
ЬР№ГСТВО 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 и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ШШЩ ЮГОСЛАВСКО — ГРЪЦКИ ОТНОШЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ 

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ
И

— Ние дойдохме, за да за
здравим приятелството между 
нашите народи и укрепим връз 
ките, които отвинаги за нас 
бяха драгоценни — заяви 'Пре
зидентът Тито след пристигане 
то в Атина.

В делова и приятелока атмо 
сфера президентът Тито и него 
вите домашни Цацос м Нара- 
манлис разгледаха междуна
родната обстановка, слагайки 
особен акцент >на Европа, Бал- 
каните и СредиземноморИето. 
В Гърция много се цени Тито 
вия държавнически опит, то
ест неговите оценки и размит 
ления за международното поло 
жение.

Разглеждайки межународна 
та обстановка ръководителке 
на двете страни голямо внима 
ние посветиха на балнансното 
сътрудничество. В тази област 
са постигнати начални резулта 
ти и трябва да се продължи в 
тази насока. Тито и Караман- 
лис всъщност прецизираха, че 
трябва да се подготвят нови 
срещи между балканските 
страни в интерес на многоотра 
нното балканско сътрудниче
ство.

За авторитета на Югославия 
и нейния президент в Гърция 
говори и една подробност: гръ 
цните издателства по този по
вод издадоха на гръцки езин 
голяма книга Титови статии и 
речи и студията на Кардел за 
самоуправлението, нато истори 
ческа необходимост както и 
стихосбирната от Кочо Рацин 
„Бели мугри”, в нея две леони 
са паралелно печатани на гръц 
ни а македонски език.

От 10 до 13 май президентът на Републиката Йосип 
Броз Тито със съпругата си Йованка Броз бе на офи
циално приятелско посещение в съседна Републина 
Гърция по покана на президента Константин Цацос и 
премиера Константин Караманлис. ___________________

I

Нашият президентът бе при
дружаван от председателя на 
Председателството на СР Чер 
на гора Велко Милатович, под
председателя па Съюзния из
пълнителен съвет и съюзен се
кретар на външните работи 
Милош Минич, Милка Минич, 
председателя на Изпълнител
ния съвет на Събранието на 
СР Македония Благой Попов и 
други личности.

По време . на посещението 
президентът Тито води разго
вори със своите домакини пре 
зидента Цацос м премиера Ка 
раманлис за взаимоотношения 
та между двете съседни стра 
ни. Разговорите бяха оценени 
като твърде успешни, от голя 
мо значение за по-нататъшно
то развитие на 
между двете приятелски бал
кански държави.

Президентът Тито, съпругата 
му и придружаващите ги лич
ности бяха изключително топ
ло и сърдечно посрещнати ка 
кто от най-висшите ръководи
тели на Република Гърция, та 
ка и от целия гръцки народ.

вожд на близка и приятелска 
страна, дал огромен принос за 
укрепване

Кйг«5>1ух-жй-уя-
на световния мир.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

й.б.тито: Председателството 

има важна роля в разви 

тието и укрепването на 

Югославия отношенията

Видов Жаркович избран за подпредседа- 
Председатедството на СФРЮ. — Раз-тел на

гледани някои въпроси на външната полити
ка на СФРЮ и предстоящето посещение на 
президента Тито в Гърция.

Още при пристигането му в 
Тито отАтина, президентът

града Папатеодору 
най-високото

кмета на 
бе удостоен с 
отличие на древния град под 
Анрополиса —1 Грамотата на 

гражданин на Атина. 
С това гражданите на този ве 

град и цяла Гърция му 
отдадоха признание

Председателството <на СФРЮ 
имаше и има твърде значител
на роля в по-нататъшното ук
репване и развитие на нашата 

самоуправи- 
телна общност, специално от 
гледна точна на съгласуване 
на съвместните интереси на 
републиките и автономните об 

То даде особен принос 
и защитата

ПОД РЪКОВОДСТВОТО на 
президента на Републиката Йо 

Броз Тито на 7 май в Бел
град бе проведено 51-то засе 
дание на Председателството 
на СФРЮ, в чиято работа уча 
ствуваха и други 
функционери във федерация-

