
ьрштВо С указ на Президента на Социалисти
ческа федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност 
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

и приноса за раз-•» еьс»ник НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

2 АПРИЛ 1976 БРОЙ 752 * ГОДИНА XVIII * ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД ШВЕДСКИЯ В. „ДАГЕНС НИХИТЕР"
ПРЕД ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА 
И РОЖДЕНИЯ ДЕН НА ДРУ- 
ГАРЯ ТИТОПОСТОЯНЕН ВЪЗХОД НА 

НЕОБВЪРЗАНОСТТА АНА ЛАИЧ 

ПЪРВА ПОНЕСЕ 

ЩАФЕТАТАми. С една дума, широтата на 
своята платформа, с броя на 
страните, които обединява и 
с подкрепата, която й оказват 
прогресивните сили, политика
та на необвързване получава 
мощни особености на уни
версалност. Понеже тя всъщ
ност изразява интересите на 
цялото човечество.

— Доколкото се касае за 
Швеция, тя вече сътрудничи с 
необвързаните във форма и 
обем, за който сама се опре
деля. Считам, че това сътруд
ничество е взаимно 'полезно, 
а съществуват възможности 
да бъде още по-широко и по- 
съдържателно.

Отговаряйки на третата част 
на въпроса, президентът Тито 
каза, че 1на Конференцията в 
Коломбо ще стане дума за 
най-актуалните проблеми на 
международните 
Една от главните преокупации 
ще бъде изнамирането 
пътища и облици за изгражда
не на нов международен .ико
номически порядък.

* С ШИРОТАТА НА ПЛАТФОРМАТА, С БРОя НА 
СТРАНИТЕ, КОИТО ОБЕДИНЯВА И С ПОДКРЕПАТА, 
КОЯТО Й ОКАЗВАТ ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ, ПОЛИТИ
КАТА НА НЕОБВЪРЗВАНЕ ПОЛУЧАВА МОЩНИ ОСО
БЕНОСТИ НА УНИВЕРСАЛНОСТ * ОТНОШЕНИЯТА НА 
ШВЕЦИя: И ЮГОСЛАВИЯ СА ДОБРИ И ПРИЯТЕЛСКИ 
* ИНТЕНЗИВНО СЕ РАБОТИ ВЪРХУ УСЪВЪРШЕНСТВУ 
ВАНЕТО НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

ЩАФЕТАТА на младо 
стта с рожденденските 
честитки до другаря Ти
то, която на 1 април тръг 
на от Бръчко понесе де 
войната АНА ПАИЧ 
квалифицирана работни 
чка в текстилния комби 
нат ,;И|Нтерплет" в Бръ
чко.

Ана Паич е родена 
1955 година във въстани 
ческото село Буквик, 
разположено, край же
лезопътната линия Бръ- 

Бановичи, която 
югославската младеж 
построи преди три десе 
тилетия.

Тя е деен член на най- 
голямата младежка орга 
низация в община Бръч

ко, младежи ръководите 
ли в една от седемте 
основни организации на 
сдружения труд в „Ин 
терплет”, командир на 
чета на постоянна мла
дежка трудова бригада, 
деен участник в сървно 
ванието „Младият рабо 
тник — самоуправител." 
Член е на СЮК и задоч 
но учи в местното тек
стилно техничесно учи
лище.

— Политиката на необвър- 
зване през последните петна
десет години е в постоянен 

каза президентътвъзход
Тито отговаряйки на първия 
■въпрос — Основните принци
пи на необвързването, форму 
лирани още на Белградската 
конференция, остават и зана
пред. Но разшири ое неговата 
платформа и дейността в съ
гласие с развоя на междунаро 
дната обстановка. Тази поли
тика ставаше все по-привлека
телна и затова чиолото !на не
обвързаните страни постоянно 
се увеличаваше.

Президентът Тито след това 
посочи на харантерната черта, 
че всички страни, които полу
чаваха независимост, се опре
деляха за политиката на необ- 
вързване, а че междувремен
но блоковете не успяха да при 
■влекат нито една нова страна. 
■Противоположно на това, основ 
ните цели на тази политика 
•стават са все по-налице в раз
лични видове и в политиката 
на много други страни, незави 
симо от обществената систе
ма и степента на развитие,па 
и на онези, които се намират 
в блоковете.

ко

А- М.
отношения.

НА 1 АПРИЛ В БРЪЧКО
на

ЮБИЛЕЙ ИА АКЦИИТЕ И ИЗПРАЩАНЕ 

НА ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТАРАВНОПРАВНО СЪТРУД
НИЧЕСТВО

Отговаряйки на въпроса как 
преценява процесите в меж
дународното 
движение в светлината на под 
готовката за Конференция на 
европейските комунистически 
партии и дали един нов вид 
център 'на мощ на комунисти
ческите партии се е създал в 
Южна Европа, президентът Ти 
то каза, че тази Конференция, 
както вече е известно, е те-

На 1 април в босненския 
град Бръчко по най-тържествен 
начин беше ознаменуван 30-го 
дишния юбилей на младежки
те трудови акции. Тържество
то се състоя под покровител
ство на президента на Репуб
лика Йосип Броз Тито.

В навечерието на празника, 
^на 31 март в Дома на ЮНА в 

Бръчко бе открита тематична
та изложба „Тридесет години

комунистическо

Й. Б. Тито

ПРЕЗИДЕНТЪТ на Република 
та Йосип Броз Тито — отзова
вайки се на молбата на швед
ския вестник „Дагенс нихе- 
тер” за интервю — на 26 март 
1976 година в Белия двор прие 
външнополитическия 
тор Курт Маларотет и 
спондента на тоя вестник 
Югоолавия Клас Бергман и им 
отговори на поставени въпро- 
ои.

— В кой смисъл Движение
то на необвързаните се изме
ни в течение на седемдесет
те години? Коя ще бъде глав

на Конференцията 
Коломбо? Дали желаете дви 

жението повече да се разши
ри и да 
страни,

ИНТЕРЕС НА ЦЯЛОТО 
ЧОВЕЧЕСТВО

Понеже изтъкна, че 
формата на 
днес е много по-широка и че 
включва усилията за нови де
мократични международни от
ношения и всестранно сътруд 
ничество между всички стра- 

народи, президентът Тито

Необврзаните страни 
значителен фактор на

(2 стр.)
плат-

необвързванеторедак-
норе-

в

Рато Дугонич

на железопътната линия Бръч
ко — Бановичи”, след като се 
състоя тържествено събрание.

На 1 април — в Деня на 
младежките трудови акции — 
централно място в тържества
та зае изпращането на Щафе- 
тата на младостта с рожден
денските честитки й привет 
ствия от младежта, народите 
и народностите на Югославия 
до президента Тито.

След пристигането на търже 
ствения влак от Бановичи в 
Бръчко, и внушителния па^ад 
на участниците в младежките 
трудови акции и специализира 
ните младежки организации от 
всички краища на страната, в 
центъра на града се състоя 
голям народен матинг, на 
който произнесе реч популяр
ният младежки 
от времето на НОБ и предсе- 

на Председателството 
на СР Босна и Херцеговина 
РАТО ДУГОНИЧ.

ни и 
каза:

станаха
международните отношения и ц*™ 
без тяхното участие .и принос ^ 
(не могат да се постигат траи- 

правдиви решения за аку- 
международни пробле-

ната тема
в

■ни и 
тните

обхване развитите 
нанвато е Швеция?

Президентът Тито посети Швеция
Федеративна репу-

,т.«йгЕгЕь-г
- К..Й.Г:
новодители на стра”®Т®„"Сприятелени разговори за отноше-

дил Ходжа, подпредседателя на С 6 Милош Минни,
вет и съюзен секРвитар,лннтелен с!вет Мара Радич, шефа 
члена на Съюзни* изп* „а Републииата Мирно Милути-
На Иа6ТеГр^апоТнвовнЙниНаТаМаарно УРапо н АР-

беЙосип Броз Тито
СФРЮ Фи

ната
ръководител

да тел

Авотобилният път „Братство-единство
нович,



Делегация на СЮК 

на X! конгрес на
ПОСТОЯНЕН ВЪЗХОД НА 

НЕОБВЪРЗАНОСТТА
БКП__Аз но сьм ми най-малко

отговори другар-(От 1 стр.) товайни, че корените на само
управлението водят потекло от 
нашата революция. След това

загришен — 
ят Тито. — Дълго години съм 

място. Дълги години 
които с мен

матична. Тя няма за задача да 
изгражда обща политическа 
линия, която да бъде задължи 
телна за всички партии, което 
е и невъзможно.

— Известно е, че СЮН ре
шително се застъпва за неза
висимост на всяка партия и 
равноправно сътрудничество с 
другите комунистически пар
тии — каза президентът Тито 
— Единствено върху тези ос
нови възможно е да укрепва 
взаимното доверие, взаимното 
уважение и солидарност.

— Поради това на Конфе
ренцията на комунистическите 
партии на Европа гледаме ка
то на възможност за свободна 
размяна на мнения по въпро
си, които са на дневен ред, 
изхождайки от обстоятелство
то, че всяка партия за своята 
политика отговаря изнлючител 

собствената работни

ка това
имам сътрудници, 
добре сътрудничат. Ние пред
приехме редица мерки и ни
що тук няма да се измени. Но 
можо да се дойде до каквито 

- било политически или дру 
ги промени. Създадено е Пред 

на СФРЮ, което 
мене ще продължи да

Шефът па югославската де 
подчерта, че Съюзът 

комунисти
По покана на ЦН па Българ

ската комунистическа партия 
на 28 март в София пристигна 

на юго- 
иоято

каза:
— Напоследък 

се работи върху усъвършен- 
ствуването на самоуправление 
то, особено в областта на сто
панската система. Вече е из
готвен и проектозакон за сдру 

труд, който трябва да 
регулира 'по най-демократичен 
-начин взаимните отношения 
на всички стопански субекти, 
като при това основната орга
низация на сдружения труд е 

средището на целокупната 
система на самоуправлението. 
Доколкото се насае за втората 
част на вашия въпрос, аз мога 
да повторя само онова, което 

изтъквах. Ние

интензивно легация
югославските

I значение на отноше- 
между България и Юго 

и между техните ному 
Можем 

заяви Ме-

на
придава 
нията |

на Съюзаделегация
славските комунисти, 
ще -вземе участие в работата 

XI конгрес на Българската 
който

славия
нистичесни партии, 
да констатираме —

__ че тези отношения

■и да

наседателство 
и след
работи. Това Председателство 
ще има и председател и под
председател, конто го има и 
сега. Известна малка разлика 

това, че аз сега

тения комунистическа партия, 
бе открит на 29 март, т. г.

на СЮН пред
на Изпълнител-

сихович,
благоприятно.се развиват 

Имайки предвид разликите 
международната 
двете страни 1 
на вътрешното им развитие, 

сме се застъпвали 
застъпваме и в бъде

Делегацията 
вожда членът

комитет на Председател- 
ЦК на СЮН Мунир 

състава й са

в
, позиция на 
и особеноститепия

ството на 
Месихович, а в

членът на Централния но 
СЮН Душан Вуиотич 

посланик в София

съм и
председател на Председател
ството и президент на Ропуб-

в
ние винаги 
и ще се 
ще за развитие на отношения 
та и сътрудничество във всич 
ки области, а паралелно с това

още
митет на 
и нашият 
Радован Урошев.

ликата.
— Разбира се, идват 

поколения. Държавната струн
на Югославия така се 

няма да има ни- 
само ще

нови
пътиповече

строим система на социалис
тическо -самоуправление, 
то най-вече отговаря на 
цифичните условия на нашето 
общество и на нашата много
национална общност. Общест
веното развитие и резултати- 

постигнахме за псь 
25 години в това най

тура
подготвя, че 
какви сътресения, 
продължи с работа.

На същия ден след присти- 
София Мунир Ме- 

венец пред

иззнамиране на реше- 
още

и закоя-
спе- гането си в 

сихович положи 
мавлозея на Георги Димитров.

ния за въпросите които
са решения. От двустранен 

е интерес съществуващите от 
крити въпроси да се решават 

интересите на

не
но пред
чеока партия, пред своя 
род... А понеже съществуват 
различия в условията на отдел 

са и неизбежни

„активността ми
БЛАГОПРИНТСТВУВА"

на-
МУРНИР МЕСИХОВИЧ ПОЗ
ДРАВИ КОНГРЕСА

в съгласие с 
нашите

те, които
две съседни социали 

етически страни. Това 
представлява незаменима осно 
ва за по-нататъшното укрепва 
не на взаимното доверие, до
бросъседските отношения и 
задълбочаване на 
нното и плодотворно сътрудни 
чество. Такива

ни страни, то 
4 и определени различия в ста

новищата на отделни и партии. 
Ние винаги считахме и счита
ме , че различията не трябва 
да се скриват, но да се надде- 

път в

следните 
добре ни уверяват.

— Обаче ние никога ме счи- 
това трябва да бъде 

модел за изграждане на соци
ализъм в други страни. Дей
ствително идеите ма самоупра 

много разни фор- 
повече са налице как-

щеШведските журнали- 
попитаха президен-

На втория ден о т р абота иа 
поздра- 

Месихович. Той 
СЮК успешно 

голям брой кому 
и работнически

сти конгреса делегатите 
ви Мурнир 
изтъкна, че

тахме, че та Тито:
— Вие, господин Пре

зидент, напоследък сте 
активни; пътува- 

краища 
на света. Неотдавна се 
завърнахте от пътуване- 

Латинска Амери-

ляват по демократичен 
интерес на онова, което 
съществено и общо. Без това 
не може да има истинско един 

солидарност на ко-

твърде 
хте в далечни

сътрудничи с 
нистичесни 
партии, освободителни и народ 
ни движения, социалистически 
и демократически и други про 

партии и движения, 
начин ние на дело

е влението в 
ми все
то в развиващите се, така и 
в развитите страни... Разбира 
се, доколкото някои от наши
те опита послужат полезно и 
на Други, за това може 
радваме.

