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АКЦЕНТИ

ОТ ЛОЗУНГ към 

КОСТШШОСТ
На 27 юни 1950 година Народната скупщина 

на Югославия гласува историческия Закон за работ- 
. з съвети. С този акт се сложи началото на 

у нас — осъществена беше Тито- 
ЮКП да следи свой самостоятелен кон-

ническите
самоуправлението 
ва'| а идея
цепт на социалистическото изграждане. В експозето си 
пред народните представители другарят Тито под
черта, значението на този акт, който след национа
лизацията на средствата за производство през 1946 
година представлява най-важната крачка в револю
ционното преобразование на страната. Говорейки в 
Скупщината другарят Тито смело, реалистично и 
прозорливо заяви:

;— С преминаването на средствата за произ
водство в ръцете на държавата още не бе осъ- 
щствен акционният лозунг на работническото дви
жение — „Фабриките на работниците", защото ло
зунгът „Фабриките на работниците — земята на 
селяните” не е някакъв абстрактен, пропаганден ло
зунг, но лозунг, съдържащ в :себе си дълбоко съ
държание и смисъл. Той носи в себе си цялата 
програма на социалистическите отношения в про
изводството по отношение обществената собственост,

Милош Минич приветствуза участниците на белградсната среща 
БЕЛГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВОпо отношение правата и длъжностите на трудещите 

се и — следователно — може и трябва да се осъще
стви в практиката, ако мислим да изградим социа
лизъм. .. В ДУХА НА ХЕЛЗИНКИДнес, повече от две и половина десетилетия 
от този исторически ден и акт, самоуправлението у 
нас се утвърди като доминиращ фактор в цело
купните обществено-политически отношения. Днес 
самоуправлението у нас стана достояние, право и 
дълг на всеки трудещ се и Уражданйн във всички 
клетки на нашето общество — от базата до Снупщи- 
ната на СФРЮ.

И пак да се послужим с кристално ясната ми
съл на Тито за самоуправлението:

— Това беше в същност нова концепция за 
изграждане на социалистическите обществени отно
шения с опора не върху държавата и нейния апа
рат, но върху преките производители и а вярата не 
във всемогъщието на държавния апарат и неговия 

но в творчеството и инициативата на трудовите

СЪВЕЩАНИЕТО РАБОТИ В КОНСТРУКТИВНА И ДЕЛОВА АТМОСФЕРА
славия както 
чно
поздравя, Аа ви пожелая до 
бре дошли и да ви отправя 
най-добри желания прятно да 
се чувствувате в нашата стоа 
на ив нейната столица Белград.
Белград.

С това подготвително заседа 
ние продължаваме великото 
дело започнато преди две 
години в Хелзинки. Конферен 
цията за сигурността и сътру 
дничеството в Европа произте 
че от положителните проце
си, които все по-ясно се очор 
таваха на нашия континент 
и в света, а и самата тя да 
де силен подтин и по-пълно 
съдържание на тези движения- 
Днес благодарение преди вси

На 15 юни в тържествена и 
делова атмосфера в Конгре 
сния център „Сава” в Нови 
Белград започна съвещание 
то на представителите на 33 
европейски държави САЩ, На 
нада по въпросите на европей 
ската сигурност и сътрудниче 
ство.

От името на Югославия — 
страната домакин на съвещани 
ето участниците на съвеща- 
нито приветствува попредсе 
дателят на Съюзния изпълни 
телен съвет и съюзен секре 
тар на външните работи Ми 
лош Минич, със следната реч: 
ОЧАКВАТ СЕ ОЩЕ ПО-БЪРЗИ 
И РЕШИТЕЛНИ КРАЧКИ

чко на Конференцията за си 
гурноотта сътрудничеството в 
Европа, детантът става дело 
на народите на всички Държа 
ви участнички, към това вси 
чки могат да дадат творчески 
принос, в него всички те виж 
дат свой съществен интерез.

С приемането на Заклюител 
ния документ на Конферен 
цията за сигурността и сътруд 
чеството в Европа —■ който 
представлява цялостен, урав 
новесен, обхватен и динами 
чен документ —. ние поехме 
и големи задължения, за кои 
то съм — всички сме съзна 
телни до най-голяма степен. 
Без оглед дали и до ноя сте 
пен сме доволни от обема и 
темпа, с който през този все 
пак относително кратък дву 
годишен период се осъществя 
ват резултатите на срещата 
в Хелзинки, мисля че никой от 
нас не може да оспорва, че те 
зи резултати станаха състав 
на част на европейската, а по 
широко на международната 
действителйост. За това свиде 
телствуват и усилията, които 
се полагат и едностранно, 
и многостранно тези резулта 
ти възможно по-здраво да 
се вградят в положителните 
международни процеси, за
щото от това до най-голяма 
степен и завиои по-нататъшно- 
то развитие на тези процеси. 
Дълбоко съм убеден а и си 
гурен съм, че и вие всички спо 
деляте това мнение, че де 
тантът може да стане оня 
траен, витален и всеобхватен 
процес, за който говори За 
нлючителният документ на 
Конференцията, само ако тече 
върху основите, които поста 
ви Конференцията. По наше 
мнение тун няма нито алтер 
нативи, а не би трябвало да 
се допусне и връщане назад, 
а също така и сериозни засе 
чки.

от свое ли 
име сърдечно да ви

ллан,
хора.

Югославия първа всвета тръгна по новия 
самоуправителен път на социалстическото си пре
образование. Повече от четвърт столетие ние неу
морно работим върху развитието на самоуправлени
ето, обогатвяваме го с нови форми и съдържания, с 
нови почини и резултати. С това нашата страна даде 
и дава неоценим принос към богатството и разнообра- 

на пътищата към изграждане на комунисти- 
безнласово общество.

на новата Конституция

Позволете ми от името на 
правителството на СФР Юго-

зието
ческо ДИМИТРОВГРАДи вне- 

самоупра- 
него се откриха

С гласуването
на делегатската система нашето 

нов тласък, пред
нови простори на всестранното му развитие. Рабо- 
тничесната нласа зае мястоГО', Поето и принадлежи 
на днешния етап на развитие. Милиони трудещи се 
станаха същински господари на условията, на труда и ре 
зултатите му, които най-последователо се внедряват 
в практиката о провеждането на Закона за ЗДРУП'®- 
ния труд. Това са различни етапи в непренъснатото 
развитие на нашата социалистичесна революция, твор
ческо прилагане на марксизма-ленинизма в нашите

условия-
В хода на подготовната за X конгрес 

издигането и усъвършенствуването на самоулравител- 
ната ни обществено-политичесна система зае централ- 

в дейността, на Съюза на комунистите и 
социалистически сили

В ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ- 
ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

дряване 
вление получи

В рамките на чествуването 
официално ще бъде преда
дено в употреба и едно ново 
уредено помещение за Син- 
диналната и останалите обще 
ствено-политичесни организа
ции в каучуковата промишле
ност „Тигър" в Димитровград. 
Ренонструкция на това помеще 
ние, с доброволен труд е зи 
вършил художнинът и илю
стратор Методи Петров, нойто 
между другото е направил и 
един пренрасен стенопис, сим 
волизиращ самоуправително
сдружения ТРУА 
страна.

В основните организации на 
празникът 

с от-

Денят на самоуправителя в 
Югославия- — 27 юни, в Ди 
митровградска община ще бъ 
де достойно ознаменуван. Въз 
основа 
новете
кален съвет тазгодишното че 
ствуват|е ще бъде в знан на 
двойните Титови и наши юби 
леи —40-годишнината от идва 
нето му начело на Партията и 
85-ия му рожден ден.

Между другото Денят на са 
моуправителите ще бъде по
срещнат с Клуб на самоупра- 
вителите в общината. В тази 
насода всички подготовки ус 
пешно, приключиха, а учреддя 
ването на Клуба ще бъдо до. 
27 юни. По този начин празни 
кът ще се дочана с едно но 
во самоуправително тяло — 
Клуб на сомоупраоителите з 
Димитровградска община.

на програмата и пла 
на Общинския синди

конкретни
на СЮК

място
всички организирани 
Студията на другаря Едвард Кардел „Основите на 
социалистическата самоупраивтелна демокрация” и

се заседание

но
у нас.

на неотдавна състоялотоизводите
на Председателството на ЦК на ■ СЮН, откриха нови 
хоризонти за ноннретна творческа работа върху 
миране на ново съдържание , и форми в системата, 
на самоуправлението и демонратинеския плурелизъм 
за издигането му на още по-висока,: ствп^н'СТАНК0В

в нашата
изна-

сдружения труд 
ще бъде ознаменуван 
чети, във връзна с осъществе 
ните резултати, и подходящи
шрограми.

(На 2 стр.)А. Д.



СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЕЛГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И

В ДУХА НА ХЕЛЗИНКИДелегация на ОР 
Македония посети

бъдеше «"'е ло-бърео и по- 
«Г чКгрХното за
мдание, при всестранното ан 
гажиране и пълната отговор 
ност на всични държави уча 
стнични ще означи нов и зна 
чителен принос към укрепвано 
на доверието в сигурноста и 
всестранното равноправно съ 
трудничество в Европа и в све 
та Искам да ви уверя, че 
Югославия нато страна дома 
кин ще направи всичко да 
обезпечи най'благолриятни ус, 

за възможно по-успеш 
работа на заседанието.

Подготвителното
което днес започва има голя 
мо значение. Задачата на бел 

заседание е поста 
Заключителния 

на Конференцията. Успешното 
завършаване на подготовката 
на това наше заседание ще 
създаде необходимите пред 

за успех на самото

форенцията в Хелзинки убеди 
необходимо

(От 1 стр.)
Ние още се намираме в на

чалния етап на многостранмй 
то усилия за осъществяване 
на целите, произтичащи от За 
ключителмия акт на Конфе 
ренцията за сигурността и съ 
трудиичоството о Европа. Вси 
чки ние сме съзнателни, че 
тук се касае за дългосрочен 
и сложен процес и че е нео 
бходимо този процес да про 
дължи във всични изгодни ви 
дове, които и сами би се при 
способявали към неговото по
нататъшно

Тази 
толкова

След седемдневно посеще 
в СССР и НР Полша на 

18 юни в Снопио со завърна 
делегацията на Изпълнителния 
съвет на Събранието на Ма
кедония начело с подпредсе
дателя на Съвета Благой По 
пов.

ничоство, а в този граници и 
за задълбочавано и разширя 
ване сътрудничеството мож 
ду СР Манедония и Съвот- 
сния съюз на икономическо 
поле, в културата и други об 
ласти. Делегацията бе прио 
та и от председателя на Ми 
нистерсния съвет Аленсей Но 
сигин.

ПОТВЪРДИ 
от нонтинуитет на Кон 

което понастоя

тел но 
стта
фероицията, 
щем осъществяваме с това 33 
седание, което трябва да под 
готви заседанието на предста 
вителите на Д7,ржавите участ
нички, което тази година тря 
бва да се проведе също така 
тук в Белград. Широката ан 
тивност по подготовката за 
белградското заседание пока 

политиче-

нио

По време на посещение 
то делегацията в Моснва с от 
говорни съветски ръководи
тели води разговори за раз 
витието и обогатяването на 
югославсно-съветсното сътруд*

Във Варшава делегацията во 
ди разговори с председателя 
на полското правителство На 
жимйен Олшовсни.

зва изключително
значение, което му се 

придава, а и животворността 
ма онова, което наричаме „дух 
на Хелзинки". Показа

сно ловия
натадвижение, 

наща обща задача, 
о по-сложна затцото

заседание,се, че
ОДИСЕЯТА НА БЪЛГАРСКАТА САМОЛЕТ „АН-24" БЛА- 
ГОПОЛУЧНО ЗАВЪРШИ градското 

вена в акт

Пътниците освобо
дени а нападателят 

арестуван
С РЕШИТЕЛНА НАМЕСА НА НАШИТЕ ОРГАНИ НА 

СИГУРНОСТ ПРЕДОТВРАТЕНА КАТАСТРОФАТА

условия
белградско заседание, а въз 
основа на това следователно и 
за продължаване на усилията 
които раздвижи Хелзинки. Убе 
ден съм, че и на това заседа 
ние в най-голяма степен ще 
дойдат до изява консгнуктив 
ният и положителен подход, 
добрата воля» последователно 
стта за взаимно съгласуване 
на становищата, търпеливо- 
стта и готовността за взаим 
но съгласуване на станови 
щата, по-точно всичко което 
даде възможност и самата Кон 
ференция за европейсната 
сигурност и сътрудничество в 
Хелзинки да доведе до зна 
чителните резултати.

Европейската

Пътниците на българския Следствието по насилствено 
самолет „Антонов-24", който отнемане на българския само 
на 18 юни събота пътуваха лет започнало в Окръжния 
от Видин за София. направиха СъД в Белград. Ц. Димитров 
непредвидена разходна до ще отговаря по член 272 
Белград. Двадесет и двегодиш от Наказателния кодекс, като 
ният автомеханин от Лом, нападател в цивилния аероф- 
Цанно Димитров, принуди е- лот. Югославия е подписала 
кипажа на самолета да се от Конвенцията срещу незако 
клони от маршрута си и по нно отнемане на самолети в 
негова заповед да замине по цивилния аерофлот и според 
посока на Лондон или Мюн- нашите занони и съдът ще 
хен. Тъй като самолетът не ра донесе решение дали ще му 
зполагал с достатъчно гори се съди в Белград, или ще 
во, пилотът Димитър Чокаев бъде предаден /на български

те власти.

«'А ' V ■ *№. -

Делова атмосфера
нонтинуитетът на Конферен
цията е съществена компо 
нента
на нейните заключения и на 
развойния път, който тя на
черта. От белградсното засе

съществуват мрачни сили, но 
ито са противници на детанта 
и които си служат с всични 
средства
кампании до различни 
сци и терористични акции — 
в стремежа си да подкопаят 
отслабването на международно 
то напрежение и да осуетят 
усилията за укрепване на до 
верието, сигурността и между 
народното сътрудничество в 
Европа и в света.

Развитието на обстановката 
в Европа и в света след.Кон

на осъществяването све
товната общественост с голя 
мо внимание следят работата 
на това заседание и очакват 
плодотворни резултати.

иот пропагандни 
нати-поискал да кацне в Белград. 

Нападателят Димитров се съ 
с това временно нац Министерството на външни 

те работи на НР България 
е изназало благодарност на 
нашите вътрешни органи 
чрез посланика на СФРЮ за 
всичко направено, одисеята 
да се завърши без жертви и 
други възможни неприятности.

дание с право се очаква мно 
го. То ще бъде момент да се 
разгледа пътят, който досега 
е изминат и да се постигне 
договор за това нак по пътя, 
който посочва Заключителни 
ят ант на Конференцията за 
европейсната 
трудничество

гласил
8ане.