почетеноип
социалистическа чен

като на
най-висши

ИЗ ИНТЕРВЮТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД „НАТИМЕРИ НИ”та. ласти.
към укрепването 
ма нашия 
рядък, народната отбрана, как 
то и в осъществяването на на 
шата политика на необвързва- 
не, а с това и в укрепването 
на независимостта на страната

За подпредседател на Пред
седателството бе избран Видое 
Жаркович, член на председа
телствата на СФРЮ и СР Чер
на гора, който тази длъжност 
ще изпълнява от 16 май в пе
риод от една година. На досе
гашния подпредседател 
Председателството на 
д-р Владимир Бакарич, 'съглас
но Конституцията на 
изтича едногодишният мандат.

При провъзгласяването на 
избора на ДР. Жаркович за_под 
председател на Председа - 
ството на-СФРЮ, президентът 
Тито се обърна нъм членовете 

Председателството на
СФРЮ с думите:

ОТНОШЕНИЯТА МЕ1НДУ ЮГОСЛАВИЯ И 

ГЪРЦИЯ ТРАДИЦИОННО СА ДОБРИ
конституционен ло

на
ни.СФРЮ желая отделно да 

по всички въл- 
Председател ството на 

в пълно

При това 
подчертая, че

БАЛ-росиСФРЮ действуваше
което отразяваше

СЪЩЕСТВЕНО Е ЗА 
КАНОНИТЕ СТРАНИ ВСИЧКИ 
ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ до 
ОБЩИТЕ ИМ ИНТЕРЕСИ ДА 
РЕШАВАТ САМИ, БЕЗ НАМЕ
СА ОТСТРАНИ И БЕЗ ИЛЮ
ЗИИ. ЧЕ НЯКОИ ДРУГ Е ГО
ТОВ В ТОВА .БЕЗКОРИСНО 
ДА НИ ПОМАГА — ИЗТЪКНА 
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИ
КАТА

га Дросос и му отгово
ри на зададени въпро-

Отзовавайки се 
молбата на гръцния ве 
стник „Катимерини” Пре 
зидентът на републина 
та Йосип 
на 7 май т. г. прие вън 
шнополитическия редан 
тор на този вестнин Йор

на
единство, 
един сивото владеещо в цялата 

общност и с това едно- 
за ней

си.
Интервюто президен 

тът Тито даде преди 
заминавето си в Гърция. 
Тук поместваме изводи 
от същото.

наша
временно допринасяше

по-нататъшно укрепване.
Убеден съм, че .Председател 

. ството ще .продължи по-нататък 
с такава работа, а «а другаря 
Жаркович, като на нов под
председател, който тави отго
ворна длъжност ще изпълнява 
през следващата година поне 
лавам успешна и ползотворна 
работа."

На заседанието бяха разгле- 
актуални .въпроси 
политика .на наша 

специално във връ 
лосеще-

Броз Тито
ното

на

„Искам като председателка 
всички 1вас 

на досегашния подпредседател 
другаря Бакарич да благ°^р*
за старанието в насочването и 
координирането на 'Раб 
на Председателството в изток
лата година, с което дад® р 
нос за успешната работа и 
афирмация на Председател- 

СФРЮ нато .колек-

по-изразителния 
и неудържим стремеж «а хо
рата и народите, 
по-пълно да осъществят сво
бодата и независимостта сами 
да бъдат господари на съдба
та си и равноправно да учас
твуват в решаването на всич
ки въпроси, нонто по един и 
друг начлн засягат интересите 
на отделни страни и междуна
родната общоет като цяло. То- 

(На 2 стр.)

Председателството,
име и от името на

Отговор: „В политическата 
обстановка в света междуна
родните отношения постоянно 
настъпват 'промени и размест
вания, които се приписват на 
тана наречения детант между 
великите сили. Необходимо е 
затова да се изтъкнат воични 
основни фактори, ноито оказ
ват влияние на тези процеси 
и най-ш ироните рамки, в които 
те се изявяват.

В центъра на тези размест

вания е все

Въпрос: Дали Вашата Енсе- 
ленция счита, че през послед
ния период е имало и нянои 
промени в политичесната об- 
становна в целия свят, особе- 

територията на Европа?