всестра-

взаимоотношество, нито 
мунистите.

Като посочи, че през после- 
години се идва А° ПРИ" 

погледите по

то по
на. Сега се подготвяте, 
след някой ден да от- 

за Швеция.

сътрудничество са вния и
траен интерес на нашите на
роди, интерес на сътрудниче 
ството на 
па, в интерес на делото на со 
циализма, прогреса и мира в

да се гресивни 
По такъв

дните
ближаване на 
някои важни въпроси 
комунистическите партии на 
Западна Европа, президентът 
Тито каза, че това само по се- 

означава, че се съз- 
мощ. На- 

е известно: 
какъвто и да 
мощ, без ог- 

касае за партии

пътувате 
Как запазвате така Д°б- 

имате ли Виемежду Балканите и в Евроконкретнотоосъществяваме 
съдържание на интернациона 
листическата солидарност, от-

ро здраве, 
някое особено 
сание?

БРАНИМ ЕДИНСТВОТО предпи-

— За някой, който живее 
сегашната Изглежда, че така- 

ми благо- разяваща както виталните ин
тереси на нашата революция 
така и интересите 
ческото движение

света.
Съюзът на югославските ко 

мунисти дава и ще дава свой 
конструктивен принос в 
насока.

извън Югославия, 
обстановка със съденето на 
различни опозиционни 
може да създаде впечатление 
за страна, която застрашава 
неединство и външни сили. 
Дали това е вярна нартина? 
Считато ли, че едни от групи
те са по-опасни от другите? — 
попитаха шведските журнали-

бе си не 
дава 
шета становище 
ние сме против 
било център на 
лед дали се 
или държави.

ва активност 
приятствува. Не ми пре- 

и бързото сменяване 
на климата — отговори 
президентът Тито.

нов център на
трупи на историчи

тазина света
към социализма.

...................................................................................... .11П1111П11Ш1Ш!.......Ш1ШШШШШШИШШШШШУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА 
САМОУПРАВЛЕНИЕТО

_ Как се дойде до прелом
югославския социализъм 

днес и дали е това 
вид на социализъм в други 
страни, както в развиващите 
се, така и в развитите страни 
_ гласеше следващият въпрос.

Президентът Тито накратко 
изложи как се е развивало со
циалистическото самоуправле
ние в нашата страна, подчер-

ПЪРВАТА ТРУДОВАТРИДЕСЕТГОДИШНИНА НА
Президентът Тито посочи, че МЛАДЕЖКАТА Ж. П. ЛИНИЯ 

в този въпрос се отразява из- БРЪЧКО-БАНОВИЧИ 
вестно несхващане на онова, 
което у нас се случва, а това 
несхващане има и 
страни.

— Не става дума за някой 
брой и сила на тези противни
ци — каза президентът Тито 
след уводните речи за 
че от войната насам се стъл 
повявахме с различни против
ници. — Понеже, взет-и сами 
за себе си, те не биха заслу
жили нито да бъдат спомена
ти. Но тъкмо поради някои вън 
шни фактори, които биха же- 
аели да менят нашата социали 
етическа самоуправителна сис
тема и необвързаната външна 
политика, ние трябва да бъдем 
чувствителни срещу всички ви 
дове деструнтивно действува- 
не. Нито под 
и да било изговори 
нито в какъвто и да било вид, 
ние не може да допуонем да 
се застрашава онова, което 
на всяка страна е най-скъпо- 
ценното, тоест
мостта и правото на всеки на
род оам да решава за вътреш
ното устройство и своята вън 
шна политика... В Югославия 
никому не се съди за идеи, 
което често иска да ни се 
натрапи, но за конкретни ан
тиконституционни дейности.

сти.

в

на други ите на братството и единство 
то. Да си спомним само ду
мите, отправени до другаря 
Тито: „Ние знаем за тежестта 
на задължението, което поех 
ме върху себе си, но това 
нас не ни плаши”, писаха мла 
дите до другаря Тито, „ ще 
обединим воля и 
опита, който ще печелим 
труда. Ние Ти се завещаваме, 
в името нашата ведра младост 
и бъдещето, че младежката 
железопътна линия ще по
строим в предвидения срок.

С ознаменуването на 30-го- 
дишнината на младежката же 
лезопътна линия Бръчко-Бано 
вичи същевременно се честву

С изграждането на тази же 
лезопътна линия възстановена 

непосредствена съобщител 
на връзка на Североизточна 

Югославия, а 
басейн се 

възможно-

На първи май 1946 година, 
в периода на подготовка на 
югославската младеж за Тре 
тия конгрес, започнаха рабо
тите по изграждане на мла- 

железопътна

е

Босна с цяла 
пред Тузланския 
откриваха големи 
сти за използване на стопан 

потенциал. С други ду 
линия

това,
линиядежката 

Бръчко-Бановичи. В Бръчко, 
все още малко посав 

око градче, започна построя
ването на младежката желе- 

линия Бръчко-Банови-ШтетВо енергия стогава ския
ми, тази железопътна

е част от кръвообраще-
в

стана
нието на югославскито съобще 
ния. Беше това една от пър 

социалистически школи 
за младите, които своя боен 
опит преляха в трудови подви 
зи, изразявайки пълна

зопътна 
чи, първата обща акция 
младежта от Югославия.

на

сиа™аИнародностА» 
СФР ЮГОСЛАВИЯ

ВИТ0
Понесени от младежка си 

ла и вдъхновение, пълни с ен 
тусиазъм и себеотрицание, де 
войните и младежите от цяла 
Югославия, от Битоля до Три 

й глав, от Суботица до Дубров 
ник, от села и градове, от 
училища и фабрики — пове 
че от 62 хиляди — при твър 
де лоше условия, направииха 
ненадминат трудов подвиг и 
с това превърнаха в пух и 
.прах всички недоверия и вси 
чии онези схващания, с кои 
ито се оспорваше полезността 
и обществената оправданост 
на такова ангажиране на мла 
дите. Пробивайки 2 тунела, 
изграждайки 22 моста, 
обекта над суходолия, милио 
ни кубически метра пръст — 
младежта за непълни седем 
месеца построи железопътна 
та линия от Бръчко до Бано 
вичи в дължина от 90 кило
метра и изпълнена с гордост 
я предаде на своя народ.

Излиза вевни петък 
Урежда рвданционна 

колвгиж
Директор, главен и 
отговорен редактор 
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на Юго- 
световна

— Вие сте вожд 
славия от Втората 
война. След толкова пренара- 
ни години на този пост загри- 
жени. ли сте за бъдещето на 
Югославия и нак гледате на 
нейната перспентива?
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,, КОНФЕРЕНЦИЯ НА
НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА В ЛЕСКОВАЦ

В БРИГАДИТЕ 

300000 МЛАДИ
ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДИТЕ 

ПРОБЛЕМИ НА ЦЯЛОТО 

ОБЩЕСТВО Извършена е необходимата подготовна за таз
годишните трудови младежки анции на обектите в СР 
Сърбия. В три смени ще участвуват 62 бригади с оно- 
ло 7900 младежи и девойки. Първите бригади ще 
стигнат на строените на 13 юни. Първите бригади ще 
ще завършат на 3 септември. Това заявиха на съв
местното заседание на Секретариата на междуобщин- 
ската конференция на СК и Председателството 
Съюза на младежта в Лесновац председателя на Ре
публиканската конференция на ССМ Светозар Мияи- 
лович и члена на Секретариата Драган Гаврилович.

В Крагуевац в уреждането на река Лепеница в 
две смени ще работят 700 бригадири. На озеленяване
то на Гердап и утвърждаването на бреговете на Ду
нава — 900 бригадири, които ще бъдат на стан в мла
дежкото селище в Караташ. Към 1500 младежи и 
девойки ще работят върху уреждането на национал
ния парк на Фрушна гора, на регулацията на рена 
Морава край град Парачин и при Крушевац и Ниш, 
на регулацията на река Нишава и изграждането на 
оноловръстния път. В уреждането на Топчидерска ре
ка и Ада Циганлия в Белград в две смени ще работят 
1000 младежи и девойни донато в озеленяването на 
Палич край Суботица ще участвуват 800 бригадири. 
Светозар Мияилович и Гаврилович подчертаха огром
ното значение на тазгодишните трудови анции и иг-

МЛАДЕЖТА и нейните 
блеми про

тока са проблеми 
на цялото наше общество >и 
затова така трябва да им при
стъпваме. Младите след 
Осми конгрес все 
по-активно се включват в про
цеса на обществено-политиче
ските промени, в борбата за 
възтържествуваме на самоупра- 
вителния социализъм у ,нас, а 
за енергично 
всичко, спъващо нашето раз
витие. Така в най-общи черти 
може да се охарактеризира 
неотдавна състоялото се съв
местно заседание ма Секрета 
риата на Междуобщинската 
конференция на Съюза на ко
мунистите и Председателство
то на Съюза на Социалистиче
ската младеж от Южноморав- 
ски регион в Лесковац. В ра
ботата на същото взеха учас
тие и председателят на Репуб 
ливанската конференция ма 
Съюза на младежта в Сърбия 
Светозар Мияилович, секрета
рите на общинските комитети 
на Съюза на комунистите в 
13-те общини в региона и др. 
обществено-политически дей-

та не са членове на Съюза на 
младежта .Също така въпреки 
раздвижената след Осмия кон 
грес на Сюза

вание. Между належащите 
проблеми бе изтъкнат и про
блема по настаняване на рабо
та. В региона има към 5000 
млади, които търсят работа, а 
в момента няма работа за 
всички. Затова бе подчертано, 
че младите на село трябва 
все по-широно да се включват 
в акциите по сдружаване с 
кооперациите.

Значително място в разис
кванията бе отделено на орга
низирането и провеждането 
на младежките трудови акции. 
Младите в Южноморавски ре
гион, както и всички млади 
хора у нас, искат да участву
ват на съюзни и републикан
ски акции. Интересът е такъв, 
че няма място за всички же
лаещи. За това, както изнесо
ха председателите на Съюза 
на младежта в Лебане, Мед-- 
вед-жа Буяновац и някои дру
ги общини в региона, ще се 
организират и местни трудови 
акции.

Председателят на Републи
канската конференция на Съю 
за на младежта Светозар Ми
яилович говори и члена на се
кретариата Драган Беврклович 
за тазгодишните трудови ак
ции в СР Сърбия, а след това 
бяха приети заключения във 
връзка с актуалните задачи 
ка младежта в Южноморав- 
ски регион.

на
на младежта 

дейност — още има пропуски 
и слабости

своя
по-пълно и в приемането на 

млади хора в Съюза на кому
нистите. Имало е случаи 
не се държи достатъчно смет
ка при приемането на младите 
в редовете на Съюза на кому 
нистите и което е за отбеляз-

да

премахване на
ване мнозина млади хора да 
излизат от редовете на СК. 
Това говори, подчерта Здра-в- 
кович, за непоследователност
та в подготовянето на млади
те хора за влизане в Съюза 
на комунистите.

На заседанието бе отчетено, 
че младите в Южноморавски 
регион все по-активно се вклю 
чват във всенародната отбра
на, в ноято стават и нейна 
същинска опора. За отбеляз
ване е и успешното провеж
дане на акциите. Млад работ- 
ник-самоуправител", а в някои 
общини с голям успех работят

ромния интерес за тях в републината. За всички же
лаещи да отидат на бригада няма място,, защото стро- 

обенти са ограничени. През настоящата го- 
— изтъкнаха те, ще се организират и *. голям

ителните 
дина
брой местни трудови анции в Републината.

Миналата година в изграждането на различни 
комунални обенти бяха ангажирани над 300 000 мла
дежи и девойки, донато в настоящата година този 
брой ще бъеде заничително надхърлен. Обачен, изтънна 
Мияилович не е достатъчен само физическият труд- 
Младите специалисти например архитектите, инжене
рите могат да дадат голям принос с безплатната из
работка на разни проекти. Възможностите на трудо
вите организации също тана са големи, но не се

и младежките политически 
школи на „Борба”. Напоследък 
видни резултати дават и акци
ите по събиране на вторични 
суровини. Бяха набелязани и 
най-важните задачи, които 
стоят пред младите в Южно- 
моравски регион. На първо мя 
сто бе изтъкнато, че това ще 
е работата върху по-нататъш
ното идейно-политическо из
дигане, и марксистно образо-

ци.
Посочвайки значението от 

включването на младите в об
ществено-политическия живот 
в региона секретарят на 
ждуобщинската конференция 
в Лесковац Мирослав Здравко 
вич изтъкна, че в Южноморав 
ски репион от 112 000 младежи 
и девойки, почти една четвър-

Ме-

използват достатъчно.

М. А.
М. Андонов

ШНШШШПиН1ПШН11МПП11ШПП1..........................................................................................................................
спомняйки си за поколенията, 
които са били носители на на 
чалото на соицалистическото 
строителство. Действително, 
такъв състезателен дух подра 
збира изпълнение на плотове
те и задачите от страна «а 
всеки трудов човек — във 
фабриката, на село, в учили 
щето, в местната общност, в 
делегатската скамейкас Навея 
къде, където се води борба 
за производителност на тру 
да, доход, иконимии, грижи 
за човека, самоупвлението — 
с една дума, за осъществява 
не на конституционните нача 
ла и конгресните решения. 
Ако така се схванат и прие 
мат тези призиви, безспорно 
е, че това ще бъде най-добър 
принос нъм ознаменуването 

довия елан, да развива култу на юбилея, 
рата на труда, възможно пове 
че да разраства ентусиазмът,

СВОБОДНА ЮГОСЛАВИЯАКЦИЯ В
свързана с първата младежка 
железоптъни линия. Именно из 
пълнителните органи на обще 
ствено-политическите организа 
ции от
виха призрив за съревнование: 
Младежката железопътна линия 
Бръчко-Бановичи през 1946 го 
дина предсрочно — плановете 
и задачите през 1976 година 
предсрочно — плановете и 
между общините в Босна и 
Херцеговина по записване на 
заеми за изграждането на пъ 

железопътни линии е

натридесетгодишнината 
младежките трудови акции в 
младежките трудови акции и 

истинската социалистическа 
шнола на 
кои са
нства на строителя на 
алистическо самоуправително 
общество — другарство брат- 

югослав-

ва другари, които в минало 
то започнаха добровол
ния труд.