Пожелавам ви много успе 
хи във вашата отговорна ра 
бота.

Поръчението на Милош Ми 
нич бе поздравено с аплоди 
сменти от участниците в сре 
щата.

На белградското летище, «ъ 
дето било одобрено призем 
яване на самолета, Югослав 
ската служба по сигурност, 
гвърде бързо действувала. За 
късо • време похитителят бил 
разоръжен, а пътниците осво 
бодени.

сигу|>ност и съ- 
■ропа в

Както разказват пътниците 
и стюрдесата на самолета, Ди 
митров се зананил, че ще 
застреля стюрдесата, ако не 
му се удовлетвори на жела 
нието. Един капитан от Бъл 
гарската армия се опитал да 
го вразуми, но нападателят 
стрелял по посока на напи 
тана.

Вилко Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз
Ч

НА КОРМИЛОТО✓

Няма съмнение, че Йосип 
Броз до голяма степен дъл 

благодарност на Георги 
Димитров за оказаното му то
гава доверие. За нянои хора 
от Коминтерн ЮКП била вече 
отчислена.

едно писмо от Моснва, дати 
рано на 1 декември 1938 го 
дина Йосип Броз подчертава 
голямото значение на работата 
и дейността 
дането на

волюционно движение от тота
под ръководството на йо 

сип Броз и ЦК на ЮКП,
могло да бъде 

легално и дефинитивно, 
вече временно 
висимо. Възнинвайки от своя 
та база Ръководството 
ва движение е било 
та и е действувало 
телно. С това
ги се утвърждава революцио 
нният образ на Йосип Броз, 
който са влияели върху него 
за да се получи чистият фе 
номен за формиране на един 
революционер. Навярно ние 
много подробно проникнахме 

събитията, допринесли 
оформяването

важи
кое

ТО Цялостно
на ЦК, провеж 

заседания и прие 
мане на решения за текущите 
проблеми и без Тито. „С 
се е задържала постоянността 
в работата на върховната 
ва...

«ЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия

а не 
става незаНАЧЕЛО НАСЮК И защо тогава да 

на Йосипне се даде шанс 
Броз, особено когато заявя 
ва, че това няма нищо да 
коства. А доверието на Гвр- 
ги Димитров в Йосип Броз 
имало

това на то

101 в страна 
самостоя 

веднаж за вина
упра

което е от голямо зна 
чение, „В същото писмо йо 
сип Броз осведомява 
другари във временното 
водство, че им

свое основание. Ста- 
рият революционер го позна 

по непосредствената му 
дейност, а освен това нато че 

с класовия

По. повод 40-годишния'.- своите 
Ръно

вести от Таткото"°тоест отбНо 
минтерн.

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
и отговорен

стоян*сганнов
Технически редактор
БОГДАН НИКОЛОВ 

Телефони: директор — 
44-454, Редакция 46-845 

администрация 46 843 
Годиш ея абонамент 60. 

а полугодишен 30 
динара

Текуща сметна 
42400-403-9529 
СДН — Ниш 

Печатница ,3ун Наред
иш", Ст. Паунович 
МП — Ниш

юбилей от идва.

(1937—1977) .иг-85,ия му, 
рожден ден в „Брат
ство" в лоьече броеве 
ъ ■> публикува част- т 
книгата на Вилно Вии- 
терхалтер „По жизне
ния път на Йос|*п 
Броз’’. Б тази част на ннм 
гата под название — 
НА КОРМИЛОТО се го
вори за годините, нр- 
гато другарят Тито за
става начело и а Парти
ята и я готви за съд- 
бонооиите историмесни 
събития на НОБ и На
родната революция.

П вал

I ли си инстиннт 
усетил, че това е същинският 
човен. И не се излъгал. . Тази вест сигурно е преди 

звикала буря от възторг сред 
активистите в страната. В отго 
вор на писмото от 1 
Иво Лола Рибар 
ше: „Драго ни 
положително 
са. Затова 
другари, и чудеса 
вим".

в за
По време на своето пребива 

в Москва Йосип Броз не 
прекъснал контанта 
страната. Разменените 
писма между него и ЦК (връз 
ката бил Иво Лола Рибар, кой 
^ поддържал

на този образ.ване декември 
на нрйя пи 

е- че Дядото 
.въпро 

побързайте 
ще напра-

^Тобхадаи„оТОДосеЯгаа събития 
та формираха Йосип Броз. 
Отсега със силата на 
стта си, много

си със 
тогава

е решил
сега лично

„ повече отколко
™ „пРеди т°й ще влияе 
ХУ събитията в политическия 
и обществения живот на Юго 
славия. Ето защо събитията, 
които ще последват 
ШШ1 отнолкото досега мо 
жем Да обясняваме 
стта и 
Броз.

то кореспонден 
поназват нак през то 

трудно време временният 
ЦК успешно изпълнявал своя 
та функция. Това е доводът в 

на йосип Броз за 
правилността 

му и реалността 
на предложенията му. Така в

цията)
ВЪРва

Нито_ Лола Рибар, 
би и йосип Броз 
са били съзнавали 
достатъчно съзнавали, 
дото по-точно е 
правено е било

а може 
по това не

Ръцете
потвърждение на 
на работата

или не са 
не „чу 

сторено. На 
основното Юго

I! много
повечеШ М *

с лично 
харантера на йосипславското прогресивно й ре-
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ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕИ В БОСИЛЕ ГРАДСКА ОБЩИНА

Успешно чествуване
Комитетът за

ИЗВОДИ НА ЗО-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕПТВОТО НА ЦК НА СЮК

основа ЗА ДЕЙНОСТТА В ПОДГОТОВКАТА 

ЗА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК
чествуване на 

четмрдесетгодишнаната от
ворено е съдържателно и бо 
гато да се чествуват Деня на 
боеца и Деня на въстанието и 
да отпочне подготовката за 
чествуването на 8 септември 
— Деня на освобождението 
на Босилеградска община.

Чествуването на 4 юли — 
Деня на боеца ще се орга 
низира съвместно с Търго.ви 
шка община, а главната мани 
фестация ще се състои на ис 
торическа местност Буков 
рид. Също така на този ден 
Босилеградските горани ще 
вземат участие на събора на 
гораните на Сърбия, който

идва
не на другаря Тито за гене 
рален секретар на Г1артията 
и 85-ия му рожден ден при 
ОбщинскИя
в Босилеград, анализира 
ведените досега тържества в 
чест

туцията. Закона за сдружения 3. Изхождайки от пложения 
труд и други системни закони та на това заседание, органи 
и обществени мероприятия. зациите и ръководствата на 
Целта на обсъждането е съ СК, заедно с всички органи 
блюдаване на възможностите зирани социалистически сили 
и създаване на условия за по- — със Социалистическия 
нататъшното развитие на наша съюз, със Съюза на синдика 
та политическа система, начи тите, със ССЮМ, с другите 
на за действуване на СЮК обществено-политически орга 
и осъществяване на водещата низации и обществени органи 
му роля в съгласие с промени зации, с делегатски скупщини, 
те в общественогинономичесни самоуправителните и държав 
те производствени отношения ните органи, със съюзните, 
з самоуправителната структу- републиканските и областните 

с нуждите за укрепване и съвети, с професионалните, 
развитие на демократически научните и другите институ 
отношения и демократическа ции — трябва да насочат ак 
практика в целокупното соци тивността си към разработка 
алистическо самоуправит^Лю на откритите проблеми на на 
общество. шата политическа система и

възможностите на нейното по
нататъшно изграждане.

1. Председателството на ЦК 
на СЮК — изхождайки от еди 
нодушно изразената подкрепа 
в дискусията — приема увод 
ното изложение и студията 
на Едвард Кардел „Основите 
на политическата система на 
социалистическата самоуправи 
телна демокрация” като осно 
ва за активността на членове 
те, организации и ръководства 
та на Съюза на комунистите 
в подготовката за XI конгрес 
на СЮК и в по-нататъшната 
теоретическа и практическа ра 
зработка на политическата си 
стема на социалистическото 
самоуправление..

комитет на СКС
про

на двойния юбилей и 
че въпреки изве 

слабости, главно са ус 
пешно организирани. 

Изхождайки

констатира, 
стните

от програмата, 
според която до нрая на го 
дината трябва да се прове- 

още редица манифеста
ции, Комитетът 
ангажиране от компетентните 
организаци и ръководители.

Съгласно това.

дат
Търси пълно

традиционно се провежда на
в. в. раВласина.дого-

ОТ ГРАНИЧНИЯТ СЪБОР НА„СЛАВЧЕ”

30 хиляди посетители — 
при хубаво време

Въз основа на постигнатото ки, сувенири и питиета. По 
споразумение между правител решение на представителите 
ствата на СФР Югославия и на банковите органи на две 
НР България за провеждане те страни обмяната на един 
на югославсно-българските гра лев се вършеще срещу 8,5 ди 
нични събори, на 19 юни се нара. 
проведе граничен събор на 
местността „Славче" край Бо
силеград.

С изпълнение на национал

2. Разглеждането на тази про 
блематика 
дължение на обсежните обсъ 
ждания и активност на СК и 
на всички организирани социа 
листически сили в общество 

водени в хода на подго 
товната, донасянето и провеж 
дането на решенията на Десе 
тия конгрес, на СЮК, Консти

представлява про
Необходима е постоянна ак 

тивност
блюдаване и анализ на състо 
янието
на нашата обществена практи 
ка и политика, от които зави 
си развитието на социалисти 
ческата самоуправителна демо 
крация.

на СК за реално съ
4. Поради значението на про 

блематината и въпросите раз 
движени на заседанието, Пред 
седателството на ЦК на СЮК 
реши за следващото заседание 
на ЦК на СЮК, което ще се 
състои до края на тази го 
дина, да се подготвят полити 
чески становища за усъ- 
вършенствуване и издигане на 
политическата система. Подго 
товната за това заседание ще 
извърши формираната въз на 
предишното заключение на 
Председателството на ЦК на 
СЮК комисия-

във всички области
то,

В продължение от три ча 
са на пространната съборян 
сна естрада бе изпълнена бо 
гата и разнообразна художес
твено-музикална програма, ко 
ято предизвика голям инте 
рее всред г*осетителите. С под 
брани народни и естрадни пе 
сни и танци настъпиха култур 
но- художествените дружества 
от Лесновац и Кюстендил.

НИШ

Никола Любичич и Душан Чкребич 
посетиха региона

ОСВЕН НИШ ВИСОКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПОСЕТИХА И 
ПРОКУПИЕ

ните химни на двете държа 
ви, границата бе отворена в 
6, а затворена в 17 часа. На 
събора участвуваха около 30 
хиляди посетители 
страни.

Търговските

от двете

предприятия
от двете страни продаваха вси

В. В. гиона и Нишка общийа, както 
и в Машинната и Електронна
та промишленост, с обществе 
но-политичесния актив на Про 
купие, нъдето посетиха фа 
бриката за цветни метали и 
фабриката за филц и азбест.

чки видове хранителни сто Армейският генерал Никола 
Любичич 
на народната отбрана и инж. 
Душан Чкребич — председа 
тел на Изпълнителния съвет 
на Скупщината на СР Сърбия 
с група съюзни и републикан 
ски ръноводители от 20 до 
22 юни т. г. посетиха Нишки 
регион.

5. Председателството на ЦК 
на СЮК задължава Изпълни 
телния комитет, съвместно 
с ръководствата на обществе 
но-политическите организации 
и останалите политически фак 

В Ниш и Прокупие високи тори на равнището на феде 
те ръководители посетиха ня рацията, накто и в договор
кои казарми на ЮНА, както с републиканските и областни 
и няколко културно-историче те ръноводства, да организи 
ски паметници в двата града. ра по-нататъшне работа вър

съюзен секретар

— шеф на СССРЛеонид Брежнев
На 16 юни т. г. Върховният 

съвет на Съветския съюз за 
нов председател на Президи
ума на ВъРХОвния съвет на 
СССР избра Леонид Брежнев, 
генерален секретар на ЦК на 
КПСС.

Както е оповестено досегаш 
ният председател на Президи 

Николай Подгорни зами 
в пенсия,-

С това Леонид Илич Ьреж 
нев като ръководител на пар 
тията стана и фактически шеф 
на съветската държава. Нико
лай Подгорни не е присъству 

заседанието на Върхо 
съвет.

вал на 
вния

Неотдавна най-висшите пар 
тийни органи на СССР прие 
ха решение за тази промяна 
във върховете на ръководство 
то на Съветския съюз.

По време на посещението 
Любичич и Чкребичдругарите 

водиха 
но-политическия

разговор с общесте 
актив на Ре Ст. Ст. ху тези въпроси.ума

нал

в Прага и Чехия про 
за германски про

година. От Русия с параход за 
минал в Авър, а оттам през 
Швейцария за Югославия- 
Във Венеция слязъл от вла 
ка и се качил на параход за 
Сушак, защото там контро
лът бил по-слаб отколкото при 

на сухоземна

стигнал 
възгласил 
текторат, а Словакия за неза 
висима държава. Без да пое 
ме Дъх Хитлерова Германия 
настъпва по-нататък и военно 
и дипломатически. Герамнски- 
те войски окупират Мемел, а 
дипломацията с ултиматум тръ 
си от Полша Гданск. Над 
испанската сцена се спуска 
завесата на разгрома на репу 
бликата. На 28 март войските 
на Франко навлизат в Мад 
рид. Мусолини окупирал Ап 
бания на 7 април. По такъв 
начин още повече отколното 
досега Югославия се озова 
ла в клещите на силите на 
Оста.

обобщава всички 
тезиси на Иосип

резолюция 
досегашни
Броз за насоките политиката 
на ЮКП_по това време по от 
ношение на широкия, всъщ
ност антифашистки 
тичен фронт, за единството на 
синдикалното и работническо преминаването 
то движение, за помощ на та граница- 
размаха на младежкото дви 
жение,

с листата на опозицията. 
В някои места листите на пар 

на трудовия народ по 
болшинство от гласове 

- I демо 
кратичното, антифашисткото и 

настрое-

днов политическия 
на Югославия към 

на 1938 година — избо

Централното 
фокус
нрая
рите за скупщина — доносят 

неуспех на прави 
на Милан СтояДИ 

победа без

тията 
луч ИЛ и. 
те. Изборите показали демокранеочакван

телството 
нович. Слабата

на терора на всесилната 
и жандармерия всъ 

представлява пораже 
За Милан СтояДИНОвич ли 

била катастрофа.

антимилитаристично
на югославските народи, 

никой вече не е мо- 
спре. За К)КП избори 

били момент цифрово

ниеоглед 
полиция 
щност 
ние.

