
Брятстйо ЮГОСЛАВСКО-СИРИЙСКИ
ОТНОШЕНИЯ

Президентът Дсад 

посети Югославия♦ вестник НА БЬЛГЛРСКДТЛ НАРОДНОСТ в Ссрр ЮГОСЛАВИЯ »

16 АВГУСТ 1974 БРОЙ 664 ГОДИНА XVI * ЦЕНА 0,80 ДИН. на СФРЮ Киро Глигоров, 
секретаря на ЦК на Съюза 
на комунистите в Хърват
ско Душан Драгосавац и 
други личности.

След официалните разго 
вори, които започнаха вед 
нага след пристигането на 
президента Хафез ел Асад, 
на 14 август президентът 
Тито в „Белата вила" на 
Бриони в чест на високия 
гост даде вечеря, на която 
двамата президенти разме 
ниха наздравици.

Разговорите между пре
зидентите Тито и Асад об
хванаха въпроси от област 
та на взаимните отноше
ния между двете приятел
ски необвързани страни, 
активността на необвърза
ните в днешната политиче 
ска обстановка в света и 
актуалните международни 
отношения и събития в из 
точното Средиземноморие 
и в Близкия изток.

Отношенията между Си
рия и Югославия, които са 
традиционно добри, искре 
ни, открити и взаимно по
лезни заеха важно 
в брионската среща на два 
мата държавници и техни
те сътрудници. Политиче
ските отношения 
нашите две страни в досе
гашното си развитие отбел 
язваха постоянен 
и обещават в бъдеще да 
бъдат още по-хубави и пло
дотворни. Това потвърдиха 
и сегашните разговори ме 
жду президентите на две
те приятелски страни.

Много близките и сход
ни гледища на двете стра
ни по всички въпроси от 
областта на взаимоотноше 
нията и международната 
обстановка още 
ярко показаха жизненост-^ 
та на принципите на необ 
вързаната политика, особе 
но в сегашния момент ко- 
гато кипърската криза за
плашва мира в Средизем- 
номорието и света.

Освен между двамата 
президенти, разговорите се 
развиваха и между предсе 
дателнте на правителства
та Бнедич и Аюбн и още 
в пет комисии, възглавява
ни от отговорните минист
ри на съответните ресори.

Това бс втора среща ме
жду Тито и Асад в тази 
година. Нашият президент 
през февруари беше твър
де топло и сърдечно пос
рещнат в Дамаск.

Президентът на Сирий
ската арабска република 
Хафез ел Асад по покана 

СФРЮПЕТЪР СТАМБОЛИЧ ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД от президента на 
Йосип Броз Тито от 14 до 
16 август т.г. бе на офици
ално приятелско посеще
ние в Югославия начело 

партийнаМИННОТО ДЕАО- ТАЛОНА 

ПЕРСПЕКТИВА НА КОМУНАТА
на държавно 
делегация.

Това беше трета среща 
между сирийския и нашия 
президент, която се състоя 
по време, когато обменът 
на мнения е толкова необ
ходим и взаимно полезен. 
Въпреки че беше малко от 
строчено поради развитие 
то на обстановката на Ки 
пър и изостря ване на поло 
жението в тази обласд- по
сещението на сирийския 
президент потвърди конти 
нуитета на традиционно 
добрите отношения между 
двете приятелски необвър
зани страни.

На летището в Пула ви
сокият гост от Сирия и при 
дружаващите го лица бя
ха посрещнати от подпред 
седателя на Президиума 
на СФРЮ Петър Стамбо- 
лич, председателя на Съю
зния изпълнителен съвет 
Джемал Биедич, Яков Бла 
жевич, Добривое Видич и

р ду лица. Идната година то 
ще бъде продължено до 
граничния преход в Рибар 
ци, който от Босилеград е 
отдалечен 12 километра.

За стопанското активизи 
ране на Босилеградска ко 
муна трябва да се използ
ват всички възможности, 
които предлага фондът за 
икономическо развитие на 
неразвитите краища в СР 
Сърбия — изтъкна се в ра
зговора.

След проведените раз
говори Петър Стамболич 
посети Автотранспортното 
предприятие и строещият 
се Дом на културата в Бо 
силеград.

място

междуАР-
На Бриони сирийския 

президент сърдечно посре 
щна президентът Тито със 
съпругата си, члена на 
Председателството 

СЮК Едвард Кардел, пред 
седателя на Скупщината

Момент от разговорите
възход

зация. Това въз действува 
да се увеличи миграцията 
на населението.

Петър Стамболич, под
председател на Президиу
ма на СФРЮ посети на 10 
август Босилеград и °сек
тите на втората фаза на 
Власинските водоцентра-

на

В. ВелиновНай - добри резултати — 
по мнението на инж. Ми- 
цов, комуната бележи в 
областта на учебното де
ло. Сега вече тук няма не
грамотни, а стотици специ 
алисти от Босилеградския 
краЦ заемат от говорни 
стопански постове в мно
го места в страната ни. До 
ста солидни резултати 
постигнати в спирането на 
ерозията и създаването на 
нови гори.

Особен проблем е елек
трификацията на комуна
та, защото от 37 села досе 
га ток са получили само 

четири.

След това председателят 
Мицов говори за перспек
тивите на Босилеградска 
община, която е една от 
най - богатите в Южна Сър 
бия с рудни залежи. Съще
ствуващият дървесен мате
риал, природни хубости за 
туристическо развитие и 
изгодните планински пре
дели за отглеждане на до
битък — са широки възмо 
жности в по-кратък пери
од да се наддлее икономи
ческата изостаналост.

От всичко това най-голе 
ми възможности предлагат 
фосфатните залежи в До
лна Лисина, за чието екс
плоатиране е заинтересо
ван минния басейн „Бор”.

От значение е, че мина
лата година Босилеградска 
община е получила модер
но асфалтно шосе, което 
минава през Власина и Су-

ли.

Рекордна жътва в 

Сърбия
От специалистите на „Хи 

дротехника” от Белград, ко 
ито тук строят особено сло 
жен помпено - акумулади- 

обект, Пет>р Стамбо- 
бе осведомен за успе

шното изграждане 
водоенергийна ~ 
Благодарение на това, че 
тук работят около 400 
ботници в три смени, пове 
че обекти са завършени 
предсрочно, 
мер, преди известно време 
са пробити няколко туне
ла. Сега всичко е готово и 
за преграждането на реки 

Лисина, а в ход е мои 
мощните помпени

веднаж
онен
лич сана тази

система.

ра-
■ ’Ч "

Така напри-
*■) . •

,
те в
тажа на 
уреди.

В разговора с представи 
телите на обществено - по 

и стопански 
Босилеградска 

община, подпредседател. 
Стамболич се запозна с 
усилията, които се полагат 
в тази комуна за провеж- 

на конгресните до 
и новите коисти-

а ч:
гвг •'

литическия 
живот на

Интензивните и плодо
творни политически разго 
пори между президентите 
Тито и Асад са още едно 
потвърждение на дружба
та и сътрудничеството ме 

и соцна-

родис на овощиягга и зе- 
и очакваните

Тазгодишната жетва иа 
пшеницата в СР Сърбия 
с областите Войводина и 
Косово даде над 3,5 мили 
она тона зърно със сре
ден принос от 3,390 кило
грама от хектар. В срав
нение с миналогодишио-

дането 
кумеити 
туции. След това предсе да 
телят на Общинската ску
пщина, инж. Драган Ми- 

говори за проблемите 
на комуната и за перспек 
тавите, които досега по 
една или друга причина ие 
са ползван*.

ленчуците
високи добиви от цареви
цата и захарното цвекло

бъдат значителен фак ЗКАУ необвързана
листическа Югосалвнн и 
необвързана Сирия, която 
изгражда социализъм п

щецов тор за стопанската стаби
лизация.

Планирано е в СР Сър- арабските условия. Топа е 
бия и двете области да голям принос на иеобвър- 
бъдат изкупени 1,7 мили- зоната политика към опаз

ването на световния мир в 
сегашния критически мо
мент, когато кипърската 
буря непосредствено за
страшава свети.

то производство това с по 
вече за почти половин ми 

тона или с 15 на
В разговора се изтъкна, 

че главен проблем на Бос* 
леградска община е стопа
нската й изостаналост. Тук 
не съществува почти иито 
една промишлена оргаия-

лиоиа
сто.

она тона пшеница, което 
е с 300 хиляди тона пове
че отколкото през 1973 го 
дина.

Рекордният принос ни 
пшеница, доброто плодо-



Драматичен крой на аферата ьУотъреейт*НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ ЗА КИПЪР

НИКСЪН ПОДАДЕ ОСТАВКАТрагедията на Кипър - предуждение 

за малките и необвързани страни Джералд Форд нов президент на САЩ
Известният скандал „Уо 

месс-
тичната: инсталиране на 
подслушвателни апарати в 
избирателни* щаб на демо 
кратите в палатата Уо
търгейт, прикриване па от 
говориостта за това, опит 
да сс спре следствието, 
влиянието върху отделни 
личности, отказването да 
сс предадат магнетофон
ните ленти, с Никеьнови- 
те разговори с-ьс сътрудни 
ците му по това време — 
всичко, което стана позна 
то на света под название 
афера „Уотъргейт". Най- 
сетне, след дълготрайна от 
чаяпа борба първият 
век на САЩ унижен и об
винен напусна своя трон. 
Няма съмснис, че и случая 
„Уотъргейт — Никсън" се 

много по-дълбока 
поли

система на

гьргейт", за който с 
ци писа световният печат 
и разтърсваше Съединени
те амеркански «пати дожи 
пя своя драматичен край: 
па 8 август американският 
президент Ричард Никсън 
подаде оставка па поста 
37-ми президент на САЩ. 
Веднага след 
детския пост пое вицепре 
зидептът Ажерал Форд, 
който полО/Ки клетва за 
вярност па американската 
конституция пред нърхов- 

съдия па САЩ Уорън

както п препебретавапето 
па президента Макарное, 
неговото правителство и 
суверенитета на Кипър, ко 
гато сс решава за пето.

Бе прието предложение
то па югославския прелета 
вптел Йоб да 
писмо до председателя па 
Съвета за сигурност Яков 
Малмк и да сс търси тек- 

тааи декларация

Роспднс предупреди, че
Д1Ю1Ш1Н||

Необвързаните страна а 
Обединените нации енер
гично се застъпват за 
брана на кипърската неза 
висимост н нсобвързаност,

е трагично за 
еидт такива престъпления 

след Втората
ог-

дз стават 
световна война, в ерата на 
Обединените нации и поли 

па отслабване паш 1 ти кач а 
« напрежението се папрати

— 11 е е йод въпрос са- 
съдоата па Кипър, по 

и на всяка малка пезависн 
ма п необвързана страна 
в изправянето й пред чуж 
дестраппа военна пнтерве 
мцня — заяви кипърският 
представител. Той 
на участниците на заседа- 

със съдържанието 
послание па

1 : това нрези-мо

& стът на 
па 60-те необвързани стра 
им за Кипър веднага да 

В разискванията стлао 
взеха участие представите 
лпте на Сенегал, Индия, 
Йемен, Камерун, Танзания

МГ - ЙА заноа- иия 
Въргър.

Няколко дни Преди това 
членовете па Правния ко
митет при Представител
ния дом се изясниха да се 
възбуди дело срещу прези 
деита Никсън поради „зло 
употреба на властта и, 
рушаваие па правдата". С 
това окончателно бе раз
движен механизмът, който 
чрез Сената трябваше да 
доведе до принудителното 
сменяваме на президента 
Никсън. Последният обаче 
ис поиска да дочака тази 
развързка на усложнено
то положение и сам се от
каза от поста.

Президентът Никсън гла 
вно бе обвинен за наруше 
ние на закона в предизбо 
рната борба между двете 
политически партии — Ре 
публикамската и Демокра

ЧО-
>4

Н11СТО
па личното 
президента Макарное, из
вратено да ръководители
те на всички необвързани 
страни. В това послание 
също се предупреждава, че 
със сегашната трагедия на 
Кипър се прави опасен пре 
цедент за положението на 
останалите малки нсобпър

•м и други страни, конто да
доха силна подкрепа 
проектодекларацпята, до
пълвайки я е известни ама 
ндмапн. И те остро осъди 
ха интервенцията срещу 
Кипър и неговата пезави- 
сс обнародва като докуме
нт па Съвета за сигурност. 
В тази декларация се тър
си неотложно и пълно про 
веждапе на резолюцията 
ма Съвета за сигурност от 
20 юли.

па

касае за
криза в обществено - 
тическата 
САЩ.

Това е първата оставка 
в историята на САЩ. И 
първият сътрудник на Ни
ксън, вицепрезидентът Спи 
ро Егнк> през октомври ми 
палата година си подаде ос 
тавка, понеже бе доказа
но, че се е опитал да не 
плати данък. Така в тече
ние на само десет месеца

иа-
Архиепископ Макарное

застрашени от чуждестран 
ната военна и друга интер 
венция. Миналата седмица 
необвързаните отрани на 
заседание в седалището на 
ООН, на което присъству- 
ваха над 60 страни приеха 
декларация за Кипър, с ко 
ято търсят стешно да се 
проведе резолюцията на 
Съвета за сигурност. В ос 
новните разпоредби на та

20 юли — се търси от вси-
чки страни да. зачитат су- ^
веренитета, независимост } гГ^ ° 1 V ^ г#
та и териториалната цяло- К) ИД
ст на Кипър.

Разискванията и заклю- 
ченията на необвързаните &==П 
страни за положението в 
Кипър отново посочиха, че
военната интервенция пое ——**
дставлява голяма опасност 
за съществуването на неза 
висим Кипър и за мира в 
източното Средиземномо
рие. На заседанието пръв 
говори постоянният пред
ставител на Кипър в ООН 
Зенон Росидис. В кратка
та си и драматична реч 
той подчерта, че двойното 
военно нападение от чуж 
бина срещу Кипърската ре 
публика има цел да ликви 
дира нейния суверенитет, 
независимост, териториал
на цялост и необвързано-

занн страни.
След Зенон Росндес .го

вори представител на юго
славската мисия при ООН

р§§
Срсдрзеадомор^; исокяргтКоиалоуса1 подадоха оставки и прези

дента и вицепрезидентът 
на САЩ. В момента на 
власт в Съединените аме
рикански щати е Републи
канската партия.

