите съставки, на които гроздето е богато. С този 
вкусен плод в организма се внасят разнообразни минерал
ни соли — салиеви, натриеви, калциеви, желязо, фосфор, 
магнезий, сяра и др. Гроздето съдържа и много микроеле
менти, като мед, йод, цинк, кобалт, молибден, ванадий и 
други, които са важни регулатори на междинната обмяна 
на веществата и играят значителна роля в осъществяването 
на всички жизнени процеои е човешкия организъм. Богатото 
съдържание на минерални вещества алкализира организма, 
което пък подобрява обмяната на въглехидратите. Усил
ват се горивните процеси, дейността на жлезите с вьтреш- 
на секреция, сърцето, стомаха, червата, черния дроб, бъбре
ците и др.

— Не може да се приеме 
за вярно, че в Здравния дом 
има б лъксаница и опашка са
мо по време на религиозни 
празници през лятото, както 
се изнася в отчета 
МИОДРАГ ПАНЧИЧ, секретар 
на Общинския комитет в Ба
бушница. Това твърдение, 
най-мек© казано е смешно. 
Хората често създават опаш
ки пред лекарските кабинети, 
защото не винаги работата е 
организирана, както трябва. 
Трябва на събрания на трудо
вия колектив там да се по- 
разисква за отношението на 
някои работници към пациен-

Гроздето и гроздовият сок са питателна храна — 
лекарство за болните със сърдечно-съдсзи заболявания. То Щ 
е полезна храна и при високо кръвно налягане. Консуми- Ц 
рането на прясно грозде заедно с люспите и семките но,р- | 
мализира изпразването на червата, защото засилва тяхната § 
перисталтика. - Г

каза

|
Лекуване с гроздов сок може да се провежда при | 

остри хронични възпалителни процеси в белия дроб. То-зи 5 
сок е извънредно полезно питие за децата и учениците 
бива да липсва

и не
в ученическите столове и детоките заведе

ния. Гроздето трябва да се използва предимно 
състояние или да се запазва, нато сеI в прясно 

консервира под фор-
От гроздето се получават разнообразни хранителни 

— продукти: гроздов сок, компот, конфитюр, и др. Гроздовият 
Л сок е много богат на захари, високо минерализиран.

емата на гроздов сок.

1Д-Р с. м.
5
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ПИСМО ОТ СЛАВНИЯ

КОЙ ЩЕ НИ ДАВА 

ИЗДРЪЖКА?
ФУТБОЛ

»Младост« не успя да 

отбележи победа
Драги другари,

Стара съм 86 години. Имам 4 сина и една 
дъщеря, седем внучета и 8 правнучета. Живя 
в село Славиня в полите на Стара планина с 
моя съпруг, който е на 86 години, но е болен. 
Не сме в състояние да работим. Имаме една 

отглеждаме зарад млякото. Ние пен 
не се обаждат и затова мо-

крава, която 
сия нямаме, децата 
лим редакцията да ни отговори към кого да се 
отнесем за помощ.

„МЛАДОСТ” — „БРАТСТВО” (БРАТМИЛОВЦИ) 2:2 (0:0)

Босилеград, 1 октомври. Игрище на „Младост”. Те
ренът неравен и лош. Времето студено и дъждовно. Зри
тели 500. Съдия Сърболпоб Йованович от Враня. Голмай
стори за „Младост": Д. Анатасов

„Младост”: А. Захариев 5. Ж. Евтимов 7, 3. Джор- 
жевич 5. В. Джоржевич 6, Н. Чучич 6, Д. Андонов 7, Д.
Анастасов 7, Д. Станкович 6, М. Арсич 5, Д. Стойнев 6 
(М. Митов 6). В. Захариев 7.

Футболистите на „Младост" 
загубиха една много важна то 
чка на три минути пред края 
на футболния мач. В Босиле
град те играха наравно с от
бора на „Братство” от Брат- 
миловци. Това, че останаха 
без една точка случи се след 
грешката на вратаря А. Заха
риев, който не успя да спре 
една леко нахвърлена топ
ка на разстойние от около 25 
метра. Инак, според играта и 
на двата отбора, резултатът е 
реален.