възможно

дани (някои 
от външната 
та страна, а 
зна с предстоящето 

на президента на
Републина Гърция. (Та-

но на
Дали тези промени са резул
тат на антагонизма между две
те велини сили или също саРепублиството на 

тивно ръководство.
Както вече повече пъти из

тъквах, в досегашната работа

ние обусловени и от други причи
ни?”ната в 

нюг)



ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И 

ГЪРЦИЯ ТРАДИЦИОННО СА ДОБРИ
види и мойто не схваща тана 
положението, обективно нали
ва вода ша империализма и хе- 
гемонизма, Домюлното се ка
сае за 'необвързаните страни, 
то добре схванаха, че единст
вено необвързването дава въз
можност за пълна афирмация 
на независимостта и национал
ната сигурност.

При оценяване ролята на не
обвързаните страни трябва да 
се имат предвид условията, при 
НОИ1ТО те действуват. В тази 
светлина осъществените резул
тати стават още по-значител
ни. И нищо друго да няма, но 
онова, ноето необвързванато е 
направило за осуетяване раз
ширяването на овета подялба
та на военно-политически бло
кове, след това на плана на де
колонизацията и онова, ноето 
сега прави в борбата за нов 
международен икономически 
порядък — би било достатъч
но техният принос да се обо
значи като епохален. Борбата за

нов икономически порядък 
продължение или съставна част 
на борбата за независимост на 
народите и страните и равно
правно сътрудничество между 
тях в мира и сигурността. Труд
ностите, с които днес се сре
щат някои необвързани страни 
не представляват слабост на 
тази политика, но само пъте
указател в ноя насока трябва 
по-нататък да действуваме, 

Подгогвявайки се за 
отоящата Конференция в Но- 
ломбо ние съблюдаваме спо
менатите обстоятелства. Сега 
са в ход интензивни дейности 
и взаимни консултации на най- 
широк кръг необвързани стра
ни При това се стремим за по- 
пълно реализиране на предиш
ните приети решения и по-ната 
тъшно укрепване на единство
то и срлидарността на необ
вързаните страни. Безспорно 
е, че срещата в Коломбо ще 
бъде успешна и че целите, 
които сами на себе си поста
вихме псе се осъществят”.

е

(От 1 стр.)

ва бе слла, която срути над
живяната система на колониа- 
лмзма и която със същата ре
шителност ще осуети 
друпи форми на доминация и 
експлоатация,

Тази съща сила принуди и 
великите сили да тръгнат 
пътя на преговори. До намаля
ване на напрежението не 
дойде само от страх за всеоб
що унищожение, поради «кон
центрация на толкова опасни 
оръжия, но и поради 
на все по-широки изисквания 
за нови международни 
шения.

ние и се правят всякакви док
трини. Затова така решително 
ние се застъпваме за разширя
ване на детанта върху всички 
региони в света и всички об
ласти на международните от
ношения. Само при такива ус
ловия еднакво ще бъдат защи
тени интересите на всички 
страни, както на големите, та
ка и на малките и на развива
щите се страни.

Пр1ез тази призма гледахме 
на процесите в Европа и за
туй тана положително оцених
ме постигнатото в Хелзинки, 
който бе връх на този положи
телен процес.

За съжаление изминалата 
година не ни донесе онова, 
което очакваме в прилагане
то на хелзиншките принципи. 
Това се случва, понеже в Ев
ропа се конфронтират инте
ресите на блоковете и че от 
тяхна страна на всяно измене
ние се гледа като на опасност 
за равновесието на силите’ И 
вместо да се стреми духа на 
Хелзинки към интеграция на 
Европа като цяло, днес ударе-

трудничество, за укрепване на 
взаимните връзки и доверие, 
за постепенно отстраняване на 
онова отрицателно от минало
то, ноето обременява тези от
ношения и т. н. Впрочем в то
ва отношение — въпреки че 
има доста открити проблеми 
— вече са постигнати значи
телни резултати.

И по този път трябва да се 
продължи.

Неотдавнашната среща в 
Атина показа, че са възможни 
и полезни определени форми 
на мултилатерално сътрудничес 
тво. Наистина това е само на
чало и по тоя път трябва да се 
върви и занапред, при признава 
не на съществуващите разли
ки и уважаване на национални
те интереси. Със самия факт, 
че такива срещи се застъп
ват за миролюбиво развитие 
на отношенията и сътрудни
чество, те в никой случай не 
могат да бъдат насочени оре- 
щу трети страни.