които 
жал да за възможно по-ле Това било през тъжната след 

форми на работа на Мюнхен европейска пролет,
и за теоретическото В Югославия се сменявала
на кадрите й- и та гарнитурата на властта. В на

получава иМпри чалото на февруари Корощец,
Спахо и Драгиша Цветкович 
предизвикват сваляне на пра 
вителството на Стоядинович и 
както вече казахме на 5 февру 
ари 1939 година Цветкович об 
разува ново правителство с 
цел да потърси компромис с 
Мачек. Преди това — през ЯНУ 
ари — Мачек вече предприел 
мерки в своите собствени ре 
дове да смекчи радинално- 
стта на исканията на своите 
депутати с оглед на по-нататъ 
шиите си отношения с Белград. 
Италианската дипломация вър 
шила натиск на Югославия да 
получи съгласие за онупация 
на Албания- Тя отишла тол

те не
да покаже своята сила и влия 
ние, обаче

своите акции навсякъде се 
чувствувала. Особено се виж 
дало нейното влияние върху 
селяните, което било твърде 
охрабряващо. Радикалното пре 

на масите още по 
когато

гал ни 
партията 
издигане 
зи резолюция 
матур на Сенретариата на Ко 
(минтерн.

това е
Вождът забравил, че основни 

на политическата иг 
ра все още държи дворецът- 
Не минали и два месеца от 
изборите, на 5 февруари 1939 
година Драгиша Живнович об 
оазувал свое правителство с 
мандат да се опита да напра 
ви спогодба с Влатко Мачек, 

хърватската буржо

тя действителночно
вте ниики

Йосип Броз вече можал до 
страната за да 

реалността на онова, 
е застъпвал, и за 

през кой

образование 
вече ще се прояви, 
след няколко 
разформира Сдружената опо 
зицияа която никога не е би 
ла някаква по-здрава полити 
ческа формация, но тъкмо из 

на маси

все върне 
покаже 
за което се 
да спази срока, 
то това могло да се проведе. 
Обаче не е напълно сигурно 
кога той 00 завъРЩа в стра 
пата. Според всички досегаш 
ни фактически материали и ло 
гичния извод въз основа на 
документите, Йосип Броз през 

и Париж се завър 
страната някъА0 около 

1939 година. Това е 
Владимир 

в ..Приложенията за 
така:

и на Чехосло 
вакия и на Албания ЮКП по 
среща с мобилизация на сво 

челнове, работническата 
класа и младежта, с излизане 
на улиците и с демонстрации. 
ЮКП спасява демократичния 
образ и честта на югославски 
те народи и в този час. Та 
зи предателска, подла полити

месеца ще се Окупацията

относно с
азия- ите

се знае, че за денем 
избори са били за 

4 080 286 гласоподатели, 
на избирателните

3 039 041 или

Днес
врийските 
писани 
от които 
ста излезнали

раз на движението 
те в ляво.

ме
Това, което било същността 

на разговорите между Димит 
и Йосип Броз на 20 ок 

излиза
ЛениградЛистата на пра 

1 643 733
ка, която се примирява с 
окупацията на Албания пром 
1 но признава правителството 
на Франко и по това вече тра 

време не желае опора 
от Съветския съюз, дефинити 

сред

74,48 на сто. 
вителството получили

54,09 на сто, а опозицията 
1 364 522 или 44,90 на сто от 
гласовете. Третата листа на 

получила

ров нал в 
20 март 
завъРЩ390- 
Дедиер I 
биографията описва

1939 година, 
Комитерн най-вероятно 

на Секретари 
коми-

томври 
пред
на заседанието

на Изпълнителния 
тет на Комиитерн от 5 януа 
ри 1939 година. В този про 
междутък от време Иосип

кова далече, че рекомпенза 
ция за тази услуга на Юго 
славия предлага подкрепа за 
завземането на Солун. В Сло 
вакия Тисо Н9 13 март 1939 
година образувал свое марио 
нетско правителство, на 15 

войски ону

коетоили
ата

гично
Льотич в„От СССР Тито пристига

страната в началото на март
Имал е фалсифику

Димитрие
30 739 или 1,01 на ... ппиагал в превеждане

Партията на трудовия. Броз " “ ^внп %у,
народ не е излезнала със са то Р^я ^ &

тяр т;* юна.ггг:
“излТзмГанционно зае\ немврийска резолюция. Гази

сто от гла' вно се номпромитира
По това време Драгинарода, 

ша Цветнович
совете. 1939 година.

шведски паспорт на име 
Джон

Нарлсон, инжинер, роден 
Стокхолм на 23 денември 1897 март Хитлер

като личност 
е схващан сериван март нацистките 

пирали Чехословакия, а на 16 
помпезио при

от никого не 
озно.

Александърто на
в (Следва)

зана
и-ьде СТРАНИЦА 3
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АКЦИЯ, 

ОКАЗВАЩА 

ВЛИЯНИЕ 

НА ВСИЧКИ

В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

Възход на само
политическа

за Тясната 
лост, 
порни
то развитие на 
ните

Трябва да се 
изминатия г 

всеки работник 
„минал" през работата 
управителните органи.

Днес в три стопански орга
низации действуват ра(ютни^
чеСни съвети, както и в основ 

организации на сдруже 
труд. Първият работни 
съвет е оформен преди 

в Автотранспортното 
Босилеград.

Развитието на работническо 
то самоуправление в Босиле 
градска община бележи не 
прекъснат възход. Днес само 
управлението става силен сти 

трудещ се в 
разрешаването на най-съще
ствените въпроси, които са 
от интерес за трудовата ор 
ганизация и поотдеделно за 
всеки.

От около 1300 работници в 
стопанските и извънстопамски 
организации о общината, поч 
ти всички са включени в 
бройните самоуправителни ор 
гани. И всеки о член на тру 
дова общност

самоуправителен орган, кой™ 
във всяка организация непо 
средствоно решава важни лъ 
проси.

Фактите говорят безсъмно- 
нно за големите резултати по 
стигнати в самоуправитслнага 
дейност и в непрекъснатото 
изостряне на отговорността но 
всеки в самоуправителното ре 
шаване.

От особено 
в самоуправителните 
и в ръководствата им в Босиле 
градска община има 
вече млади хора. Това говори 
за доверието към младите ра 
ботници, но същевременно и

твъРАе отго
понататъшно

самоуправител

да поемат 
задачи за

В тазгодишната акция „Младият работник-самоуправи- 
тел" в научуковата промишленост „Тигър” в Димитровград 
най-добрите, са Димитър Каменов и Иван Станков. Какви 
резултати са осъществили и какво смятат за най-важно в 
тазгодишната анция.

отношения- отбележи, че 
почтимул за всеки период 

в общината е 
на само

в

— Най-съществено 
то в тазгодишната акция бе 
ше увеличение на производи 
телността и подобрение каче 
ството на труда, изтънна Ди 
митъР Каменов, работник в 
трудовата единица за обувки. 
Сега вече положително мо 
жем да кажем, че акцията 
цялостно се афирмира и бу 
ди интерес не само сред мла 
дите, но и сред всични ра 
ботници в организацията. 1'ова* 
потвърждават и резултатите 
— увеличена производител
ност, подобрено качество на 
всични изделия, значителни и- 
номии на материалите, намале 
ни стоки от второ качество 
и прочие. Анцията трета годи 
на трае цяла година, докато 
преди се провеждаше само 
по-няколно месеца, каза Ди 
митъР Каменов.

значение е, че 
органи

ните
все по ния

чески 
15 година 
предлриятие 
Това е и началото на всестра 
ината самоуправителна дви- 
ност в тази важна за Босиле 
градска община стопанска ор 
ганизация- _

Досегашният опит от раоо 
тата на самоуправителните ор 
гани потвърждава, че те са 
онзи мощен фактор, който 
мотивира работника за нови 
успехи и издига личната му от 
говорност. Осмислязането на 
самоуправителните отношения 
в общината сега получава о- 
ще ло-голям импулс с рра 
лизирането на Закона за сдру 
жения труд, който всъщност 
е мощно оръжие в ръцете на 
работника — самоуправител.

Разбира се, през изтеклия 
период в развитието на само 
управителните отношения в 
Босилеградска община не е 
всичко вървяло безпрепятстве 
но. Напротив, от време на вре 
ме, в отделни организации 
случвали са се застои и де 
формации в работата на само 
управителните органи. Но ви 
наги с принципната намеса 
на Съюза на комунистите и на 
останалите организирани со
циалистически сили, слабости 
те са преодолявани, а самоу 
правителните органи укрепвали 
своята позиция.

в
най-висш

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕ
ГРАД

Чествуван патрон 

ният празник
Димитър Каменов

ще остане светъл пример 
съдействие в борбата сре 

враг, за брат

На 18 юни основното учили 
ще , Георги Димитров" в Бо 
силеград тържествено честву 
ва своя патронен празник. По 
този повод в училището се 

тържествено

ло на Закона за сдружения 
дад и т. н. Доволен съм, че 
Между 200 девойки и младе 
жи аз 6ях провъзгласен за 
най-добър. Това за мене о гол 
ямо признание и подтик и за 
напред да бъда активен на 
всички полета, каза Станков.

на
щу класовия, 
ско сътрудничество, мир, раз 
бирателство и хоци^изъм — 
каза между другото Стойнев.

В продължение на програма 
та учениците от шести клас, 
подготвени от преподавателка 

ПЕНКА РАДОВАНОВА, из 
пълниха рецитал, посветен на 
другаря Тито. Също така бяха 
изпълнени песни, стихотворе 
ния. едноактовки и друго.

На нрая на тържеството бя 
ха връчени грамоти „Вук Ка- 
раджич” на отличниците МИР 
ЯНА ДОЙЧИНОВА и ДРАГАН 
СТОЯНОВ.

В рамките на чествуването 
на патронния празник бе от- 
нрита ученическа художестве 
на изложба, подготвена от 
РАДКО ДИМИТРОВ, препода
вател по художествено възпи 
тание.

Нужно
Каменов

е да изтъкнем, че 
не само тази година 

между най-добрите. И ми 
налата година беше 
първите десет най-добри мла 
ди работници-самоуправители 
в организацията, 
също, заедно с Финика Ни 
колова, най-добър млад работ 
ник-самоуправител. А на успе 
пеха оказват влияние ос 
вен успешните трудови резул 
тати и редица други неща. Ка 
менов показва

събрасъстоя
ние с културно-художествена 
програма. В присъствие на об 
ществено-политичесни ръково 
дители
ският нолектив, родителите и 
учениците, тържеството откри

е
мелду

от общината, учитол та

по-миналата
училищния Х0Р с национал
ния химн „Хей славяни!”.

За жизнения и революцио 
нен път на Георги Димитров 
— бележит български и све 
товен революционер, чието 
име носи училището, говори 
ЛАЗАР СТОЙНЕВ, изпълняващ 
дължността директор на учи 
лището.

— С името на Георги Дими 
тров са свързани светлите 
страници на югославсно-българ 
ските отношения, а 
ничеството му с другаря Тито

голяма актив 
на обществено-политиче 

ското поле, в самоуправителни 
те тела на организацията, в 
спорта.

ност

както и във всички 
акции, организиранитрудови

от младежта в града или орга 
низацията.

Иван Станков, заедно с Ка 
е също

СътрудИван Станков В. В. В. В.менов,
вънредни

показал из
Станков тази година е пред 

ставлявал организацията 
„Седмата трибуна на младите 
в Сърбия", която на 28 и 29 
май се състоя в Шабац. Пред 
ложен е и за член на Съюза 
на комунистите, а всичко това 
е значително признание за то 

млад машинен техник в

резултати. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОС ОТАРАНДЖЕЛОВАЦ И ДИМИТРОВГРАД ОБИКОЛИХА

Находищата^ на огнеупорна 
глина край Бребевница

След извънредните 
тати получени в изследвани
ята на огнеупорна глина в 
онолността на Бребевница, на 
ходищата посетиха предсе

на
— Достатъчно е това, че ак 

цията, в ноято са включени 
над 200 младежи, или все 
ни пети работник в организа
цията, раздвижи младите и бе 
ше значителен подтик за по
добри резултати. А те са на 
лице и няма нужда да ги 
повтаряме. Но не само резул зи 
тдтите, но и това, че с помощ каучуковата промишленост 
та на акцията ние младите Димитровград, 
се борим за по-нататъшното 
развитие и укрепване на де

резул пович и ннж. Борис Борисов, 
както и Ръководители на мина 
та „Шамот” от Аранджело- 
вац.

Както

По време обиколката 
тата, където са 
мите находища 
изследва,

на мес 
предполагае 
и където се 

отговорните лица 
от Димитровградска и Аранд 
желовашка община 
ха и разговори с геолозите 
и останали участници 
дванията.

в неотдавна писахмедателите на общинските скуп в нашия I 
щини от Аранджеловац и Ди Бребевница

вестник край село 
са в ход геоло

изследвания, 
провеждат Заводът за геоиз 
следвания от Белград и спе 
циалисти

лроведо-
А. Д. гическимитровград — Радован Филм които в изсле 

Заключено е да 
се уснорят изследванията, с 
цел час по-скоро да се полу 
чат конкретни резултати, от 

мина за огне 
упорна глина край Бребевни 
ца. А това би 
на дефицитарна 
се получава и в

от мината „Шамот" 
Аранджеловац. Въз 

на проученото досега, има из. 
гледи че в околността 
бевница

в основа
носно открие

на Бре 
има глина с каче-

значило, че ед 
суровина ще 
нашата стра-

А. Д.

ство, наквото няма в стра- 
за нуждите на 

се внася.
ната и ноято 
индустрията на.

Общинският синдикален съвет — 
Димитровград

трудещи се 
и самоуправители 

ЧЕСТИТИ

на всички

Деня на самоуправи-
27 юнителя

с пожелания за нови успехи 
в строителство на ноптртл самоуправително соеГи^ли 
етическо общество циалив Бабушница
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РАЗГОВОР С АГРОНОМА

обществена ; ИМА ЛИ РАБОТА
ХРОНИКА 'СЛАБА РШ1АТА- ГОЛЕМИ [РИЖИ

ЗА ЛЕВКА?Малините са твърде разпро 
странена култура в Димитров 
градска община. Кооперация
та доста успешно сътрудничи 
е частните: 
производители на малини, а 
особено в село Поганово 
' — Проблемът с малините

винаги е бил свър
зан с лошия, почти никакъв 

" Път до това село — заяви 
другарката Снежана Пейчева, 
агроном в ■,.Сточар". Шофьори 
те отбягват 
малините

нати 
ности 
транспорта.