.'V . .»
П П ггтп Трикомо!

ЩФпмъуте:
[екелиа!

1МКИЧ
V - * ■

КИПАГ^- ГС*«МЛГРЧКА ПОСЛАНИЕ НА НОВИЯ 

АМЕРИКАНСКИ ПРЕЗИДЕНТ 

ФОРД ДО ТИТО

Сгсдоимно мор*, Василикосимасол
море:

Цвието йоб, който изтък
на, че между необвързани 
те страни съществува сил 
но чувство на солидарност 
и че това е още един мо
мент да изразят своята за
гриженост поради нападе
нието срещу суверените
та, независимостта, цялост 
та и необвързаността на 
Кипърската република.

От името на четиринаде 
сет страни югославският 
представител поднесе про- 
ектодекларация на необ
вързаните страни за Ки
пър. Изтъквайки в името 
на тези страни, че е необ 
ходима най-спешна акция 
за отбрана на кипърската 
независимост, Цвието йоб 
каза, че декларацията от
ново потвърждава станови 
щето на необвързаните ст
рани относно Кипър, как
то и основните принципи 
на Устава на Обединените 
симост и иеобвързаност. 
Посочиха, че два до

Те особено считат, че вс 
яко протакане с изтегляне
то на всички чуждестран
ни войски от територията 
на Република Кипър пред 
ставлява пряка заплаха сре 
щу мира, сигурността и 
стабилността в източно 
Средиземноморие. Потвър 
ждават, че неотчуждимо ! 
право е на народа и закон 
иото правителство на Ре- : 
публика Кипър пълно и 
свободно да участвува във 
всички решения, които во
дят към възстановяване на 
нормална обстановка и за 
читане на суверенитета, 
независимостта

Подпредседателят на Пре
зидиума на СФРЮ Петър 
Стамболич прие на 13 ав
густ посланика на САЩ в 
Югославия Малколм Туй, 
който му предаде лично 
послание на новия прези
дент Джерал Форд до пре 
зидента на републиката 
Йосип Броз Тито.

В посланието си прези
дентът Форд изтъква, че 
поемайки 
пост на САЩ ще продължи

политиката на близки от
ношения н взаимно полез
но сътрудничество между 
САЩ н Югославия и че 
цени
Югославия и необвързана
та й позиция, убеден че 
принципите, утвърдени в 
съвместното изявление на 
президентите Никсън и 
Тито от 1971 
бъдеще ще 
рамки за отношенията ме
жду двете страни.

независимостта на

!
! година и в

представляват
президентския

и терито
риалната цялост, на Кипър.

Те потвърждават, че ар- ! 
хиепископ Макарное е за
конен демократично из
бран президент на Кипър. 
Представителите на група 
та необвързани страни от
ново посочват, че независи 
мостта, свободата и необ
вързаността на Кипър са 
от жизнено значение за 
мира и стабилността не са 
мо в източното Средизем
номорие, но и в света изо 
бщо. Трагичната обстанов- 

в Кипър е най-сериоз- 
предупреждение за не

обвързаните страни 
си от тях съвместна акция. 
Заканата

I

ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ1 ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 
Годишен абонамент 40. 

а полугодишен 20 
динара

Текуща сметка 
62300-603-9529 
СДК — Ниш 

Печгтщща „В 
ажич“, Ст. 1

М> 72 — Н в ш

ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД
Тези дни Драгослав 

Маркович, мулата, другарят Марко- 
вич посети строещият се 
дом на културата и дърво 
обработващия 
новната 
сдружения 
ското стопанство в Боси
леград.

председател 
на Президиума на СР Сър 
бия, които се намираше 
па годишна почивка на 
Властна, неофициално 
сети Босилеград- След кра 
Т ЬК разговор с общинско 
то ръководство за най-ак 
ту алтите проблеми на

три
таканаречени „гаранта"са 
извършили военна интер
венция на Кипър, че се ка- 
сао до нападение срещу 
една малка необвързана 
страна в източно Средизе
мноморие и опит да се 
ликвидира нейната незави 
симост и необвързана по
литика. В техните изложе
ния се чувствуваше и ре
зервираност по отношение 
на тройната конференция 
в Женева

цех на ос- 
оргаяизация на 

труд на Горно

ка юо- В. В.но
И тър тито ПРИЕ ПОСЛАНИЕ ОТ МАКАРИОС

срещу независи
мостта и сигурността 
една необвързана 
е закана срещу сигурност 
та на всяка от тях.

ктГйоси^БроТтт^тше Макарпос изпрати до ръко 
- 7 август по^шГие.о,^ В°ДИТеЛИТе на “ 
ето президентът на Репуб
лика Кипър

Кара-
уновмч

зук
Г1а'

на
между външни

те министри на Гърция, 
Турция и Великобритания,

страна
бвързани страни във връз
ка: с 
ние

актуалното положе- 
в Кипър.архиепископ
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ПОБРА ТИМЯВАНЕ_М ЕЖ ДУ АЛЕКСАНДРОВ АЦ ЖУПСКИ И ДИМИТРО В ГРАД

ВНУШИТЕЛНА ПРОЯВА НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО
По покана на града - по 

оратим — Александровац 
Жупски, делегация от Ди
митровград

то между тези две общини, 
отделечени на над 200 км 
разстрояние, но с еднакви 
чувства и вълнения.

На сесията, на която бе 
ше подписана повелята за 
побратимяването, 
дателят на скупщината в 
Александровац Жупски се 
спря върху участието на 
населението от тоя край в 
борбата срещу фашизма и 
слсдосвобождението раз
витие па комуната. Накрая 
говори за побратимяване
то между двете общини, 
като каза:

— Трудещите се хора в 
нашата община, които не
отклонно вървят по пътя 
на революцията ясно под
крепят всички прогресив
ни идеи и същността на 
братството и единството, 
изковано под знамето на 
ЮК11. 1 о запази югослав
ска га общност и винаги, а 
и днес още повече го ра* 
п-иряьа и задълбочава. В 
този «.мисъл ние днес пот- 
1« ьрпс/.аваме досегашни I е 
доори отношения с общиа 
ската скупщина в Димит 
ровград, които започна 
■младежта с взаимни дълго 
годишни срещи. Освен е 
Нова Хорица, с която се 
гобратимихме през месец 
.март, тази година, с днеш 
ния ден ставаме много по- 
Слизки и с братския Дими 
т ровград.

Делегацията от Димит
ровград има възможност 
вчера и частично днес да 
се запознае с нашите сто
пански и други успехи. 
Ние ще посетил! тях и ще 
създадем пътища за по-ши
роко сътрудничество ] 1а 
стопанското, културното н 
другите полета. Съвместно 
ще се стараем младите по
коления да бъдат по-бли
зки, да станем още по-пре 
данни борци за изгражда
не па социалистически об 
ществени отношения.

Няма да бъда нескромен 
ако кажа накрая, че сър
цата на всички трудещи 
се на нашата винородна 
Жупа са открити и искре-

още един принос по пътя 
на братството и единство
то, което ни дари нашата 
революция, а продлъбочи 
30-годишното изграждане 
на социалистическите об
ществени отношения. То 
започна много по-рано още 
при посещенията на млади 
те и пионерите от Алексан 
дровац в Димитровград и 
от Димитровград в Алек- 
саидровац".

След това бяха връчени 
грамоти на семействата на 
загинали бойци и револю
ционери, трудови органи
зации, отделни лица и за
служени граждани, които 
живеят вън от общината. 
Между носителите на гра
мота е и Илия Петров, ди 
ректор на предприятие 
„Балкан”, като по тоя на
чин му се отдаде заслуже 
но признание за развитие 
то на сътрудничеството.

ни към всички прогресив
ни процеси в обществено- 
икономическите отноше
ния.

предсе-наброяваща

Взимайки дума, предсе
дателят на ОС в Димитров 
град, като запозна дома
кините с основни данни за 
Димитровградска община, 
по повод побратимяването 
изтъкна:

— От името на делегаци 
яга на Димитровград чес
титя ви юбилея от освобо
ждението и ведно желая 
да благодаря за сърдечния 
прием и гостоприемство
то, проявено към нашата 
делегация по време на кра 
ткото ни пребиваване и 
при обиколка на трудови
те организации и на града.

Топлината, която излъч
ваха всички лица, с които 
имахгле допир говори ни, 
че нашето другарство и

'.'А:
■ж

I

%
?■

$■/ 1

й
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Делегацията от Димитровград
над двадесетина души, а 
съставена от представите
ли на обществено - политп 
ческите организации, об
щинската скупщина, сто
панските предприятия пре
бивава в Александровац 
иа 9 и 10 август, тази годи 
на. Тук делегацията от Ди 
митровград присъствува 
на тържествата по слушай 
30-1 одншнината на освобо 
ждението на града от фа
шизма. Същевременно, ди- 
мнтровградчани се запоз
наха със стопанското раз
витие на този изоставащ 
край, с възможностите за 
културно развитие, разви
тието на учебното дело, 
здравеопазването и пр.

На тържествена сесия па 
общ събор за общината, на 
който присъствуваха деле
гати и делегации, делега
ция от Димитровград, ре
публикански представите 
.ли и гости бе подписана 

. по веля за побратимяване 
между двата града. Втора 
та част на това тържество, 
те се състои на 8 септем
ври в Димитровград кога- 
то делегация
дроьац Жупски ще присъс 
твува на общ събор за Ди
митровградска община и 
ще се подпише 
за побратимяване.

с домакините
ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС 
СХОПАНСТЪОШ 
ПА ОЬаЦИНА А А

Още с идването си дими 
тр.: вградената 
оглавявана от председателя 
на оощинската скупщина 
— инж. Борис Борисов и 
ръководителите на оОщесг 
вено - политическите орга 
нпзац:ш, се срещна с оо- 
ндинските' ръководители на 
Алсксандровашка община. 
Председателят на Алексан 
Аровашка община накрат
ко запозна гостите с осноз 
пите данни за общината

делегаци>;,

културно.— стопанско, 
просветно и др. развитие. 
Инж. Предраг Думановпч 
говори за усилията, които 
тази сощина полага да из
лезе от изостаналостта, ра 
ззитието на селското сто
панство и промишленостга. Председателят на ОС — Димитровград инж. Борис 

Борисов подписва Повелята
приятелство действително 
прерастна в нещо по-вели
ко. Днес тук подписахме 
повеля за побратимяване, 
присъствувахме на вашите 
тържества с цел още пове 
че да продълбочим брат
ството.

Считаме, че това побра
тимяване представлява

След това, гостите от Ди 
митров!рад посетиха няко 
лко стопански организа
ции, между които „Жупля 
нка ", фаОрика за конфек
ция, „дискос” фабрика за 
грамофонни плочи и „Ни
но Жупа" завод за произ
водство на алкохолни и ое 
залкохолни напитки. Във 
всяка от тези организации 
гостите бяха запознати с 
основните данни на стопа
нисване и перспективното 
развитие на предприятия-

братството и единството 
между двете общини.

По време на двудневно
то си пребививане димит
ровградската делегация бе 
обградена с вного внима
ние и тя съвсем се чувству 
ваше като у дома си. След 
ващата среща ще стане в 
Димитровград на 8 септем 

Ст. Н. — А. Д.ври.

от Алексан-

ЮБИЛЕЯТ НА ГРАНИЧНИТЕ ВОЙСКИта.
повелята Вече на следващия ден 

делегацията от Димитров
град посети фабрика „Ьен 
тил’'. Здравния дом и спор 
-шия център. 
Димитровград се запозна
ха и със селскостопанския 
техникум, който съществу
ва вече 50 години. »

Вчера, 31а 15 август, гра 
личните войски иа ЮНА 

Гостите от чествуваха тридесет годи
шнина иа съществуването 
си. На тази дата, преди 
три десетилетия, по реше
ние на Националния ко
митет па Югославия и 
със заповед на Върховния 
комендант иа Народио- 
оовободителни юойсии и 
партизанските отряди иа 
Югославия Йоаип Броз 
Т-ито, беше формиран Кор 
пусна Народната отбрана 
иа Югославия (КНОЮ).

Традицията иа КНОЮ 
продължиха граничните 
войами.

колоид — четниците, уста 
шите, сътрудниците и до
носниците им, белогвар- 
дейците, балистите, теста 
1ювците и всички други 
врагове на освободителна 
та борба па нашите наро 
ди. Веднага след войната 
тези войски поеха добле- 
стиата и отговорна зада
ча — да пазят границите 
иа нашата родина.

Диес, в условия, на -про 
веждане на концепцията 
по всенародна отбрана 
празникът на граничните 
войами бс и празник на 
целия народ, специално 
на младежта и ■граждани
те от граничните краища 
на страната. Граничарите 
и населението заедно пра 
зиушаха юбилея, калето 
винаги заедно изпълнява

ха и най-отговорни зада
чи. ■

Чествуването бе особе
но тържествено в четири
десетте гранични застави, 
които по случай празни
ка, бяха,отличени от Вър
ховния комендант. В тях 
се състояха редици кул
турно-забавни и.спортни 
състезания и програми.

Денят на граничаря тър 
жествево бе • отпразнуван 
и в столицата на Югосла
вия Белград. Вчера и на
чалник генералщаба на 
ЮНА Стане Поточар” ус
трои прием за граничари
те, а днес, в .петък, ще сс 
се състои тържествено съ 
бранис за командирите 
от граничните войски.

«I Бурните аплодисменти 
бяхана нрисъствуващите 

ясен израз на възторжено
стта от гюдгшеваието па 
пове.она и „озаконяване"
на братството и единство-

■

<1

IV. ; Ч■ д ь. к74с. /

7 я*»:

Формирана в разгара 
■ ша освободителната »зйна 

КНОЮ предимно имаше 
I за задача да се бори про

тив пълчищата иа пета

\ й
■.