Тук вие създавате оно 
ва, което е най-велико 
и най-важно за 
татъшното развитие 
стабилизация на нашаггз 
страна — а това е брат 
ството и единството.."

От разговора на дру
гаря Тито с бригадирите 
на младежката трудова 
акция „Сава 74”)_______

... Вие сега тук 
обуздавате Сава. По^за 
но строихте пътища, ав 
томобилния път ..Брат 
ство-единство” от За 
греб до Белград, след 
това автомобилният път 
Любляна 
т. н. Нашите първи най- 
големи обекти построи 
младежта. Вие следова
телно можете да се 
гордеете със своя труд 
и с приноса на своите

в общо заседание отправъзпитание, научиха 
най-големите достой- 

соци-
по-на-

и
Загреб и

ството, единството,
социалистически патрио 

интернационализъмт,сният
тизъм,
самоуправлението^ ^

тези два града, тища ита, подета от
„състезателна дисциплина”.

Целта и на едната, и на дру 
гата акция е Да подтикне тРУ

големи и блестящи примери 
не бихме вярвали, че тази 

определен срок. 
всички досегашни за- 

имаме без-. 
Юго-

М. Й.

мер във 
гурни във
не проявявахте 
хте толкова I
:аелТе^ГтиаГеРл0;и3иГщНеИепостроит_е

ЯЛ-гмй че вие изпълнявахте
иУои'то са 0илимпоставженинпаредшваса _

досегашен труд, по своята 
своя героизъм в из- 

пълното доверие 
място на ръоново- 

което съ-

извънредно
в

д ачи,
гранично доверие...

борба'вН?ечСени1 на Служава

ГГ^^^Ге онова,

;;г —»,»р. „
големия събор на строители- 

железопътната линия Бръчно 
28 септември 1946

Тито

пред 
те на

Бановичи на 
година)
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ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАКРЕДИТИРАНЕТО В

Предимство но каучуковото 

промишленост
О» ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЖАЛБИ ПРИ ОС В БОСИЛЕГРАД

това капиталовложения в тази 
област са в течение в Пирот 
и Бабушница, а в план са опре 
делени
в Димитровград. Не трябва да 
се забрави и обстоятелството, 
че в каучуковата индустрия са 
заети над 40% от съвкупния • 
брой на работниците в общи
ната. По този

ак-Обществено-стопанският 
тив в Димитровград, съвмест
но с координационното 
за стабилизация па стопанство 
то и координационното 
за направляване 
върху изготвянето на средно- 
срочните и дългосрочни про
грами, разгледаха ородносро- 
чната делова политика на Бел
градската банка — основна 
банка в Пирот.

Според мнението на члено
вете на координационните те- 

актива предимство при

ГОЛЕМИ ГРИЖИ - МАШ УСПЕХ ТЯЛО
капиталовложения и

тяло
активността

ЗА УСПЕШНО И ЕФИКАСНО ДЕЙСТВУВАНЕ НА КОМИСИЯТА Е НЕОБХОДИМА 
КОНКРЕТНА ПОМОЩ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ И СЛУЖБИ

та и Федерацията. Комисията 
на Общинската скупщина се 
е включвала в решаването на 
жалбите след 
им изпращане до нея. Поради 
това обстоятелство стигало се 
дотам някои жалби вече да от трудовите 
бъдат решени по някой начин, 
или пък повече не са били ак- 
туални. Положително е, че на
последък гражданите започват 
непосредствено да се обръщат 
с жалби и до тази общинска 
комисия.

— Мога да кажа, че нито 
една жалба, изпратена да нас, 
не е била неоснователна. На
против, всяка от тях е съдър
жала елементи, ноито са посо
чвали някоя отрицателна обще 
ствена проява в нашата сре
да — казва ВЕЛИН СТОИЧ
КОВ председател на общинска 
та комисия за оплаквания и 
жалби.

I начин тя 
над 40% във

уча-
фор-— Анализирайки съдържа

нието на жалбите и установя
вайки достоверността на 

обратното писаното в тях, наводнаж сме 
констатирали, че при приемане 
то на нови работници някои 

организации 
нарушават законопредписания- 
та. Благодарение на жалбите 
открихме, че някои коиурси за 
попълване на работни места 
са били формални. Независи
мо от тях са приемани лица 
в трудово отношение. Такива 
случаи нашата комисия остро 
осъждаше и търсеше от Об
щинския инспектор по труда 
да състави актово до съдията 
за нарушения. За съжаление, 
ангажирането на 
по тези въпроси изостана, а 
с това и наказването на отго
ворните лица в трудовите ор
ганизации. — казва Стоичков.

Когато става въпрос за жал
бите. за решаването на соци
ални случаи даване на матери
ална помощ, повечето от пре- 
поръните на комисията са реа 
лизирани.

По мнението на Стоичков, 
Общинсната комисия за оплак 
вания и жалби досега не е 
постигнала по-значителни ре
зултати, защо е била предо
ставена сама на себе си. Че
сто пъти тя е решавала 
конкретна помощ от другите 
компетентни органи и органи
зации. Обаче , след интервюто 
на председателя Тито отноше 
нието към нейните задачи и 
работа съществено се мени.

Това ще допринесе за по- 
ефинасно решаване на жалби 

на сдружения те. Установено е и сътрудни
чеството със съответната ко
мисия към Общинския комитет 
на СКС, ноято работи върху 
същите или подобни задачи.

В. В.

СЛЕД интервюто на предсе
дателя Тито, до комисията за 
оплакване и жалби при Общин 
ската скупщина в Босилеград 
пристигат все повече жалби 
от гражданите в комуната. Те 
се оплакват, че поради разли
чни обществени неуредици, 
зад които се прикриват отде
лни отговорни лица, не са мо
гли изцяло да осъществят сво 
ите самоуправителни" и други 
права. Напоследък особено 
много се увеличава броят на 
жалбите, отнасящи се до не
решени въпроси от областта 
на социалната защита, наста
няване на работа и решаване 
на имуществени спорове.

През изтеклия период граж
даните непосредствено не са 
се обръщали за помощ към 
тази комисия. Най-често те са 
търсили интервенции от орга
ните и форумите в република-

отвува с 
мирането па общия доход. Ес
тествено, че и перспективата 
на по-нататъшното 
на общината е в пряка зави
симост от развитието на тази 
област,
ческото закръгляване на капа 
цитетите в иаучуновата про- 

необходимо и

на-

развитие

ла иполучаване но кредити в пред 
период трябва да 

селското стопанство, ту-
Техничесно-технологистоящия

имат
ризма и каучуковата проми- 

Освеи тези области, 
трябва да получат

мишленост е 
поради това, че 
възможности за откриване на 
нови работни места.

шленост. се създават
кредити
и онези трудови организации, 

имат съгласувани инве-които
стиционни програми. Предим
ство ще имат и онези органи
зации .на сдружения труд, в 
чието кредитиране участвува 
и Републиканският фонд за 
развитие на недостатъчно раз 
витите територии.

Белградската банка — осно
вната банка в Пирот трябва 
да има предвид решението и 
същото да залегне в нейната 
ориентационна политика. Кон
кретно, по отношение на кре
дитите банната трябва да при
еме определени решения след 
изготвяне на дългосрочните и 
средносрочни програми по ра
звитие както за Димитровград 
ска, така и за Пиротска и Ба- 
бушнишка община.

Също беше решено банка
та да не взима участие във 
финансирането на несъгласу- 

програми, 
нямат покритие във финанси-

Понеже болшинството орга
низации на сдружения труд 

постоянни оборотнинямат
средства в предстоящия пери
од е твърде 
инвестиционно 
Мнението на членовете на ак
тива и координационните тела 
е, че е небходимо да се уста
новят критерии, според които 

--! дават кредити за трай- 
оборотни средства. Такива 

кредити трябва да получат ор
ганизациите 
програми и 
за капиталовложения.

важно тяхното 
оспособяване.инспектора

ще се
ни

със съгласувани 
които са способни

ОБЩ СЪБОР В ДИМИТРОВГРАД

Проектопрограмата 

не е цялостно 

обсъдена

Що се касае за инвестици
онните програми, в чието нре- 
дитиране участвува Републи
канският фонд за развитие на 
недостатъчно развитите райо
ни, обществено-стопанският ак 

счита, че деловата банка 
трябва да вземе участие

Това се 
необходи- 

поли-

без
ноитованите тив

3
кредитирането им. 
обосновава като

рането.

Основна ориентация за при
емане на споменатите реше
ния беше, че селското сто
панство и туризма са области, 
които имат предимство в раз
войната политина на републи
ката. Каучуковата пък проми
шленост е най-развита област 
в общините Пирот, Димитров
град и Бабушница. А освен

мост, понеже деловата 
тика
бъде съгласувана с политика
та по развитие на република
та и Републиканския фонд за 
развитие на недостатъчно раз 
витите територии.

банката трябва дана

В сряда, на 31 март, в Дими 
се състоя общ събор

ганизациите 
труд. Разискване обаче в тру 
довите организации не бе ор
ганизирано. ..

тровград 
на общината. Бяха разгледани 

по обхце-проентопрограмата 
ствено-инономическо развитие 
и проекторешението за бюдже 
та на общината за 1976 годи-

А. Д.А. Д.

на. КОМЕНТАР
Преди провеждането на об

щия събор се състоя заседа
ние на Изпълнителния

Недостатъчно се е работи
ло върху аналитичното оценя 
ване на всяко работно място. 
\ без този елемент разпреде 
лението на средствата за ли 
чни доходи не може да бъде 
съвсем реално и въз основа 
на резултатите на труда.

НЕДОСТАТЪЧНО
ОБРАБОТЕНИ
ДОКУМЕНТИ

ъв всички организации 
на сдружения труд, 
до края на миналия 
месец, трябваше да

се приемат и подпишат само- 
управителните споразумения 
за създаване на дохода и 
разпределение на средствата 
за доходи и лични доходи. 
Това твърде важно самоупра

Всъвет,
бяха разгледани за-.на което 

бележките от публичното об
съждане на тези въпроси.

Забележки са отправили са- 
местни общности.мо няколко

Долна Невля търси в програ
мата да намери място изграж
дането на пътя от Димитров
град до Долна Невля — Пета- 

— Звонска баня. Гради-

В отделни самоуправителни споразумения в трудовите 
организации в обществените дейности твърде мално е во
дена грижа за най-важното — разпределението да бъде 
въз основа на разултатите на труда. За всичко друго е во
дена сметка, а обикновено за онова, което не е в съгла
сие с акционната програма на Републиканската конференция 
на Съюза на синдикатите.

Точно затуй, в момента, когато споразуменията тряб
ва да се подпишат, сме с убеждение, че всичко не е на
правено така както трябва да бъде.

Затова комисията, която трябва да следи провежда
не в дело на споразуменията ще има твърде важна задача 
и в предстоящия период. Нейна задача е и да работи върху 
съгласуването на самоуправителните споразумения на рав
нището на основните организации на сдружения труд с 
териториалните и споразуменията от определените дейно
сти.

вително споразумение, като че ли не получи в трудовите 
организации в Димитровградска община онова място, което 
заслужава, въпреки ангажирането на Съюза на комунистите, 
Синдината и останалите обществени фактори.

На последното заседание на Председателството на 
Общинския синдикален съвет беше изтъкнато, че проекто- 
споразуменията са готови почти във всички организации. 
На това заседание беше решено, че проектоопоразуменията 
трябва публично да се обсъдят от събранията на трудещи
те се до 26 март. Следващата крачка е комисиите да раз
гледат сюгжеотиите и предложенията за изменение и до
пълнение на споразуменията и когато същите влезнат в спо
разуменията, последните да бъдат подписани от първичните од 
ганизации на синдината и всички трудещи се.

В Здравния дом, „Тигър" — Димитровград, „Свобо
да", „Братство” и други трудови организации споразумения
та са публично обсъдени. Но не е тана във всички органи
зации.

чинци
ни — в програмата да намер
ят място предвидените за из- 

обекти вграждане комунални 
тяхното село: улично осветле
ние, мост, асфалтно шосе, 
канто изграждането на парале 
лен път с пътя за Димитров- 

Жителите от Драговитаград.
иснат пътят Поганово — Пога-
новски манастир да се продъл. 
жи да тяхното село.

И пред Общинския синдикален съвет се намира твър
де важна задача. През този месец Синдиката трябва отново 
да разгледа всички споразумения и забележките достави 
на трудещите се в организациите на сдружения труд.

Яоно е, че всички споразумения имат свои недостатъ
ци, които най-много ще проличат в прантиката. И затова и 
самоуправителните споразумения за създаване на дохода 
и разпределение на средствата за доходи и лични доходи, 
ще претърпяват изменения. Обаче остава впечатлението, че 
не е всичко направено при изготвянето и приемането на те
зи споразумения. А. Д-

Във връзка с тези забележ
ки, Изпълнителният съвет ре
ши същите да бадат внесени 
;в програмата по развитие на 
общината.

Трябва обаче да се изтъкне, 
че публиййо обсъждане, освен 

местнйте общности, е тря

бвало да се проведе и в ор-

Има и други., твърде важни недостатъци. В 
самоуправителни споразумения на най-обикновен начин са 
преписани елементите от териториалните дейности на тру
довите организации,. В други пък организации изобщо не са 
взимани предвид елементите от тези споразумения. Харак
терно обаче за болшинството самоуправителни споразумния 
е, че са изоставени твърде важни елементи за определени 
организации на сдружения труд.