миналогодишните труд 
около изкупването и

Но въпреки всични трудно 
СТИ ДЪЛГОГОДИШНОТО сът|Ьудни 
чество между нооперацията 
и малинопроизводителите и та 
зи година обещава положите 
лбн

КАКВО КАЗВАТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ЛЕВКАНА РАБОТАселскостопански
Във връзна с настаняването 

на Левка Радойнова на рабо 
та и нейната молба до Об 
щинската скупщина* обърнах 

— Що се касае до яг°Дите, ме се към най-компетентните
те повече пострадаха откол в Димитровград,
кото малините — продължи Ето техните изказвания: 
другарката Пейчева. — Навре — Левка Радойнова е реги 
диха им студовете през ап стрирана в на1|хата служба от
рил и неотдавнашните Дъж април 1973 година — казва дру
дове. Миналата година изку гаря Ваел Гъргов, от Самоу
пихме около 23 тона ягоди, правителната общност за на
а сега и тяхното количество станяване на работа. — През
ще бъде резко намалено — тези години е конкурирала око

ло 20 пъти и то на места, 
където не се търси определе 
на специалност. Досега оба 
че не е получила нито един 
положителен отговор. Причп 
ната за това е, че няма ос 
новно училище, което се пред 
вижда в Общественото само 
управление за настаняване на 
работа. А в някои случаи и на 
предналите и години са пречна 
за това.

молбата. Там казаха, че тя ТО. При това тя посочва име 
има нъща и имот в Горна нна на лица, които имат и
Невля и че те не се грижат имот на село и нъщи и зае
много за своето имущество ти в семейството и по-малко
на село. Някои хора мислят, членове в семейството и въ-
че на работното място ще прени това те са приети на ра
се отнася като към имуще бота. Значи насае се за това
ството, 1 което има на село дали се опазват критериите
— каза Тодоров. на Самоуправителния договор

Това са' думите на тримата за настаняване на рабоат.
най-компетентни около настаня Трябва да признаем, че 
ването на Левка Радойнова, семейството на Левка Радой
Никой от тях не отрича, че нова не е в. добро материално
тя не трябва да работи — Ле положение. В случая не е ва
вка има право на работа. жно дали мъжът или жената
Тук обаче се посочват някои (има значи много семейства
неща (защо не работи мъжа където работят и двамата] тря
й, има имот на село) • които бва да получат работа. Изпъл
не са за подценяване и тези нителния съвет правилно по-
фанти трябва да се имат стъпи нато даде предложение
предвид когато се. настаняват на Кооперацията да приеме
хората на работа. Никой от л0 Левка на работа. Надяваме се,
сочените другари, обаче не че Кооепарацията няма да
се . спира на фактите, които се държи към формалната
тя изнася в писмото до Из страна на въпроса, да й тъР
пълнителния съвет. Тя тъкмо си свидетелство за завъР
това посочва и ТВЪРДИ, ЧЕ НА шено основно училище. Лев
РАБОТНИТЕ МЕСТА ИМЕННО на иска работа като общ ра
СА ПРИЕТИ ХОРА, КОИТО И- 
МАТ ПО ДОБРО МАТЕРИАЛНО 
ПОЛОЖЕНИЕ В СЕМЕЙСТВО-

в
Поганово резултат..

да прекарват 
по сегашния път, 

а най-смелите след нянолко 
тури остават с колите в де 
фект. Следователно, ние не 
можем да прекарваме мали 
ните в хладилници, но в • бъч 

в които поради лошия 
транспорт плодовете бързо про 
•падат. Пазарът не се нуждае 
много от такива 
цената им не е много добра.

* Според Пейчева 
ната реколта на 
следствие на априлските сту 
дове с Повече от 30 на сто 
е под миналогодишното равни 
ще. Но с това не са премах

с 30 — 40 наето. Ягодата е 
повече търсена от малината 
и при наличието на добро шо 
се до този

■ ви,

4‘*

плодове, а и район и доходни 
кооперативни отношения меж
ду производителите този отра 
съл има добра перспектива в 
този край-

тазгодиш
малините

Д. С.
----- Ранно Ставров, председател

на Общинския синдикален съ 
вет в Димитровград каза:

— Левка Радойнова има и- 
мот в Горна Невля и ние не 
можем това да пренебрегнем. 
Но същественото в случая е, 
че изходът трябва да се тър 
си в друго направление: да 
настаним на работа мъжа й- 

с ръ Това може да го сторим вед 
на обществено- нага, понеже в земеделската 

кооперация ..Сточар” има нуж 
да за овчари. Но той не 
се обажда, а Левка назва че 

за развитието на за- той не годен за работа, с 
което не можем да се съгла 
сим.

ДИМИТРОВГРАД
ботнин и за това' има усло
вия дз бъде приета.

Б. Н. — А. Д.Разговори за развитието на 

занаятчийството ДИМИТРОВГРАД

От строежа на 

водопровода
Неотдавна в Димитровград 

пребивава Раде Борисавлевич, 
секретар на Републиканската об 
щчост за пенсионно иинвалид- 
но осигуряване и Йован Кърко 
бабич, секретар за занаятчии 

_ство в тази Самоуправителна 
г общност. По време на — 

стоя си в Димитровгпад

бабич водиха разговори 
ководителите 
политическата общност и орга 
низации във връзка с възмо 
жностите и създаването на у- 
словия
наятчйството на територията 
на общината.Пре- 

ДС^
гарите Борисавлевич и Кърко

градсния ..Геозавод” ще дава 
80 литра вода в секунда. 

Когато всичко бъде готово 
и приградските му жи и водопроводът бъде пуснат 

в енсплоатация Димитровград 
и посочените му приградени 
жилища ще бъдат осигурени 
с вода за следващите дваде 
сетина

Водоснадбяването с прие 
тият вариант, който е вече 
в изграждане, освен Димитров 
град
лища — Градина, Желюша, Лу 
навица и Гоин дол, ще снаб 
дява още десетина села: Сми 
ловци, Мъзгош, Бребевница, 
Прътопопинци, Одоровци, Гуле 
новци и други.

Водопроводът започва от 
Прътопопински извор или Ива 
нови воденици, и на дължи 
на от оноло 13 километри 
събира водата от всичните из 
вори. По такъв начин капа 
цитетът на резервоара, а смо 
ред изследванията на бел

IV Васно Тодоров, председател 
А. на Изпълнителния съвет в 
__ Димитровград наза:

— Изпълнителния съвет ра 
згледа молбата на Левна Ра 
дойкова и счита за нужно Лев 
ка да се настани на работа в 
Земеделската кооперация ..Сто 
чар". Танова предложение ние 
вече дадохме на Кооперация 
та. Това е само наше пред 
ложение, а окончателно реше 
ние трябва да вземат тру 
довите хора в Кооперацията.

Това е нашето официално 
решение. Но искам да кажа 
и няколко думи във връзка с 
раскванията на Изпълнител 
ния съвет при разглеждане на

СИГНАЛИ- ■

Да не бъде късно... години.
Строежа на този значите 

лен обект е поверен на „Гра 
дня" от Димитровград. До 
днес е завършено изгражда 
нето на резервоара „Лрото 
попинци”, поставени са тър 
бите във вече изнопаните ка 
нали на значителна дължина 
на бъдещия водопровод.

Извънстопанските организаци в Босилеградсна 
община все още бавно работят по практическото при
лагане на решенията на Закона за сдружения труд. 
Бавността се отчита в подготвката за изготяване
не на нови правилници за разпределение на дохода 
и личните доходи, съгласно общите критерии от 
Закона за сдружения труд. Както е известно, от пър
ви янУаРи идната година онези трудови колективи, ко
ито нямат нови правилници, 

лични доходи.
В основните училища и още 

лективи е повдигнат въпроса 
принципа за възнаграждаване според резултатите от 
труда. Досега още не са утвърдени основните и най- 
важни критерии. Разбира се, в лредстоящия пери
од може сравнително много да се постигне. Нужно е 
обаче подготовките да се ускорят а в определянето 
на критериите за възнаграждаване непряко да участву
ват всички работници. Не трябва да се чакат ни 
какви готови решения от други, които след това да 
се препишат. Наистина опит7>т на другите трябва 
да се уважава, нотованеедостатъчно, за да се из
готвят такива правилници, отразяващи 
цифика на един трудов колектив.

Сравнително по-интензивна
колективи в извънстопанските 

за изготвяне 
акти, съгласувани със

труд. В ООСТ на Здравния дом, например, 
проекти на самоу- 

на обсъждане, 
училища нянои от тези документи 

готови, а други се готвят.
И в тази дейност има неоснователно закъсня 

въпреки че има и обективни причини. Напри 
самоулравителните договори за взаимните от 

в сдружения труд не могат да бъдат.из 
докато не се приеме Закона за трудови 

на публично обсъж

А- С.ще получават мини
мални

нянои други ко
за осъШествя ване ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕНИЯНРЪСТ В ДИМИТРОВГРАД

Състезание по първа помощ
и девойни от номунално пред 
приятие ,,Услуга".

Също принлючи още една 
и общински преглед на акция в организация на Чер 

вения кръст в Димитровград, 
на прегледа беше под название .Избираме най- 

хубаво училище". След 
но месечни 
най-добри,

зване на хигиената в своята 
среда, бяха провъзгласени уче 
ниците от основното училище 
в Димитровград и учениците 
Тръсни Одоровци, а на второ 
и трето място се нласираха 
училищата в Желюша и Пога 
ново.

След успешно проведените 
курсове по първа медицинена 
помощ в #имитрс/зград се съ 
ст°я
отборите по първа помощ. Ор 
ганизатор 
Общинската 
Червения кръст, 
взеха шест пионерски и десет 
младежки отбора, с над 100 
участници — членове на Чер 
вения
ци показаха голяма 
в оказването на първа помощ.

цялата спе-

нянол 
съревнования за 

в отношение спа

организация на 
а участие

е дейността в тру- 
организации 

на нови самоуправи- 
словото на Закона за

А. Д.довите 
в , подготовнатаV
телни
сдружения 
вече са изготвени кръст. Всички участни 

умениепочти всички
акти и са предоставенивителните 

И в основните
На най-добрите бяха присъ 

дени и награди, 
на Червения 
пионерите най-добри бяха уче 

от основното учили

са организация 
кръст. Междуване, 

мер
ношения 
готвени все 
те отношения който 

в СР Сърбия- 
Без оглед на

водът, не дейността за прилагането 
сдружения труд в извънстопанските 
Босилеградсна община занапред трябва да бъдо 
много лоинтензивнд отнолкото досега. За това пълна 
отговорност имат самоулравителните органи и пт*)ви- 

профс7,юзни организации.

ниците
ще в Трънсни Одоровци, на 
второ Място се класираха у- 
ченицито

сега е
от основното учили 

в Димитровград, а на тре 
то място учениците от Погано 
во. Между младежта най-ДО 
бри знания паказаха предста 
вителите от Лукавица, второ 
място заеха членовете на из 
видническия отряд „Момчил 
войвода", а трето младежите

дане
постигнатото, безспорен е из- 

на Занона за
ще

организации в

..
! » ;• «:

чнито От проверната на Червения нръстВ. В.
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БОСИЛЕГРАДСНА ТРИМЕСЕЧНА СТОПАНСНА РАВНОСМЕТНА ЮБИЛЕИ

10-голин! на »Номшс« в ДимитровградПО-СЛАБО 01АДНИ
Вероника 

на осно 
на граним 

сервиз при

шнгг-да.»
вната организация 
ния туристически 
„Номпас".

Необходимо 
нантората

В Димитровград по тържествен начин беше честву- 
вана десетгодишнината от откриването на нантората „Ном
пас”. Този

Шест основни организации имат дефицит от 2,2 мили 
динара, ноето е последица на неплатена

харантер на отделни стопански дейности

е със строителната и селско 
стопанска дейност.

Данните посочват, че об
щият доход по отношение на 
същия
дина, намалява с 13,5 на сто. 
В това отношение увеличение 
бележат 
ция и
предприятие. Трябва обаче 
да се изтъкне, че във фор 
мирането на общия доход гла 
вно доминира реализацията но 
търговските стоки (повече от 
половината) и на непроизвод 
отвените услуги (с една пета).

Когато става въпрос за ико 
номичността тя е на миналото 
дишно равнище и като такава 
задоволява. Съществува поло 
жителна тенденция ненужните 
разходи да се намаляват. С 
изнлючение на ООСТ „Напре 
дък и „Изградня" при оста 
налите организации икономи 
чността се подобрява.

Осъщественият доход въз 
лиза на 5,7 милиона динара 
и е помалък в сравнение с ми 
налогодишнйя с 4,3 на сто. 
Въз основа на извършеното 
му разпределение намалени 
са средствата за разширяване 
на материалното въпроизвод- 
ство. Защото въд фондовете 
са заделени символични сред 
ства — 36 хиляди динара, 
а миналата година 2,7 милиона 
динара. Всъщност разпределе 
ният доход е с 62 на сто по- 
голям от осъществения, по 
ради което е и дошло до из 
числяване на дефицита.

реализацияона
юбилей съвпада и с 25- годишнината от съз

на трудовата организация „Номпас”, в която в 
работят 1 680 работника сдружени в 14 основни 

организации. Тази организация оказва на домашни и чуж-
от гостилничар*

и сезонния
даването
моментаПрез първите три месеци на 

тази година стопанските орга 
низации в Босилеградска общи 
на се осъществили по-слаби 
делови резултати 
ние със същия 
миналата 
тримесечие 
ганизации са приключили с де 
фицит от 2.2 милиона динара. 
Най-големи дефицити имат 
ООСТ: „Изградня” и „Напре
дък”-

Основните причини за дофи 
цитите при повечето органи 
зации са ненаплатените реали 
зации. Така например при че 
тири ООСТ, между които са 
и „Напредън” и „Изградня”, 
ненаплатената реализация е п0 
голяма от изчисления дефи 
цит.

е да кажем, че 
трудовата 

„Компас" в тече 
миналите годи

относноI туристи всички видове услуги 
туристически, до услуги в съобщеиията и обмен на 

в страната, „Компас" има представителства

дестранни 
ски,
валута. Освен 
и в чужбина.

организация
на тази ипериод миналата гов сревне 

период от 
година. Деловото 

шест основни ор

ние

само Горската сек 
Автотранспортното Кантората на „Компас” в 

Димитровград е започнала сво 
ята дейност със скромни 
резултати. Основен вид на дей 
ността на тази кантора е об 
мен но валута и гостилничар 
ски услуги на влизащите и 
излизащите от нашата стра 
но туристи. По този начин 
през миналата година е ост, 
ществен оборот от над 136 
милиона динара, а преди 10 
години оборотът едва е до 
стигал 3 милиона динара.

Всичко това изтъкна в роч 
та си Зоре Ротер, изпълня
ващ длъжността директор но 
„Компас”, приветствуайни при 
Съствуващите гости и члено 
вете на нантората в Димитров 
град по повод 10- годишния 
юбилей- Между другото той 
подчерта, че е доволен от ре 
зултатите, които са осъществи 
ли към 20 работнина в тази 
кантора, а всичко това говори, 
че условията са зрели кан 
тората да прерасне в органи 
зация на сдружения труд.