В посещение на „Жуплян ка”
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в ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНААКЦЕНТИ

Успешно начало на 

делегатната системаЗа още по-действен актив
сега не со ангажираше до 
статъчпо. Проблемите 
социалните разл и чии, 
щестисното и икономичес
кото положение па работ
ническата класа трябва да 
станат поле па всекиднев
но действува,ие па Актива, 
защото се касае за същсст 
вени въпроси па класова
та насоченост па Съюза па 
комунистите. Стремежът 
да разглежда и раздвиж
ва актуалпн въпроси зана
пред трябва да се пренесе 
н в областта на културно- 
забавния живот, изгражда 
пето па работнически жи
лища, повдигане на въпро 
см, отнасящи не само до 
живота и дейността във 
фабриката, по н до 
ко, което ражда живота в 
местната общност, общно
стта па интересите, социа 
лпага и здравната защита, 
ог областта па снабдява
нето, почивката и другите 
потреби във всекидневния 
кивот и техните семейст
ва. Мобилизаторската дей
ност па Актива затуй тря
бва да бъде организирана 
така че „работническите 
искания да станат пред
мет на политическо вни
мание, искримята^на пронз 
водителите да се претвор 
яват в решения на общест
вените фактори”.

трябва— трябва да отчетем още 
и това, че той в дейност гз 
си винаги имаше класов 
подход към проблемите 
канта бе набелязано и в 
програмата му за работа. 
Факт е, че мненията и пре 
дложеиията па Актива взи 
маха под внимание (и то 
винаги) органите и телата 
на общинските организа
ции. А това е още едно по 
твьрждеиие, че Активът се 
е превърнал в трибуна „за 
проверка на отношението 
към работническата кла
са”.

който
повече

ощеТези дни организациите 
па Съюза на комунистите 
в димитровградските фаб
рики избират членове на 
Актива на работниците - 
комунисти, производстве
ници. Това същевременно 
е и удобен момент още зе 
л!гь*к да се спрем върху ед 
ногодншната дейност на 
Актива в духа на Вторага 
конференция на СЮК. Ак 
тнвът се е ангажирал вър
ху конкретизирането из 
конституционните аманд- 
мани, проблемите на сто
панската стабилизация и 
мероприятията 
добрение 
водството 

щение производителността 
на труда. Комунистите ак
тивно се бореха за прием 
ствепо провеждане на Кон 
ституцията на 
СРС, активно се бореха за 
правилно прилагане нл 
критериите при избиране 

то на делегати и делега 
шш; предмет на внимание 
то на Актива беше и боо- 
бача срещу крнминалт. 
претворяването в дела на 
задачите от Писмото, взе 
дейно участие в подготов
ките за Десетия конгрес 
из СЮК.

Като се имат пред вид 
твърле сложните задачи, с 
които Активът се справя
ше през изтеклата година

Как функционира делега 
тиата система в Ьосилегра

община и на кои па дълбочина — изтъкна инж.
Драган Мицов, председа-

на се зала
об

лека
чип най-ефикасно да се

самоуправителни тсл 11а ос и Босилеград.учредят 
те общности на интереси
те според конституцион
ните изисквания — Ое те
ма па обсъждане па Изпъл 
пителния отбор па ССРН 
и Общинския синдикален 
съвет. В разговорите върху 
първите опити па делегат- 
пата система участвуваха 
ръководителите 
вено - политическите орга 
пизации, ръководството 

па Общинската скупщина, 
делегати, представители на 
еамоуправ! пели итс орга
ни па общностите па ипте 
ресите и лр. В обсъждане
то на тази важна тема взе 
участие и Тихомир Мило- 
шевич, член па Политиче
ския актив па СР Сърбия и 
ръководител па апалитиче 
ския отдел при Конферен
цията на ССРН в Сърбия.

Обаче — добави той, деле
гациите в трудовите орга
низации не са добре орга 
пизирапи, въпреки че имат 
добри условия за работа.

Обсъждайки досегашния 
опит в работата на делега 
циите, останалите участпи 
ци и разискванията изтък
наха, че все още в някои 
среди на комуната делега
тите се считат за отборни 
ци, което фактически не 
са. Защото делегата говори 
в името па делегацията, ко 
ято го е избрала, а не от 
свое име.

на оощсст

Първата стъпка беше ус 
пешна. През изтеклата го- 
А1ша Активът оправда съ
ществуването си е девство 
на идейна, обществена п 
политическа работа. Той с 
израз на потребите и съз
нанието на димитровгЦл- 
дската работническа кла
са. Затуй предстоящите из 
бори за новия състав на 
Актива представляват раз
ширяване обсега на дейст 
вие и по - всестранно вкл 
ючение в процесите на все 
по - сложната комунална 
система и все по - развити 
те условия на живот, все 
по - сложните потреби на 
работниците и работничес 
ката класа.

Над всичко. Активът тр
ябва да се ангажира в 
ония области, в които до

за по
па пронз-

II 110ВИ-

11СИЧ-

СФРЮ 11 На заседанието се изтък 
на, че ръководството на 
Общинската скушцииа и 
органите па общинската 
администрация трябва да 
установят най - непосредст 

— Досегашните опити го вена връзка с делегациите, 
ворят, че с доста голям ус- Това всъщност изисква ор 
пех функционират делега типизиране па качествено 
циите па местните общно- информиране на делегати- 
сти. На досега проведени- те и делегациите за реше
те две сесии на Общинска нията, които приема Об- 
та скупщина, делегатите щинската скупщина, 
настъпваха с мнения и пре 
дложения на делегациите 

момент.
С цел най - непосредстве 

но да се помогне в работа 
та на делегациите и пълна 
та афирмация на делегат
ната система в комуната, 
на заседанието се оформи 
координационно тяло при 
Общинската конференция 
на ССРН от представители 
на обществено - политичес 
ките организации и Общи 
нската скупщина. Заключе 
но е през септември в рай 
ошште центрове на общи
ната да се устроят разого 
внорн с делегациите върху 
всички недостатъчно изяс
нени въпроси.

М. Б. положителен

СЛЕД ПАРТИЙНИТЕ КОНГРЕСИ

Пълна мобилизация на комунистите
ние създавали конфузно 
положение в тази стопан
ска организация. Също та
ка и останалите партийни 
организации в комуната 
предприемат значителна 
дейност в духа на конгре
сните материали.

Акциите на организаци
ите на Съюза на комунис
тите в Босилеградска об
щина, в предстоящия пе
риод, ще бъдат насочени 
преди всичко върху прове 
ждането на дело задачите 
от Седмия конгрес на Съ
юза на комунистите на Съ 
роня и десетия конгрес на Ангажиране върху конкре 
с-ъюза на комунистите в 
Югославия. При организи
рането на всяка партийна 
акция винаги ще се изхож 
да от приетите резолюции 
на тези наи-висши фору
ми на комунистите, 

политическият актив на

задачи трябва да бъдат 
най-съществен израз за оп 
ределена среда 41 за сьвку 
1шия оощеегвено

делска кооперация, в зана 
ятчийското предприятие 

„Услуга" и др. още ведна
га ще се оформят партий
ни организации.

Планираното да бъде осъ
ществено

полити
ческия живот в комуната.

контролирането как се 
провеждат договорените 
задачи ще бъде постоянна 
дължност на всяка партии 
на организация и на парги 
нит е органи и форуми. 
Същевременно ще се подо
бри осведомяването на вси 
чки членове на Съюза на 
комунистите за решения
та, които се взимат.

В разискванията по въп
роса за общностите на ин
тересите се изтъкна, че те 
още не са преустроени 
самоуправителни общнос
ти, на начин, който изисква 
Конституцията, Преди всич 
ко въпрос е как самоупра 
вителните общности на ин 
тересн се изтъкна, че 
скупщннската система, за 
да взимат решения равно
правно със съответните съ
вети на Общинската

По предложение на Об
щинския комитет на СК втни задачи
главните акции ще се про
веждат в стопанската дей
ност. Тук партийните орга 
низации в програмите си 
ще предвидят какво ще ра 
ботят, до кога и кой ще оь 
де задължен за провежда
нето на акциите.

Основните задачи в тази 
област, които ясно произ
тичат и от конгресните ма 
териали са: делово-финан
сова стабилизация и прис
пособяване на стопанските 
организации към 
условия на стопанисване, 
приключване на конститу
ционното им преустройст
во, окачествяване на само 
управителните отношения 
и самоуправителиого ре
шаване и др.

Най-важното е 
ки тези акции планиране 
то да бъде обективно, за
щото все още всички пар
тийни организации не са 
достатъчно готови за про- 
веждането на задачите. И- 
менно на такива организа 
Ции ще бъде оказана 
мощ от страна на Общинс
кия комитет на СК и оста 
налите партийни форуми 
в комуната. Утвърдените

Общинският комитет на 
СК е не само дал сюгже- 
стии на партийните орга
низации да съгласуват ак- 
ционите си програми със 
изискванията на конгреси 
те, но и сам той като изпъ

тезанапред отделно много 
ще се засили демократиче
скияооществено - политически

те организации в комуна
та се е договорил не само 
партийните организации, 
но и всички работници в 
комуната да се осведомят 
за конгресните материали 
След това програмата на 
партийните и трудовите 
организации ще се прераз 
гледат и допълнят с нови 
задачи, приети на Конгре
сите.

В партийните организа
ции вече все по-видимо се

централизъм, юва ка 
чесгво в нартииния живот 
не е винаги достатъчно за 
читано.

лнително - политическо тя 
ло, непрекъснато и пряко 
ще подпомага тази дей
ност.

Комисията за партийна 
организация и преустрой
ство ще съ действува още 
веднага ще се предприемат 
мерки, в духа на конгрес
ните решения, партийните 
организации така да се уч 
редят, за да могат най-ефи 
касно да работят.

Не само тази комисия, 
но и всички останали ко-

скуп-
щина. С цел те най-после 
дователно да се преустро
ят, формирани са инициа
тивни
имат за задача да подгот
вят всички необходими до 
кументи, обществени дого 
вори и самоуправителни 
споразумения за 
учредяване.

ьсичко това сочи, че па 
организации в 

иосилеградска община се 
намират пред пълна моби
лизация за провеждане в 
дело решенията от Седмия 
и Десетия конгрес на Съю 
за на комунистите.

ртиините групи, които ще
новите

тяхното
В. Велинов

В. В.
чувствува оживената след 
конгресна дейност. Парти- мисии на Общинската пар 
ината организация на ко- тийна конференция занаи- 
мунистите в стопанските ред дейно ще работят вър- 
организации е допълнила 
акционната си програма в 
светлината на конгресни
те резолюции. Комунисти
те в Автотранспортното 
предприятие настояват ене 
ргично да се справят с вси 
чки свои членове, които 
с досегашното си поведе-

във всич

НОВИ РЕЙСОВИ ЛИНИИ НИШ - СОФИЯ
ху решаването на пробле
мите в своята област на де 
йствуване.

Втора акция е във всич
ки трудови организации, 
в които няма партийни ор 
ганизации — такива да се 
оформят. Така например в 
новоинтегрираната земе-

От 1 
ртното

август автотранспо- 
предприятие „Ниш 

-експрес” в Ниш откри две 
нови райсови линии Ниш 

София. Рейсовете тръг
ват в 5 и 16 часа от Нищ и 
5 и 17 часа от София (юго- 
славско време). Цената 
билетите е 18

Ниш
20 динара от Димитров
град до София.

Рейсовете

до граничния пре-

по- приемат пътни 
ци на всички спирки от 
Ниш до граничния пре
ход Градини.на

динара от А. Д.
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ССРН с ОСТАНАЛИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОРБА Обществено-политическата дейност прел

ЗА СЪЩИНСКИ ДЕЛЕГАТНИ ОТНОШЕНИЯ лятото

Без особени застоиВ акциите 
ване на делегатката 
ма трябва да се 
всички

по осъществя 
систе- да заседава преди всяко

ангажирах
алистическгг ^Гсъбоа™ Н*Ма рецепт’ но тРябва в<> 
в Социалг стическия съ' " Акация, относно са-
- бе подчертаноТна Ди МОуПраВнтелна оби”юст да 
ветото заседание на Ре™- ИМаТ ГОАШШШ или полуго- 
бликанската конференция^ лИШНИ планове за работа 
на ССРН в Сърби? прове “* С“°ИТе скушцини и въз 
дено в началото на юли основа на това на събра-

В практическата дей^Гст Н“ЯТа ”а труАОВИТС хора 11 
на делегациите и делегати 1раЖАаните или на засеАа 
те са постигнати опреНГе 1ШЯТа На Аелегациите свое
- републиката токуР?що временно Аа се анализират
яяппикя ЩО отделни въпроси и изграж
лосегаптниа г»™-т°СН°Ва На Аат стан°вища за работата
се кпнгтятипГИТ може Аа на делегациите и делега- се констатира, че делегат Тите.

става осно- в развитието на делегат 
система политическа ната система и нейното

^ ' функциониране твърде зна
„„ ° ^па/шстическият съюз чително място има инфор- 

отговорен само за де- мирането и то във всички 
мократическата кандида- свои форми, от вътрешно- 
ционна постъпка в избира то информиране в основ- 
телния процес, но има и ната организация на сдру 
право и длъжност да уча- жения труд, трудовите и 
ствува в изграждане на об други самоуправителни об 
щите становища на делега щности, чрез органите на 
пиите и делегатите. С дру- скупщините на обществе- 
П1 думи казано, Социалис- но . политическите общно 
■шческият съюз и остана- сти, отделно в рамките на 
лите организирани сили в обществено - политически- 
него трябва да обезпечат 
делегатната

потребно обременени с да 
нни. Отделно, когато става 
дума за делегациите тряб
ва да се води сметка те да 
получат къси ясни сбити 
материали, подходящи за 
разискване с трудовите хо 
ра и гражданите и с въз
можно по-ясно предложе
ни мероприятия.

На заседанието си Репу
бликанската конференция 
прие и своя акционна про 
грама за една година. Об- 
разлагайки същата Филип 
Матич, секретар на Репу
бликанската конференция 
на ССРН посочи главните 
насоки в бъдещите акции.

Периодът на годишните 
почивки, юли и август, про 

в Димитровградска 
община без особени застои 
в обществено - политичес
ката дейност. По различни 
поводи се проведоха, ус
троиха и състояват редица 
събрания, съвещания, дого 
вори.

ват във вестниците с под
ходящи статии.