някои

I

в
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В ЮЖНОМОРАВСНИЯ РЕГИОН
ЯАПГДЛЦИГ цл пстии.41.ДАчпациооа К01И|? дн нмзааояп

Й“ щп
д

средства,
но и поради слаби грижи мал-

съвеГ*УЦГо *“° В °ТОреН0 Аа се
моравския феЙТон подробно об условИя за организиаана 
съдихо_ актуаАЦите въпроси 1чтна на работниците, 
от *с»бласт|а «йа организирана рт_ , _

чивка и <$гдих на работници- Ьто ащ0 броят на курорт-
те-производ(|тели в тринадесет ните места. които инак зле 
тед-вб^ййи I региона. __ >*а обзаведени и доста скъпи,

Този мво*,. важен въпрос аече няколко години е същ.
Предста Но те са също така недостъп 

. „'Г^':Та1'На ма *?а1"вХО НЧ 33 мнозинството работни- 
Непбнп^о^ъ^Т - ,-устР°иотво- ЧИ. Например за едно четри- 
не»>ср^Й^ЙЛ"0дейсгаува«е- ЧЛе"Н° семейств0 за еАнод-,о 
»Я|ШШВйото равнище V ,, ,вен НУрорт на отдалеченост 
производителността на труй^Л От 20 — 30 километра са не- 
В решаване'на проблемите от обходим и най-малко 260
1^1г^ЛаСТ главни, инициативи ра. Това е неприемливо за ра 
досега са давали ‘ч^бйИЦРЙте :А?ЛР9Дмаоа н
организации на Съюза на син с малвй приходи.
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-тзЕрадовите атосдзистичевкотпс» -АЖфвдишвоияк® подойбщин 
стилничарени-, (организации ваув! СНИТе'дтедина:лни;тгквети/са':длъ1 
ВД-жноморавскиян репионкпфая ЖИНьапедр^^ваЛВнгдализййаи 
гашката-ще 4тяилядмчлепЛ! вдйО аихеднитйатрроблши а острят 
хйЛВДГл^ест^ЩЗбейЙЙгтб. мСГт Рбв80Д в .ед5Шв,]грррда. йШ(?р

то,; тргб^ДнДажвтррртжИосряНОДо 
чдаезоргйшаяяи^ща тоедвшя 
иия н $руд.0йайтше N пвртграмию?1
Т«вИ'з0бл®р,ятщ^ §ЛгДМо|»§тдв
иа амяуявл прлгра>йЧ№мйЯ <&, 
щед(гяеир,имано(икндакй(ТРаб(да 
|вит.ие в одзднеяр<шижс(®ривд

тонзнищоО
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ж^!^ЯИва1 аН,1С !МИ»^тевНВ!ТО^ей«^РЙт&^Чда1«1н1сРЗ»еога,гЖ

иогаЯ,^1* *^ста 11 аха членр».^^щтййШия^ер4^ ^^ЗД61Л ЛЙкЙ&г
,вямН™а!^?И?Я**^ конфере и л®е® СтвйЖот: «'н0Ншвйи1^т н^ЖЩШ313 сШВДЙ зан,
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Общинското геодетсно у пра
влени© в Димитровград, като 
отделен орган на Общинската 
скупщина, според систематиза 
цията на работните места, би 
трябвало да има 7 души, а в 
момента са останали двама- 
трима души. Поради липса на 
геодети-специалиоти вакантни 
са работното място директор 
и завеждащ кадастъра, завеж 
дащ водовете (енергийни, 
електричен ток, телекомуника
ции, водопровод и др. подзе
мни обекти). Работното място 
геометър-мерач е попълнено 
на определен срон. Чувству- 
вува се ' нужда и от един 
юрист, който да се занимава 
с уреждане на имуществено- 
правните отношения.

Като се има предвид това 
положение с кадрите, съвсем 
е ясно, че през изтеклата 1975 
година геодетсното управле
ние не е могло да се справи 
с всички належащи въпроси.
Извършено е само частично въпрос 
съгласуване на фактическото реши. Така също — при нужда 
положение на терена с това в от реконструкция или поправ- 
кадастралните нниги. ка - ще възникнат непредви-

С изключение на нрайград- дени трудности, 
ските '• кадастрални общини 'Посочените трудности са 
(Желюша, Градини, Лукавица) предмет на обсъждане и ве 
малко е направено в уреждане роятно в скоро време ще се 
то на много въпроси. Не са потърси решение за тях. 
внесенй например множество 
промени станали във връзка с

промяната на стопаните на 
имуществото. Затова същест
вува само частична докумен
тация за състоянието на обгце 
отвените имоти. В това отно
шение и в кадастрална общи
на Димитровград има 
открити въпроси.

Липсват сведения и за жили 
щата в обществена собстве
ност в Димитровград.

А лошото състояние в гео- 
детоното управление може да 
създаде много непредвидени 
трудности. Не съществуват, да 
речем, данни и скици на мно
жество обекти, построени в 
Димитровград през изтеклите 
30 години, Скици за много во
допроводи, далекопроводи и 
нянои съобщителни обекти, но 
ито се намират под 
не съществуват. За тях зноят 
само хората, които са ги про
ектирали и прокарвали. От гле 

обществената

много

организа
ция на одружения труд 
но автотранспортното 

в Босиле-

Осиовната

предприятие 
град тази 
участвува 
нето на 1 
рата фаза но Власински 
то водоелектричосни цои 

Със

пролет ще 
в изгражда 

обектите от Вто
щ

Лиоина.трали в
овейте камиони тя 
превезо 70 хиляди ку
бически 
за изграждано на бента 
ма бъдещото онумулаци 
онно езеро в Лисинв.

що

чакълметраземята,
БолницатаБосилеград:

касаеВъпреки 
сравнително голям брой забо- 

мнението на Д-р ДРА
В Босилеградсна община са 

I заболявания от 
жътеница. Предпола-

дна точка на 
самозащита и сигурност, този 

трябва да се раз-

Според сключения до 
говор със строителното 
предприятие ..Хидротох 
нина", което строи аку 
мулационното езеро и 
останалите обекти, Ос
новната организация за 
товарен транспорт в Бо 
силеград за извършения 
превоз ще получи 5 ми 
лиона динара. С това ще 
бъде осигурено 
ползване на мощности
те на товарните камио 
ни в тази организация.

В.В.

установени 
заразна . 
га се, че до избухването на 

вслед-

лели, по 
ГИ ВАСИЛЕВИЧ началник на 
Епидемиологическата служба 
във Враня, засега не същест- 

оласност от избухване
тази болест е дошло 
отвие употреба на замръсена 

в Боси-
вува
на епидемия на заразна жъл- 

Лекарите от Здравниявода в един квартал
в който съществуват тица.

дом в Босилеград предприе
мат сериозни мерни да се осу 

боле-

леград,
частни водопроводи. Досега 
са зарегистрирани над 20 за
болели от тази болест, между

ети разширяването на 
стта. Също така 
ският санитарен инспектор ще

и Обшин-лълно
М. А.

които има и няколко ученика 
от основните училища. Всички 
се намират на лекуване 
Здравния дом в Босилеград и 

Вранска болница.

превземе мерки да се према
хнат източниците на тази за
разна болест.

НИШПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ПТТ в

20 гари УСПЕШНА РАБОТА в. в.във

ПИРОТ иПРЕСТЪПНОСТТА И ДРУГИТЕ ТЕЖКИ УГЛАВНИ ДЕЛА ВБОРБА СРЕЩУ 
ДИМИТРОВГРАД— Сегашният юбилей е зна 

чителен етап в развитието на 
самоуправителните отношения, 
материалните и икономически 

на нашия колектив, в 
към 2500

На първи април тази годи 
на се навършиха 20 години от 
формирането и -работата
Пощенско-телефонно-телегра-
фското предприятие в Ниш. 
По този повод значителният 
юбилей бе тържествено озна
менуван и от трудовия колен 
тив на пощата в Босилеград, 
заедно с пощенските работни
ци от Бистър, Долна Любата, 
Горна Лисина и Божица.

НАКАЗАНИЯМНОГО НАРУШЕИЯ - МАЛКОна

основи
който доход създават 
работници. Дейността на пред 
приятието е организирана в 
35 общини в Югоизточна Сър
бия, в която работят 200 по
щи. За период от две десети
летия, въз основа на самоупра 
вителните принципи, успешно 

сдружената

ната опасност на делото и 
нарушителя, като се има пред 
вид, че са издадени много ус 
ловни присъди.

зуеми деяния е издаден акт 
за прекъсване на делото, по 
ради 
ра.

От посоченото личи, че балан 
на наказаните за стопан 

ската престъпност и други 
престъпления от първи януари 
до 31 декември 1975 година 
е слабо.

Наказателната политика до 
ри при един и същ съд не е 
напълно уеднаквена, а издаде 
ните присъди не винаги са 
били съответни на обществе-

В общинската прокуратура
Пирот през 1975 година са 

разгледани обвинителни и след 
ствени актове, заедно с пре 
несените от предишните годи 
ни общо за 98 лица и 121 
наказуеми деяния.

Най-голям брой наказателни 
дела _ 35, са били заведени 
зарад фалшификати и унищо 
жаване на служебни актове, 
нниги и ведомости, а 25 
зарад злоупотреби на служе
бен пост или пълномощия, по 
ради користолюбие, 20 зара 
ди злоупотреби, 20 несъвест- 
на работа в стопанството и 
така нататък.

През 1975 година са съста- 
68 ли-

в отстъпване на прокуро-

Това сочи, че в предстоя 
щия период трябва да се по
ложат по-големи усилия в то 
ва отношение и да се анга
жират всички органи и органи 
зации за по-ефикасно према 
хване на отрицателните явле 

в себе

сът
се осъществява 
работа на този голям трудов 

— каза ‘Николов.

За голям принос в развити- 
на пощенените услуги със 

златни ■ емблеми бяха удостое
ни: Автотранспортното 

в Босилеград

ето колектив
В началното предприятието 

е работило с 4 
централи и с общо 6250 теле
фони. Днес доставната на по
щенските пратки е организи
рана в 1700 населени места, в 
които живеят 1.5 милиона жи 
тели. За модернизиране и раз
ширяване на пощенските мощ
ности, трудовият колектив до
сега е вложил един

Монтирани са над 60

пред-
ПЕНЕ ния. които съдържат 

си и елементи на наказуеми
автоматичниприятие

ВЕЛИЧКОВ, пощальон в поща 
та в Босилеград и ЛЮБЕН 
ХР-ИСТОВ, монтьор от същата 
поща.. Сребърни 
АРСЕНКО СТОИЛКОВ,

деяния.
М. А.

получиха: 
начал- РЕПЛИКА

Бистър ивник на пощата 
СТОЯН СТОЙНЕВ, пощальон 
от Долна Любата. Грамоти на 
благодарност за дългогодишна 
работа” в ПТТ получиха 13 ра
ботници и работнички от Боси 
леградска община.

Работа да е, но в „[умората“вени 51 акта срещу 
ца за 77 наказуеми деяния. 
‘Най-голям брой актове — 21 
са подали органите на вътре 
шните работи, трудовите орга 
низации и т. н.

Трябва обаче да се подчер 
че от такъв брой актове 

29 лица за 34 
наказуеми деяния са изведе 
>н)И пред съла. За 45 лица и 
54 наназуеми деяния актове 
те са отвхърлени поради не 
достиг на доказателства.

Опряно е следствието сре 
щу 11 лица за 16 наказуеми 
деяния, след проведена по
стъпка, защото доказателства 
та не давали достатъчно ос
нование за произнасяне

за наказателно дело.

милиард • • •динара.
хиляди телефони 220 телекси 
тери и построени редица дру
ги важни обекти. В

— В организации, които мо 
гат да те приемат на работа 
се получават малки лични до 
ходи.

Преди известно време се 
оплака един обществено-поли 
тически деец в Димитровград 
сна община.

— Създало се е 
той — някакво мнение при 
търсещите работа, че работа 
има само в заводите „Тигър" 
„гумарата”, както популярно 
в Димитровград ги наричат, 
конфекция „Свобода" или ня

момента
За непрекъснатия и успешен 

на предприятието
се строи компютерска центра 
ла, с помощта на ноято ще 
може да се получава директна 
телефонна връзка с Други кон 
тиненти.

тае, 
и дела само — Все едно. Доходът 

ми е толкоз и важен. Трудовият 
стаж ми е по-важен Аз си из

неказавъзход
.на ПТТ в Ниш през изтеклите 

БОРИС НИВО20 години говори 
ЛОВ-, началник на пощата в 
Бооилеград.

карвам дохода на село...
— Наше становище е, за 

ония, които търсят работа, да 
ги пращаме, там където най- 
много има нужда от такива 
В случая това е „Сточар”.

— Там не, за никакви па-

В. В.

коя друга организация на одру 
жения труд. Селското стопан
ство никой не зачита. Дойде 
при мене един селянин от За 
бърдието. Като изслушах 
казах му: „Добре, че се оба 
ди. Тъкмо тези дни на коопе 
рация „Сточар" трябват десе 
тина работника, 
ши спешна работа...

— Не^ искам да работя в 
„Сточар” — каза той. Ако ми 
е до земеделие имам ои ни 
ви в Забърдието. Искам да 
работя във „фабрика"...

— Какви квалификации

ри...
Такива примери има много. 

Другарят, от Забърдито, кой 
то търси работа не е усамо 
тен. Такива има мнозина.

И най-добре ще бъде ако 
занапред се прилага на дело 
решението на Завода по на
станяване на работа. Ония ли. 
ца, които „избират работа.’, 
да бъдат отчислявани от спи 
съка на търсещите работа.

В такъв случай на списъка 
,на които

на
присъда 
Останали са незавършени след 

9 лица с 12 нанаотвия за 
зателни дела и неразрешени 
наказателни актове за 4 лица 
с 5 наказуеми дела.

От 29 лица, изведени пред 
съда за 34 наказуеми 
изпълнителни са присъдите 
за 11 лица и 13 наказуеми 
деяния. Не е насрочен про

за 5 лица с направени 4

за да се свър

,?■
дела,

■шм
имаш?цес

дела. Един предмет е просле 
ден в надлежност на окръ
жния съд, а по обвиненията 
срещу две лица за две нана

ще останат хора, 
работа наистина им е неоо 
ходи ма.