По повод юбилея бяха връ

Ако тези дългове могат из 
Цяло да се наплатят, тогава 
само две основни организа 
ции имат фактически дефицит. 
В случая това са ООСТ за ко 
мунална дейност „Услуга” с 80 
хиляди динара и ООСТ за 
търговия „Слога” с 10 хиля 
ди динара.

Общо ненаплатената реали 
зация възлиза на 3 милиона 
динара. Тя бележи ръст и ка 
то такава отрицателно вли 
яе върху съвкупния стопан 
ски доход на общината.

За отбелязване е, че за съ 
задените дефиците при от
делни ООСТ са действували 
неблагоприятните условия за 
работа и сезонния харантен на 
дейността им. Такъв случай

Кантората „Компас" — Градини

е оказвала и парична по 
и то на местната общ 

Гоин дол, за изграж

чени и грамоти на работниците 
Павлина Андонова, Василка 
Йованович и Васил Величков, 
които работят в кантората 
от основа ването й- Призна
ния 33 осъществени трудови 
резултати получиха и Йордан 
Димитров, завеждащ канто 
рата, канто и Мира Станкович 
и Ценко Симеонов. Признания 
на дългогодишните и заслужи 
ли работници в кантората

ни
мои; 
ност в
дане на път, на стойност от
10 хиляди динара; на извид 
ничесния отряд „Момчил вой 
вода” 5 хиляди динара и 
на спортните отбори „Асен 
Балкански” и „Свобода”, парич
на помощ и по два комплек 
та фанелки.

В. В. А. Д-

КОМБИНАТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД”

но остър е проблемът с „от 
пусиите по болест”.Изгледи за перспективното развитие ★ Народът е казал: „Помо 
гни си сам, та и другите да 
ти помогнат!". Тази мъдрост 
влияе като мобилизиращ фак 
тор на силите за предстояЩи 
те реконструкции и модерни

★ СЛЕД ИНВЕСТИЦИОННО ОСПОСОБЯВАНЕ [„. 
КОМБИНАТА ПРЕДСТОИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТРУДОВАТА 
ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НИШКИ НА БАЗАТА НА 
ЛЕТЕКС, КАКТО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОСТАНАЛИТЕ 
ЩНОСТИ

НА извършената реконструкция 
и модернизация ще бъдат 
приети на работа още над 
300 души — нови работници.

Безспорно, това е също е- 
дин от начините Димитров
градска община да напусне 
компанията на изостаналите 
общини.

пазара. Изворите 
ства

на сред 
са доста — обединяват 

„Тигър", 
нредити участвуват бан 

ките, а една част 
самите работници, 
дума

се на равнището на 
чрезМО-

внасят и 
С една 

жилищният проблем 
за един от кай-гла 

в повишаването на бла 
госъстоянието и жизненото ра 
внище 
бави

низации в трудовите единици. 
ОбществотоПо отношение на бъдещото 

развитие на комбинат „Тигър 
Димитровград” технически

ят Ръководител инж. Михаил 
ИВАНОВ съвсем не скриваше 
оптимизма си:

— За съжаление, в момен
та не мога да ви дам някои 
цифренни поназатели, които 
ще потвърдят нашия опти 
мизъм за бъдещето на най- 
голямата димитровградска фо 
брика, но ще бъде достатъч 
но ако приведа някои 
ги факти. Достатъчно 
се наже, че развитието на 
комбинат „Тигър — Димитров 
град получи 
рактер
но и в региона... — заяви М. 
Иванов.

то на профили (шприцоване) 
— стоки, които все повече се 
търсят 
странния

ще отделни ка 
вложения, но без- 

ще търси гаранция, 
че те най-целесърбразно ще 
се използуват и че това ня 

А3 бъдат напразно хвърле 
ни пари.

се счита 
вните питални

спорнона нашия и чужде- 
пазар. Засега са в ход разговори 

те и събирането на предло 
за технически реше 

на предстоящата рекон

на работника — до 
накрая техническият ръ 

новодител инж. М. Иванов.
ДВОЙНО ПО-ГОЛЕМИ ЕФЕКТИ жения 

ния
струкция и модернизация на 
производството и производстве 
ните

ма
След капиталните вложения, 

ноито трябва да се осигурят 
чрез Фонда ОБОБЩАВАЩИТЕ ИЗВОДИза развитие на 

и крайгранични 
и след извършената 

реконструкция, модернизация 
и разширяване 
икономическите показатели ще 
бъдат

единици. Следователно:
разглеж ствено-политичесните
на се

пред обще- 
сили,

изостаналите 
общини След задълбочено 

дане и анализиране 
гашното състояние и изгледите 
за перспективното 
само по себе си се 

направят някои

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛНА 
ТА ПРОГРАМА пред трудещите се и ръновод 

ството намощностите
.Тигър — Димит 

ровград предстои мобилизира 
не и

ДРУ- 
е да

развитие, 
налага да 

изводи,
за да се очертае картината 
по-релефно.

Наред с усилията да се осъ 
ществи производствената про 
грама — доста грижи се пола 
гат за изпълнение на социал 
ката програма. В нея особе 

място заема — строител 
ството на жилища за работ 
циците. Предвижда се на 
десния бряг на река „Ни 
шава”, отсреща на Спортния 
център, да се построят 63 
жилища — 36 в блокове и 27 
отделни

многократно по-благо- се.'Приятни. преустройство, ноето ще 
допринесе за още 
успехи.

приоритетен ха 
не с^мо в общината,

по-големи— Очакваме 
шителни

наистина вну 
резултати. Освен с 

качествено изменение в струк 
турата

но А тези изводи биха били:
А основана производство и ко 

личествените показатели
да покажат двойно по- 

големи резултати. Имаме пред 
вид показателите за финансов 
ефект, и количествените по 
казатели на продукцията. — 
добави М. Иванов.

за такова преу 
стройство е налице. Това е 
претворяването 
на Законна

★ след миналогодишната 
загуба, раздвижени са всички 
сили за пълноценно използува 
не на вътрешните резерви 
и останалите 
резултат на което 
ните

тряФормулата на ускорение в 
отделни трудови единици име 
нно

бва
в практиката 

за сдружения 
водеща димит 

стопансна органи

ще бъде реконструкция 
та и модернизацията на съ 
щите. Така например очак 
ва се коренно 
строи
мени нишки, като 
основна суровина 
тексът. Също тана се предви 
жда ренонструкцията на тру 
довата единица 
ство

ТРУД в тази
ровградска
зация.

типови къщи. възможности, в
да се преу- 

производството на гу 
занапред 

стане ла-

петомесеч 
резултати са значител 

в сравнение със 
същия период от миналата 
година.

— Производствената 
ма „Тигър” има богат
в жилищното строителство __
наза М. Иванов. — Всъщност 
при „Тигър" 
лищна нооперацид, 
разработила 
метод 
волното

систе-
опитНовите технологии трябва да 

допринесат за начествено 
менение

но по-добри
В следващия брой: КАК 
СЕ ПРИЛАГА НА ПРАК
ТИКАТА ЗАКОНА ЗА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД В 

— ДИМИТРОВГРАД"

Ст. Н. — А. Д.

из
струнтурата на про 

изводството. Това об^те не 
означава намаляване на работ 
ната сила

съществува жи
която е 

много поевтин 
на строителство, от 
съществуващият на

за производ 
на техически стони. Ще 

се модернизира производство
★ въпреки товав комбината. Нещо 

повече, счита се,
редица въз 

още не се из 
достатъчно: особе

„тигърможности все 
ползуват

че след
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ПРИСЪСТВИЕТО НА ЛЕКАРЯ 

ВЦЪХВА ДОВЕРИЕТО И СПОКОЙСТВИЕ
Предложение за нови рубрики
Другарю 
Отдавна 

„Братство” и затова 
дам някои

редактор, 
съм читател на 

желая АЗ 
предпожения с 

цел за подобрение на вестни

ството, градинарството, расте 
ниевъдството, храненето на 
добитък, производството на 
храна, след това производство 
на вино, ракия, сокове и др. 
В рубриката за нашите домаки 
ни да се печатат съвети за 
готвене, подържане на уре 
дите в домакинството и др.

Същевременно като дълго 
годишен агроном предлагам 
свои материали. Мисля. че 
ще бъдете доволни с тях.

Ето това са моите предло 
жения във връзка с открива 
нето на нови рубрики. Моля 
обадете ми какво е Вашето 
мнение по тези въпроси.

Другарски Ви поздравява

Иа фона на сребристите ска 
ли на Влашна планина се от-

ка.
Касае се за следното. Пред 

лагам да във в. „Братство” 
открият нови рубрики, ако за 
това

кроява модерната сграда на 
амоулаторията. Това е първо 
то, което пада в очите на 
минаващия през Трънсни Одо 
ровци. И не само това. Гая 
сграда по своя външен архи 
тектурен изглед се различава 
от останалите стари сгради, 
градени от самите селяни — 
трънчани, известни майстори- 
сгроители.

Затова и ние, предизвикани 
от хубавата сграда на амбула 
торията, се отправихме там.

ьеше вече краят на работ 
ното време, когато лекарите и 
медицинският персонал се го 
твеха да пътуват за Димит 
ровград. Младият лекар Мар 
ко Шукарев ни прие в своя 
кабинет. Седим и разговаряме 
за амбулаторията, селото. За 
това как наскоро тук през 
Трънски Одоровци ще мине 
асфалното шосе Суково-Раки 
та и как селото тогава ще бъ 
де близко до града и как при 
родните красоти, на селото ще 
бъдат по-достъпни за хората. 
Разговаряме и за живота на 
младия лекар на село.

— Много съм доволен, че 
започнах работата като лекар 
на село 
Шунарев. 
вено се борят след факулте 
та веднага да намерят място 
в града. За мен тук е твърде 
добре. От населението съм до 
бре приет, а аз се старая 
да бъда в услуга н? хората 
винаги когато това е нужно. 

След това поведохме разго 
за здравословното състоя 

ние на хората от този край-
— Казват, че в миналото хо 

рата не идвали при лекар. В 
този 
Сега

се

съществува възмож- 
са следните ру 

брики: за развитие на селско 
то стопанство, овцевъдството, 
за нашите домакини, купувам- 
продавам, 
съчбщенйя.

Рубриката за селското сто 
трябва да дава съ 

за нашите земеделци, 
вестникът има много 

читатели. Тази

ност. А това

лични и семейни

панство
вети
защото
такива руб
рика ще разглежда пробле 
ми из областта на овощар

Другарю Димитров, на-пълно сме съгласани с Ваше
то предложение. Ние всъщност пишем 
Но поради нередовното сътру-дичество 
рубриките често

Инж. Нинола Димитров 
СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

Джура Яшич .\/о 13

по тези въпроси.
Марко Шукарев на работана наши специалисти 

изчезват и отново се явяват. Не сз съ
мняваме, че вие като опитен агроном може много да ни 
помогнете. Изпратете веднага материалите.

Същевременно предлагаме 
сти да сътрудничат

да му правим. Плаши се от ле 
кар.

— Нищо, де, — каза Мар 
ко и веднага с преподавателя 
тръгнаха към училището. Пъту 
ването за града се отложи.

Сега разбрах пълния сми 
съл на думите, които преди то 
ва младият лекар ми наза, че 
населението не обича много 
да отива при лекар, но е по- 
спокойно когато види, че 
ние сме тук в амбулаторията. 
Само един ден ако не дойдат 
лекарите от Димитровград и 
ония. ноито този ден не са и- 
мали намерение да отиват при 
лекар идват в амбулаторията 
и питат: защо не е пристигнал 
днес лекарят.

са здрави,при лекар и когато 
просто да контролират здравето 
си. В канцеларията влиза пре 
подавателят по бълг&оски език 
Петър Милчев. Личише, че е из

и на други наши специали 
във вестника. Погрешно 

то, че във вестника трябва да сътрудничат 
специалисти,

е схващан-,-
изключително

които живеят в Димитровград или Босилеград. 
Ние разчитаме на всички наши

плашен.
— Докторе, един ученик е 

болен... Не зная какво мо 
же да му бъде... Ти знаеш, 
че ние по-рано имахме не
приятност с един ученик, не 
сме знаели, че детето имало 
болно сърце и ... изпуснахме 
го... сега ни е страх...

Без да дочака края на из 
речението Марко Шукарев за 
почна да слага инстрментите 
в чантата ..

— Извинявай, наза Петър, 
детето можеше да дойде и 
тук, но просто не иска. Какво

читатели и сътрудници.
От редакцията

казва другарят 
Хората обикно

Б. Нинолов

ДИМИТРОВГРАДвор

ГЪБИ ЗА ПАЗАРАнрай не е имало лекар 
не е така. Но все още 

идват, когато болестта е взе 
ла размах. Ние трябва сега 
да научим хората да идват

Тази година ООСТ „Сточар” 
—Димитровград извърши не

Доволни от успеха: ученици от с. Стрезимировци обходимата подготовка за изну 
пуване на гъби.

— Никога до сега не сме 
изкупували гъби за пазара — 
звяви другарката Снежана 
Пейчева, агроном в „Сточар”. 
— Не се съмняваваме в успе 
ха на тази акция- Слънчевото 
и горещо време през измина 
лите седмици не беше благо 
приятно за гъбите, но после 
дните дъждове поблагопри 
яствуваха за развитието на гъ 
бите през последните дни и 
сега ги има в изобилие.

ПОЗНАВАТЕ ЛИ РАСТЕНИЯТА

С канво доматът е заслужил ,тези грижи? Защо с та- 
нетърпение очакваме да се появят щайгите с първи-ДОМАТ кова

те червени домати7 Вярно е, че човек неможе да се нахра
ни само с домати. Но всички с удоволствие яДът салата от 
свежи домати. А колко много ястия стават по-вкусни и по- 
привлекателни, ногато им се прибавят домати или пък пю
ре и сос, приготвени от тях!

най-плодородните места в обра- 
се просторни стъклени дворци

За него се отделят 
ботваемите площи, издигат 
дори чак зад полярния кръг, строят помпени станции там, 
нъдето водата не стига. Доматите са много богати на витамини, минерални со

ли и други полезни вещества. Достатъчно е да се изяжда 
дневно по един голям домат, за да си набави човек почти 
цялото количество витамин С (Ц) и витамин А, което му е 
необходимо всекидневно. Доматите съдържат 17 пъти повече 
желязо от ълякокото, два пъти повече от яйцата, три пъ- 
ти повече от рибата.

Доматът произхожда от Южна Америка, нъдето и се
га се срещнат нянолно вида диви негови събратя- Техните 
плодово обаче не са по-едри от дребен орех и не са толко
ва вкусни. Преди много хиляДолетия жителите на Перу, Чи
ли и Еквадор започнали да отглеждат някои от тях в своите 
градини и ги превърнали в полезни нултурни растения-

Наскоро след откриването на Америка семена от тези 
домати били пренесени и в Европа. Но столетия наред ев
ропейските народи ги отглеждали в саксии наред с муш
катото, ендришето, обичната и дамското сърце само за 
украса. Едва през XVIII век започнала да се разнася сла
вата иа домата като хранително растение из всички конти
ненти.