Първото полувреме на сре
щата започна с един необик
новен куриоз. Поради закъс
нение на трима футболисти, 
отборът на „Братство" мача 
започна с осем играчи. За-

футболистите на „Младост" 
след една организирана и бър 
за контраатака. Но само след 
няколко минути гостите израв 
ни-ха резултата главно поради 
сторените грешки на футболис 
тите от отбраната на „Мла
дост”.

Вторият гол 
беляза след I

Вета Вачкова 
с. Славиня

и М. Митов.

18342 Каменица
ри?--;

1 „Младост” от- 
груба грешка на 

вратаря на „Братство”, а три 
минути пред свършването на 
мача съща грешка направи и 
вратаря на „Младостт’. Така 
крайният резултат на мача ос
тана наравен.

дителите са дължни да издър
жат децата, а децата са дъл
жни да издържат родителите 
(член 38). Според този закон 
значи, вашите деца са дължни 
да ви издържат. Ано възник
не спор трябва да се отнесе
те към 
ство при 
щина в Пирот, който ще Ви 
даде юридическа помощ.

Този орган дори има право 
да се застъпва пред съда за 
осъществяване на правата на 
стари лица (член 49). Значи, 
за Вас е най-добре да се от
несете към органа за опенун- 
ство нато им дадете пълно
мощно да реши въпроса с 
вашата издържна.

ОТГОВОРкъснелите играчи се включи
ха след 30 минути игра, оба
че домашните футболисти не 
успяха да използват този мо
мент и да отебележат поне 
един гол.

И двата отбора постигнаха 
голове през второто полувре
ме. Първият гол отбелягаха

за ва-Потърсихме отговор 
шето писмо, 
социални осигуровки в 
ни отговориха, че 
за отношенията между роди
тели и деца се назва, че ро-

От Завода за 
Ниш

в Занона

органите на опенун- 
Общинската снуп-В. В.

БАСКЕТБОЛ

В двата последни мача!— две поредни победи
„СВОБОДА" — „ДОЛЕВАЦ" 67:35 (28:17)

Димитровград, 17 октомври, ходящ за игра. Зрители око- ти °тбор п0каза
Игрище на „Свообда". Време ло 300. ха Д°&Ра игРа.
то дъждовно. Теренът непод- Състезанията в Републикан

ската Б — баскетболна диви- 
След седем

РЕДАКЦИЯТАА.

ПРОБЛЕМИ НА РИБОЛОВА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАзия завършиха, 
загубени срещи, в първите се 

отборът на „Сво- Стихийно унищожаване на рибитеФУТБОЛ дем кръга, 
бода" успя да извоюва две по

Аоша игра на двата отбора редни победи в двата послед- ловните територии в община
та и др.

Липсата на 
опазване 
непредприемането на необхо
дими мерки за възобновяване 
на риболовния фонд, са до
вели до масово бракониер
ство с непозволени средства. 
Фактически рибите в босиле- 
градските реки са предоста
вени на стихийно унищожава-

По преценка на Изпълнител 
ния съвет на Общинската 
скупщина в Босилеград, раз
витието на риболова и защи
тата на рибите в реките в 
Босилвградена община е в пъ 
лен застой. Това е така, за- 
щото риболовното спортно 
дружество „Пастръмна” в Бо
силеград почти на работи. Сво 
ите длъжности, произтичащи 
От съответния закон и сключе 
ният с Общинсната скупщина 
договор, дружеството не е из 
пълнило. То 
развитие на риболова, няма 
организирана служба за рибо
ловно стопанисване, не е оп
ределило границите на рибо-

ни кръга.
На 10 октомври димитров- служба за 

реките инаградските баскетболисти се на 
ложиха нато гости срещу от
бора на „Единство" в Печене- 

86:81. В по-

„РУДАР” (АЛЕКСИНАЦ) 0:0 (0:0)

дорович 6, Й. Денков 5, С. 
Иванов 5, М. Петров 6.