Освен това, журналисти 
те бяха запознати с триде
сетгодишното развитие на 
Димитровградска община 
и усилията, които се пола
гат да се преодолее стопа
нската изостаналост на 
този край-

За този период бяха про 
ведени две заседания на 
комисията по подготовка 
на чествуването на 30-годи 
шнината "от освобождение 

Димитровград от фа 
шизма. В рамките на тази 
програма делегация, със
тавена от обществено - по
литически, стопански и 
културни дейци посети 
Александровац Жупски, 
където бе подписана пове
ля за побратимяване. Окон 
чателното подписване на 
повелята ще стане н^ са
мия празник — 8 септем
ври, когато, Димитровград 
чествува Деня на освобож 
дението и ще посрещне по 
добна делегация от Алек
сандровац Жупски.

Юлското увеличение на 
цените на някои хранител
ни продукти — хляба, оли 
ото, захарта, кафето и пр. 
— възложи на Общинска
та скупщина на своя извън 
редна сесия да предприе
ме спешни мерки за запаз 
ване на жизненото равни
ще на работниците с нис
ки лични доходи. След то 
ва председателството на 
Общинския синдикален съ
вет и Изпълнителният от
бор на Социалистическия 
съюз проведоха съвместно 
заседание, на което оцени 
ха положението и възмож 
постите трудовите органи
зации да защитят жизнено 
то равнище на работници 
е малки лични доходи, а 
живущи изключително от 
заплатите в предприятия
та. В тази насока приети 
са мероприятия, които са 
доставени на всички син
дикални подружници и об 
ществено - политически ор 
ганизации в организациите 
на сдружения труд аъв вид 
на препоръки.

тича

Безспорно, през тези два 
месеца най - дейни са ко
мисиите по чествуване на 
двойния юбилей — 30 годи

ни

ни от създаването на гра
ничните части на ЮНА и 
30 години от освобождени 

В областта на обществено ето на Димитровград от 
политическата система то
ва е провеждането на кон 
ституционните разпоредби 
за делегатната система, ук 
репването на основните ор 
ганизации на сдружения 
труд и общностите на ин- ( 
тересите, а в областта на 
обшествено - икономичес- | 
ките отношения — по-гол- | 
ямо влияние и присъствие 
на ССРН при приемането 
на средносрочните плано-

го на

фашизма.
Димитровградска общи

на като крайгранична ви
наги богато чествува Деня 
на граничаря — 15 август. 
Тази година, поради съвпа 
дащите се юб 
мата по чествуване е мно
го по-разнообразна, а трае 
повече от един месец.

Граждани, граничари, ра 
ботници постоянно размен 
ят делегации, като взаим
но се запознават е живота 
и работата на граничната 
застава и в предприятието. 
Такива посещения правят 
и други, дошли на гости в 
Димитровград.

По почин на Социалис
тическия съюз и Гранично 
то командуване неотдавна 
се състоя прескоференция 
с представители на всеки
дневниците и седмичници, 
радиото и телевизията. Жу 
рналисти на „Борба”, „По
литика”, „Политика екс
прес”, „Вечерни новини“, 
„Армия”, „Граничар”, „На- 
родне повине“, „Братство”, 
Радио Ниш посетиха гра
ничните застави край Бре- 
бевшща, Градини и Вер- 
зар, където се запознаха с 
живота на граничарите, ко 
йто отразиха и ще отразя-

илеи, програ-

те организации, па все до 
Аа средствата на публичното 

функционира всекидневно информиране — радиото, 
чрез постоянно демократи телевизията, дневния и пе- 
чно комунициране на де
легациите и делегатите 
тяхната самоуправителна 
база. В противен случай, 
делегациите и делегатите 
биха станали посредстве- 
ници, което е в разрез с 
конституцион ните 
вания.

— В изграждането на де 
легатната система основна 
битка трябва да се води в 
основните организации на 
сдружения труд, в местни 
те и други самоуправител- 
ки общности, и техните де
легации. Една от възлови
те предпоставки за успеш
но функциониране на де
легатната система е осъще
ствяване принципът тру
довите хора действително
да решават в своите само- НИЦИ/ относно народни 
управителни организации представители, независимо 
и общности по всички ра- и отделНо от делегациите, 
боти от интерес за тези изпълнителните съвети в 
организации и общности и НЯкои общински скупщшш 
те да потвърждават насо- са присвоили политическа 
ките за работа на делегаци та власх и се поставят над 
ите, — подчерта на засе- скупщинитс и делегатите, 
данието другарят Шандор Има случаи някои делега- 
Добо. Обществената база ЦИИ/ до известна степен, 
трябва така да бъде орга- да бъдат самостоятелни 
низирана, че нейното вли- в отношение на своята са- 
яние да бъде решаващо. моупрвителна организации 

Критически и самокри- или МССтиа общност и да 
тпчески дух трябва да вла действуват, не като част ЙИб 
дсе във всяка делегация, у от колектива и местната 
всеки делегат, във всяка общност и като работно

на ССРН. Из- ХяЛО, но като нещо извън 9№ 
тях. В практика вече се 
появиха някои въпроси, ка 
то например: кои е упъл
номощен да свиква на за
седания делегациите, кои
то съвместно делегират 
един делегат, на кой начин 
да се съгласуват противо
речивите становища и ин
тереси по въпросите, за 
които се разисква, така че 
делегатът да има ясно ста 
новище и единствена насо 

тярано на заседанието. ка за своята работа в ску- 
В конкретната работа на шшшите и пр. Определени 

делегациите и делегатите служби и по - нататък об- 
ще се срещнат и други про работват материали, без 
блеми. Например, дали де достатъчно ясни образло- 
легацията може и трябва жения и алтернативи, а не

ве, разискванията върху 
обществения стандарт, це
ните, разпределението на 
дохода, жилищната полити 
ка и в областта на обще
ствените служби, по - бър 
зото развитие на самоуи- 
равителните отношения в 
образованието, културата, 
здравеопазването, физиче 
ската култура и пр.

Работата на ССРН върху 
отделни проблеми трябва 
да предшествува на рабо
тата на делегатите в скуп 
щините, което ще рече, тър 
си сс съгласуване на зада
чите и конкретни акцион- 
ни програми отдолу до го
ре. Делегатите трябва да 
имат активно отношение 
към работата на ССРН, та 
ка те по-добре ще се ори
ентират в своята работа.

М. В.

система

риодичен печат. 
с Дейността и резултатите 

ь провеждане на конститу 
ционните принципи за де
легатната система, обаче 
още не са навсякъде една
кви. Все още има лутания, 
недоразумения и поради 
липса на опит, но и пора
ди съзнателното действува 
не на силите, които искат 
да задържат, поради запоз 
ване на стари отношения.

изиск-

В разискванията и встъ
пителното слово бяха из
тъкнати и някои отричате 
лни явления — още се ра
боти по стар начин освен 
названието, почти нищо не 
се е променило, делегати
те се смятат, пък и самите 
те се държат като отбор-

Босилеград

Богат сенодобнв
&аиьж.. Гз Социалистическият съюз 

и Синдикалната организа
ция са ангажирани съще- 
времено върху изготвяне 
на документи за учредява 
не на самоуправителни об 
щности на интересите в 
различни области на обще 
ствения живот. Вече са под 
писани

1
-.Ггл::- Жу' 1У М

ВКШМН
*

$тЛ
организация 
граждането на делегатна- 
га система трябва да се 
приеме като дългосрочна 
задача, но и като задача, 
върху която всекидневно 
трябва да се работи.

— Всекидневната прак
тика е най-добрата школа 
за всички делегации и де
легати и всички обществе
но - политически организа 
ции в развитие на делегат 
ната система — бе конста

самоуправителни 
споразумения, регулиращи 
взаимоотношенията в об
щността на интесите за со 
циална защита и за квар- 
тнруването.Косачи в Лнсинска планина

Ползвайки хубавите лет 
пи дни, босилеградските 
земеделци успяха навреме 
да приключат с коситбага 
дори и в пай - високите 
планински села.

Тазгодишните резултати 
от синодобива са много 
по - високи и по - качест
вени от миналогодишните.
Особено големи са добиви

През лятото продължи 
успешно да се развива и 
град н съседните общини в 
крайграничното сътрудни 
чество между Димитров- 
НР България. Взаимни го
стуващи бяха» разменени 
па футболните отбори от 
Драгоман и Димитровград.

Ст. Н.

ге от ливадите с фуражни 
треви, както и от онези ли 
вади, на които са употре
бени Минерални торове.

Сегашният сенодобнв га 
рантира отглеждането на 
повече глави добитък, как
то и намалено ползване на 
листниковия фураж, чпето 
сечене е забранено с ре

публикански закон.
В. В.
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СРЕЩА С ЧАСОВИТЕ НА 

ГРАНИЧНАТА БРАЗДА
V?

колко месеца кандидат за 
лариаск билет.тук па граничния пост и 

ако затрябва да защищават 
всяка педя от отечеството.

Югославия — казват гра
ничарите.

Живеят в един дом, чув 
ствуват се като един 
век и задачите изпълняваг 
еговорно като един — каз 
ва техния командир Мнлое 
Стаикович.

МОТЕЛ ВСРЕД 
ПЛАНИНАТАчо- ии.

В КУРСА ПА СЪБИТИЯТА
Инак, както каза един 

от граничарите, гранична
та застава е същински оа
зис в гглапината — мотел, 
в който има всички удоб
ства за живот. Тя потъва 
в зеленина, подредена от 
сръчните граиичарски ръ
це. Тук е доведена вода 
за писне от осем и полови

В пълна боеготовност
и об-П рофесиог галното 

щеетвспо - поглитичсско о- 
Г.разовапис па граничари 
те винаги е па високо рав 
пише. Те са особено добре 
овладели военно - техниче 
ската страна на задачите 
си, разполагайки с такова 
оръжие, е което винаги са

Озовете ли се в която 
и да било гранична заста
ва — гце се почувствувате 
като у дома си. Тук ще ви 
посрещнат младежи в си
во - маслинени униформи 
готови да ви предложат 
всяка помощ.

На граничната бразда са 
денонощни часови — жив 
бент, през който никой не 
може да мине. Всяка педя 
от граничния район е под 
непрекъснат контрол на 
зоркото око на граничаря 
— невидимо за нарушите
ля на границата... Дето се 
казва н птичка да мине ще 
бъде забелязана!

В тоя горещ августовски 
ден бяхме в посещение на 
една от граничните заста
ви, намираща се в полите 
на Милевска планина. Ка
то, че ли никъде нямаше 
жива душа. Пристигнахме 
с убеждание, че сме дош
ли незабелязано. В 
се бяхме излъгали, защото 
в същия момент край нас 
изникнаха двама мъжест
вени граничаря. Сетне уз
нахме, че са ни следели 
от първата крачка в грани 
чния район все до застава 
1а...

ЗАСТАВАТА — „МАЛКА 
ЮГОСЛАВИЯ" ПЪРВА СРЕЩА С ГРАНИ 

ЦАТЛПочернелите от горещо
то слънце лица още пове
че изтъкваха стройпостта 
и мъжествеността на гра
ничарите, дошли тук от 
всички краища на страна
та ни, за да бдят денонощ
но на граничния пост. Ра
мо до рамо, братски и дру 
гарскн преодоляват всяка 
1 рудност и радват се на 
успехите си. В безпътието 
на планината непрекъснато 
другаруват: Осман Буква 
от Невесинйе, Антуш Шар- 
ман от Марибор, Гафур 
Таир от Урошевац, Петър 
Падннски, от Зренянин, 
Мохамед Лучич от Тузла, 
Кръсман Другайлнч, от 
Кралево и още много дру
ги.

— Братство на дело — 
това е основното, което ха 
рактеризира живота на на 
шия граничен колектив. 
Всички се чувствуваме гор 
до, че сме събрани от мно 
го краища, републики и 
покрайнини, от всички на
роди и че ни е доверена 
най - възвишената задача 
— да пазим границата на

— За мен първата ми сре 
ща е границата бе всъщ
ност среща е нещо непоз
нато. Докато бях па обуче 
пие в гарнизона предпола
гах, че границата е степа, 
бодлива тел и какво ли 
още пс — говори за впеча 
тел и пята си Падннски.

Неговият другар Радс^ 
Малнковнч казва: — С 
голямо нетърпение чаках 
да приключи обучението и 
след това да се озова на 
границата. Предварително 
знаех, че това е голяма 
чест и доверие за всеки 
млад човек.

Първа среща, вълнения и 
чувство па отговорност за 
доверието и задачите, ко
ито трябва да се изпълня
ват без грешка. Но доста
тъчно е било „ветераните1' 
— тези, които са вече пре 
карали по няколко месеца 
па границата да им „преда 
даг" първите опити и мла
дите граничари да се по
чувствуват сигурно и реши 
тел но.

>5
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В засада
това

готови успешно да отблъ
снат всяко нападение на 
прага.

Провъзгласяването на но 
вата Конституция, партий
ните конгреси и всички 
други важни събития са 
били в центъра на внима
нието на граничарите. Не 
само по радиото, телеви
зията, но и чрез други ин
формации те най-детайлно 
са осведомени за събития
та — казва Миомир Стан- 
кояич.

мнозина не искат да полз- За всестранно постигна 
нзт войнишката си почив- тиге резултати във всички 
ка, все докато на гърдите области, по предложение 
си не видят окачен грани- иа граничния колектив, 
чарския амблем, който си- иай • добрите граничари 
мволично представлява биват приети в Съюза на 
границите на Югославия. комунистите.

В много конфликтни ме — Това бе същински ра- 
ждународни ситуации, ко- Аостен момент и празник 
като например и през по- в живота ми. Получих пар 
следната на Кипър, никой тиен билет тук на грани- 
от граничарите, макар ве- цата по предложение на 
че изпълнили обществения колектива — споделя Га
си и войнишки дълг, не ис- ФУР Таири.

Също мнение

на километра, отопляване
то е парно, леглата удоб
ни. Ток е доведен преди 
пет — шест години. А хра
ната е като в хотел — ка
зват граничарите. В библи 
отеката има много и разно 
образни книги. В свобод
ните часове: телевизия, ра 
дио, шахмат, футбол... С 
една дума всичко, което 
пожелае един млад човек.