При всичко това съществено 
е. че балканските страни воич- 
ки въпроси, отнасящи се за те
хни общи интереси, да реша
ват сами. без намеса отстрани 
и без илюзии, че някой друг 
е готов в това безкористно да 
ни помага”.

пред-

всички

по
се

натиск
отно-

ДЕТАНТЪТ НА БЕЛИНИТЕ 
ПОДКРЕПЯМЕ ДОТОЛКОВА, 
КОЛКОТО ТОЙ ДОПРИНАСЯ 

ЗА МИРА

МАЛКО ИЗВЕСТНИ НЕЩА ОТ БИОГРАФИЯТА НА ДРУГАРя 
ТИТО (3)

ЛУИДЖИ лонгоЗатова детанта между вели
ките сили ние подкрепяме до
толкова, колкото той допри
нася за мира, тоест за осует
яване на военни стълкновения. 
Доколкото той пък се изпол- ТИТО

Много чуждестранни партий
ни ръководители, ноитоса има
ли срещи и разговори с Тито го 
представят като голям реалист 
в политината и последователен 
борец за правата на работнина. 
Луиджи Лонго, бивш секретар 
на Италианската номунистиче-

който беше в Моснва, нанто и 
за приемане на другарите, кои 
то от Москва чрез свободната 
партизанска територия в Юго 
славил идваха да участвуват в 
борбата за освобождение на 
Италия.

Югославската 
борба ни служеше за пример 
как да организираме съпротиви 
телно движение и формираме 
първите гарибалдински части.

По време на войната някои 
италиансни окупационни части 
се присъединиха към югослав 
ските партизани

НЕОБВЪРЗВАНЕТО 
ПРЕДСТАВЛЯВА НАЙ-ШИРОКА 
ОСНОВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
НОВИ ОТНОШЕНИЯ В СВЕТА партизанска

сна партия е имал много сре 
щи с Тито и е разменял мисли 
с него за международното ра 
ботничесно движение и връзки 
те между комунистите на Ита 
лия и Югославия.

В едно изказване за

Въпрос: „Канви са позиции
те, ролята и възможностите на 
необвързаните страни в усили
ята да се запази мира в целия 
свят? Канво става с новия ино- 
номичесни порядън? Бихме же
лаели да ни кажете нещо и 
за подготовната за предстоя
щата среща на необвързаните 
страни в Шри Ланна?

Отговор: „Политината на не- 
обвързване днес стана най- 
широката основа за създаване 
на нови международни полити
чески и икономически отноше
ния. Това е затуй, че необвър- 
зването значи негация на по
литиката от позициите на сила 
и негиране на концепциите за 
неизбежността на световно 
стълкновение , че откри пер
спектива за осигуряване на 
мира върху дългосрочни осно
ви. Тя се застъпва за връща
не на доверието във възмож
ността за миролюбиво решава
не, за политината на разве
дряване и преговаряне, за въз
становяване на равноправни 
отношения в света и т. н. Като 
такава представлява силна 
поднрепа на новоосвободените 
страни и развиващите се стра
ни, на воички народи, стреме- 
щи се към пълна политическа 
и икономическа еманципация. 
Затуй за политиката на необ- 
вързване се определяха есе 
повече и по-гол ям брой страни.

Не е ни чудно, че на такова 
развитие се противопоставяха 
оили, заинтересовани за запаз
ване на предишното приеиле- 
говано положение. Тези същи 
сили и поради същите причи
ни и днес създават огромни 
трудности на развиващите се 
страни, които инак е развитие
то си са изправени пред «мно- 
по проблеми. Това се 
във всякакви видове натиск, е 
предизвинане на лонални кри
зи и войни, в насърчаване на 
взаимни стълкновения, в опи
ти на разединяване и т. н. «Ня
кои страни — наквито са на
пример Чили Кипър, Ливан и 
други — станаха жертви на 
груба чуждестранна намеса. 
Обаче да не бяха необвърза
ните и подкрепата на други 
прогресивни сили, тяхното чис
ло щеше да бъде далеч 
голямо. Който не иска