По дъждовно време и на 
лош терен футболистите на 
„Асен Балнански” играха на
равно с отбора на „Рудар" 
от Алексинац. Резултатът от 
0:0 е реален и е отражение 
на една твърде слаба игра на 
гостите и на домашните фут
болисти.

„АСЕН БАЛКАНСКИ”

Димитровград, 17 0ктомври. 
Игрище на „Асен Балкански”. 
Време дъждовно. Теренът не
равен и неподходящ за игра. 
Зрители около 300. Съдия М. 
Милованович (Куршумлия).

„Асен Балкански”: Г. Став- 
ров 7, Д. Каменов 7, Г. Соти
ров 5 (Д. Велков 6), Н. Ален 
сов 6, П. Димитров 7, А. Пет
ров 7, М. Виданович 5, М. То

вац с резултат 
следната среща те победиха 
в Димитровград и отбора на 
„Долевац” от Долевац с 67:35
(28:17).

Тази висока победа на „Сво 
бода" беше отражение на по- 
добра игра в течение на це- 

Воички баскетболис-

не.
Изпълнителният съвет на 

ОС заключи компетентните в 
спортното дружество 
тръмка" да дадат отговор да
ли могат занапред да органи
зират риболовно стопанисване 
в реките в общината. В. В.

няма план за
„Пас-

А. лия мач.

НА 16 ОКТОМВРИ 1976 ГО
ДИНА СЕ НАВЪРШВАТ ДВЕ 
ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА НА 
ШАТА МНОГООБИЧНА МАЙ
КА, БАБА, ТЪЩА И СВЕКЪР-

ТЪЖЕН ПОМЕН

ОБЯВАТежна автомоби
лна злополука 

на Видлич
ИЗГУБЕН личен паспорт № 13840, издаден 

от Секретариата на вътрешните работи в Дими
тровград, обявявам за невалиден.

Александър ЙОНЕВ
ул. „Маршал Тито” № 17
ДИМИТРОВГРАД

в а'
ЛЮБА ИВАНОВА ГОГОВА 

от с. Каменица, Димитровград 
сно

ДРАГА МАЙКО,
ТВОЯТ МИЛ ЛИК И ТВОЯТА 

БЛАГОДАРНОСТ ВЕЧНО ЩЕ 
ПАЗИМ В НАШИТЕ СЪРЦА 

ОПЕЧАЛЕНИ:
Син Спас, дъщери Кая, Ката 
и Оливера, внучета, снахи и зе- 
тове_____________ _____________

На 12 октомври т. г. на пътя 
Димитровград — Каменица при 
местността „Скон" във Видлич

тежна автомобилна злополука 
ДЕСИМИР КАМЕНОВ, 

Каменица и

в
загинаха
магазио-нер от 
МЕТОДИ МАНОИЛОВ от Дол- 

дъл го годишен
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 24 онтомври 1976 годи
на со навършват 
СЕЦА от смъртта на нашия 
многообичан баща, съпруг, дя 
до

АСЕН НИКОЛОВ АНТОВ 
от с. Каменица, Димитров

градско
Този ден в 10 часа на На- 

менишките гробища Щ© дадем 
ШЕСТОМЕСЕЧЕН ПОМЕН 

и почетем паметта на милия 
ни покойник, 
желающи да ни се придружат 
в скръбния помен.

СЕМЕЙСТВО КИНОЛОВИ

ни Криводол, 
ръководител на цеха на

„Сточар” в Каме-
но- ШЕСТ МЕ-

операцията
ница.

са шоф- 
нолата Ваца Вацев

Тежко повредени 
ьорът на 
от Д. Криводол и Кирил Ми
тов от Вълновия.

Предполага се, че до зло
полуката се дойде поради не- 

колата, собстве Каним всичниизправност на 
ност
ция „Сточар" в Димитровград.