Динамичен е граничар- 
ският живот. Всеки ден 
нещо ново. Изключително

И още нещо: оня грани
чар, който дойде на гра

ницата трудно се разделя 
от нея. Дори и тогава, ко- 
гато това налага службата 
— казва майор Воркапич.

Ето още един детайл:
другарство между грани
чарите и старейпшните. 
Взаимна помощ и сътруд
ничество с населението. И 
особена гордост, че се из, 
пълнява една твърде отго
ворна задача.

И сега, когато след ня
колко дни някои трябва да 
си заминат от границата, 
до края на живота 
сърцето си ще останат са
мо граничари.

С прекрасни 
ния напуснахме гранична
та застава високо

си със
кат да заминат по домове
те си. Напротив желание
то им е било да

и чувство 
споделя и новоприетият 
СК граничар Осман Бук
ва. Такава радост 
Ще почувствува и Раде Ма 
линович, който е

Пред заставата в свободните в
впечатле-останаг

наскоро горе вБОСИЛЕГРАД планината.
вече яя- Вене Велинов

ЧЕСТВУВАНЕ НА ДОСТОЕН НАЧИН
Чествуването на славния 

юбилей ха още три други отбора.
Програмата 

със спортни състезания по 
шахмат и стрелба. И в две 
те състезания

жествено събрание, на кое 
то бе произнесено 
за славните дела на 
чарите, а след това бе 
пълнена подбрана култур
но - забавна програма.

На Деня на юбилея — 15 
август дейци на обществе
но - политическите органи 
зации и граждани органи
зираха посещение на 
гранични застави.

тридесетгодишен 
от формирането на Корпу 
са на народната отбрана 
на Югославия (КНОЮ), в 
чийто състав са били гра
ничните части, в Босиле- 
градска община започна 
още на девети август.

В рамките на тържества 
Босилеград се прове

де турнир по малък фут
бол, в който освен отбора 

граничарите, участвува

продължи слово
грани

из-участвуваха 
граничари и младежи.

На 14 август граничари 
те от повечето гранични 
застави посетиха трудови
те организации в Босиле
град.

В част на юбилея — 
вечерието на 15 август в 
Босилеград се устрои тър-

та в
двев на

на
В. В.

Рапорт пред командира
Страница 6
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граничните арменски части

ЕДИН ДЕН СРЕД ГРАНИЧАРИТЕ
Р:'д>7

та. За оня, ден когато 
Зихния Яманович от Олово 
обадили, че е станал баща 
на две момичета.

Времето минаваше и ние 
трябваше да вървим, а впе 
чатленията може да изне
сем в едно изречение: „Да 
бъдеш на границата е не
повторимо събитие”, как-

Беше ранна сутрин. Об- 
кържена с борови дръвче 
та граничната застава 
Бребевница оставаше 
чатление на 
ща, за която се грижи тру

долюбив стопанин. Група 
журналисти, между които 
болшинството за пръв път 
бе в посещение на тази за

ра, който имахме с грани
чарите забележихме думи 
те на Йосип Влахович от 
Крапина:

— Живеем като едно се 
мейство, като братя. Това 
прави по-красив 
живот на границата и съз 
дава възможност всички 
ежедневни задължения да 
преодолеем с успех.

ръката „неприятеля”...на
в — Граничаря и кучето 'Л 

това е неразделима част, 
това е другарство, това е „ 
сигурност, че всичко ще • 1 Ц
бъде в ред. То чувствува • '
всяко движение, всеки и 
най-малък шум. То е неза 
менимо. То е като брат в 
тъмните нощи... приказва 
ше с въодушевение и лю
бов граничарят Славко 
Илич.

впе-
красива къ-

шнашият

На пост

-
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ябваше да се върви. Но за 
наше щастие на гранична
та застава край Верзар 
граничарите обядваха. Ка
то всеки добър стопанин 
взводния Божо Джордже- 
вич веднага ни покани, а 
кой е този, който може да 
откаже такъв деликатес, 
сготвен от студента Мом- 
чило Михайлович от Него 
тин.

— Войникът е доволен, 
когато храната е вкусна, а 
аз се старая моите друга
ри да бъдат доволни. А ка 
то граничар с интерес на-

5-3|3^г4|
В часовете пред обед гра 

ничарите от заставата в 
Градини ни приказваха за 
активността им по време 
на Десетия конгрес на 
СЮК; за дните когато с въо 
душевение в редовете на
СЮК са приети нови чле
нове — между добрите най 
-добри граничари. За оня 
ден, когато Неджет Алагич 
хванал един турчин, който

§8^
;
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йосип ВлаховичСлавко Илич

става, бе изненадана нема

Момчило Михайлович

ш:: .ш| 
- :

Разказваха ни тези мом
чета за всичко, което ни 
интересуваше. От служба
та по районите. Всекидев- 
ното обикаляне на грани
цата, за патраула, за заса
дите, ако има нужда. За 
другарството и влиянието 
на границата за изковава
нето на това другарство. 
За проблемите, с които не 
се срещат останалите вой
ници. За това, че програма 
та на телевизията не им ха 
ресва особено, понеже ня
ма достатъчно забавни еми 
сии. За оня ден, когато но 
вите войници една нощ „ди 
гнали тревога" поради та
ралеж. За помощта, която 
оказват на местното насе
ление да събере реколта-

то каза един от гранича
рите.

На граничната застава 
Градини пристигнахме ко
гато земеделският техник 
Славко Илич от Бйеловар 
заедно с още двама грани 
чари и кучето „Беба” пра 
ктически показваше как 
се хващат онези хора, кои- 

нелегално 
нават границата. Кучето и 
човека бяха едно. Легнали 
един край друг оставаха 
впечатление, че представл 
яват дял от природата. От 
среща вървеше някой. Бе
ше нужен само един миг 
на граничаря Славко Илич 
и кучето вече държеше за

лко от гледката, която се 
откри пред тях. Освен ня
колко граничари, които 
бяха на длъжност, остана
лите закусваха. Те вече бя 
ха се подготвили за редов 
ния преглед. Точно в 6 ча
са започна прегледа на 
граничарите и оръжието. 
Всичко беше на ред и на 
място. От иглите до чисто 
тата на оръжието. В дво
ра нямаше нито една хар- 

един случайно 
вестник. След

Ш^г.
V?

‘и.шк;ь . »Г * >-
-ъм н:л.:

*МИТО

тия, нито 
захвърлен 
прегледа започна утринна 
та физкултура, която се 
счита за начало на обуче
нието. Този ден първият 
час бе политическо обуче
ние. След часа в разгово-

Момент от всекидневните учения

блюдавам линията, която 
разделя два народа, две 
държави, а която е все 
пак е само линия.

Времето за следобедна
та почивка на граничари
те от граничната застава 
във Верзар мина в разго
вора с нас. В свободните 
часове се играе волейбол, 
шахмат, и чете. И ние се 
приключихме в техните 
игри.

се опитал нелегално да ми 
не границата и който вър
вял към него с намерения, 
които без съмение не са 
били приятелски...

Нямахме щастие да опи
таме войнишкия фасул. Тр

БРЕБЕВНИЦА

Армейците строят път
бевница, минаващ през це 
нтъра на Бребевница.

Работите, които започна 
ха преди един месец, из
пълняват група войници от 
подделението на полков- 
ник Марко Шпирич. С вой -,т 
циците са и капитан Бори -
вое Панчич и взводния Раи 
ко Босанац, чиято инжене ■') 
река група участвува и в 
поставянето на слсктриче- 
ските стълбове на далеко- А'
провода от Момици до Въл : 
ковия. Както ни осведоми 
капитан Боривос Панчич 
работите ще приключат до !
30 септември.

Този път ще бъде от гол- 
имо значение и за населе- | 
нието. Този край досега $ 
беше без съобщения с изклю ,5 

жииа от два километра — чение на летния сезон поч ; 
от шосето за Мъзгош до 
граничната застава в Бре-

т
Вече мръкваше, когато 

последнатанапускахме 
гранична застава, която 
посетихме този ден. Напу 
спахме ги с впечатления, че

мл
.■«д

па последната стъпка 
нашата родина бдят млади 
хора, конто живеят обик- 
новеи живот. Конто всеки 
дневно имат задължения и 
време, което могат да да 
използват по собствен из
бор. Но хора, които вина
ги са нащрек. Винаги гото 
ви да пазят най-святото «ш 
— свободата.

на

■ш
%

Пътят ше бъде готов до крря на септември 
са в

пълен разгар работите по 
изграждане на път в дъл-

В село Бребевница
ти през цялата година.

ПрегледА. Д. А. Д.
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ма полугодиетоТрудовите органиоорииНА СТОПАНСКИ ТЕМИ
С ПОЛОЖИТЕЛНИ ДЕЛОВИ 

РЕЗУЛТАТИ____ИКОНОМИЧНАТА РАБОТА 

ГАРАНТИРА УСПЕХ вече са отчетени 
за 1974 годи-

В трудовите организации 
полугодишните делови резултати 
„а Преустройството в основни организации 

трябваше да снособствува 
делови показатели. Тук накратко 

баланси на

на
засдружения труд 

още по-високи
бъдат разгледани полугодишните

предприятие „Градня", конфекция
„Ба

87:13. Личните дохошепне
ди не могат да догонят ре 
публпканското средно рав 
пийте. Увеличени са само 
с 19 на сто в сравнение с 
миналогодишното средно 

но са много по- 
републиканското 
Увеличена е и

абсолютен износ тона е су 
ма от 3 милиона.и 900 хи
ляди динара. По-точно за 
такава сума с намалена сс 
Осстойиостта на нродукцн 
ята и е уврличен доходът.

От друга страна иконо
мичността е оказала влия
ние през първото тримесе
чие доходът да сс увеличи 
в сравнение със същия пе
риод па миналата година 
с цели 55 процента. И в 

отношение от пай-гол

В първото тримесеие па 
настоящата година в сто
панските организации в 
Димитровградска община 
общият доход е с 25 на сто 
но-голям от ръщия през пър 
вото тримесечие на мина
лата година. В същото вре
ме складовете на недовър
шени стоки са по-големи 
с 50, а складовете на гото 
ви и търговски стоки 
с 39 на сто. То
ва значи — повишената това 
реализация не е осъЩеств ямо с влияние са заводите 
ена чрез продажба на сго па Тигър” в Димитров- 
кп, оста нали от предишни град, конто за си завоюва 
те години. Подобреното ли челно място в гази нко 
производство увеличи и ре комическа категория. В об 
ализацията, т.е., общия до- щня доход то участвуват с 
ход и складовете. Казано 79. а в сравнение с изгок- 
с езика на икономистите, дата година, това е 
това ще рече, че са еъзда- ченпе от 15 на сто. 
вени потенциални възмо- гьр" доходът е увеличенс 
жности общият доход да 2,23 пъти, в „Цнле” с 41 н 

не само за п ,,Свобод’а’ с 39 процента.
„Братство” със своите 41 
хиляди динара доход пе 
е било в състояние да по-

ще
строителното 
„Свобода” и гостилничарското предприятие 
лкаи". _______

равнище, 
ниско от 
равнище.
платежоспособността, 
п складовете (с 50 на сто), 
суровините, а също така и 
ек гадовете на готови про
изведения-

сънътству ващ и с троител се
ното: има преразходи на 
материали, а и не е най- 
целесъобразно уплъунено 
работното време. Изтъква 
се обаче, че с гю-голяма са 
модисциплина и повише
на самоотговорност, краят 
на деловата година може 
да се дочака с още по-висо 
ки делови успехи.

В конфкеция „Свобода” 
също са постигнати поло
жителни резултати. Общи
ят доход възлиза на около 
15,8 милиона динара сре
щу 15,6 милиона динара за 
същия период от минала
та година. Чистият доход 
на полугодието възлиза на 
пад един милион срещу 
около 230 хиляди на полу
годието през 1(772 година. 
С други думи останали са 
повече над 800 хиляди ди
нара.

Не бива да се отминава 
факта, че и тук през вто
рото полугодие реализаци
ята е по-голяма, понеже 
конфекцията намира плас
мент през есенните месе
ни. Следователно, трябва 
ла се очаква, че и тази ди 
митровградска промишле 
на организация ше дочака 
края на деловата година 
още по - положителен ба
ланс.

Основание за това дава 
и течи дни приключващата 
реконструкция, за която 
предприятието е изразход
вало към 3,3 милиона ди
нара. Именно, по време на 
колективната годишна по
чивка бяха подготвени ин- 
сталациите за приключва
не на новите преси. Тяхна
та доставка трябва да при
ключи до октомври. А с 
пускането им в действие 
безспорно ще се подобрят 
и условията на стопанисва

Строителното предприя- 
„Градня”, според финатис

нсовитс показатели за по
лугодието, може да бъде 
доволно. Въпреки многц- 
бройните трудности, изни
кнали впоследствие па зна 
чителпо увеличение па це
пите па строителните 
тернали, предприятието ка 
то цяло има положителен 
баланс.

Финансово полугодишни 
я-г план с осъществен със 
сто па сто, а доходът е 
увеличен за пели 37 на сто. 
Средствата, 
разпределение във фондо
вете възлизат на над 
хиляди динара. Освен това, 
потребителите дължат на 
предприятието 4, докато 
предприятието е длъжно 
само 2,6 милиона динара.

Следва да се отбележи, 
че по бннансовите показа

но

Най - големи складове с 
направила конфекция „Спа 
бода” — с 57 па сто с по
вече от лапи.

ма-

Зпачи тримесечните ре
зултати па работа на ди
митровградското стопаист 
во говорят за някои лоши 
страни па стопанисване, 
особено когато става въп
рос за реализацията па го 
леми количества стоки, 
макар че в тях се крие въз 
мо киосг за повишение на 
личните доходи. От друга 
страна складовете па сто
ки „замразяват" оборотни 
средства, поради което се 
намалява 
па оборота на капитала. 
Ог това зависи и по-ната- 
тъшното повишение на ли 
чните доходи и жизнено
то равнище на работници
те, както и разрешаването 
па редица комунални и 
други проблеми, отнасящи 
се до работниците и тех
ните организации и обще
ствено - политтгческнте об 
щности.