Тито
Лонго отдава голямо признание 
на другаря Тито за оказаната 
помощ на Италианската комуни

след
това взеха участие в съвмест 
ните боеве против фашизма. 
До освобождението на Рим 
връзките между дирекцията на 
Комунистическата партия на 
Италия се поддържаха през

и

етическа партия.
— По време на възбновяване 

казвато на нашата партия 
Луиджи Лонго — тук трябва да 
се спомене помощта, оказана 
от страна на Югославската но 
мунистическа партия. Другарят 
Толяти, който в началото 
войната бил арестуван във 
Франция под чуждо име, благо 
дарение на ноето след шест 
месеца се завърнал в страната 
— съветвал своите другари в 
международния център да въз
обновят своята дейност чрез 
Швейцария или Югославия. То 
ва ни се удаде чрез Югосла 
в ля, където с тая цел отпътува 
ха другарите Мартини, когото 
фашистите арестуваха, а след 
това почина в затвора, и Масо 
ла. На тях югославските друга 
ри, а особено другарят Тито 
«оказаха братско «госпоприем- 
ство и всякаква възможна по
мощ.

В началото на партизанската 
война и по време на 
вата югославските партизански 
части ни даваха възможност да 
поддържаме връзки с Толяти,

югославска територия от дру
гарите на Комунистическата 
партия на Югославия.

Луиджи Лонго придава огром 
но значение на личността на 
другаря Тито за връзките, кои 
то се създали между двете пар 
тии по време на войната:

— Не мога да кажа колко 
срещи съм имал с другаря Ти 
то. При всяка среща бях импре 
сиониран от силна личност на 
другаря Тито, неговата човеч
ност и неговото широко полити 
ческо разбиране дори и тогава, 
ногато становищата на наши
те две партии не бяха иден
тични. Но и в най-трудните мо 
менти на нашите

От посрещането в Гърция
зва за замразяване на съще
ствуващото положение, за осу
етяване на «най-широка еман
ципация на «народите и стра
ните
против това. А напоследък ние 
тъкмо се срещаме със стре
меж, който има за цел да све
де детанта само на отношения 
между великите сили. Нещо 
повече, съживяват се и старите 
аспирации за сфери на

«нието отново се олага на ку- 
репването на блоковите струк
тури. Такова състояние не е, 
разбира се, гаранция за си
гурността на Европа,. Доколко
то тази истина не се схване, 
може да настъпи сериозна 
стагнация в процесите в Евро
па. Аз съм обаче уверен, че 
ще надделее съзнанието на 
народите на този континент за 
техните съществени и дълго
срочни интереси.”

Въпрос: До кои граници мо
же да се развива сътрудни
чеството между балнанените 
страни и в кои това специфич
ни форми може да се осъще
ствява. Дали е решението в 
мултилатерално сътрудничес
тво или трябва да се търси в 
по-нататъшно развитие на би- 
латералните отношения?

Отговор: „Балканите не са 
изолиран регион, «но част от 
Европа и Медитерана. И воич- 
но онова, ноето характеризира 
обстановката на нонтинента 
е присъствуващо и в тази 
наша област. Балканите също 
са изложени на ограничения, 
произтичащи от блокове ката 
политика, което затруднява да 
«намерят пълна изява опецифич 
постите и общите 'интереси на 
народите от този регион. Съв
купната Дейност на нашата 
страна вече много години е 
«насочена към превъзмогване 
на такова състояние и премах
ване на всичко пречещо на 
всестранно «и плодотворно съ
трудничество.
Имайки предвид обстановката 
такава каквато е трябва и реа
лно да се поставим. Затуй ние 
и се застъпваме «предимно за 
развитие на билатералното съ-

на

ние сме решително

влия-

отношения 
мога да кажа, че голям при
нос за общата работа за на
ционално освобождание и меж 
дународна солидарност в бор 
бата против империализма за 
мир и социализъм дадоха дру
гарят Тито,
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БИЕДИЧ СЕ ЗАВЪРНА ОТ Аф РИНА

Успешни консултации пред 

срещата в Коломбоизявява
ТОЙ ПОСЕТИ СЕНЕГАЛ, НИГЕРИЯ, ГАНА И ГВИНЕЯ

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Джемал 
Биедич със съпругата 
новете на югославската 
гация «на 11

— Постигнато е недвосми- 
слено съглаоие за необходи
мостта от единствена 
сувана активност на необвър
заните страни с цел да се 
обезпечи пълен успех на Пета 
та конференция «на необвърза 
ните държави «в Коломбо — 
заяви

си и чле
и съгладеле-

т. м. се завърна 
в Белград след нянолнодневно 
посещение на Сенегал, Ниге
рия, Гана и Гвинея.