на земедлсната моопера-

А. Д.
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ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Благодарните крави
още 3000, които ще при- 

Мартиника. Каито 
,,Интернешен7»л 

трибюн", едно нещо би- 
— дали 
бананите

вагСделката е била сключена, 
било обявено, чеФРЕНСКИТЕ КРАВИ ще има 

за какво да благодарят на 
фирмите в страната, занима
ващи се с внос на банани. 
Неодавна фермерите са купи
ли 1100 тона
ще бъдат използвани за хра
на на кравите.

стигнат от 
пише в.след като е

се унищожат новите прат 
банани, за да се поддър-

хе
ще

ралд
ло овце неизвестно 

искат

ки
жат цената им. Напоследък тя 

почти наполовина.банани, които кравите ще 
обелени.

е спаднала 
Слод тези 1100 тона се очан

Необикновена разпродажба
Тук могат да се открият съ- 

стикове за голф, ве-
любопит-образна, толкова и

на първо място могат да 
се видят огромни

чантички мъжки пор-

Пет пъти годишно британ
ските железопътни власти ус
тройват публична разпродаж
ба на забравени от пътници
те вещи и на неполучени сто- 

и материали. Както отбе- 
„Таймс”, 

датите на тези разпродажби 
са „отеблязени с червено" в 
налендарчета-та на любителите 
на наддаванията. А колекция
та от вещи е волното разно-

що така 
лисопеди от различни марки и 

състояние, цяла
на:

кошове с
в различно 
изложба от килими и покрив
ки, желязна решетка, 
предназначение с 
най-различни инструменти,

на някои От кои-

дамски 
тфейли и 
рачим; 
зки, дори презрамки.

Сред забравените вещи е 
и едно огромно огледално нъл 
бо, наподобяващо огледалните 
кълба, поставени в средата на

иг-разноцветии 
или кашони с вратовър чието 

непонятно,ни
лязва лондонският из-

СМИЛОВСЙИ
слънчоглед

ползването 
то е 
алистите.

необяснимо и за слеци-

танцувалните зали.

Опасна злоупотреба
са „изиьлтали" 750 тона ан
тибиотици, което е с 40 про- 

употребата

ства в Япония е надхвърлила 
сто тона. Според проф. Фуд- 
зо тези лекарства не само че 
са загубили част от 
телния си ефект, но в много 
случаи дори пакостят на чо
вешкото здраве.

В доклада се отбелязва, че 
японците в известни случаи 
по отношение нз антибиоти
ците са заприличали на нарко
маните — през 1974 г. напри 
мер неговите съотечественици

японски медик 
проф. И. Фудзе о изнесъл до
клад, в който предупреждава 
съотечествениците 
прекомерната и опасна злоу 
потреба с антибиотици. В ре 
зултат на дълогодишни изслед 
вания проф. Фудзе установил 
че новите „поколения" бакте 
рии са придобили устойчивост 
орещу какаото и да е дей 
отвие, и то от времето, откак 
то употребата на тези лекар-

Известният
СЕДИМ у кавенето „ВИСОК" у Цари

брод. Нещо се бео згърчил, болеше ме гла- 
реко дай да испием йедън чай. Одиед- 

нуш улази Гога од Строшену чешму, удари 
ме по гърбину и каже: ,,Кво си се оКесил 
ко смиловсНи слънчоглед, бре Манчо, дай 
остай тия чай па окни по йедну мастику...

цента повече от 
ма тези лекарства в Съедине
ните щати и Англия.

Ученият се обръща към про 
изводигелите на медикаменти 

ожесточената

положи-си срещу
ва па

да прекратят
помежду си иконкуренция 

безогледната реклама, за да
малко ми се раздрани се получат непоправимо вред 

ни последствия.
Ко видо Гогу 

пред очити и одма окну две мастиКе. Ка де
тето остаи чашНете и сърбнумо по две 
гълтБе, реко на Гогу: Сребристите облаци— Я ми са кажи кво значи това „оКе- 
сил си се ко смиловсНи слънчоглед" .. . увеличение на яркостта поете 

пено стават белезникакви със 
златисто-жълти 
Практическото значение на 
проучванията на сребристите 
облаци е свързано с генерал
ния проблем „Слънце-Земя” 
— изследванията дават данни 
за динамиката и физическите 
свойства на най-високите сло
еве на атмосферата.