велн-
„Ти-2

останали за
се увеличава
стойността на складовете, 
но и за стойността на но
вите произведения. Общи
ят доход е по-висок от то- крие дълговете и личните 
зи в миналогодишното пър доходи и на първото трн- 
во тримесечие с 13 мнлио месечне то е осъществило 
на и 200 хиляди данара най загу ба от 106 хиляди дина 
много благодарение успе
хите на заводите на „Ти
гър" в Димитровград. В 
тях общият доход е два 
пъти по-голям от лани. Те 
зи мошности в общия до-

220

коефициентира. Не по-добре е минал и 
,.Сточар". Миналата годи
на е осъществен доход на 
един работник от 5 423, а 

настоящата — от 8 330 
динаца. Или с 54 на сго в 
повече. Икономичността е 
подобрила и фондовете. В 
т«х през настоящата годи
на са внесени с 19 на сто

тели първото полугодие ви 
маги с по-слабо от второ
то. Тъй като обикновено 
обектите се предават на 
ползване към края на го
дината, когато приключва 
строителния сезон, трябва 
да се очакват още по-до
бри резултати в края на 
годината.

ход на целокупното дими
тровградско 
участвуват с 47,6 на сто. 
Добри резултати е осъще
ствило и предприятие „Ци 
ле". Най-слаби са „Брат
ство" и „Сточар“. Кожаро 
обработвателното предпри 
ятие „Братство" през изте
клото тримесечие е нама
лило общия доход с 9, „Ци 
ле” с 25, а „Сточар" дори 
с 57 процента. Следва да 
сс отбележи обаче и това, 
че има увеличение на ико 
номичността, което влива 
оптимизъм, че през насто
ящата година във фондове 
те ще се внесат повече сре 

'летва, а в резултат на то
ва — от собствени източ
ници ще се обезпечават 
оборотни средства, които 
с години наред бяха главна 
пречка за разщтгие на мно 
го от посочените организа 
цип.

стопанство

повече средства от същия 
период на миналата годи
на. Миналата година дохо 
дът е разпределян в съотно

В предприятието обаче 
не скриват недоволството 
си от редица нередности,М. Б.

ДИМИТРОВГРАД

Мероприятия за защита на 

жизненото равнище
Веднага след решението 

на Съюзни* изпълнителен 
съвет за увеличение цена
та на хляба и други храни 
телни продукти Общинска 
та скупщина. Съюзът на си 
ндикатите и Социалистиче 
ския съюз в Димитровград 
предприеха спешни мерки 
за защита на жизненото 
равнище на работниците. 
Общинската скупщина, ко 
ято разисква само по този 
въпрос, зае становище, че 
поскъпването на основните 
продукти трябва колкото 
е възможно по - малко да 
се почуетвува и прие реди 
ца значителни решения, 
които веднага трябва да 
бъдат проведени в дело.

Минималният личен до
ход, който досега е възли
зал на 900 динара е увели 
чен на 1.050 динара. Прие
то е заключение да бъдат 
увеличени и всички видо
ве социални помощи, как
то и помощ, на работници, 
които са били на отпуск 
по болест повече от триде

сет дни. Ще бъде отправе 
но предложение критери
ите за настаняване на ра
бота да се спазват цялост
но и средствата на фондо
вете при Завода за настан 
яване на бъдат използвани 
за откриване на нови ра
ботни места. Нужно е да 
се отпусне материална по
мощ и на всички лица, ко
ито без оглед на причини
те не са вече на работа.

цата на работници с нис
ки лични доходи. За тях 
трябва да се обезпечат бе
зплатни учебници и учеб
ни помагала.

не, относно възможности
те за по високи делови 
резултати в края на годи
ната.

Гостилничарското пред
приятие „Балкан" принад
лежи към групата на дими 
тров1 радските 
тия с положителен баланс 
на полугодието. Общият до 
ход за шестте месеци въз 
лиза на над 2,7 
динара срещу 2,2 милиона 
динара през шестте месе
ци от миналата година. С 
други думи, бележи увели 
чение с приблизително 500 
хиляди динара.

Съшо така 
ход (печалбата) 
известно покачване — през 
първото полугодие тази го
лина достига сума от 1,1 
срещу около 870 хиляди 
динара за същия период 
миналата година. През то
зи период личните доходи 
са увеличени с десет на 
сто, а боледуванията са на 
малени от 692 на 570 Ст. Н.

Специално внимание
на жилищния

, Увеличение на икономи 
чността се забелязва и по 
отношение на изразходва
ните средства. Докато 
през изтеклата година в 
първите три месеца на все 
ки 100 вложени се получа 
ваха 131 динар — през пър 
вето тримесечие на наето 
ящата година това число е 
142, т.е., с 8 на сто е уве
личена икономичността. В

ще
се обърне 
въпрос. Взето е 
всички трудови организа
ции да се ангажират вър
ху решаването на този про 
блем, да се отделят повече 
средства във фонда жили 
щио строителство, а рабо
тниците с малки лични до 
ходи няма да плащат наем 
за квартира.

решение
предприя-

Първичните организации 
на Съюза на комунистите 
и Съюзът на синдикатите 
са получили задача във вс
яка трудова организация 
да преразгледат възмож
ностите за откриване на 
нови работни места. Ще 
бъде премахната допълни
телната и

милиона

Провеждането на тези 
мерки в Димитровградска 
община е в ход. Трудовите 
организации са задължени 
за тяхното провеждане, за 
което ще поднесат отчет 
пред Общинската конфере 
нция на Социалистическия 
съюз. и Общинската конфе 

на синди 
септември т.г.

и чистият до- 
показвз

хонорарна рабо 
та. Тяхна задача е да пред 
приемат мерки и за подо
бряване на условията 
общественото хранене.

Общността на интереси
те за пряка детска защита 
ще разшири обсега на дей 
ствието, като захване и де

на

ренция на Съюза 
катите на 5гггптптгп

А. Д.
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ДИМИТРОВГРАД мер на обществения ПОГАНОВО

Жетвата приключва - 

вършитбата в разгар
тор се очакват средни до
биви на зърно от 3 до 3,5 
хиляди килограма от хек
тар в район Димитровград 
относно 2,5 до 3 хиляди ки 
лограма в район Забърдие 
и Висок. На частния сек
тор добивите са също до
бри от 2,5 до 3 хиляди ки
лограма от хектар в район 
Димитровград относно 2 
до 2,5 хиляди килограма в 
останалите райони.

Слаба малинова 

реколтаЖетвата на частния сек- 
тор приключи, а тези дни 
трябва да приключи 
обществения сектор в рай
он Димитровград. Коопера 
тивните блокове ще бъдат 
ожънати с комбайни и то:

район Димитровград 96 
хектара, в район Смилов- 
ци 76 хектара и в район 
Каменица 95 хект?ща. В 
работата са включени 8 
комбайни. След приключва 
нето на жетвата в Димит
ровградски район започва 
в районите Забърдие и Ви 
сок.

и на
Тазгодишната малинова 

реколта излезе слаба. В По 
ганово и Драговита, къде- 
то са и най-големите мали 
нови градини в Димитров 
градска община, са набра
ни едва 90 хиляди килогра 
ма малинови плодове, до- 
като миналата година бяха 
набрани над 150 хиляди 
килограма малини.

Защо е така?
Отговор на този въпрос 

ни даде завеждащият от
дел
при кооперация „Сточар" 
в Поганово, Григор Ива
нов.

приятно за малинопроизво 
дство.

Почти всички милино- 
производители пръскаха 
малините. Някои обаче на 
правиха това със закъсне
ние и резултатът е слаб.

Иванов ни уведоми съ
що, че тази година в Пога 
ново и Драговита нито 
един производител не е 
набрал 3 хиляди килогра
ма малини, както минала
та година. Тази година най 
добри малинопроизводи- 
тели в района са: Манол 
Тошев, Стефан Зарков, Ге 
ра Цветкова, Еленко Зар
ков и Иван Пеев, набрали 
едва по 2 хиляди килогра
ма малинов плод.

в
Макар че в земеделска

та кооперация „Сточар" 
все още не е известно какъв 
ще бъде тазгодишния до
бив очаква се, че той ще 
бъде почти двойно по-до
бър от миналогодишния. 
Тази година са засети с 
пшеница 276 хектара ко
оперативни площи което е 
с над 100 хектара повече 
в сравнение с миналата го 
дина, когато бяха засети 
160 хектара.

Освен пшеницата коопе
рацията тази година е за
сяла 56 хектара овес и 110 
хектара ечемик, от които 
също се очакват високи до 
биви.

Вършитбата в Димитров 
градски район е в разгара 
си. Включени са девет вър 
шачки, от общо петнаде
сет, с които разполага ко
операцията. В момента вър 
шитбата в Димитровград 
и крайградските селища е 
в пълен ход и трябва да 
приключи до края на след 
ващата седмица, когато ще 
започне вършитбата в ос

таналите райони на общи
ната, в която ще бъдат вкл 
ючени всичките вършачки.

Както на частния, така 
и на обществения сектор 
тазгодишните добиви са 
значително по-добри от ми 
налогодишните. Очаква се, 
че добивите ще бъдат 20 
на сто по-добри от минало 
годишните. Така на при-

малинопроизводство

—Две неща са от същес 
твено значение за слабия 
малинодобив. Първо, през 
пролетта малините сериоз 
но бяха засегнати от мали 
новия червей и второ, вре 
мето беше крайно неблаго

Кооперация „Сточар" ще 
заплаща малините по 6 ди 
нара килограм.

А. Д. М. А.НОВИНИ ОТ КЛИСУРСКИЯ КРАЙ

Плодотворно
сътрудничество

КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ

ТРИ СЕЛА СТРОЯТ ПЪТ
Между младежката ор

ганизация от село Стрези- 
мировци и армейците от 
граничната застава в село 
то с години ,се развива тра 
диционно плодотворно сът 
рудничество и същинско 
другарство и приятелство. 
Войниците и младежите 
свободните си часове вина 
ги прекарват заедно в раз 
ходки, в кооперативния ма

газин, на събори а най-че
сто са на футболното иц?и 
ще. Младежите и гранича
рите всеки следобед орга
низират футболни срещи. 
Понякога отборите са вой 
нишки или младежки или 
смесени.

Това сътрудничество е за 
всяка похвала. То трябва 
да се развива и укрепва 
и занапред.

Местните общности в се 
лата Назърица, Доганица 
и Ярешник успешно прове 
ждат обемна комунална 
акция — изграждането на 
два междуселски пътя. На 
селението от тези села, ор 
ганизирано от местните об 
щности в 20 трудови групи 
успешно строи пътя от На
зърица до Доганица в дъл 
жина от 5 километра и от 
Ярешник до Назърица съ
що в дължина от 5 киломе 
тра.

Трябва да се отбележи, 
че тази акция значително 
много подпомага Общинс
ката скупщина. Тук вече 
няколко месеца непрекъс

нато работи общинския 
булдозер и компресор.

Очаква се, че новите пъ
тища ще бъдат готови след 
един месец.

В. В.

Самооблагане в три села
Тези дни местните общ

ности в босилеградските 
села: Белут, Ярешник и 
Долна Любата взеха реше
ние за въвеждане на мест 
но самооблагане за тази 
година.

В Белут самооблагане
то ще се изпълнява в тру
додни. Работоспособните 
мъже са дължи да дадат 5 
трудодни, а жените 2 тру
додни. В случай на пеотра 
ботване всеки е дължен за 
един трудоден да заплати 
100 динара. Местното само 
облагане в това село, спо
ред програмата за работа

на местната общност, ще
се ползва за решаване на 
комунално - битови проб
леми.»ДИВИ< ПЛАЖО

ВЕ НА ЕЕМА
ма нито едно уредено мя
сто, нито е предприета ка 
квато и да било инициати
ва за уреждане на подход 
ящи места за плажове.

С една малка трудова ак 
ция младежите биха мог
ли да поуредят няколко 
плажове на Ерма, та да 
има къде да отидат на къ
пане. А това би било „до
бре дошло” да се отбие и 
някой турист и минувач, 
да си поотпочине, окъпе се 
в бистрата планинска ре
ка и полюбува на прелест
ната природа в тоя край.

Местното самооблагане
Целта на тази най - гол

яма акция в тези села е да 
се свържат с новопострое 
пия път Бистър — Яреш
ник, в дължина от 12 кило 
метра и по такъв начин да 
получат изход в света. Та
зи трудова победа улесни 
тези пай - отдалечени и 
същевременно най - бедни 
босилеградски села. Меж
ду другото ще се подобри 
снабдяването, здравеопаз
ването и по-успешно ще 
могат да се ползват дърве 
спите суровини от тоя ра
йон.

в село Ярешник ще се из
ползва за дограждане на 
пътя към Караманица в дъл 
жина от пет километра.

Местната общност в До 
лна Любата е въвела само
облагане в работна ръка и 
то три труднодни за мъже 
и два трудодни за жени. 
Самооблагането ще се пол 
зва според плана на Съве
та на местната общност.

В. В,

Юлските и августовски 
горещини накараха много 
хора от клисурските села 
да потърсят разхлада по
край Ерма в реката. Тук, 
край зелените и живопис
ни брегове на Ерма те се 
къпеха и почиваха. Това 
беше всекидневна картина 

Сухи дол и Стре- 
зимировци. Но за съжале
ние, къпачите се задоволя 
ваха с това, което им пред 
лага природата — диви не 
уредени плажове, обрасна 

ракита ц върба. Ня-

в селата

ПИСМА
Ц. Димитровли с

Махала »Конаревска<
без пътГРИЖИ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Посредством на 

кореспондент в 
Йордан Ми-

ската скупщина в Бабуш- 
ница, подавахме заявление 
в Общинския съд — но ни 
що не излезе.

Ето, така се мъчим ние 
16 семейства на „Конарев- 
ска махала” в Звонцн. Смя 
таме, че е крайно време да 
се намери някой, който да 
освободи пътя и да ни даде 
изход към света”. 
Жителите на „Конаревска 

махала” в Звонцн

градска община.
В онези села, в които за 

сега няма възможност за 
организиране на изкустве
но осеменяване ще се про
вежда естествено с подбра 
ни породисти бикове. Зсме 
делската кооперация има 
задача да оформи такива 
пунктове, в които вщ се от 
глеждат породисти бикове.

В. В.