Джемал Биедич заяви, че е 
твърде доволен от резултати
те на посещението 
африкански

председателят на Съюз 
н«ия изпълнителен съвет Дже
мал Биедич.

1ПО-
ои в тезитова да държави.
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ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЛУЖБАТА НА СИГУРНОСТТА

ПРЕЗИДЕНЪТ ТИТО ПРИЕ 

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЛУЖБИТЕ
на сигурност

СОЛИДНИ РЕЗУЛТАТИ ВЬВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ
По преценка на делегатите 

на трите съвета на Общинска 
та скупщина в Босилеград, 
трудовият колектив на Станция 
та на милицията в Босилеград, 
в рамките на Междуобщинския 
секретариат за вътрешни рабо 
ти във Враня, бележи успеш 
ни резултати в своята дейност. 
Такива са и тези, които са по 
стигнати през миналата годи 
на.

Успехите на трудещите се 
от тази служба в Босилеград 
са показателни във всички об 
ласти, а преди всичко тряб 
ва да се изтъкнат-онези в раз 
криване и премахване на раз 
лични умишлени дела. С 
усърдна работа поотделно на 
всекого и със съответна по
мощ от Секретариата за въ
трешни работи ’ във Враня, е 
постигната пълна защита на 
всеки труженик и на обществе 
ното и частно имущество.

Заедно с останалите компен 
тентни държавни и самоуправи

ката дисциплина. С превантив
ното си декствуване те са осуе 
тили много нарушения. И в 
областта на сигурността по 
съобщенията са забележени 
значителни резултати, въпреки 
че за това нещо непосредстве 
но се грижат само двама ми 
лиционери. Броят на моторните 
возила в Босилеградска общи 
на непрекъснато се увеличава, 
но нарушенията в тази област 
намаляват и това е главен ус 
пех.

телни органи, трудовият колек
тив в Станицията на милицията 
особено внимание отдели върху 
благовременното 
и премахване на общия, а по- 
специално на стопанския кри 
минал. През миналата година 
са установени 5 стопански нра 
жби, което на означава, че и 
те са единствени.

— Въпреки поотигнатите ре . 
зултати в тази област, зана
пред нашата служба още по- 
ганизиранр 1це действува, за 
щото стопанския нриминал е 
опасен. Също върху тази зада 
ча трябва да се ангажират и 
останалите фактори в система 
та на обществената самозащи 
та и сигурност, а преди воич 
ко самоуправителните работни 
чески контроли
дован Пуртич, командир на 
Станцията на милицията в Бо 
оилеград.

Другарите в сините форми 
са постигнали завидни резул 
тати в укрепване на обществе

разкриване

По случай 13 май — Деня 
на сигурността президентът на 
Републиката Йбсип Броз Тито 
на 7 май прие делегация на ор 
гаките и Службите 
стта.

Делегацията бе 
съюзния секретар на вътрешни 
те работи Франьо Херлевич. На 
приема присъствува и подпред 
седателят на Председателство
то на СФРЮ д-р Владимир Ба 
карич.

След изложението 
кия секретар на вътрешните ра 
боти за актуалните задачи 
гурността, президентът Тито, на 
та честити празника на работни 
ците в Службата на сигурно
стта, изтъкна значението на 
Службата на сигурността 
отемата на обществената само 
защита, отдаде признание за по 
стигнатите резултатн и подкре

пи ориентацията в работата на 
органите и Службата на сигур 
костта в системата на обще
ствената самозащита, отдаде 
признание за постигнатите ре 
зултатите и подкрепи ориента 
цията в работата на органите 
и Службата на сигурността 

. отбраната на овободното и не 
зависимо развитие на нашата 
социалистическа самоупрзвител 

. на общност.