Сребристите облаци са обра 
зувания на най-горните слое
ве на земната атмосфера — 
на височина от 72 до 90 км. 
Те се наблюдават по здрач. 
Облаците са прозрачни и яр- 

според

Сребристите облаци са из
ключително красиво и рядко 
природно явление. За първи 
път то е било наблюдавано 
над Антартина от чехословаш
ки учени, участвували в рабо
тата на третата съветска ан
тарктическа експедиция. От 
1966 г. в селищата Мирний 
Молодьожний и Новолазарев- 
сний е установено денонощно 
наблюдение.

( — Па не знайеш ли бре за това чудо.
Задругата у Смиловско поле поора слънчо- 

, глед пролетоска. Никну слънчоглед по по
лето да му се ненарадуйеш, ама 

, кой да га окопа 
( оБеси се и не пъркну . . . Човеци намлати- 
( ше канте и кантезайтин, а они, човеци дру- 

Бе си работе гледаш, на слънчогледат забо- 
* варише . ..

Ка ми Гога това каза реко са чидем у 
задругуту да проверим. Улазим и право при 
управникатога. Одма диго тоягуту и реко:

1 — Бре, дете що не копаете
дат у Смиловско пол>е?

— Дедо Манчо, да ти кажем право ни- 
йе га поорамо, да си изпълнимо планат. 
Толко ни беше предвидено по планат да по- 
сейемо слънчоглед. Ако га бейомо окопали, 
тегая требеше да ни се отворе друБе рабо
те: пърсканье, чистеше, братъе, па цеден> на 

| зейтин и друБе работе. Що да си създавамо 
теквея главоболзе кига заплата ми независи 
од йедън смиловски слънчоглед.

Рече ми това детето и се улови за слу- 
шалКуту на телевонат. Поче да орати, а я 
узо бастунат и си излезо од канцелариюту 
верно се бео ОБЕСИЛ КО СМИЛОВСКИ

оттенъци.

ли нема 
слънчогледат закържля,

костта им се мени 
стадия на образуването и раз 
витието им. При намалена яр- 

гьлъбово-сини, скост те са

★ХулишрКАНОНИК, поканен да дър
жи проповед в катедралата, 
казва на главния свещеник:

— Аз ще поднесе на паст
вата доза от мляното на чо
вешката доброта.

— Кондензирано, надяваме 
се — отговаря главният све
щеник.

Не ти ли струва, прия- 
известен ле-телю — казва 

нар на автомонтьора, 
ти вземаш за ремонт на коли 
не по-малко, отнолкото аз за 
спасяване живота на пациен
тите си?

сдънчогде- че
— Какво иснаш, братче или 

сестриче?
— Искам пони, ано това ня 

ма да затрудни мама. — Да. н0
докторе, че имате работа ви
наги с един и същ модел.

вие забравяте.

★★ ★— Нетер, баща ти оздравяВъзрастен господин, изчан- 
вайни голямо траурно шес
твие, пита малкото момче до 
него:

— Кой е умрелият?
— Човенът в саркофага, го

сподине.

ли? Съпруг, страстен поклоннин 
на антики, се връща у дома 
си и възбудено казва на же 
на си:

— Франсоаз, днес видях ин
тересен стол в стил Людовик 
XII. Реших вече 
купя след две седмици.

— Сега нямаш ли датгатъч 
но пари?

— Не.
— Защо тогава иснаш , 

купиш след две седмици?
—• Все пак имам чувството, 

че още не е достатъчно стар.

— Да. Вечера, като му да
дох да подпише моя бележ
ник, той ме натупа съвсем 
нормално ...

ще го★★
— След сватбата аз всяна 

сутрин събуждах мъжа си с 
целувка.

— А после?
— Само след две седмици 

той си нупи будилник.

Катастрофиралият шофьор: 
— Къде се намирам? 
Сестрата: — Тун е номер

Стая или нилия?
да го
9127.

★
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