— Нямам квалификации. 
Ще бъда общ работник, до- 
нато получа интерна квалифи
кация.

р-
М. АндоновБорис Николов чете доклада
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КЛИСУРСКИ ПРОЛЕТНИ мотиви — Точно е, — съгласи се печи местната общност (соб-
Маринков. Впрочем граждан- отвено участие на население-
ската защита е задача на Со- то и чрез местно самоболага- 
циалистическия съюз и Съюза не), а половината — Общин- 

/ ската скупщина в Сурдулица. 
— Ако акцията върви по 

плана — каза Маринков, до 
края на настоящата година • и 
80-те къщи в този район ще 
получат ток.

От думи към дела

НАДПРЕВАРА С ХУБАВОТО ВРЕМЕ на Комунистите.
Съдбата на нлулата...• • •

Най-после и съдабата на ку
лата в Клисура е известна. 
След дългогодишни заканва
ния да я събраят или рестав-

ра и секретар на първичната 
организация на Съюза на ко
мунистите. —- Улицата я раз
валиха товарните камиони на 
лесковашкото шътно предприя рират, клисурчани са на 
тие, превозвайки 
за строеж на пътя в Преслап.
Браненото пътно предприятие, 
което още преди една година 
обеща Да строи пътя от Клису 
ра до Стрезимировц 
обещание, че в най-скоро вре
ме да започне строежа. И 
лесковчани се съгласиха да 
накарат малко чакъл и пясък, 
та улицата да стане проходи
ма. ..

път
материали Да намерят единствено пра

вилно решение за този рядък 
в този край паметник от тур- 
око време.

Кулата, която е в твърде 
и ни дава лошо съотояние, е под защи

та на държавата.

— Една от най-важните ан-
ции, които в момента провеж
даме — е обсъждането на ин
тервюто на др. Тито пред 
„Вйесник” — каза Маринков. 
В светлината на задачите, про 
изтичащи от интервюто, оце
няваме собствените успехи и 
слабости. Трябва да изтъкна 
— каза той — че всички пар-

Специалисти от Завода за 
защита на културно-историче
ски паметници в Социалисти
ческа република Сърбия са тиини организации разглеждат 

своята дейност в тази насока 
и небелязват своите бъдещи 
задачи. Ние в Клисура .отчето
хме, че на плана на критина- 
та и самокритика ще трябва 
да направим още много. Зана 
пред ще изостряме и въпро
са с личната отговорност, на 
членовете на Съюза на кому
нистите. Този въпрос досега ч 
беше малко занемарен.

изучили този обект и той е 
сложен под защита. Същевре
менно в Завода готвят про
ект за реставрацията й., Спо
ред досега известното, първи-, 
ят етаж на кулата ще се пре
върне в гостилничарски обект, 
а на етажа, който е дострояван 
по-късно
талище с библиотека.

Обучение по гражданска 
защита

Попитахме председателя на 
местната общност Маринков 
какви акции провежда в 
момента местната общност.

— В четири пункта в райо
на в течение са сказки по 
гражданска защита, 
да изтъкна, че интересът за 
тях е голям. Гражданите пра
вилно са разбрали значението 
й. Те я считат за небоходи- 
мост, а не за някаква подго
товка за извъдредно положе
ние.

ще се уреди чи-

Средства за реставрация на 
кулата ще обезпечи Републи
канската културна общност.

Турската кула исторически паметник Исками заведение Всички организации и отде
ления на Съюза на комунисти 
те в района вече изготвят и 
свои акционни планове за дей
ствие, като изхождат от изне
сените в интервюто на др. 
Тито във „Вйесник" задачи. В 
тази светлина се разглеждат 
и дейността на комунистите в 
работата на делегациите,, по 
снабдяването и съобщенията, 
въвеждането На' 5-годишно 
местно самооблагане...

СЛЪНЦЕТО проточва шия
над още голите букаци и мил
ва с пролетните си лъчи Клису 
йона. Дервент, центъра на ра- 
йна. Под неговите топли лъчи

ако човек иска да го премине 
ще трябва да бъде спортист 
от размерите на Ненад Сте- 
кич, или пък, ще трябва да на
прави по-голяма заобиколка, 
за да мине от другата страна 
на улицата...

— Ние вече предприемаме 
мерки за разрешаването на 
този въпрос — казва Митко 
Маринков, председател на ме
стната общност в село Клису-

До края на годината — 
ток във всички села

— В Клисурски район елек
трически ток няма още Сму- 
идина махала. Затова всички 
сили в него са съсредоточени 
върху тази акция.

За целта ще са необходими

снегът отдавна е отшумял низ 
Ерма, но за сметка на това е 
оставил кални и неприветливи 
сокаци.

Социалистическият 
съюз изигра голяма роля в раз 
ясняването на значението и 
ролята на гражданската защи
та — добавя Мирчо Стоянов, 
председател на Социалйетиче- над 1 милион динара, полови-
ския съюз в Клисура. ната от която сума ще обез-

И

Главната улица, по-точно шо 
сето от Клисура до Стрезими- 
ровци е толкова разбито, че М. Андонов

само още един ден към стажа 
за пенсия, която те искат да
догонят. Сегашната заработва
е далеч под гарантираните лич 
ни доходи в общината... А 
въпросът с организацията на 
работа, нормите е също част

Пак мълчание. От другата Пак мълчание.... Тракторът ; бе завършено. -Те оптигуваха от задачите. които трябва да 
страна седи рабртнинът, които за малко опря в Сенокос и за Росрмач при семействата ^ зрешат за да може да
с мъка придържа тежкия мо- пак потепли към ллаМината. си. г
торен трион. Той се оказа по- Черен облак се сви над доли- А колко още много въпроси Р© говори за подоорение . на

ната. Дребен оняг като мъки- \ се поставят във връзка с ра- личните доходи на всеки ^ра-.; .
ота зашумоли из гората. Стана ; ботата на работниците от ко- ботник и работата в ноопера-
студено. Из пътя настигнахме операцията — цех Каменица. цията като цяло.
работниците, които работят с 
вол овена тяга. Тук е Никола 
Симов, познат от „Майските 
срещи” като изпълнител на 
народни мелодии на кавал. С 
него са работниците Любен 
Иванов, Никола Отаврев и 
Йован Танчич. Те работят през 
лятото 9 часа и имат заплата 
от 1200 динара, а през зимни
те месеци работят по 5 часа 
за 800 динара.

С ДЪРВОСЕКАЧИТЕ НА „СТОЧАР" В СТАРА ПЛАНИНАг . :

РАБОТА (САМО) ЗА: ПЕНСИЯ
■ .•

швг т
мълчалив.

Изведнъж първият работник 
прекъсва мълчанието. Бяхме 
вече към Сенокос:

— А, вие сте журналист?

Б. НиноловТяхната надница представлява

- Да • •.
— Има при нас какво да се 

пише. Но ной знае дали
напишете? Но аз ня- 

Казвам се

вие
това ще
ма да ви лъжа.
Радован Илич. Роден съм в се
ло Росомач. На работа 
операцията съм вече 16 годи
ни. Сега в момента с група 
работници снабдявам овцефер 
!мите и хлебопекарницата с 
дърва...

4 РосомачШофъорът Ангел от в но-
По време на закуската се- 

сметка. Разби-п дим и правим 
ра се, грубо изчисляваме 
хната работа. Всички тия рабо 
тници от групата за 20 дни 
месеца насекат по 3 кубичес- 

метра дърва. Значи около 
през месеца.

.тя-

вътуваме с дървосекачите 
на кооперация „Сточар към 
пазвите на Стара планина... 
Воланът на трактора е в сигур 

шофьора Ангел

Ремаркето 1подонача, пренъс 
ва думите на Радован. Дру
гият работник мълчи, но с по
глед одобрява думите му.

След това добавя:

и и
80 куб. метра 
Според тяхната сметна дърва
та струват около 20 хиляди ди 

Те получават 4800 дина- 
„заплата". Може би 

Може

ните ръце на 
от Росомач. Той е години вече 
шофьор на кооперация \ 
ха в Каменица.

це- нара.
Ра като
сметните не са точни, 
би са пристрасни. Но все пан, 
ако се знае, че един рабст- 

получава към 27 ди- 
надница, тогава АРУ™ 

са нужни. Една кон

Малко неудобно се чувству
ваме в ремаркето на трактора, 
което подскачаше по нерав- 

Ангел познава пътя

казва
съм

— Да точно е така — 
Ето азТошко Нонич. —

•п/на вече, 11 години. Сега ра
ботя са триона. За един ден 
мога да насека 10 метра куби
чески. А работим само 5 часа 
през зимните месеци. Такава 

разпоредбата. През летните 
месеци работим по 9 часа. но 
това никога не е точното вре- 

:;з нашата работа. Кои мо
тано да завърши нашата 

определено време.
Работното място ни е и по де- Прекарахме този ден заед- 

жилометри далеч от ,н0> След обед напуснахме Ста 
разпределителния ра^анина.^ Обаче р^ботн ^

нин тук
ния път.
отбипва по-едрите камъни, 
.ремаркето са още Двама ра
ботници.дървосекачи. Едт, по

нара
сметни не 
серва и парче хляб за закуска 
струва 10 динара. Какво ще 
остане «а-Тошко за жена му, 

I майка му, а какво ще 
на Радован ногато, тря-

в

приказлив придържа

Жап^ГГиГ^
ло се разхожда по гръба ми.

някои РУДИ(

е детето и

бва да даде само 700 АИ'н?,ра 
за сина си в интерната в Пи
рот?

ме на
Изгледвате 

ме той.
же
работа впита

— Не...
— Сигурно при овчарите 

по-иъоно отно
оти евтина 

Изатовци, 
пункт.,.

Трионът в сигурните ръце на Тошно Ноничвате? — малко 
во ме попита. 

— Не... СТРАНИЦА 7
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би тквцб.го и пд кин 
ео жюмчуомаи двцнц 

-ВЦП ОН0ЯТ01ШД9 ТКЦОМВМ од 
м«гдис| N001 се ошюиюц омама*
-ПУТ.ХЛ МШ1Т9М6П ЙВЦН N€01 Я 

МАИ Т. Г. .0М9ф1 оно

я о отком .отоауМ

СветозарГГЯЯ Г8.И№» на заседадаетОдВзе участие ^
-евч к втплмвк^апшувшедседател на Републиканската ко 1 1 
он мноммш^тцмщ^ '^^Социалистическата младеж в съроия

■ .* ■ П
н,ваод м.1Н
яж

Чрез конкретни анци наи-ус 
пеи*но може да се реализира 
и Жейнонвъзпитателната рабо 
таяа младежта. Във всич
ки акции,- които подемат Щ№ 
дите, необходими са мноф 
усИлия и организирана работа. 
Трябва Да бъдем категории 
(ни, Щ във всяка среда тЪ 
уелдвия, за която и да била

постигнати значителни резул
тати. Досега са проведени_МЯО 
го сказки, семинари, ирржр- 

. Напоследък чрез но 
школа на вестник

-нв етинжея-йсн то бндЗ *—
‘ “ЖбвОЦП ВТН9МОМ а ОТИОН ,РЩ1
*нмвли№вв пЪдаватдо 20
Д9ЦП ОТпТ ,ЦД ВН ОТ01ЯЦ9Т
.аонничвМ веем — ">щноей8,.
;С?ьмгзнШ1ТсвнрвТ8(Н«йт аопзй

ШЦтвднатЦотбргша оБИарОдв» 
н'6н#ур« За: иршвйв нй - лица 
««''етйЬнййте' <ЙЗДЦ| ййГ *' ‘№6' 
йЧЬ" « " шйоЛуват ' бфнЦврсми
«вШР^даРкаНИбЕннвячо
6.ЧЙ06Н N€67 Я ТЛПМЙЙП

N1101
.По
ШША(? ци и др 

литичесната 
Борба”,/ мийто първи цикъл 

са завършили 35 -младежи-*

ИЛючони “зо^^омцо ус- 
пойно се осъществява марн- 
оиЙгкото образЬЬание.

едц<гит
с№№ адйтйЬ 'М'° ИММ№
препоръка 
гани г.доягЛенародианшотбрана 
за^|‘морално>прлити**есните1 жММ: 
качествен пр. мринтомг-м тю 
сгШнолУаааетв м N п(^Л1К1ВОрннИг' 
те анвдемимю Започва от: сеп
тември .гЯесто5пцвта,11<гадинаю|1Л 
н езависимост ялштОъап нашана 
деЛЪята сапродетнава! «г три 
де’П«пет.отодии»зг.м глооод доп 
-9«онкурюът пввя^нритждоо 30 
МйЙ^19Т®о1тсдина^тоо1 я опц.гп
'1 рЗййЙШЬ6Ъй»Н«Ъ. в»ш»«дежи 

|Ю|уШ по-родрьбйи 
обяснени^Г^ЙЙс^Уачбрпа

ч1
а0.