шия 
Звонцн 
ланов получихме следното 
оплакване от жителите на 
„Конаревска 
Звонцн: „Вече четири ме
сеца сме отсечени от све
та. Цветко Цветков от е. 
Звоици ние преградил пътя 
и на това място е напра
вил градина.

Оплаквахме се в Общнн-

Топа мероприятие, което 
предприема Ветеринарна
та станция предлага голе
ми възможности за масово 
и качествено подобряване 
в говедовъдството. Касае 
сс за най - ефикасния на
чин за подобряване на про 
дистия състав на добитъка. 
Това има голямо значение, 
понеже животновъдството 
е главен отрасъл в Босиле

По предложение на Вете 
станция в Босиринарната 

леград, което е прието от 
Общинската скупщина, за
напред в комуната ще се 
върши изкуствено осемен
яване на рогатия добитък 
в 16 села. За целта ще се 
оформят разплодни пунк
тове в Босилеград и Горна 
Лисина за вецчки околни

махала" в

села.
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ЖИЛИЩНИЯТ ВЪПРОС В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ЛЯТОТО В ДНМИТ РОШ1 |||)Д|||| КОМУНАЛНО

НОВИТЕ КЪЩИ В А
ОБЛАГАНЕ

пъка", относно вливането 
па Лукавашка река в Ни
шава.

лято. Тоя пътдължи и топа 
се проправя коритото в 
дължина от около 560 м 
в местността „Киримиджи 
йница". След приключване 

ще бъде

Строителните летни п 
предстоящите есенни месе 
ци се ползваха и Ще се пол 
зват за построяване па ре
дица комунални обекти в 
общината. Преди всичко, 
па много участъци от пъти 
щата усилено се работи за 
подобряване па съобщени
ята. Досега с нанесена на
стилка па пътя Камепншка 
река — Долни Криводол в 
дължина от .10 км, завър
шена е отсечката „Пьрто- 
попииско прело” — грани 

застава край Бребс- 
шшца в дължина от 2,5 км. 
а е доброволен труд се 
пробива пътят Погапово — 
Погаиовски манастир — и 
разчиства от свлачища път 
ят Куса врана — Трънски 
Одоровци.

Предстои до края на го
дината да се нанесе асфал 
това настилка па отсечка
та от „Пъртопопнпския 
кръстопът” до амбулатори 
ята в Смнловци в дължи
на от около 4 км, оконча
телно да се завърши пътят 
Погапово 
манастир, а чрез построя
ване на бе 
Кусовранска река да се 
свърже нътяТ по долината 
на река Ерма до Звонска 
баня.

частни лица па квартнру- 
ване или пък са увеличава 
ли цената на наема толко 
ва много, че квартнраптите 
не са били в състояние да 
плащат наема. Това особе 
но затрудни учениците и 
работниците.

На последната си сесия 
Общинската скупщина из
върши корекция на преди
шното си решение. Имен
но, новите частни жнлшц- 
ни сгради н занапред ще 
бъдат освободени ог запла 
щането на данък, без оглед 
дали в тях ще се издават 
помещения за квартнрува-

Как да се улеснят онези, 
без трайно рошено жили
ще в Боснлеградска общи
на е тема на разискване 
на обществено - политиче
ските организации н на 
Общността на интересите 
за квартируване.

В момента, в най-трудно 
положение се намират ра 
ботннците с малки лични 
доходи, както н около 500 
ученика от гимназията и 
училището за квалифици
рани работници, които 
през време н учебната го
дина частно квартируват 
в Босилеград.

Според едно по - раншно 
решение на Общинската 
скупщина всички собстве
ници на частни жилищни 
сгради, конто дават квар
тири под наем са били дъл 
жни да заплащат данък и 
върху жилищната страдан 
върху наема, който получа 
ват. В противен случай 
новопостроени жилищни 
сгради се свобождават от 
заплащане на данък в срок 
от 20 години.

При такова положение 
на данъчната политика в 
конкретните обстоятелст
ва мнозина собственици 
на жилищни сгради в Бо
силеград са заплащали по
вече данък отколкото са 
имали действителен доход 
от наема. Затова немалко 
собственици са започнали 
да отказват приемането на

УРЕЖДАНЕ НА 
ГРАНИЧНИЯ 
ПРЕХОД ГРАДИНИна тоя участък 

извършено регулиране 
коритото в дължина от оо 
ЩО 2.500 метра, като по 

начин от наводнения 
се защити промишлената 
четвърт па града, освободи 
широко пространство за 
разширяване

част на града и предна 
огромни земеделски

на Легиите месеци показа
ха, че граничният преход 
Градини се нуждае от до
пълнително уреждане. Пре 
ди всичко трябва да се уве 
личи мощността на водо
провода, а липсата на са
нитарни обекти не търпи 
отлагане. Ьто защо, в най- 

срок трябва да 
нс изграждането 
кабини за мъже и още тол 

жени с иеобходи-

тоя

на жилищна
та

започ
на пет

зятчпага къс
площи.

Коритото па „Нишава" 
освен че се изправя, се ук
репва н е каменни зидове. 
През града то е широко 
до 14 м в долната си част, 
извън града от 6 до 8, а в 
горната част достига шири 
па дори от 25 метра! 13исо 
чината пък е средно 3,5 ме

не. кова за 
мито санитарни уреди.^ 

Лятото показа, че общи
ната сс нуждае от кола за 
дезинфекция иа междуна- 

автомоб илен път,

Според тобз решение, 
което ще бъде валидно до 
края на тази година до 
голяма степен ще сс реши 
жилищния проблем в Боси 
леград. Обаче и занапред 
остава нерешен проблемът 
на изграждането на обще
ствени жилищни сгради. 
Последната такава сграда 
в Босилеград е построена 
преди десет години. Общи 
нската скупщина и общно
стта за квартируване със 
средствата, с които разпо
лагат ще предприемат мер 
ки да се построи поне ед
на и същевременно да се 
прибави и една сглобяема 
жилищна сграда. Тези ква
ртири ще разпределят на 
онези семейства, които най 
много се нуждаят от тях.

В. В.

родния
минаващ през територията 
на общината от с. Оорено 

до югославско - бъл-тра. вац
гарската граница.

Също така, трябва да се 
построи водопровод в се
ло ЕМИЛОВЦИ.

Средства за тагодишната 
регулация в стойност от 
800 хиляди динара са оси 
гурилн съвместно „Мора- 

— Белград — 600 хил
яди и Общинският фонд за 
води — 200 хиляди динара. 
Регулацията извършва пре 
дприятисто „Южна Мора
ва" — Ниш.

Погаиовски ва" ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
УЧЕНИЧЕСКИТЕ
СТОЛОВЕтопен мост иа

През новата учебна годи 
на значително трябва да 
се подобри работата на 
ученическите столове. За 
целта са осигурени сред
ства от Образователната 
общност и Оощността за 
детска защита.

Предвижда се, да се об
заведат ученически столо
ве в основните училища в 
Смиловци, Трънски Одоро 
вци и Куса врана. Учениче 
ският стол в Димитровград 
ското основно училище тр 
ябва да се попълни с необ 
ходимия инвентар.

Счита се, че по тоя на
чин значително ще се по
добрят условията за учене.

ПРОДЪЛЖАВА 
КАНАЛИЗАЦИЯТА 
НА ГРАДА

С досегашната и предсто 
яща регулация ще се пропра 
ви коритото на „Нишава" 
в дължина от над 3,500 ме 
тра, тоест течението на ре 
ката от „Яза" до „Съста-

РЕГУЛАЦИЯТА 
НА „НИШАВА"

Регулацията на корито
то на река „Нишава" про

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Кога ще се строи старчески дом?
Идеята да се построи 

дом за стари и изнемоще 
ли лица в Димитровград
ска община — бе посрещ
ната с пълно одобрение от 
самите стари хора, обще
ствено - политическите де
йци, гражданите. Само с 
над 65-годишна възраст в 
общината има повече от 
2.300 души, а това действи 
телно е внушително число 
на потенциални кандида
ти за старческия дом. Ако 
към това прибавим, че и 
в съседните общини Пи
рот, Бабушница и Бела Па 
ланка има известно число 
старци, нуждата от такъв 
дом е налице.

Акцията да се осигурят 
средства също бе доста ус
пешна:

уж неподходящо за постро 
яване на такъв дом. Носят жването на инициативата 

съседните общини Пирот и 
се слухове, че някои от със Бабушница подкрепиха ди 
едните общини също били 
заинтегесовани за постро
яване на такъв дом на те

не търпи отлагане. Още по 
вече, че строителните ра
боти почти ежемесечно по 
скъпват, па затуй не бива 
да се допусне събраните 
средства да губят стойност 
та си.

митровградчани в това со
циално мероприятие.

Следователно, ускорява
не иа изграждане Дом за 
стари и изнемощели лица

хните територии. Факт е 
обаче, че още при раздви- Средствата, които граж

даните на Димитровград 
отделят чрез местно само
облагане за построяване на 
канализация в града и та
зи година се ползват за 
предназначената цел. Име 
нно, в течение са работи
те по канализацията.

Досега са положени тръ 
бнте за

Ст. Н.
Г лБез басейн за къпане

Въпреки, че през Бо 
силеград протича река 
Драговищица и че са
мо на един километър 
°т града се съдиняват 
две — Любатска и Бо- 
жачка, през горещите 
летни дни босилеград- 
чани ияма къде да се 
разхлаздт. Нито едно 
место край реката не 
е уредено за плаж.

Наистина, по време 
на големите горещини 
не само босилеградче- 
ни, но и многобройни- 
те гостц, които идват 
тук на курорт, търсят 
отдих край Любатска 
река. Божичката за та 
зи цел не може да се 
ползва, защото поради 
изграждането на язови 
ра в Горна Лисина по-

канализация в жи
лищния комплекс „Бошко 
Буха”. Понастоящем

се тръби по улица „Ни 
шава ' и приключва главния 
колектор срещу железопът 
ната гара и бъдещата авто 
бусна гара с река Нишава.

Общо, това широко ко
мунално строителство е 
било възможно благодаре
ние на всестранните уси
лия на граждани, общест
вено

пола
гат

от пенсионното 
осигуряване и други изво
ри в общината са обезпе
чени над 500 хиляди дина
ра. Още три пъти толкова 
средства към 1,5 милиона 
динара чрез ведомства на 
социалната защита отпус
ка и републиката. Когато 
прибавим, че идеен проект 
има, че е определено и мяс 
то за построяването му, 
следва да -се повдигне въп 
роса: защо се закъснява?

Посочва се, че не е да
дено съгласие за мястото 
на строежа и че то било

- политически органи 
зации и други ведомства, 
които съвместно 
ват
обектите

осигуря-
средства. Някои от

приключват, а за 
Други са сключени 
ри и трябва наскоро изгра 
ждането им да започне.

стоянно е мътна. По та 
къв начин се оргаиизи 
рат „диви" плажове, ко

ито могат да бъдат и 
опасни, поради замър
сяването им

догово
в. в.

У Ст. Н.
Страница 10

БРАТСТВО ( 16 АВГУСТ 1974



небишЩ
СРЕД 1МЖШПЕ

шш

Т радиционната музикал 
но - сатирична програма 
„Прокисло лето 74" този 
Път предизвика 
интерес сред гражданство 
то. Билетите за премиера
та бяха буквално разграбе 
ни (въпреки сравнително 
високата цена!). А още 
видели премиерата, 
се разпродаваха билетите 
и за репризата.

Само по себе

усилията на известните 
града хумористи Момчило 
Андреевич и Благой Стоя
нов, чувствуваше 
хумористичните точки са 
подготвяни за късо време, 
липсваше им язвителната 
нотка, която обикновено 
буди критическия 
зрителя.

Редица нередности в Ди 
митровград, пропуски на 
отговорни и други отрица
телни явления са „апетит
на храна" за вкуса на по
сетителите. Щом обаче не 
се засегне пошлото, което 
спъва ускорената крачка 
на самоуправлението и е 
в разрез с общественото 
изискване — сатирата се 
хлъзва по повръхността на 
бледия хумор. Свободно 
може да се отчете, че имен [ 
но такъв хумор наблюдава \ 
хме на това „Прокисло ле 
то" — без ужилване, пове
че предизвикващ смях, от- 
колкото бичуващ недъзи
те.

Тазгодишното „прокисло 
лето 74" е интересно и от 
една друга страна: то не
двусмислено показа, че 
градът разполага с голямо 
число самодейци, които ус 
пешно могат да забавляват 
публиката. Секцията на са 
модейците при Културния 
център следва да си вземе 
бележка от това и масово 
да привлече младите само 
дейци в своите редове, ка
то им създаде благоприят 
ни условия за работа.

Инак ще се случва: мла
дите напразно да пилеят и 
похабяват сили по кръчми 
и кафанета, а възрастните 
да скучаят по домовете си.

в

небивал се, че

Иван Мештрович: 
П. П. Негошне- дух увече

си се нала 
га въпроса да се залитаме: 
отде идва интересованието 
за това традиционно пред 
ставление на димитровгра
дските самодейци?

Безспорно, една от при
чините гражданите да раз 
рабват билетите за часо
ве е, че тазгодишното ля
то измина без каквото и 
да било културно събитие. 
Липсата на материални сре 
дства при Културния цен
тър доведе до заглъхване 
на културния живот. Вече 
месеци наред гражданите 
са лишени от удоволствие 
то да чуят концерт, видят 
1 еатрално представление 
или да се полюбуват на тан 
цово - фолклорни изпълне

Открит мавзолей на П. П. 

Негош на Ловчен
ния. Към края на миналия 

месец на Йезерския връх 
на планина Ловчен в Соци 
алистическа република Че 
рна Гора бе тържествено 
открит внушителен 
лей на черногорския мис
лител, владика 
жавник Петър II Петро- 
тич Негош. На величестве 
ния събор, освен многобро 
йните гости от всички на
ши републики и области, 
присъствува и пратеникът 
на президента на републи 
ката, подпредседателят на 
Президиума на СФРЮ Пе
тър Стамболич. Тържество 
то бе открито от председа 
теля на Републиканската 
конференция на ССРН в

Черна Гора Ненад Бучин, 
а мазолея откри със слово 
за делото на Негош пред
седателят на Президиума 
на СР Черна Гора и пред
седател на комитета за из 
граждане на мавзолея Вел 
ко Милатович.