„Сточар” ще изкупува гъби 
те: варган и лисичарка, които 
са много търсени на домаш 
ния исветовния пазар. На 
черабите ще бъде плащан 
аванс, а след като гъбите 
бъдат продадени ще им бъде 
пазалтена реалната цена, ноя 
то няма да бъде млака.

Пейчева ни осведоми, че
в изкупуването на гъби са се 
намесили преподавачи. Тези 

по пазарадни инспекцията 
залови двама такива и поведе 
енергична борба срещу тях. 
Сега тяхното число е значи

У нас започнало отглеждане на домати само преди 
Те бързо се разпространили и станалистотина

любим зеленчук. За отглеждането им стопаните полагат ог 
леми грижи. В ранна пролет засяват семената в специални 
парници или лехи на завет. Там се развиват и заянват мла- 
дте доматени растения- Когато се затопли, растенията се 
засаждат на отнрито в градините. Ве бързо растът и скоро 
се появяват първите цветове. А после цяло лято се отваят 
цвят и зреят плод до късна есен.

години.

телно намалено, което ще 
бъде от полза и за „Сточар” 
и за производителите, 
берачите на гъби.

тоест

д. Стоев
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НА ВЬПРОСАОПАКОТО

Лу» ..НУЛТУРЕН БЕЛЕЖНИН Явление, ное- 
го буди въз

мущение сред 

родители

Повече ангажиране — за изпълнение
на програмата причините за това е имение 

все още неустановената раз
мина на труда между пря . 
мото материално производство | 
и работниците от нуятурната 
та дейност. Засега и фин 
сирането на самоуправител 
ната общност на интересите 
за научна и културна дей* 
ност е В'/,в вид на облагани^ 

от стопанството с 
това

Изминалият полугодишен пе 
риод от приемането на таз 
годишната програма за нултур 
ни дейности е удобен момент 
да се огледа извървяния път. 
Естествено, следва след то 
ва да се направят изводи.за 
по-нататъшна дейност.

В началото на годината за 
най-важни задачи в областта 
на културата в Димитровград 
ска община бяха обозначени:
★ по-нататъшна социализа 

ция и демократизация 
нултурата, като се създават 
условия за участието на всич

. ки слоеве на населението в нул 
турните
★ по-равномерно разпреде 

ление на културните дейности 
в общината, като се засегнат 
и онези райони, в които до 
сега културните прояви мо 
гат да се окачествят като
недостатъчни;
★ зачитане интересите на 

сдружения ТРУД и създаване 
на условия и възможности за 
непосредствена размяна на 
труда;
★ подемане инициативи и 

откриване на облици, чрез 
които човек в свободното си 
време естетически и хумани- 
стически да се издига, а по 
тоя начин да се оспособи за 
плодотворен творчески труд 
на своето работно място;
★ развитие на марксическа 

та критика и марксически под 
ход към културните стойно 
сти, при насочване на труде 
щмте се и гражданите да се 
определят и да подкрепят ис 
тинските стойности в култу 
рата;
★ всестранното развитие на 

културата на народа и народно 
стта и пр.

Това са, така да се каже, 
главните очертания на тазго 
дишната културна 
приета от самоуправителната

★ ЧАСТ ОТ ЗАПЛАНУВАНИТЕ ТАЗГОДИШНИ КУЛ
ТУРНИ ПРОЯВИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЗАСЕГА 
НЕ СЕ И ПЪЛНЯ ВАТ ПОРАДИ ЛИПСА НА ОБЕКТИВНИ I 
ПРЕДПОСТАВКИ I

общност на интересите за иоято все повече губи хараи 
наука и култура в Димитров- тера си на „надстройка”. а при 
градена община. С бегъл по добива белези на ..възпроиз 
глед (колното и обобщено водство". 
да звучи тази програма) вед На практика обаче малко о 
нага се забелязва коренно направено в този област. • В

Преди едно и повече 
десетилетия в «ного 
училища в страната, па

Димитровградско,
на учебната годи 

на е съществувало яв 
ление, при раздялата с 
учителите, учениците да 
дават различия подаръ
ци за усърдието, което 
е правил учителя през 

I на учебната го 
В това отиощеиие 

отивало толкова да 
лем,- че иянои паралел 
ни или пън

ви вна дохода
определен проценат. А 
значи, че все още не са ус 
тановени отношения- в ноито 
прямото материално производ 
ство ще има главната дума, 
когато се касае за нултурата 
като „възпроизводство”.

Несправедливо ще б'ьде, рко 
се отричат безспорните успе ^ 

в други на

нрая

на

*Й1*; тш ш ш.....„ •активности;
течение 
дина. 
сепостигнати 

сони. Така например Димитров 
град стана носител на „Май 
ските срещи”, където твъРД© 
богато и всестранно се изявя 

културите на народа и 
народностите в СР Сърбия. Те 
зи придобиви имат републинзн

хи,
група уче 

на по-заможни роници
дители са отивали да 
пазурават заедно с учи 
телите си. На това яв 

преди няколко го

ват

ление
дини сериозно реагира 
Просветният 
СР Сърбия» а също та 
ка и много обществено 
политически организации.

Но, и покрай това 
становищата по въпро- 

подаръци за учи 
в Димитровград

значение.ско съвет наСтущо тана немалки грижи 
се полагат за развитието на 
марнсичесната нритика и мар 
нсическия подход към кул
турните дейности. А дъР 
жи се сметка с културни дей 
ности да се обхванат всички 
райони в общината, без оглед 
на формата: подвижно кино, 
самодейни театрални друже 
ства, прегледи на народното 
творчество и пр. и пр.

Културният дом — средище на културния живот
промишлените предприятия ра 
ботят няколко хиляди души 
— непосредствени производи
тели. Само няколко десетки от 
тях са активни в самодейни 
те, а една голяма част си 
остава като „консуматор" на 
различни видове културни пред 
ставления. При това твърде 
малко (или съвсем НЕ) могат 
да влияят върху самата нул 
турна програма и характера 
на културните програми, които 
им се поднасят. С други думи, 
все още са обект, а не су 
бект в културната дейност. 

Естествено, че една от

саразличен подход към нултур 
ните дейности в общината. 
Ударението пада не само въР 
ху досегашните проверени 
и действени облици на кул 
турна изява, но и върху въ 
вличането в културата на тру 
жениците от прякото материал 
ното производство.

Една от насоките е именно 
зачитане на интересите на 
сдружения труд и създаване 
на условия и възможности за 
непосредствена размяна на тру 
да. Излишно е да се твърди, 
че това представлява СъЩе 
ствено нова платформа в кул 
турата, като важна област,

е"телит
сиото основно училище 
в нрая на тази учебна 
година не е нищо пред 
прието навреме да се 
разговаря с учениците, 
че най-големия подарък 
за учителя е постигна 
тия успех на ученика, 
а добрата дума и някол 
ко стръкчета карамфи-

В заключение бихме изтък 
нали, че занапред ще е нео 
бходимо повече ангажиране 
на всични —нултурни дейци 
и радетели, обществено-поли
тически сили, самодейци и 
др. — за създаване на пред 
поставни, ноито ще, доведат 
труженина 
ние 
ните

ли или цветя ще имат 
същата 
то и подарък купен в 
магазина.

стойност, иак
в активно отноше 

към културата и нултур 
дейности.

Родителитепрограма, са възмутени от това, 
защото само учениците 
от осмите класове на 
това училище са израз 
ходвали около половин 
милион стари динари да

Ст. Н.

Успехът значително по-добър 

от миналогодишния
МНЕНИЕ

купят подарък на учи 
телите в нрая на учеб 
ната година. В това от 
ношение

За презимената от женски рад
Редовен съм абонат

Тазгодишната учебна 
завърши и

година 
в гимназията 

„Иосип Броз Тито” в Димитров 
град се отчита 
по-добър успех 
дишня. Без слаби бележки са 

на сто от учениците, дона 
то през миналата година то 
зи проценат е възлизал само 
на 58 на сто. Най-добър ус 

са показали учениците от 
четвъртите- класове,

ност, 
класовите

в това отношение, на 
преподаватели, уче учителите са 

поръчили полюлеи, енъ 
поцени запалки, златни 
часовници и много дру 
ги предмети. И всичко 
това е прието, а учени 
ците помежду си са се 
съревновавали кой клас 
ще купи за своя класен 
наставник най-хубав по 
дарък.

Родителите пък са би 
ли принудени от своя 
страна

„Братство” ина вестник
в-к „Другарче”. Същите

ническите общности 
лелните, накто

в пара 
и на всични 

преподаватели. Естествено, зси 
чно това заедно

детския
защото

значителновнимателно чета, 
чрез тях българската народност обогатява 

език. а на учениците подпомагат 
тература. Обаче не разбирам защо се допускат тол
кова езикови грешки (преди и в„Братство”, а сега не) 
при писане на презимената от женени род. В посо
чените вестници окончанието „А” се запазва, което 
е правилно и аз съм съгласен.

Например в дет. вестник „Другарче” ]\Г0 289 
от 1 юни 1977 стр. 13 стихотворението „25 май” от 

— \/\\\ кл> Звонци, във в-к № 312 от 
четвуван патро-

от миналого
своя роден с ли- оказа влия 

върху общия успех, та- 
че тази година 

само 14 на сто от 
донато миналата година 17 на 
сто бяха между повтарящите 
Трябва

64 ние
ка повтарят

учениците,
пех

между
ноито 74 на сто са без слаби 
бележки,

да нажа и това, че 
от 314 ученика без слаби са 
завършилиНада Митова

3 юни 1977 г. статията „Тържествено 
нния празник” от Деница Илиева — Димитровград^ 

Това е съвсем 
завеждащите

след тях са учени 
класове с 

от вторите с 63 и 
от първите класове 

на сто без слаби бележ

201, донато оста 
са на поправителен 

или повтарят, а средната беле 
жка в г 
на 3,20. Освен 
телно

ците 
66 на сто, 
на края 

Ч с 57

от третите налите да се повинят 
на желанието на дете 
то си и средно всеки 
от тях е бил принуден 
да обезпечи най-мално 
то пет хиляди, стари ди
нари.

правилно. Обаче в училищата, 
гражданските (матични) книги 

стните канцеларии, накто и в главните книги 
ският род с наставката „а” се изпуска и’всички 
момичета стават „ученици” т. е. „момчета” и „мЪже”. 
оащо е така? И кой направи тази „реформа” на 
на? !

гимназията възлиза 
това и значи 

по-добрия успех в пър 
класове оказа влияние 

общия успех, 
гимназията приключиха и 

зрелостните

и ме- 
жен- ни.

Най-добра паралелната от 
природно-математически

във втори клас, където 
90 на сто са без слаби 
лежни,

вите
от- надел Вези-1 Явлението- бе- е за вся 

но осъждане, имайки 
че основното 

напълно

паралелка" иштУЧсаНМИоатриТсла |уНкл1с за“

Ви бележки, което представля оа останали 3а°ъРШИЛИ «>• 13 
особен успех. я ^ на поправителен

Трябва да изтъкнем, че на Межд'у т у4®™“ 6 повтаряр- 
първото полугодие в гимна „„ ,А7У я отличници са фи
зията не бяха доволни от 1 ' « °Т ТяХ 9 души са "°
Успеха, затова се объРчаХме нипите ~Та грамота- Отлич- 
к-ьм директора Методи Геор' зоелпД» били °6овс°Дени от 
гиев с въпрос на какво се които са Т' °Т 25 ученика-
дължи значителното подобре изпит п® Държали зрелостни» 

на успеха. Д Р® ”3"ИТ,"ълан успРХ са показа 
— През второто полуголие „„„„ ' а 4 са останали 

особено ударение сложихме жаха оГ?2 К°йт° дър
вЪРху допълнителните обуче- пън то 22 А° 24 Т’ м-» или
ния, за онези ученици, кои авгугД държат въм края на
то показваха слаб успех. Чув У 
ствуваше се и засилена дей

Смятам, че е правилно да се пише напр уче
ничката Цветанка Петрова, а не Петров. Директорката 
на училището, а не директор на училището (за жен- 

лице). Напр.: „Отивай при директорната Пет
рова, а не^Петров. Също ,,при секретариата, 
секретаря" (ако тя е жена).

Следователно наставката „а" запазва рода, благо- 
звучността и граматичесото правило на езика. По 
въпрос смятам, че трябва да нажат 
гвистите,

Оо предвид, 
образование е 
безплатно ивасно всяно парич 

ноето не е 
унисон с тази полити 

ка и само
ДЬ но даване,а не „при в

по себе си 
е противконституционентози

думата и лин- 
правят грешки (не всични)ноито засега

По предния въпрос 
ой трябвало да се зами 
слят, накто компетентни 
те органи в училище
то, също тана и про 
светната инспекция и 
обществено - политиче
ските

У и си премълчават.
Моля редакцията на в-к „Братство” 

говори как трябва да се пишат презимената 
ски род, та да не грешим

ниеN да ми от-
на поот жен

поне ние учителите.
Иван Н. Колев
учител при осн. училище 
„Братство” — Звонци

организации. 
Група родители 

— Димитровград
А. Д.
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ОТ СЕПТЕМВРИ ПО НОВА ПРОГРАМА РАЗГОВОРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ

ПО-УСПЕШЕН ИЗБОР НА 

ПРОФЕСИЯ
Опит абитуриентите да се насочат според 

кадровите потреби на Димитров ргдека
общинаКакво очаква осмокласниците в новото, 

училище. — Какво е това 
основа"?

реформи 
„записване по териториалрано

на
По почин на обществено- 

политическите и стопански ор 
ганизации тези дни в Димит 
ровград се Ръстоя среща- 
разговор с тазгодишният ви 
пуск абитуриенти. Целта на 
разговора бе да се запознаят 
зрелостниците с кадровите 
потреби на общината до 1980 
година, като по тоя начин се 
насочат към онези факулте 
ти и висши учебни заведения, 
които възпроизвеждат специ 
алисти, от които се нуждае 
Димитровградска община.

В уводното си изложение 
сенретарят на ОК на СК в 
Димитровград Венко ДИМИТ 
РОВ изтъкна необходимостта 
да се съгласуват интересите 
и потребностите в кадрово 
отношение, както и да се у- 
леснят самите бъдещи фа
култетски граждани без мате 
риални затруднения Да завъР 
шат студиите си.