тол^ на Републиканската конфц 
зенция но СОМ на Сърбим,

М5«8Рферемция на ССМ и Южномо

NNNN1
онладфмт.т иаза ма края» 
след интервюто ма Пред

лосгоджчяе I |,т ятттт
дет киха, че босилеградскаж

§‘
рисл младеж постига извънред 

резултати в образованието 
ГодиМно оттун излизат

/ЩЩЩверИзРИ^К'"^
циалности. Въпреки този факт 
(гнжионов‘ар- 
НМШВДЙи #й6Йц**а1ЧР#(*втоЯ(в

ЙЙ ВА СВЦКС1Т 9]П .Н.ГП 1ШМ .нпи
■ суШВ^ЙбСпоЛШйУФМ1 &Щ0 
ОНбУ)^? Ч61ПКбйдШе01ййе 'Ц0-8Й 
тивно участвуват 
иД.гииЦбЧ1«>11|й»0ЕПОдаЧ1да^^ 
1айган*Ж5йШ)ш^ВДтйс (ШрТЗ 
Ужййдаи^даеш 0Н^павв9®« 
раднада
реШ!^аТ>^^у9и80,(йонйюВа:?^1,вИЧ

Н ЦИ Я|Ц| :а
Чй1и Iп« лр#Н*вРЛУ*тЧ.„ ,отйр»ка, 

и»»ос»ун«в<«есц»*тоа шрвдвни номандкт е: .нд ,жос » н и то,, ,9»»;,
мрмнугакс ПГ0Д«И»/СЙЛИ! почел ЗЙоги(]««Ннцт<>Vднздец,п,
«но; г дй-не са нанвзканй а от 
«пада адлпадйБи» цмччой*, след
-9НЕК ТО ТВДЖОХ8И ОТВЯ .ЯМИ^0'
.од вн отенаретнч а втинво 
8 .ЧР6Д6Е "нмно0й8„ а<га отиТ

ШК
,ВПН?Н9Л130сГ0 N ОТ9НВ9К Д06НО

иплЩШУмЩд8п8ми много

,0 НЮ ДЕН|91 тшх>ф о еяСт. к— БТ6НЧД01 6Н КВЦН оД 
“"■"впвз N«^N03 а«гя нот

татб1Чн^г,,с^Л^Лали|

№Йв
^ЙМ1“8
даште глЛн.чШ)
ОДЧ^Ла.ТРМЙРЧТ.*?- а9.1 ограничен^^з.щ.рм.ожн

»ад^Vлайви мноруон1\Н 8 —-Н9П9
-умО
N>{^N0

1Ш1
мнонотодвросго во отон а иамолщвижна
-наопоп .вдвни^ нолаим Г ден 
-8900 31|ИТа ВТ6Н

Светозар Мияилович
ОШ ОННОТ-ОП .срияУ ВТВН8ЕП I
младежнй) 'анциагуогТз^ тсрабеа 
да сфтиеподзаар^отояа (е1авд 
дачр на мдадитр,,

Младежите са длъжни да 
влагат труд и усилия за обез 
печаване на помещения, 
които да работят». Положител 
но е, че в с(рлата'.зз 
се ползват • учийтЦните сгра
ди. Необходимове обаче 
перативните домове да сцДа 
дат на употреба ‘ ца. местните 
общности, ноето дава 
ност да ги ползват и млад} 

Говоренни и за останал 
проблеми’ на младите, ^ 

та, че. услоЯ
гбва -Д4 '$<г&,6 г.

чяп |,а_ 8Я
1м./ ^кппб

: ■' :

Мндап аяато а мяаиото.. ан зтмРАнзооая.гд оВъв всички местни общнос
ти на територията на Сурдули- 
шка община . ^ганизщзш! 
курс по цив0|^#М|. 
са посещава!* лИСу 
пола, жени (§ МтаЮТ1 
на възраст и мъже от 40 до 
60-годишна възраст, както и 
Ш&Ут*ШтЪ %Те
йш^°сй[;1^виШ^ |Ш^еао8о§« 
бодени От същата, пораДЙ 
&ОП€^ОТГа1 оцорм 9Д10 ок БОН А 
-ва о вН8<гаа асга ткавтооп 90 

6Т0В

гадЖЗД^гШ!®
тййЬрйт зде^п с внуй^пциийУ н *#1

а

тази цел

ш коо

ж

лович;;И
Еаза* ра<

гвинбнаам’
•оононеО]

жват юди ■;НЧНТ(
9МХК И ИЗ О[П ките орренйаац^

лирано .0112^ 
с-Лено-полЙТ^^^^ 
ции. Г>ри юв>.^ж^а той 
— в сегашнщйу|ю5мент, мла 
дежта трябва Да*3* участвува 
в определяне лЙЬвспектив^ге 
във всяка среДаУ ййето да 'на 
мери място -и в средносроч- 
н ите програми. за обществено- 
иконоШчеСкоЧо развитие л йа 

то пеш А т«гцо<гфоШ

ЩР98

теми.
БЗТМНБа ПсМВН

' В Клисурския район ленци- 
идатасяни в Клисура

0 .явавн вн иидоаз .. • бД -
нията бе подчертано, че мла 
двж,тд |№)Г«андажЖ:Т|Д ЙЯМЮНА 
СМ^цадтвдвдйнс вйе«тйинй,шж(| 
рвйне9бвдрнд,т9йттИйКЖЦ)е««0 
«из ВДИН80И облдетк. N0 6А 6М

Н60О1П. 9Тите са
център, Драинци и Кострошев 
ци, а в Божишни — в Божица 
и Топли дол, нъдето са и се
далищата на местните общно
сти.

интож
5§да99т»ог| № 
ЧИАгКЙ«Ш?-«Р 
ТйнШ?г*№ т 
^еР°?еаВ™ЛТсА!
фицирани. Броятв

По танъа начин населението 
съгласно общата йолитина за 
укрепване на всенародната 
отбрана, сигурността и об{це-
^в^Г3Г^1вентуални

»ЦяЦдя в случай на агресия 
орейу нашата страна.

трудовите и стопански органи 
зао,иивуг>жшуяата1 взч«ащ.нрГНо 
рЙ^Ло^зй0 нВШЙвжНочжт**

Накрая Мияилович 
за необходимостта от ГЖ
ното сътрудничество на «|а- 
дите отразлични общини, | »а 

сбрамс^ОНО и
ей^Нотв^воя^а 
ма*Ш«РБйа ^й^и вот|Ш^«*Л1 

1Щрс*я^1 в<аотвйрелвНиМнВДр» 
адАтебЧйофяш вн ера-цктви

9М98 NНМДО! 9 НОТ .НВМОООЯ ТО 
-9р — кирецепоок вн цоафош 
■ ■■ I ■ ■ ■ |ЯрИ110 111011

МЛАДИ ПОЕТИ -уатешун 93 онбодуан онквМ
ввевк — ВМСТ ФОННОТ бД —■ .6ЦОТН6ЯТ ВН 0Т9НЦВМ9Ц а 9М6
маз ев отЗ -— мя°Н окшоТ -авц9Н оп бшвнвнздоп отзо 
-г>п втвО . мин доп ЯЛЛААЛВЧЛгп вавнаоп гетнА .т.гп м 
над н№да вЕ ь|ВЯ1вВС.|| V .ина-ивн атирда-оп вапкбт
-нбук ВЦТ9М 01 В|К8Я|пНМ*Ш #)вв#, 9Щ0 ЕЗ 0Т9МЦБМ9
взвн 5 омвз мнтоВвч А .инзан -оп ,нидЗ .ннбмазоацкА-нцннто 
вавнвТ .нназам, атнимпе еаап втвтнвн вжаа-днап анкавнич 
атннтаа аацП т8теВД§яАйв$‘фиЧ$01Йе|гв,й<поао11) N .нианеа 
оН .взвн 0Ц#еНшЗД0йфедрад*й си^хвм

-пазимШки-феч/езразйвнаяяня 
Т9]УЧ1редседат«1Мр*л на |р«^бли 
канЬййж мпаиейша! конфвцйч] 
ция виал1нкявкаяеаад)региаве1»« 
на младежките органилйцид

трайна и важна задача, 
дгт .6НБКЗВ.ОП отановмач

масово
Чл

-зе^щьа2 *йЗъййа?зце 
мтиъ-ттчввтъ 
^ЗШ>Ч«ла§да ввЧШУнШ Щ
-БВЦ.ГД СНТ9МЗ втвнхкт Д9Ц0ПЗ 
ИД НДНГ-ПХ
пит^ТГШ

N0 9Ж0М ."бТВБПВЕ., ОТ6Н вЯ 
9Ж0М .ЧНМО-Т 60 вн 9ТИНТ9М0 

ОВЯТОПЦП ВО N0
9БНБ 90 ОКВ 
«ОП НУТ КИН1 
^НДВН ВЦ6Н1

^^1нтемо 
пкдвад9о 
отЛауцто
^ Я^16ТОО 
Ш 0Т9Т9Д 
рн 9НВТОО 

вд ва0
ЖПЗННО 68

като
НЙийиГййрОЙ

Всеки ден третонласничката 
НЕВЕНА ГЛИГОРОВА от Сено'-
1П\Д/ тюпгпттиМ СВМ 3 (ПЪТЯ ЦТ
своето село до Каменица. От 
Сенокос има още шест уче
ника, които пътуват до .Камен 
ница, но те са от горните кла
сове и затова Невена е вина
ги сама.

— не, имам още един дру
гар Фт първи клас. Това е Вел- 
ча Танчич, но той ходи много 
полека и аз винаги първа сти- 

в училището.

Невена има мно^ добър ус- 
Пех и още нито един път не 

закъсняла за училище.

ниноН окшоТ ей 9Т

луч
!§ ЛЯм. в.

.ум етимуд еакц0одо Д9Б102 оаомо твауцто вт

:кавОод воот дзбО

отвн .ВТбЦВПВОТОф м«г 
-9Ц8 0Т0Н1НО 9Н6ННаМ®рШР0(ПИЛ№.М 60<ГЦ1 ОП 6ДЖОХ8ВЦ 90 о

-9Д ОП N Рйч * ■ ,9^
то Н9БВД йгшуао ^^п он^м0 ~
.ннпвтипДПММ» Тда.ОНО'г!,-ОП °"6™Мпо7ем 0
________________ __ .тннуп Деница Илиева . .. 9н

-ом
гам

-Д0В8 Н9Д N801 9МХ6Ц6Н9ЦИ 
ВТО 9МХВН0УПЕН Д90О Д9Б0 .ОН 
ОТОНТО06Ц 9Н60О .6НМН6БП 6Ц 
вн онщоТ N неаодбЯ 68 емвоа

е
дулио а танондТ

№АТСТВвЧ1*А25АПРЙЛТ0Тв?»втААШ^ЯТ»
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Нествуван патронния 

празник на гимназията
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'Ча венец на паметника на Ка 
}аиванов в Белград и посети
ха съпругата му Божа.

По повод патронния праз
ник литературното дружество 
,Иво Андрич" организира в 

помещенията

гимна- положи- литературно четене, в което 
участвуваха млади литератори 
—• гимназисти и гости. Свои 
стихотворения четоха ученици 

АНКА БОГОСЛОВОВА, 
ВЕНКА ИЛИЕВА, МИЛЕНА СИ
МЕОНОВА, БОЯН ПЕНЕВ и 
АРСО ТОДОРОВ. С проза се 
представи ученикът НОВИЦА 
ИВАНОВ.

С непубликувана поезия се 
представи МИЛКА ХРИСТОВА, 
студентка от Босилеград, а с 
проза МИЛЕ НИКОЛОВ — ПРИ 
СОЙСКИ, член на Съюза на 
югославските писатели и ХА- 
РАЛАМПИ ИВАНОВ, учител-пе 
нсионер. С две злободневни 
се представи БОГДАН НИКО
ЛОВ, журналист на вестник 
,,Братство".

зия, която носи името 
вестния
Караиванов, на 27

на из-
революционер Иван ■21 ■лямарт чест

те:вува патронния си празник. 
Този ден, ' щ

[ЙйШш
в предобедвик !'часове гимназиалните учител

ки: ЛЮБИНКА РАДОВАНОВА гимназията айшг.

т I

у' &у. *>

Зорица НИКОЛОВА-КОСТИЧ е родена в Дими
тровград, а понастоящем живее в град Ниш. Завърши
ла е Академия за приложни изнуства в Белград. До- 

самостоятелни изложби в град Ниш 
в Белград през 1975 го- 

изложби: на УЛУС

И тази традиционна лите- 
ратурана вечер в гимназията 
„Иван Караиванов" в Босиле
град се оказа твърде успешна. 
В нея участвуваха любителите 
ентусиазиоти на писаната лите 
ратурна реч, за които всяка 
такава среща е същинско 
удоволствие.

сега е уреждала 
(през 1966 и 1968 година) 
дина. Участвувала е на колективни 
през 1966 год., в Онтомврийсния салон през 1966, таь/, 
1973 в Сичево през 1967 и 1971 година.

Членовете на литературната секция „Иво Андрич В. В.

ОТГОВОР НА БЕЛЕЖКАТА 

»МАЛКИ И ГОЛЕМИ ДЕЦА« Iнаистина дават всичко от себе ои, за да вникнат в душите 
същества, които са жадни за наука. Отно

шенията в тази учебна година са добри, коректни, другар
ски, така че такъв акт, Нойто споменава М. А. съставен 
от Милчо Ценков за тази учебна година в Детската градина 
не е пристигнал, а може би го има само М. А. Питаме се 
къде е тогава истината? Клановете на СК и членовете на 
основната организация при Детоката градина „8 септември
__ Димитровград знаят значението на танива институции
за възпитанието на най-малките, което изтъкна неотдавна 
и другаря Тито в интервюто ои пред загребския „Вйеснин . 
Титовите думи не се отнасят за работата в такива заведе
ния защото пътят и организацията е предписал Закона за 
детските градини, а той споменава, че трябва да се из- 
праждат такива заведения, за да облекчат родителите, които 
работят.

Затова смятаме, че това е нощунство с 
думи. В статията другаря М. А. пише така: „Малките деца, 
които своите родители оставят в Детоката градина наисти
на трябва да бъдат на сигурно място. Излиза, че децата 
оставят родителите си в Детската градина, а не родителите 
децата си. На края М. А. пише, че възпитателите е ред да 
изпълняват съвестно и отговорно своя дял от работата си, 
защото не е от малко значение как отглеждаме и 
таваме подрастващите поколения. Умоляваме другаря редак
тор да посети Детската градина „8 септември в Димитров- 
гоал зя да се запознае със сегашната действителност, а 
тогава Аа се запознае общността, защото сведения не се 
събират по улицата, а там, нъдето му е мястото.

Във връзка с бележната „Малки и големи деца пуб- 
„Братство” на 20 февруари в редак- 

поместваме изцяло. То гласи:
на тези малкиликувана във вестник 

цията се получи писмо, което

„Другарю редактор,

Във връзна със статията, излезнала на 20 февруари 
1976 година под заглавие „Малки и големи деца , членовете

^подобно' съдържанНиеПИвСапред*IшнияТ^вестнин0мБератство,,.