С това, след четиригоди 
шна упорита работа, мону 
менталната постройка из
градена според проекта на 
гениалния югославски ску 
лптор Иван Мештрович, 
отвори вратите си за посе 
тителите и поклонниците 
на делото на великия поет.

Велко Милатович в реч
та си между другото каза:

— Негошевият мавзолей 
днес става неразривна ча

ст от Ловчен планина, чий 
то връх самият поет избра 
за свой гроб и е скъп па
метник, който със своята 
откритост и достъпност 
служи за тясно оближава- 
ие и свързване на поета 
Негош с днешните и бъде 
щи поколения...

Целият устремен към ре
шаване на основните въп
роси на човешката съдба, 
застъпник и заточеник на 
борбата, в която се отдава 
всичко, за която всичко 
изгаря, с която се губи и 
печели, борбата с която се 
живее за основните чове
шки принципи, този мо
гъщ творец и като човек и 
като юнак — греейки ни 
със зрелост на младостта 
поръчва, че единственият 
цяр срещу призраците на 
миналото е борбата, а съ
щинската цел и мярка ис
тинският и свободен, из
правеният човек, който се 
бори със злото на земята 
и в самия човек.

На този Негош исполин 
— поета на непрестанната 
борба и на визионера из
дигнахме този паметник 
на Ловчен, макар уверени, 
че най - големият памет
ник на Негош, на неговото 
творческо своеволие и сво 
бодолюбиви пориви е сво
бодна Черна Гора в свобо 
дната общност 
правни народи и народно
сти на социалистическа и 
необвързана Югославия.

С мавзолея на Петър II 
Петропич Негош на Капа 
ловченска нашата култура 
стана по - богата за едно 
велико дело, за едно ново 
място за срещи и' сговор. 
Грижата ни и делото ни за 
Негош оживяват неговото 
постоянно присъствие, раз 
виват към него любов п 
разбиране у младите 
ления» а лопченскитс кър- 
гозори правят 
и по-ясни.

От друга страна, „Проки 
сло лето” години наред се 
наложи със сатирично -ху
мористичните точки, бичу 
вати недостатъците в би
та на града и общината 
като цяло. Освен това, ди
митровградските самодей 
ци — изпълнители на наро 
ни песни и забавни мело
дии отдавна с изпълнения 
та си спечелиха доверието 
на посетителите.

Какво обаче може да се

мавзо-

и дър

каже за тазгодишното пре 
дставление „Прокисло ле
то 74"?

В общи черти — програ
мата беше на доста висо
ко равнище и оправда оча 
кванията
Особено като твърде успе
шна може да се оцени му
зикалната част на програ
мата. Съставена от изпъл
нения на забавни мелодии, 
стари градски песни и но- 
вокомпонирани народни 
песни, тя бе изпълнена дта. 
доста висока равнище, 
елл/жава специално да се 
изтъкнат изпълненията на До почин на Общинска- 

Петър Гигов, та конференция на младе- 
комуто журито присъди жта в Димитровград през 
наградата от 300 динара, летния сезон, който обик- 
С не по-малък успех се пре НОвсно се счита за „мър- 
дстави ансамбълът за заба тъв период" в спортната 
вни и народни мелодии дейност, се 
„Албатроси", комуто за турнира: мемориалния ту 
всестранна музикална. изя рнир пц малък футбол

-Пейчев - '
съди награда от!.006 дина Аца" и летния волейболен

турнир на селската мла
деж.
Интересованието средмла 
дите и за двата турнира 
бе изключително: на тур
нира по малък футбол се 
състезаваха 32 отбора с 
пад 350 участници спорту
ващи. На тоя турнир се 
състезаваха и отбори от 
Пиротска община. * 

Волейболният пък турнир 
привлече 12 отбора с над 
сто души, любители ма тю 
лейболния спорт.

Ст. Н.на зрителите.

3 А БЕЛЕЖИТЕЛНИ
СПОРТНИ
ПРОЯВИ

Два турнира 

на младежтаЗа-

Ако към това прибавим, 
че срещите по малък фут
бол в продължение ма сед 
мира ежедневно наблюда
ваха средно по хиляда зри 
тели — очевидно става ка 
къв интерес е предизвикал 
у гражданството този тур 
мир.

Не по - малък интерес 
предизвика и волейболния 
турнир, който тези дни тр
ябва да приключи. Всяка 
среща наблюдават почти 
всички жители в селата, 
кълето те се провеждат. 
А той обхвана почти цяла
та територия на общината: 
Смиловци, Погапово, Мъз- 
гош, Скървеиица, Пъртопо 
пинци, Трънски Одоров- 
пи, Желюша, Лукавица, 
Височки Одоровци, Гради- 
нье и Бребевница.

Турнирът по малък фут 
бол „Александър Пейчев

Ана’’ показа, че градът и 
непосредствената му око
лност разполага е огром
но число футболисти, кои 
то при една добра трени
ровка могат да заемат мя 
сто в основния отбор на 
„Асен Балкански”.

Накрая да посочим, че 
за организиране на двата 
турнира — награди, прево 
зване и пр. са изразходва 
ни само около десет хиля
ди динара. Действително 
скромна сума, която обо
гати спортния живот през 
лятото и показа, че може 
да се развива евтин масов 
спорт, ако се намери спо
лучлив подход и ако се 
съгласуват интересът на 
зрителите и спортувандате.

И в двата случая, Общии 
ският комитет този път то

самодееца

състояха два

на равно-
ва

ра.
Следва да се отчете още, 

че броят иа изпълнителни 
те действително беше вну
шителен — към двадесети 
на изпълнителни на наро- 

песни и забавни мело
дии, инструменталисти и 
хумористи.

И докато музикалната 
част на програмата заслу
жава всяка 
същото не може да се ка
же за сатирико - хуморист 
ичната й част. Въпреки

дни

похвала, но поко
ва е успял да направи. по-широкиСт. II.
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и почивка•*» В часове иа отдих
РУТКОВСКА (ПОЛША)Ф Я ДВ ИГА

ПЛАЖМАЛЪК КРАСИВ♦

крака и пръхтейки, 
от морето. Отмина безраз
лично трите застанали на 
брега жени и легна неда
леч па топлия пясък.

__Видяхте ли го хубаво?
— проговори след кратко 
мълчание жълтият бански.
— Красив, строен, млад...

Зеленият бански се въз
мути:

— Красотата не е всич
ко. Най-важен е изразът 
на лицето. Веднага се виж 
да, че на този човек не мо 
жсш да се довериш.

— Нима аз казвам, че 
може? — запротестира 
жълтият бански. — Само 
излишно се разстроих сто

излезе
— Който има здрави дро 

боне, той и десет минути 
— забел- 

бански. —

__ О! — извика госпожа
зеления бански. —та в 

Човек се дави!
— Къде, къде? — развъд 

се госпожата в чер- 
- жълтия бански.

може да се дави 
яза зеленият 
Интересно, тука ли п<с го 
погребат? Или ще откарат 
тялото?

— Зависи има ли си ня
кой. Лко си няма, тука. Ще 
съберем тогава пари за 
цветя. Нека си има бедни 
чкият — реши черният ба-

Тека йе това — лай-лъоно йе да раздаваш 
4 акъл. Нищо ис те моща: оратиш, оратии и па- 
А краят тм се чини дека голему работу си зааър- 
4 шил. А о«о — ядъц! Отдавна йе казал иаро- 
4 дат: пече с молитву, а ,с (мотику . . .
4" Че речете, ударила йе жегата Манчу у 
-»главу, па съга бълнус оваща. Оно истина же- 
4 гата ни арле щати, ама «е йе това.
♦ Диго се тия днм, че идем у Бачово- 
4 аутоиутат нс ми се оди, лсту лггмузине, може
♦ некоя да ме закачи, та че погледам попа у
♦ брада'. Реко ои, я Манчо, вати през Къндииу
♦ бару. та у Бачево.
♦ Не съм усетил кита съм залезъл у житата,
♦ ама по йедно време гледам, жълтнуло
♦ ми ти жито кино златно море. Класйс да им
♦ ое ненагледаш, зърното кико дран йе йсдро. 
ф Суну се да узнем неколко класа, а оно се по-
♦ оипаше кока 5и раоипа некой.
♦ Брей, па това жито предзрело, и нещо ме 
ф секну през трудите. Не су това мойе гьнве, ама 
Ф ка гледам ко се раештуйе берейетат, сълзе ми 
Ф на очи излате.

Станул съм и се дзверим тека, ка ме на- 
стиже деда Йоса от Градище, па рече:

— Е, Манчо, не се дзверп, това йе иа ко- 
Ф перациюту житце. Дали си синдраковците ком 
▼ йайните на друби, паре да печале, а житото 

им пропада... Изгледа куде йе (шрана Йирию... 
А това не йе първ пут коперацията на други 

, да раздава акъл, а свойете работе да не гледа 
Ф кико требе . ■. Епа Манчо, теквая йе работа- 
Ф та, па им удари ти йедън рабуш. А я мислим 
Ф дека треба да им се удари йош нещо, ама ете, 
Ф незнам дали че помогне . ..

Пойдо си я, дуну ветър зад мене, а жит- 
Ф цето поче да рони зърна кико крокодилейе 
Ф сълзе...

Ф
нувн 
вено

— Там, зад вълнолома. 
Ето, пак потъна!

След третото потъване 
бански замечтачервеният 

но извика:
— Край, вече няма да изПо нски.

За момент я погълна въ
просът, такви цветя ще бъ- 

ай-подходящи и откъде

плува.
— Отново се вижда — 

завика жълтият бански, 
колко отчаяно маха е ръ- дат н

могат да се купят.
— О-оо! 

запно късогледият жълт 
бански. — Вълните изнас
ят тялото иаблизко.

— Къде, къде?
— Там, наляво. Божип-

це!
иска— Млад, сигурно 

да живее. Защо? — фило
софски забеляза черният 
бански.

— Откъде знаете, че е 
млад, вижда ли се? — соб 
ственичката на жълтия ба 
нски беше малко късогле

завика «не
онова

зи тип.
— И като си помислиш, 

че този мошеник за малко 
не ни вкара в разноски за 
скъп венец! — горестно до 

бански. —
ко!

Изведнъж удавникът се 
изправи на собствените см

бави черният 
Такива са те мъжете!1 да.

— Стар нс би се заврял 
толкова далече. А този е 
млад и сигурно красив.

— Боже мой —зеленият! Конкурсната комисия при комунално-жилищното 
предприятие „Услуга" в Димитровград 

обявява
бански се надигна от дъл- 

, — жалко! 
беше млад,

ф бока въздишка 
— И ако не 

би потънал по-бързо.
— Млад, при това силен 

и енергичен. Дълго ще има

КОНКУРСI за попълване иа вакантноо място ДИРЕКТОР 
на предприятието

(не е преизбиране).
да се дави.

Трите излязоха от лего
вището си и се изправиха 
заинтригувани на брега.

— Колко нерви само ха
би човек заради такива,— 
ядосваше се жълтият бан
ски, — аз пък като напук 
си забравих днеска очила 
та. Струва ли ми се или 
вече не се вижда?

— Вижда се, пак се виж 
да, но вече едва се движи. 
Бедната тя.

— Коя „тя"? — заинте
ресува се жълтият бански.

Черният повдигна тлъс
тите се рамене.

— Как коя? Жена му 
или годеницата, а дори и 
любовницата. Те се забав
ляват, имат си удоволствия, 
а ние страдаме.

— Вие толкова лекомис
лено обвинявате удавника, 
а той може би никого си 
няма. Може би е худож
ник? Може би са му изне 
верили идеалите и той се
га се самоубива? Мъжете 
също имат благородни по
риви. Познавах (|з,ин...

— Това вече продължа
ва най - малко пет минути 
— прекъсна я нетърпеливо 
жълтият бански, — ужас
но дълго!

У с л о в и я :
Освен общите условия за получаване каче

ството работник в сдружения труд според член 10 
на Закона за взаимните отношения в сдружения 
труд, кандидатите трябва да изпълняват и следните 
специални условия:

— да имат виеше специално образование (ди- 
пл. строителен инженер, икономист или юрист) с 
5 години трудов опит, от които 2 на ръководни по
стове,

ф
ф ф

ф М а н ч аФ
А

— полувисше специално обраование (више ад-
илиминистративно, виеше комерчсско училище

цехов строителен инженер) с 8 години трудов опит, 
от които 5 на ръководни постове, или

— средно специално образование (строителен 
техник, средно икономическо или друго училище) с 
15 години трудов опит, От който 10 години 
водни постове.

До читателите! на ръко-
От 12 юли до 16 август т. г. вестник „Брат

ство“ не излиза, понеже редколегията беше на 
колективна годишна почивка. Във вестника от 
12 юли читателите бяха осведомени за това.

Тъй като някои наши читатели вероятно 
без да прочетат нашето съобщение ни пишат 
защо не им изпращме вестника, с настоящето 
съобщение поясняваме, че не сме „спрели из
пращането“ на вестника, а поради посоченото 
вестникът не е печатен.

Надяваме се, че и занапред нашите чита
тели с неотслабващ интерес ще четат вестни
ка и че редовно ще ни се обаждат, като ни 
пишат какво ги интересува, дават предложе
ния, сюгжестии и пр.

Кандидатствуващнте следва да имат орга
низаторски спосооности и смисъл за развитие 
самоуправителни отношения,

— на притежават морално-политически

на

качества,
да не са осъждани и да не са 

ствпе. което доказват с удостоверения.
Личен доход според правилника за разпреде

ление на лични доходи в „Услуга” или по договор. 
На раоота се постъпва веднага или по дого-

под след-

вор.
Със заявлението за участие в конкурса, канди 

ГУД ? Алъжнн да представят и доказателства, ю нзпълняват условията иа конкурса.
то XIV п пУ?п?Т 6 °т*рИт 20 АНИ след публикуване тх> му въ,в вестник „Братство”, а ако не се обадят 
кандидати изпълняващи усдовията, остава открит 
до попълване На работното място. открит

Непълни и закъснели заявления няма да се 
взимат под внимание. я я А

Редколегият а
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