Доколкото няной от сегаш 
ния випуск абитуриенти се 
реши да следва специално
стите, които търси Димитров 
градска община за същите 
ще се отпуснат стипендии 
или кредити. От друга стра 
на, Титовият фонд поема сти 
пендирането на млади работ 
ници или деца на работни

Абитуриентите бяха осведо 
мени, че през лятото гимнази 
алните врата винаги ще бъ 
дат отворени, ногато се на 
сае за професионалната им 
ориентация, тъй като учили 
щето ще разполага с данни 

специалисти са необ 
ходими на димитровградското 
стопанство и на Димитровград 
ска община изобщо. Същевре 
менно заинтересованите ще по 
лучат сведения по кой на 
чин ще могат да осъщест
вяват стипендии, относно към 
кого да се отнесат за даде 
на специалност.

Стопанските ръноводители 
също осведомиха абитуриен 
тите, че вратата на трудови 
те организации винаги радост 
но ще посрещнат всеки, ко 
йто 
два
която предприятието се нуж 
дае. Също така там биха 
по-обстойно се запознали с 
условията на стипендиране и

В началото ци от материалното произ 
водство.. Не бива да се от 
мине и фанът, че .Тигър — 
Димитровград" поема стипен- 
дирането на неограничен брой 
технолози (органическа специ 
алност) накто и машинни ин 
женери. При това стипендира накви 
нето е стимулативно, така 
че отличниците получават до 
пълнителни добавъчни, т.е. на 
гради за успешното си школу 
ване.

на новата учеб 
на година учениците, първо 
класници в средните училища, 
ще се срещнат с ново, рефор 
мирано училище. Това ще бъ 
Де голяма, рязка промяна и 
за ученици и за техни родите 
ли. но и за преподаватели, ко 
ито в бъдеще ще трябва да 
приспособят обучението към 
изиснванията на новото учи 
лище.

Най-голяма новост е запи-

обществото и закономерното 
му развитие, респективно чрез 
техника и производство учи 
лището дейно ще допринесе 
да се осъзнае общественото 
значение на труда и необходи 
мостта от свързването на ум 
стаения и физическия труд.

Казахме, че програмата за 
първи клас е напълно една 
нва за всични ученици, дона 
то във втори клас ученик ще 
може да избере група пред 
мети. които по-коннретно 
ще изучава. Това е така на 
речено .изборно обучение". 
Съществуват четири учебни 
области на .^изборното обуче 
ние": езикова, обществено- и- 
кономическа, математическа и 
естествено-научна.

сването на ученици по тери 
ториална основа. Какво зна 
чи това? Свършилите основ 
но училище не ще могат 
по-нататък да избират гимна 
зия. икономическо или сред 
нотехническо училище. Те ще 
се запишат в най-близко сре 
дно училище, в което през 
първите две години всички 
ще учат по един и същ план 
и програма, така наречен 
Обща основа на средното об 
разование.

Според развойните 
планове на стопанските 
организации и община 
та до 1980 година на ди 
тровградското стопан
ство ще бъдат необхо 
дими 12 правници, 19 
икономисти, 8 политико 
лози, 10 полувисшисти- 
икономисти, 15 техноло 
зи-инженери, 6 маши
нни инженери, 4 елетро 
техничесни инженери, 
4 строителни инженери, 
2 текстилни инженери,

прояви интерес да сле 
дадена специалност отВажността на производствения 

ТРУД

С прилагането на общата 
основа във всички училища, 
за всички ученици, се въвеж 
да практическо обучение. 
Чрез него учениците ще за 
познаят технологически сис 
теми и процеси, органиазция 
и икономика на производство 
то. Същевременно, ученици 
те ще запознаят трудовите 
организации и начина на про 
изводство, ще спечелят зна 
ния, необходими за включва 
не в производството.

Със записването на уче 
ници на териториална осно 
ва, относно в средно учили 
е най-близко на тяхното ос 
новно училище, ще се постиг 
не многократна полза. Първо, 
учениците още две години ще 
останат заедно в паралелките 
си, а освен това ще съкра
тят и времето, проведено на 
път до училище, което е от гол 
яма важност.

Учениците в първата фаза 
на средното образование ще 
се записват без приемен из 
пит. Ще съществуват два сро 
ка записване: юнски (от 20 
до 22 и от 27 до 29) и авгу 
стовсни (от 27 до 29). Покрай 
останалите документи, учени 
ците ще приложат и свиде 
телство за завършено осно 
вно училище, ноето получават 

16 и 17 юни.

пр.Не е десетолетна
Разговорът приключи в 

добро настроение, а зрелост 
ниците останаха с впечатле
ние, че не са предоставени 
сами да се блъскат и търсят 
изходи. Още повече, че нон 
такти от тоя вид ще се по
ддържат и през лятото.

■ 4 инжинери по горско 
стопанство, 5 инжинери 
по дървообработване, 3 
лекари-ветеринари, 3 зе 
млемери (геодети), 2 аг 
раноми,

Чак след завършване на Об 
щата основа, относно втори 
клас, учениците ще избират 
бъдещата си професия- Важно 
е да напомним, че такъв на 
чин на работа в средните 
училища не е нинанва „десе 
толетка”, относно „продължо 
но” основно училище. През ед 
на и съща програма по обу 
чение и един и същи образо 
вателно-възпитателни изисква
ния Щв минат през тези две 
години всички, които прод>п 
жават образованието си след 
основно училище за придо 
биване на професионална ква 
лификация и оспособяване за 
работа.

Общата основа същевреме 
ще даде възможност за 

отсрочване приемането на 
решение за професионално о- 
пределение, 
на детската възраст е о г гол 
ямо значение.

Общата основа на средното 
образование въвеж

1 архитект и
пр.

Ст. Н.

ПОРТРЕТ НА АБИТУРИЕНТА ПЕНЕВ

По пътя на науките
Боян Пенев е единственият 

носител на „Вукова грамота" 
от тазгодишния випусн па а- 
битуриентите 
ския
„Иван Караиванов" в Босиле 
град. Това ще рече, че през 
изтеклите дванадесет учебни 
години — в ученическата му 
книжка са внасяни само по 
тици.

Амбиция 
нанво се дължи 
ят резултат на този младеж, 
който о спечелил „Вукова гра 
мота", „освобождаваща” от 
полагане на матура и приеме 
ен изпит на който и да било 
факултет?

Боян чете — непрекъснато 
и много. Белетристика, научни 
творби. Получава пет списа
ния от областта на астроно
мията. И сам прави нянои опи 
ти. Има фотографически сни 
мки, които е сам изработил 
и с които потвърждава, че 
звездите във вселената се 
движат...

" 4 А'~ : \*1

в Средношнол 
образователен център

нно

Iкоето с оглед

у'насочено 
да два нови учебни предмета: 
Основи на марксизма и самоу 
правителния социализъм и Ос 
нови на техниката и производ 
ството. Чрез тези два пред 
мета учениците ще придоби 

необходими знания за

Тогава коя ще бъде бъде 
щата му професия? Нали се 
га е, както се казва, на жи 
знения си кръстопът?

— Все още се колебая меж 
ду нунлеарната физика и елек 
трониката. Но до есентга си 
гурно ще се определя, 8 
след това ще отида да следвам 
не в Белград — разправя 6о 
ян за своите дилеми.

Дума — две за поколението 
му от Образователния център 
в Белград — разправя Бо-

— Обаче да работи и има 
свои идеали в по-нататъшното 
изграждане на нашето само 
управително социалистическо 
общество. Това, че го прив 
лича забавата, нултурния. 
спортния живот 
те не трябва да приемат за 
зло... Танъв е младият човек: 
йена да запознае всични ху 
бости на младежния живот. 
Сетне,
го сериозни
наза накрая Боян.

.--V

или работа? На 
извънредни ||Я

на

Сл. Нешич ■ват

УЧАСТИЕ НА СЪЮЗНИ АКЦИИ — За да бъде нямой отли 
чен, специален рецепт няма. 
Но има едно основно прави 
ло, коото казва, че с внима 

следене на лекциите 
е почти из 

това

Боян Пенев

-х. ДИМИТРОГРАДСНИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ В СЪ- 
СТАВА НА МЕЖДУОБЩИНСНИ МЛАДЕЖКИ ТРУДО
ВИ БРИГАДИ

имах достатъчно време 
за всичко — каззва той-
що

телно
на час, урокът 
цяло заучен. Ако след 
непрекъснато се преповтарят 
заучените лекции — 
не може да изостане.

Значи ли, че един отличник 
наравно обича всични предме 
ти или има няной предмет, 
който го по-вече привлича? 
Какъв е случаят с Боян?

— Да — отвръща той- Фи 
зиката и астрономията — то 
ва са любимите ми предмети 
Считам, че човешкият ум 
все още не е казал послед 
ната си дума за различни за 
гадачни неща, все още нео 
бяснени природни явлениЯ- 
Именно това ме вълнува и при 
влича нато магнит — отгова

младежки трудовиНа тазгодишните съюзни 
димитровградските младежи и девойки ще уча- 

главно в състава на регионалните (междуоб- 
трудови бригади. Така например 

трудова бригада .Конрад

акции успехът
ствуват
щински) младежки 
в състава на младежката 
Жилнин” 8 души) ще участвуват на трудовата акция 
Сава 77” от 12 юни до 12 юли т.г. През юли в съ

става на младежката трудова бригада„Велко Влахо- 
вич” 9 души ще участвуват на младежката трудова 
анция „Робай 77” край Мионица. Тук праз 1941акция и Тито за п^рв път св ср0ща с парти.

на освободена територия.
участия на различни младеж- 

винаги се из-

Ето тана абитуриентът Боян 
обяснява на какво се дължи 
неговия успех. Той казва, че 
за всичко има достатъчно вре 
ме казва, той- 
и излишно
ри, че учениците се обреме 
нени с предмети.

— Средно учех от три до 
четири часа дневно. Останало 
то време, дото се казва, ое 
ше „мое”. Отивах на нино, 
на танцови забави, спортувах, 
работех а градината... Изоб Ря той.

по-стари

е да се гово-
година другаря 
заните

В досегашните
ни трудови акции димитровградчани
лЖТ за което^свидетелстеуват ^^гоброкт^Р- 
ни значки, специални грамоти и похвали.

разбира се, очакват 
длъжности —

Ст. Н. В. В.
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за нашите деца

лс Жетва ПИСМО ДО 

ДРУГАРЯ ТИТО
Мира АЛЕЧКОВИЧ

Житни класове се свеждат, 
натежали от зърна, 
във ръцете на жетварки 
сърп се къпе в светлина.

ДЗЛИм»Ний завет сме
Ти, другарю Тито си 

водил колони. Навсяиъ 
де с тях си минал и сво 
бода ни донесъл.

Аз те обичам, и вси 
чките мои другарки, и 
Суза, и Мая и Соня- 

Бъди много щастлив. 
А аз, за тебе, за свобо 
дата, за родината, ще у- 
ча винаги за петица.

И винаги ще помня 
всяна твоя дума.

Песен чудна се разлива, 
по златистите нивя, 
благодарствен химн залива 
хлебородната земя.

На другаря Тито ний сме обещали, 
че ще обичаме родния дом, 
че ще учим — за да знаем повече 
за радост на Тито и своя народ.

Светлее се червената иН връзиа — 
ще я носи честно всеки добър ДРУгаР> 
по-снъла от злато е тя за всичии 
и подсеща ни на завета велик:

Сноп до снопа се нарежда, 
песен песента следи, 
а момите стан привеждат 
слънце огнено гори.

Злато стеле равнината, 
жега във въздуха трепти, 
пот струи се от челата, 
слънце огнено гори.

свои ний сме обещали, 
нас ще бъде дрбър учении,

на другарите 
че есени от 
на Републиката своя ний завет сме дали:
Съюзът на пионерите да бъде мощен и сплоте .

Таня Илич, II нл. осн. 
училище „Йован Йовано 
вич Змай" 'Ч.. Смодорево

ч.
г

Моето родно селоХей, ученици
много цветя и зеленина. По 
канвам всички, които не са би 
ли в Топли дол да го посе 
тят и се уверят колко кра 
сиво може да бъде едно мал 
но планинско село. Аз оби 
чам родното си село и не 
бих го сменила за нищо на 
света.

Хей, ученици! Ура! Ура! 
Завърши учебната година! 
Започна ваканцията и игра 
през летните дни до насита!

МОето село е малко и раз 
пръснато на махали. Тук се 
намира четирикласно основно 
училище, два магазина, в кои 
то моите съселяни се снаб 
дяват с най-нужните хранител 
ни и други стони. Хората от 
моето село са работливи, пе 
стеливи и честни. С труд и 
честност са постигнали досега 
много. Днес селото се гордее 
с нови къщи, хубави градини,

Моето родно село е Топли 
име всичкидол. От самото 

подразбирате, че става дума 
за планинско село, сгушено
в пазвите на планината и зао 
бинолено с прекрасна планин 
ска природа. Тук се намират 
и вековни гори, и тучни поля 
ни. Из въздуха се носи аро 

на борова смола, сме

Хей, ученици! Ура! Ура!
Но казвам ви — не на шега, 
че прочитните книги сега 
са нашата духовна храна! мата

сен с аромата на полски цве
тя- Съществуват и просторни 
пасбища,Затова с книги, песен и игра 

весело да прекараме ваканцията!
където пасе доби Цана Николова, VIII кл. 

Топли дол
тъка на стопаните от селото, 
игриви
в постоянен

които 
чег преска

чат скалисти препятствия или 
бегом се промъкват между тре 
висти брегове.

потоци,
Ленка Миленкова. VI кл. 

Трънски Одоровца

ч..
Нашият фотообектив

ГЕОРГИ НАРАСЛАВОВ

Пеперуда
Една лека пъстокрила пеперуда ле

теше доволна и радостна.
— Боже, колко хубав е този свят! 

— трепташе тя в чистия въздух. — Слън 
цето свети за мене, цветята за мене. 
Защото аз съм най-красивото същество 
под небето.

Тя видя аления Цвят на избуял пол
ски мак и се стрелна нъм него. ^.

— И този цвят е разтворил чашката 
си за мене! — запя тя. — Я Да му опи
там нектара.

— Не те питам нанво събираш — 
на се пеперудата, — питам те, 
какво търсиш тук?

Печилцата я погледна учудена.
Не разбирам защо си толкова гру 

ба — рече тя. — Аз нищо 
ти напарвила.

— Нищо ли? А защо 
лату? Не знаеш ли, че 
цъфнал за мене!

— Защо да е цафнал за тебе?
Защото аз съм най-красивото 

щество на света!

соп-
какво ФОЛКЛОРНАТА 

ство’ в Звонци бележи все
група на основното училище „Брат- 

участие във 
тази година 

изпълнения на песни, и игри. 
нане”,

и композицията с над-

нови успехи. След 
винторината по повод 29 ноември 1976 година, 
на 25 май се представи с нови

лошо не съм
от_ звонски край: „Що ми е омилело 
„Йове, мори мала моме”, ръченицата 
писа ТЩО и шопско хоро.

височкото
си се напъха- 

този цвят е

Б. Н.