а "3 п“ДиГ!ана°'тЛазГуче!нае годГа« 
г»ппРТа на статията споменава просветния инспентор Милчо

трябва’да даде една реалнааН%Т^маНползГотНтаека0ваВ ща- 
мента, ногато е антуапн' . А защото и протокола
тия. а не днес, н°г^0/ к̂°ов\Вс^ржание, а в последния 
,на Милчо Ценков не гшеглеждане на работните нни-бунвално пише така: ^ преглеждане^н^^ ^
ги установено е, че ?^На реализицая. Изглежда, че М.
на възпитателните с нуж 13 р ра^ата на детската гра-
^наеаетоГаСТсеЧНвиж3дааПГоатТ протока на просветния инспен

тор.

Титовите

п
ВЪЗЛИ’

яя възпитателно-образователната ра

»с-Чг:;.в==
работа се и реализира, 

възпитателните, защото

Колентивът на детсната градина — Димитровград 
Сведенията за белешната взех

Съгласно плана

б0ТарепубликааСъ3рбия, изработен 
Р У който чрез всекидневна 

се похвали работата на

Забележка на автора: 
от инспектора Милчо Ценков.сна

градина, 
Трябва Да
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СЪБИРАНЕ Н* КРЪВИНФОРМАТОР
йа самоуправителната общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот
общата програма по събира 
но на кръвна плазма в СР 
Сърбия
ски резерви за 
положение или положение на 
война 379 кръводарители.

Очаква се в акцията да се 
включат над 1 500 души, доб
роволни кръводарители.

За да се осъществи изця 
ло плана по събиране на кърв, 
предприети са мерки във вси 
чки организации на сдруже
ния труд, заведенията, учили 
щата и другаде да се създа 
дат координационни тела, ко 
ито да ръководят с акцията.

комитет 
към

Координационният
за трансфузия на кръв 
Общинския отбор на Черве- 

нръст в Пирот в сътруд 
със Съвета на син 
Общинската ионфе

315 и за общин
извънреднопия

ничество 
динатите, 
ренция на Съюза на комуни 

Общинската конферен- 
Социалистическия 

съюз и Общинската организа 
ция на Съюза на бойците ор 
ганизира от 31 март до 3 ап 
рил този година акция по съ 
биране на кръв.

НОГА ДА СЕ ОТИДЕ I ПЕНСИЯ? стите,
нация

жизнените разходи от 1 януа
ри на 1977 година. Ония пък, 
които отидат в пенсия след 1 
юли настоящата година — пър 
во редовно повишение ще по
лучат от 1 януари от 1978 го
дина. С други думи, по-мал
ката пенсия в началото може 
вече в идната година да над
хвърли незначително по-голе- 
мите пенсии, получени след 1 
юли, в една и съща календар
на година.

Но сигурно е само едно: най 
добро о да се работи колкото 
се може по-дълго, като при 
това труд, който донася нови 
придобвики на обществото. 
Защето само такъв труд пред 
ставлява сигурна предпостав
ка за общото благосъстояние.

К. К.

Заминаването в пенсия е Това нещо, естествено, влияе 
момент, от който човек запо- върху размера на пенсиите, 
чва малко по-друг живот. Но не само в началото, но и по- 
този преломен момент © жи- късно. Ето защо отиващите в 
вота не характеризират само пенсия най-често си правят 
различни душевни преживява- сметка кога да направят това 
ния, но и редица трудности, преди или след 1 юли. Отго- 
свързани с приспособяването вор на този въпрос не е леоно 
му към новия начин на живот. да се даде.
Между другото, заминаването 
в пенсия е деликатно и откъм 
финансова гледна точна.

Лица, които опиват в пенсия 
най-често ^споменават въпроса 
— кога да прекъснат с рабо
та, преди или след 1 юли.
„Пенсионната година” значи 
започва на 1 юли и свършва 
на 30 юни следващата годи
на. Предвидено е пенсията да 
се определя според средното 
равнище на получавания ли
чен доход през последните де 
сет години. В тази „пенсион
на основа” се засмесват и 
личните доходи получени през 
последните две години, разби
ра се ако осигуреното лице е 
работило най-малко 6 месеца, 
ьто защо 1 юли играе толко
ва важно значение при зами
наването в пенсия.

Затова и всеки първи юли 
влизат в сила нови 
ционни коефициенти 
връзка с определянето на пен 
сионните основи. Благодаре
ние на тях се запазва покупа
телната мощ на старите осно
ви, като при това се води сме 
тка за повишението на цените 
и инфлацията, доходи през по
следните две години при опре 
делянето на пенсиите се взи
мат в действителните размери, 
донато същите от предишните 
осем години се валоризират.

план, за 
болницата

Според приетия 
дневни нужди на 
са необходими към 900 до
броволни кръводарители, а за

Ако предварително се знае 
за колко ще се повишат це
ните в текущата и идните го
дини, както и какво ще бъде 
повишението на личните дохо
ди — могло би точно да се 
изчисли «ога е най-добре да 
се отиде в пенсия. Например 
лица, които искат да получа
ват пенсия от 1 юли наотояща 
та година, ще получат първо 
редовно повишение, с което 
пенсиите се изравняват с

Болестите водят към 

инвалидност
нас, както и с влагането в 
основната здравна защита и 
превантивата — създават се 
все по-благоприятни условия 
за намаляване на инвалидност 
та. Само през изтеклата годи
на за рехабилитация и превен 
ции срещу инвалидност са 
изразходвани към 254 милио
на динара.

Очаква се на територията 
на Самоуправителната общ
ност на интересите по здрав
на защита в Горно Понишавие 
— да се построи нов Диспан
сер за медицина по труда в 
Пирот, както и център за реха
билитация и по този начин 
ще се създадат по-добри усло 
вия за лекуване на болестите, 
довеждащи до трудова инва
лидност.

Според статистическите дан
ни — най-чести причини за 
инвалидност в Социалистичес
ка република Сърбия са боле
стите — в 96,5 на сто случаи, 
следват професионалните за- 
болявания 
полуките (извън работно мя
сто) — 0,9 на сто и повреди
те на работно място — 0,8 на 
сто.

1,5 на сто, зло-НОВИ ПРОМЕНИ В 

РЕОСИГУРЯВАНЕГО На първо място от болести
те, които водят към инвалид
ност са кардиоваскуларните 
болести, хроничните заболява- 
ния на дихателните органи, 
психози с неврози, заболява 
нията на дагестивния тракт и

„валориз-
във

ИЗТОЧНО Е, че с наотоящи- 
те решения за задължително 
реосигуряване на работниците 
и селскостопанските произво
дители са обезпечавани сред
ства за законен риск, за здра
вен риск, който самоуправител 
ните общности сами утвръжда- 
ват и часта от средствата за 
капиталовложения в здравеопа 
зването.

С новите решения на Репу
бликанската скупщина на Общ 
ността по здравно реосигуря
ване от 1 януари настоящата 
година се предвиждат нови 
изменения в здравния риск, 
който поемат самоуправител- 
нигге общности на интересите 
за осигурени работници и сел
скостопански лроизоводители.

В какво се състоят тези из
менения?

|Р Здравното реосигуряване се 
приспособява на първо място 

В към конституционните изисква 
!*• ния. Осъществяват се консти- 
' туционните принципи, според 

които създаващите средствата ,ни тъкани
решават за тяхното предна- ставната капсула, сухожилията и пр. Те 
значение в своите организа- атрофират, обръчкват се, скъсяват се, 
ции на сдружения труд, общи срастват помежду ои и възпрепятствуват 
ните, републиките и федера- функцията на засегната става.
4ИЯГГа* 'ПРИЧИНИТЕ на заболяването са раз-

Общатя премия си остава нообразни, но на първо мяото се изтък
на същото равнище, както и 'Ват измененията в кръвоностните съдове 
предишните години. Материал на ставите (атеросклероза, варици) и от 
ната оонова не е увеличена там нарушения в храненето на ставите.

г- ...~ Съществена роля играят ненормалното
съществено. Повишена е тьк- положение тялото преобременяване- 
мо за толкова, за колното са т0 на отделни стави при някои професии, 
повишени личните доходи от трамви върху ставата. Лошите трудови 
трудово отношение или када- условия, рязката смяна на температурата,
___ _ влагата, отравянията на организма с вред-
страл н д д. р Р гур - ни вещеотва СЪщ0 благоприятствуват за- 
ването на работниците пре- боляването. Артрозата и остеоартроззта 
мията възлиза на 0,40 на сто, се наблюдават най-често в големите стави, 
а при осигурените селскосто- понасящи най-пол ям о натоварване — но-
пански пооизводители — 1 20 ленете- тазобедрата и в гръбначния стълб, лански производители 1,/и н0 М0Ж6 да засврнат „ п0,мални стави
на сто.

да се получи мнението на ску- 
пщините на самоуправителни- 
те общности на интересите 
по здравно осигуряване и дру 
гите обществено-политически 
структури.

така нататък.
Благодарение системното и 

пълно подготвяне на най-вис- 
шите медицински заведения у

тт2я\^^^ш^я^т^шт\т^ Е М И

КАК СЕ ЛЕКУВАТ АРТРОЗИ
Ш11ИШ 11ШШШШШ1ШШ1ШШ1Ш

противодействува на дегенеративните пре 
цеси, лекува контрактурите и мускулната 
атрофия, укрепва организма на болния, 
подобрява функционалното състояние на 
нервната система и обмяната на веще
ствата.

АРТРОЗИТЕ представляват хронични 
неинфекциозни заболявания на ставите, 
придружени с дегенеративни изменения 
в тях. От артрози заболяват преди всич
ко хората в средна и напреднала възраст 
вероятно поради факта, че нарушенията 
в храненето на тъканите и измененията 
в обменните процеси при тях са най- сил
но изразени. Артрозният процес започва 
от ставните хрущяли, които постелнно- 
дегенерират и оголват костните краища 
на съответната става. Когато процесът 
засегне подхрущялните части на костите, 
развива се остеортроза. Едновременно 
настъпват изменения и в меките околостав

НА 5 И 6 АПРИЛ В ДИМИТРОВ 
ГРАД

ПРИЛАГАТ СЕ общо развиващи упра
жнения за всички мускуни групи, антивни 
упражнения за всички стави и специални 
активни и пасивни упражнения за болните 
стави, упражнения с уреди и на уреди 
за по-пълен обем на движенията, както 
и закалителни процедури. До пасивни уп
ражнения се прибягва само в случаите 
ограничаване на активните движения като 
допълнение към тях за добиване на по- 
пълен обем на движенията. Упражненията 
за болните стави трябва да се изпълняват 
бавно, спокойно, с максимална възможна 
амплитуда, няколко пъти на ден по 8 — 
10 минути, независимо от болката. От голя 
мо значение е да се подберат подходя
щи облекчения изходни положения при- 
раздвижването на болните стави, особе
но в началните периоди на лечението. 
Като се има пред вид, че заболяването 
засяга предимно хора в средна и напред
нала възрасгг, за подобряване на окисли
телните процеси в организма широко 
се прилагат дихателни упражнения.

С цел профилактиката и лечението 
мускулната артрофия се препоръчва 

масаж, упражнения с волево-мускулно на
прежение, изометрични упражнения, упра
жнения със съпротивление и утежнение. 
Добре е лечебната физкултура да се 
комбинира с физиотерапия — топли ба
ни, кални апликации и пр. Те се прилагат 
винаги преди процедурата по лечебна 
фезкултура, тъй като действуват резхлаб- 
ващо на тъканите и правят упражненията 
по-резултати.

Акция по 

кръводаря- околоставната муонулатура,

ване
Както вече съобщихме в 

миналия брой на вестника, на 
5 и 6 април в Димитровград 
се организира акция по добро 
волно кръводаряване.

Координационният комитет 
при Общинската нонференция 
на Социалистическия съюз е 
поела задача да организира 
тази полезна и хуманна акция 
по трудови организации и мест 
ни общности.

И този път се очаква насе
лението от Димитровградска 
община, накто и винаги досе
га, масово да се отзове в ак
цията по кръводаряване.

на

Огромно значение при лекуването има 
е и то ранното и системно прилагане на лечебна 

ва, че преди да се изразход- физкултурата. Подобрявайки нръвообраще- 
ват средствата — и републи- нието посредством физически упражне
ната трябва да даде виза за ,ния, а оттам ихраненето на ставите, лечеб- 
тях, ще трябва предварително ната физкултура влияе профилактично и

Съществена новина

Д-р с. в.
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СРЕЩИ С НАШЕНЦИ

Вместо
преподавател - „шеф“

ЛЕГЕНДИ ОТ НАШИТЕ КРАИЩА

„Ташин кладенец“
В Клисурки район, край село Стрези- 

мировци има един кладенец, който е на
речен „Ташин кладенец”, по името на 
граничаря Ташимир — Таша, който го по
строи.

Вестта за ранната смърт на Таша понру- 
сила всички хора в Клисурсни край. Най- 
много покъртила едно момиче от Стре- 
зимировци, ноето се влюбило в него нрай 
чешмичката в Рудина. То трябвало да чана 
само един месец, ногато Таша се 
завърне в селото и да се веичат. Вместо 
това тя получила печалната вест.

За да запазят вечно спомена на Та
ша, селяните от Стрезимировци наренли 
чешмичката в Рудина „Ташин нладенац”.

Кладенецът се намира край хуабва 
горична и полянка, където от ранна про
лет до късна есен свирят овчарчета с 
кавали и пеят млади моми. „Ташин кла
денец” е добър спомен за един обичан 
младеж-граничар, нойто нещастно завър
шил своя живот.

Срещата ни бе съвсем 
чайна. На масата в 'Магазина 
за самообслужване „Славия" 
в скопената градска четвърт 
„Железара видяхме . вестник 
„Братство”. Тук вероятно ра 
боти някой нашенец — 
слихме. Лесно го намерихме. 
Това беше завеждащият мага 
зина Симеон Иванов от Горна 
Ръжана, Босилеградска общи 
на, който с родителите 
давна живее в Скопие.