съ-
— надигна се пеперу

дата и трепна с пъстрите си криле. — И 
не само този мак

Пъстрокрилата пеперуда 
Кацна внимателно

се изви и
на него, за да не из- 

мекото си и красиво тяло, и се 
наведе. Но се дръпна уплашена назад. От 
Дъното на цвета се показа мъничко, кос
мато животинче, цялото 
чинков

е цъфнал за мене. 
мене, и полето

цапа
И слънцето свети за
зеленее за мене, и всични 
за мене.

цветят растат 
• • 'А я се вижти! Нали е срамотаотрупано с ти- да се навираш в танъв красив цвят!...прашец. 

— Ааа, пчела! Аз не гледам красив ли е цветът, 
или не е нрасив — разпери пипалцата си 
пчелицата. —'Аз гледам да събера 
мед, защото медът е най-виусното и най- 
полезното

заклати се пре- 
пъстронрилата хубавица. — Я 

виж къде се е навряла!
— Добър ден — зоклони се пчели-

зрително
повече

нещо в света.цата и си поотупа крилцата. -— За нектар
Не разбирам нак ти, танава гро- 

зотия, ще събираш най-вкусното нещо в 
света!

ли?
— Аз за нектар, ами ти за нанво

си се напъхала в този нрасив цвят?
— Нима не знаеш? — 

пчелицата. — Аз събирам

— Ти си красива, признавам — отвърна 
малката пчелица, - но раждаш гъсеници 
наи-вредните и отвратителни същества

дигна глава 
мед.

СТРАНИЦА 10
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ДИМИТРОВГРАД

СТРОИТЕЛСТВОТО НА 

СПОРТНИ ОБЕКТИ
СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ФУТБОЛНОТО ИГРИ 
ЩЕ ПРЕДСТОИ ПОСТРО 
ЯВАНЕ НА ПЛУВЕН БА 
СЕЙН

та скупщина инж. Борис Бо тни обекти Републиканската
рисов и секретаря на Общин общност по физичесна нулту
ската общност по физическа ра трябва да онаже и съот
култура Еленко Виданович, М. ветна материални помощ. 
Петрович бе запознат с проб От друга страна, бе изтък 
лемите на спортното строи нато, че Републиканската об
телство в Димитровград. щност по физическа нултура,

След твърде успешната ак относно Комитетът по строи
ция по изграждане на фут телство на спортни обекти
болното игрище, наложи се 
необходимостта от един такъв 
разговор тъй
тъшното строителство на плу 
вен басейн и останалите спор

Тези дни в Димитровград на 
кратко песещение бе Миодраг 
Петрович, председател 
митета

на Но 
по строителство на и терени,

нието за сметна на Общинска 
като в по-ната та общност по физическа 

култура в Димитровград да 
обезпечи идейни и онончател 
ни проекти за строителство 
то на плувен басейн.

Също така по начало се 
изказа мнение, че Димитров 
град се нуждае от закрит ба
сейн, което ще даде възмож
ност за целогодишното му пол 
зуване, относно обучаването 
нд децата от предучилищна и 
училищна възраст в плуване.

М. Петрович остана възхи 
тен от новото футболно иг
рище и самата анция и пое 
агажимента с ръководството 
на футболния отбор „Църве 
на звезда” — Белград да се 
договори тоя отбор да уча 
ствува на откриването на~С- 
бекта, с което безспорно ще 
се допринесе значително за 
популяризацията на футбола 
в Димитровград.

Участниците в разговора за 
еха становище занапред да 
се поддържат редовни контак 
ти между Републиканската об 
щност по физичесна култура 
и съответната общинсна об 

№1 щност, което в крайна смет 
щк ка гарантира срочно и ка 
Цй чествено строителство на 
||| спортните обекти в бъдещия 
И Спортнотренреативен център в 

Димитровград.

да поеме задължеспортни обекти и терени при 
Републиканската общност по 
физическа нултура. В разговор 
с председателя на Общинска

Л. •/ Десимир Велнович

Времето днес
-И

ИВ
(Какви синоптични измерва- 

вания върши Главната меторо 
логическа станция в Желюша)

Какво беше времето днес, а 
какво ще бъде утре или след 
един месец е въпрос, който 
интересува стопаните и ония, 
които днес или утре отиват 
на годишна почивка. Прогно 
зата за времето става вече 
съставна част от нашия жи 
вот. Много служби и произ 
водствени организации не мо 
гат да зимслят своята дей 
ност без прогнозата за вре 
мето... За това се стараят ме 
теорологичесните служби, пръ 
снати из цялата наша страна. 
Една от тези станции е Мете-

рологическата станция при 
село Желюша, в ноято ра 
ботят четири работнина. Тя 
събира данни за. времето от 
територията на Димитровград 
ска, Пиротска, Бабушнишка и 
Белопаланашка общини.*

Скромна стаичка, в ноято 
работят служащите. Дежурен 
в станцията ■ ДЕСИМИР ВЕЛКО 
ВИЧ ни запозна с апаратите 
и работата на станцията.

— Нашата станция — наза 
той-е по ранг главна меторо 
логичесна станция, ноято на 
тероторията на Димитровград 
ска, Пиротсна, Бабушнишна и 
Белопаланшана общини има 
свои измервателни уреди, кои 
то дават сведения за валежи 
те температурата на възду
ха, вятъра. Ние в станцията 
вършим всички синоптични из 
мервания. Данните изпращам 
всени три часа в Меторологи 
чесната станция в Белград, 
ноято прави преглед за вре 
мето в цялата страна.

Станцията разполага с твър 
де интереснни данни за вре 
мето в Димитровградска об 
щина. От грижливо направе
ния 
кога
най-топъл, нога са. били най- 
големи снеговалежи. Ние се за 
интересувахме за месец май 
тази година.

— За месец май тази годи 
на може да нажем, че е бил 
сух. На края на първото де 
сетдневие настъпи намаление 
на температурата и с валежи 
до 26,2 литра на 1 м2, втора 
та десетдневка беше суха, 
а третата пан дъждовна. На 
22 май температурата в Ди

тровградско
най-ниска температурата на 30 
май — 6,4о.
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Белградската банна добре работи
ТЪЖЕН ПОМЕН

Откритото гише на Белфад 
сната банна в Звонци работи 
добре. За осем месеци от от 
криването то оправда свое 
то съществуване. Чрез банка 

някои организации прие 
личните си доходи, а 

хората тун внасят своите спе

стени пари, взимат кредити. 
До сега Банната има око 1000 
души с пестовни книжни от 
Звонци и околността. Износът 
на спестените пари е над 500 
милиона ст. динара и над 100 
милиона девизни динара.

На 28 юни 1977 година се навършват шест скърЬни ме
сеци от смъртта на нашия обичан баща, 
съпруг, брат, дядо и приятел

непрежалим

преглед може да се види 
е бил най-студен, когаИВАН С. ИВАНОВ

от Т. Одоровци
та

~
мат

Навършват се шест месеци 
на болка и плач за нашия 
мил Иван нойто ни напусна 
на 28 декември 1976 година. 
Ненадейно си отиде от нас и 
сега тежно ни /-е ногато си 
помислим, че няма никога да 
бъде

На 5 к>ли т.г. се навършава 
една година от смъртта на на- 
шия син

лв».НИКОЛА ГЕОРГИЕВ
от с. Желюша

между нас.
На този ден ще положим 

цветя на гроба му в село Же- 
люша

Но колкото и да минава вре 
мето от неговата смърт, ть 
гата за Иван не стихава. беше 290, ами

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Мари* 
Подканваме всични близни на, дъщери Райна и Верица.

на 25 юни 1977 зетове Тоша и Васко, внучка 
на та Драгана, внуците Миро- 

шестомесечния му помен на слав и Ивица, сестри, зетове 
гробищата в Т. Одоровци. и останали близки и приятели.

ОПЕЧАЛЕНИ: баща Пе
тър, Майна Кремена, съ 
пруга Драгица, син Лери- 
ца, дъщеря Лидия, брйг 

Трендафил, чичо Богдан

и приятели 
година да присъствуват ПРЕДСТОИ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

НА МЕТЕРОЛОГИЧЕСКА СТАН 
ЦИЯ

Тази единствена метерологи 
ческа станция в Горно Пони 
шавие в наскоро ще получи 
нови модерни помещения- Ве 
че е обезпечен плац от 3 000 
ма край Разсаднина. Средства 
са също обезпечени и очак 
ва се в скоро време идеята 
да се реализира.

Какво ще бъде вре'мето 
днес или утре не може да ни 
кажат в ■ Главната метероло 
гическа станция в Желюша, 
но техните данни на врем9 
предадени в Метерологическа 
та станция в Белград сигур 
но допринасят за точна прюг 
ноза на времето. За това и- 
мат заслуга работниците от 
станцията Десимир Велнович 
Никола Алексов и Никола Ко 
стов.

у. / 
'.'Н'; ■ А

ИН МЕМОРИАМ

На 8 юли 1977 година се навършват 6 
тъжни месеца от смъртта на нашия баща, свекър 
и прадядо АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ — ВАНКО и 33 
години и 6 месеца от смъртта на милата ни майна, 
свекърва, баба и прабаба ЦОНЕ.

На 26 юни 1977 година ще открием паметник 
на милите ни родители и ще положим цветя на 
горобете им в Борово-Барйе.

Подканваме роднини и приятели да присъству
ват на този тъжен помен.

ОПЕЧАЛЕНИ:, дъ«цери: Тинка и Верна, синове: 
Данаил, Дитомир, Слава и Слободан, онахи, зетове, 
внуци . и правнуци и останали многобройни роднини и 
приятели.

.
:

V >;•<

г 1
;

Б. Н.
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би идеМоже 

интересува

ЛйТГ—•
което е в движение, 

т„ т'ч0 с това ионало да
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Думата
Гр7,ЦНИ
онова,

о
Старите славяни в знак на 

жалост са се обличали в бяло.1 Дареше о
40 животВсични знаят, 

ните се хранят с растения или 
с други животни, а на малко 
души е известно, че има и 
обратни случаи т. е. растения, 
които се хранят с жив0™и- 
ва растение е росянката (дро\ 
зера по-тундифолия) която 
Рядко се среща на Балнани 
те. Едно от находищата й са 
торфищата на Вланиското пла 
то, на север от Босилеградсно, 
към Гйфотсно. Листята на ро

са изкичени с чер 
жлезди, фер-

на
даскалие

0
Йоще пролетосна идомо на нонверенцию и ре- 

ноше дена од Двоен сви учебници, че се прещампаю 
и децата че имаю нови букварйе, нове читанбе... Идем 
си дома и си мислим тешко на моетога сина. Три чер- 
бе, све иду у школ>у и сво нове тифа требе да жим 
нули.

и
сянната 
вени топчести 
ментите на които убиват и сми 

части на кацнао яят меките
върху росянната насенолите

ми. В света се срещат само 
още нянолко вида такива инсек 
тиворни т. е. насекомояди ра

Знам дена Зоран това млого не мисли и летосна 
с женуту че иде на море, че испуца парицете що йе 
събрал од пролетосна и ка уйесен дойде септем- 
бар и девойчетията пойДУ У школ,у, че га налету за 
паре, тия книжлаци, требе да се плачаю.

. И са да видите я ко стар човен кикво напрайи. 
* Продадо ягнища и остайи малко паре за учебниците. 
$ Продадо йедно теле и и од жега одвойи малко паре 
| за кни)}е и онядан продадо вълну реко айде и од 
Д вълнуту да одвойим малко паре нена се найду.

I *7
стения.ПОГОВОРКИ♦ о

НАЙ-ВИСОКИ СГРАДИ в 
света са Айфелоаг? кула в Па 
риж (318 метра), Емпа ер стей 
тс билдинг, небостъргач в 
Ню-Йорк, насипът Антонео в 
Торино и готвическата нате- 
драла с кулата от XIV век в 
германския град Улма.

Кучетата лаят 
ванът си върви.

кер-

Онядан отидо у град. Реко децата су получила 
свидетелства, да наминем да видим кино иде, да се 
порадуйем и я с жи. Ка вечерту стига нико да 1)и 
слънце огрея.

— ДетПе, — кажу децата у йедъ» глас — дай ни 
ако имаш паре, млого ни требе...

— Па, баща ти що ви даде, он й® на служ- 
бу, има паре...

• — Ама — наже най-малата — он ни даде, ама 
мално ни йе, друга деца донела повиша.

Видим дена йе нещо на децата зор за у шнолуи 
си реко, айде тея паре што сам оставил за учебници, 
че 1)и дадем са. Ли за туя работу сам остайил парете..

Отидо у баниуту извади парете и дадо на деца
та. Запретише ми да не назуйем на бащу жим и май- 
Луту.

I Направи на човек сто 
пъти добро, а един път ниццо — всичко се заб
рави.

♦

? 0

През 1882 година в Димит 
ровград (тогава Цариброд) е 
бил открит държавен панси 
он. Той се намирал в сгра 
дата на някогашното основно 
училище, на мястото на кое 
то; сега се издига сграда на 
гимназията.

Пансинът е просъществувал 
малко години. Бил е занрит в 
първите години след сръбско- 
българската война 1885 годи
на. - -

V

I
' Недей да те пита ста

ростта, къде ти е била 
младостта.

Ка на йУФе дъ« разбра кикъв йе бил зор. 
Децата дойдоше од школ>у, донесоше сведочанства, 
похвалнице и грамоте и кажу:

— Дедо, нашата учителица получи най-добър по- 
дарън. Другата що иде у трейе одел>ек.е:

— А не, нашата учителица получи златан ча-

И 0

Маймуните страдат от зъ 
би също както и човен. Пре 
глеждането на маймунски че 
репи е дало възможност да 
се установи това и да се за- 
нлючи, че страдат и от фисту

н
совнин.

— А нашият учител златна запалка...
Са разбра що децата целу неделу събираю 

паре. Дадо я, даде им бащата, и маййа им, а после 
видомо 
банката.

ли.
одека испразнила и насицете що ним дала

ПЪРВОТО ЕПЕКТРИФИЦИРА- 
; НО село в Димитровградска об 
; щина е село Лукавица. Тук пе 
; тролейките бяха изхвърлени 

; на 14 май 1961' година, значи 
,; преди 16 години.

Сега Лунавица е градско се 
!! лище, почти съставна част на 
; Димитровград. Тогава,
; когато 
; ски ток
;; по някой радиоапарат.

А мене найвише криво дека се свлеко у град — 
отидоше и парете що бео събрал за учебниците и 
одвойил с?*7—

7^70
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оод ягнищата, вълнуту и телето.
Ама нека е здравйе на децата. Ка йе такъв адет 

при нас да се даре даскалйе. ноМАНЧА в деня 
то получи електриче- 

селото имаше само

Избор Б. Ник.

Резултат
пя

ЦбТ.пегров .
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