слу

Ташимир — Таша бил от онлоността 
на Панчево. Тук на граничната застава 
при Стрезимировци дошъл да отбие вое
нната си повиност. Бил иенрен, добър 
приятел на хората от селото и целия кли
сурсни нрай. Хората го обичали защото 
умеел да разговаря с тях, да пита за ра
достите и мъните им и да спечели сърца 
та им. Таша бил висок, красив младеж и 
много момчета от Клисурсни край се влю
били в него.

поми .I
си от

шШ:2Стройният черноок и приказ 
лив мъж накратко ни разправи 
за своята жизнена Един майски ден Таша бил на пост 

край границата в местността Рудина. Тук 
забелязал кладенче с хубава бистра вода. 
Видял той че в близката онолност няма 
по-хубава вода и затова решил да напра- 
чешмична и уреди мястото оноло кладе
неца. По този начин то станало любимо 
място на хората, които тук идвали 
работа.

история. 
Баща му е майстор-строител, 
майка му домакиня. Неговата 
професия е преподавател по 
руски език. И шофьор.. Този 
занаят изпекъл в армията. Ка 
то преподавател

щV ‘'Ч

ш Поколенията ще го помнят и прераз
казват за него и неговия труд, който вло
жи изграждайки чешмата в Рудина. Но 
все пан нужно е това и да се запише на 
чешмата, спомена за Таша вечно да жи
вее. Въпреки че това не се е случило 
отдавна, ето легендата за Таша започва 
да живее.

Иванов не на
успял да намери подходящо 
работно място. Но това не го 
отчаяло. Той следва 
македонски и сърбохърватски 
език с надежда, че ще има 
по-широка възможност за ра 
бота в просветата.

Скоро след това Таша пътувал с ка
мион към Сурдулица и Владичин 
отнъдето трябвало да отпътува за Бел
град. На пътя натастрофирал и загинал.

задочно хан,

Цена ДИМИТРОВСимеон Иванов

— Известно време работих 
като шофьор 
житейския си път нашият съ 
беседник.
търговията. По неволя 
търговец. Удаде ли ми 
случай — веднага минавам в 
просветата... Но най-важното 
е човек да работи, да учи до 

Сетне

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ, ТРЕ НЬОР НА „АСЕН БАЛКАНСКИ” Тренировките бяха разделе
ни на две части, пред и след
обедни. Преди обед бяха кон- 
диционните, а следобед се ра 
ботеше върху техническите и 
тактически елементи. Ежедне
вно работехме 4 до 5 часа, а 
бягахме от 10 до 20 киломе
тра.

добри. Почти всички сега са 
по-бързи, по-силни, по-леки. 
А също така подготовката 
оказа положително влияние на 
дихателната система.

споделя за

Успешна подготовнаСетне минах в
съм

се
\

— На подготовка бяха вси
чки футболисти, които трябва 
да играят в пролетния полусе- 
зон на състезанията. От пър
вия до последния ден се ра
ботеше сериозно и 
никакви прояви на недисципли

Всичко това е основа за по- 
нанатъшна работа. Ние със 
състезания започваме на 11 
април. До тази дата ще има
ме няколко контролни мачо
ве. По този начин считаме, че

Футболистите на димитров
градския отбор „Асен Балкан
ски" бяха от 19 до 29 март на 
кондиционна подготовка в Ка
меница. Според оценката на 
треньора на отбора Алексан
дър Петров подготовката е 
проведена твърде успешно:

всичкокато е млад. 
върви по реда на нещата.

И така Симеон Иванов, ра 
боти, следва и се надява един 
ден да осъществи

да стане преподавател 
в някое училище.

Чрез „Братство” подържа 
връзка с родния си край, ма 
кар че вече се счита за скоп 
янец. Тук той има извънред
ни другари, обича

град на бреговете на Вар 
Но нишките, свързващи 

място Ръжа 
на, нищо не може да прекъс

нямаше
Бих изтъкнал, че проведо

хме и различни тестове. Пър 
вият ден изпитахме силата и 
бързината на всеки футболист. 
Това направихме, и последния 
ден. Резултатите бяха твърде

мечтата
си на.

с успех ще започнем състе
занията — каза накрая Алек
сандър Петров.

N А. Д.
красивия

нов
дар-
го с родното му

не. Члсш^амейо^шня

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

__ Да „Братство” най-добре
ме осведомява за новините в 
родния ми край. На страници 
те му трябва повече място 
да се отдели за нашенци в 
Скопие и други краища на 

. Също така да има 
селскосто-

Тръгмт м Пкрет ■ чма
10,00 и 14.11 

6,30, 10,30, 13.00, 11.30, 
14,00, 17,20, 10,20 и 21.00 

14,10 
11,30

г.00, 14,36, И*»
АМ

4,00, 5,46 И 12,00 
4,30 и 10,45

Заминават от Пирот ■ чесастраната.. 
повече съвети за 
ланските производители,

6,45 и 14,40 Белград 
5.00 0,00, 6,45, 10,30 Ниш 

14,40. 16,30 н 18,30

Белград
за Ниш

— Такива 
на Иванов 

който — както

домакините и пр. 
са предложенията 
за вестника, с

Крагуеаац
Сиопие

5.00Крагуеоец
Скопие
Лесиоеац
Зайчар
Нняжевац
Звонсиа баня

7 ДОпленяваОколността на Божица през първите пролетни дни 
своите нрасоти 6/45, 7,00 и 12.00 Лесиоеац

Зайчар
е свикнал и не

Ст. М.
ни каза 
може1 без него.

със
13,30

4,30, 13,30 и 15,45 Княжеяац 
4,30 и 15,30 Зеон. баня

5.45 Велино Бонинце
13,00. 15,30 и 15,50

Статистически данни 7 ДО, 11.00.Велика Бонинце
7,00 9,00. 12,00. 13,00 и 18,00 

Бабушница 4,30. 5.00 5,45 Бабушница 5,00, 5.45, 0ДО

Ч& «а кя яг щ°№оо?1тж 1м«
14.00 Д. Криводол
15.00 Дойимнци

100.00 14,50 Т. Одоровци 
5,00 15 15 В. Лумнал

5,00, 12,00, 15,15. 18,10 Нншор

1956 година гимна- 
„Йосип Броз Ти-

иа матурантите от
гимназия

Випускът
димитровградската 1531732 

леки ши
зисти в 
то” по случай

450I Д. Нриводол 
Доннннци 
Т. Одоровци 
Велина Луканнл 
Нншор
Б. паланка на всеки че< 

от 5,00 до 22,00 
Димитроегред не всеки час 

от 5,00 до 22,00
4ДО. 8,05 , 8,00 12,00 Темска 

14,10, 18,00, 20,10 , 22,10 13,55,
4,30, 8.05. 7,15 Вал. село 

8,00, 11,00. 12,10, 14,10 
15,00,17,00,10,00. 21,10 , 22,10

Пържим 4,40 , 8,08, 12Д0 Държина
14,10, 13Д0, 22.10 

Яелоеица 5.00, 12,00 Йаловица
Сукоао 4ДО, 805. 12Д0, 14,40, Суново 
гитпоааи 4 ДО. 14,18 Петроаац

Иоеамваи 4ДО. «ДС М. Пое,

ОТ ДИПЛОМИРАНЕТО <Д0ДВАДЕСЕТГОДИШНИНАТА

насрочват за

8 ДО и 11Д0 
8,00 и 10ДО

1,30, 12,45, 1Т.80 10Д5 
Б. шшиа на всеки час 

от 5,00 до 22ДО 
Димитровград на есени час 

от 5.00 до 22,00
5,10, Т.00 , 8.00. 15Д0 

15,00, 17Д0, 21,00, 22Д6 
5,10, 8.40, ТД0. ОДО 

11 ДО, 13,05. 14,45, 15,00, 1ТД0, 
18,40 21,00 , 22ДО

2 май 1976 година
Броят на моторните 

пътнически 
коли в нашата страна 
постоянно се увеличава.

и товарни

Другарска ервща ТемсиеПрез 1975 година в Юго
славия са регистрирани 

1 855 000 коли и ка
йма

автомобили

Вал оелоВасил Тодоров, 
всички випусни- 

обя-

номитет (в състав над
миоии. Най-многоИнициативният

5,10, «ДО, 11Д0Горян Велев) подианят
обадят за допълнителниИван Лазаров и

1956 година да се
14Д5, 18,00 22Д5пътнически

_ 1 531 732, от които
1446.442. То-

7 ДО, 15Д0
5,10, 7,00, 13.15. 1»Д* 

5.15. ИДО 
5.10. М*.

ЦИ ОТ 
снения

на адрес:и справки частни — 
ва е с 
отколкото през

Общински съдВАСИЛ ТОДОРОВ —
- Димитровград

бр. (0Ю) 81121

15 на сто повече 
1974 го-

м. 13,10, 14Д0 30Д0ОМ. 14.10. ЮД0
тел. дина.
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Остаде си кравчето Щ * ,Ч4;Гтова си мислим изона пощарат 
на портуту.

— Дедо Манчо, имаш „Брат 
ство”...

Дошъл човек од задругуту 
да купуйе стону. Събрал се 
народ насред село да прайи 
саир. Йедни нараю стону, дру- 
Г)и само седу и чекаю да виде 
кикве че буду ценете. Я одав 
на мислим да продавам йедно 
кравче. Само ми йеде рануту и 
видим да од жега нема нищо 
да буде, само да иде на наса- 
пницуту. Бабата га нарани са- 
бале, напойи га воду.

— Чека да га напойим, кой 
знайе че 1)и пойе ли до дека 
1}и откараю у Цариброд... 
каже жената. А я реко първо 
да излезнем насред село да 
видим нино иду ценете. Па 
после че га изводим. И тамън

г <ш
*Г1

IIУзо вестнинат и нико сам 
научил първо седнем та пре
върнем веснинат да видим ни- 
нво има ново по общинуту и 
после работим дру1)е рабо- 
те. Гледам на пету страницу 
пише: „Махай се оттун, да 
те не набием... „Четим после 
и видим дена човеци от Петър 
лаш распраяли нино отнупл»ива 
чат од задругуту налатил на 
бой... Но прочето това мене 
ме нещо щрецну у гърлото. 
Прочето йоще йеднуш това и 
гледам у веснинат на слину 
Новко Аленсов, па Стеван и 
дру!)и све човеци с беле но- 
се... Рено си: тува нема 
лъжа...

Одйеднуш чуйем бабата она 
из дворат:

— Айде Манчо, търговците 
че си отиду додека си ти че- 
тиш вестници... Остайи тия 
весници за после дай първо 
да отнарамо нравчето...

Излезо на двор и поназва 
вестнинат на бабуту. Она ви
де нинва йе работа и само 
рече:

— Улази у собу Манчо, нека 
си остане добичето. Ти нино 
н>им бърнаш у очи, че те на- 
бию и тебе...

Б.Н.

Делегация на Димитров
град на посещение 

в Босилеград

Борис Борисов:
общинаДимитровградска

големи възможности за 
Погановима и

развитие на туризма.
манастир, Петърлашна пе 

щера, Стара планина 
са все привлекателни туристи 
чески места.

ски
това

благодарениеИма ги, но не 
на Общинската снупщина. 

Канав сме сторили да ста та и информативна дейност, сътрудниче
ство в областта на стопанството и др.

географичесната отдалече- 
решават успешно.

Вчера в Босилеград пристигна деле- 
ция на Димитровград начело с председа
теля на общината Борис Борисов. В де
легацията се намират Венко Димитров 
секретар на ОК на СКС, Цветан Еленнов 
председател на ОК на ССРН и Ранко Став 
ров председател на Синдиналния съвет.

Гостите бяха посрещнати на автога
рата от страна на секретария на ОК на 
СКС Гоне Григоров, председател на ОС 
Драган Мицов, председателя на ОК на 
ССРН Борис Костадинов и председателя 
на Синдикалния съвет Винно Стоянов и

Въпреки
ност проблемите се 
През последните години сътрудничество
то между двата града — побратими укрепви 
и се развива успешно.

След разглеждането на някои истори- 
чесни паметници и стопански организа
ции, гостите от Димитровград напуснаха 
Босилеград. Както узнаваме от близки на 
делегациите източници следващата сре
ща ще стане в Димитровград на 29 фе
вруари 1977 г.
На снимката: Двете делегации след при 
стигането в Босилеград (чрез сателита)

Б. Николов 
(По телекса)

ни и достънат още по-интерес 
пни на туристите?

Станимир Илич
Също така ще бъде напра 

реконструкция и разши-вена
рена на химическата промишле 

„Лужница”, за което ще 
бъдат изразходвани 2,5 мили 
она динара.

ност

АР-И тена нравчето си остаде. 
Не се шал им, ако си йе пър
ви април...

След това се водиха разговори меж- 
по най-актуалнитеТова е новогодишно извявле 

ние, а не първоаприлсно. ду двете делегации 
въпроси на българската народност: дву
езичното обучение в училищата, издателска

МАНЧА

Ако е до името
Коперацията „Йединство" в 

Бабушница, която години на 
ред под това название беше 
неединна е разформирана. 
Формира се нова ноопера- 
ция под название „БУДУЬ- 
НОСТ” '(„Бъдеще”). Дано под 

хубаво бъде-това име има 
ще...

Малини и 
малиноберачи

вестникНеотдавна нашият 
писа, че в Поганово са остаре 
ли и насажденията на малини 
те, и малиноберачите.

малините
Както

се под-узнаваме 
менят чрез нови насаждения. 
Въпрос е сега кан Да се под 
менят малиноберачите.

Пътят Босиле
град - Рибарци 
ще се асфалтира

грешка в заглавието 
статия в нашият

Не е 
на една
вестнин. Такова решение 
Съветът на пътното предприя 

от Враня.
От обещание дом не се ра- 

зваля.

взе

тие