на сигурно

водена от
в

Службите в Станцията на ми 
лицията непрекъснато са анга 
жирани върху издаване на лич 
ни паспорти, документи за пъ 
туване, издаване на различни 
граждански 
др. Също и тези задачи успе 
шно се ипълняват.

С една дума трудовият ко 
лектив със значителни резул 
тати, посрещна своя празник 
13 май — Деня на сигурно
стта.

на съюз- Съюзният секретар на вътре 
шиите работи честити на пре 
зидента Тито предстоящия му 
рожден ден и от името на ра 
ботниците в органите на вътре 
шиите работи му предаде скро 
мен подарък — произведение 
на известния художник и ре
волюционер Джордже Андрее- 
вич — Кун „Тито на позиция".

удостоверения иI
на ои изтъква Ра

в си-
В. В.

Чествуването Деня на сигур 
ността в общините Пирот, Ба 
бушннца и Димитровград ще 
има предимно трудов 
тер. Но въпреки това е пред 
видена значителна 
която е от неотдавна в ход.

Празненотвото започна с не
отдавна организираната изло
жба в Пирот по повод 30-поди 
шната дейност на тази служ

ДЕЛОВИ МАРШ1Р НА ЧЕСТВУВАНЕТО
Ще бъдат посетени и поло- .

гробовете на
стрира как могат на пълно ра 
вни основи да се развиват и 
укрепват отношенията на наши 
те народи и народности.

Ще бъдат посетени и ноло- 
довите организации, където с 
работниците ще се водят раз 
говори за тяхната работа, тру 
дноатите, с които се среща 
стопанството, а и те ще бъ 
дат осведомени за работата 
на Службата на сигурността.

спортни 
стрелба, 

футбол, шах

харак-
жени цветя на 
загинали милиционери. Предви 
дено е посещение и на семейЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО 

СЕ СЪСТОЯ В ДЪРВАР
активност,

ствата на загиналите и умре 
ли работници.

В трите станции на мили
цията ще бъдат организарани 
>и приеми за пенсионираните 
работници. А най-голямо вни 
мание отдели на разговорите 
с младежите и ученици, във 
връзка с работата, дейността 
и задачите на тази служба. Те 
ще бъдат запознати и с мина 
логодишните успехи на плана 
на премахване на кри мин ала, 
сигурността в движението и 
прочие.

В това бтношение трябва да 
изтъкнем, че в течение на ми 
налата година няма нито един 
екстремен случай, в 
общини, проява на шовинизъм, 
национализъм и т. ,н. Този при 
мер на най-добър начин илю

ба.
Тържествено открит паметник — дом на сигурността и 

изложба „30 години на органите на Службата на сигурността” Накто ни осведоми 
тник-началникът на Секретариа 
та на вътрешните работи в Пи 
рот — Боривойе Богданович — 
1В план е активността да бъде 
■най-интензивна от 13 до 20 
май. Тази седмица всъщност 
ще бъде Седмица на сигур 
ността. В течение на тези дни 
председателите на общински-* 
те скупщини в трите общини 
ще дадат приеми за служащи 
те в трите станции.

замес-

Предвидени са и 
срещи по спортна 
малък футбол, 
мат и волейбол между Между 
общинските секретариати 
вътрешните работи в Ниш и 
Пирот. Също ще се прове
дат и шахматни 
между отборите на трите стан 
ции. Предвидени са спортни 
срещи и с командирите от 
Югославската народна армия.

На 11 май е Дървар бе пре
дадено на употреба новото ху
баво здание на паметника — 
дом на оигурността. Вечерта в 
същия се състоя тържествено - 
събрание, на което говори под 
председателях на Съюзния из
пълнителен съвет Доброслав 
Чулафич.

Отбелязвайки началото на 
чествуването на празника на 6 
май в Дървар бе открита из
ложба „30 години -на органите 
и службата на сигурността”.

Централното тържество на 
Деня на службата -на сигур
ността тази годи-на се състоя 
на 11 май в Дървар, града — 
герой, в който тя бе създаде
на с решение на Върховния 
комендант на НОВЮ другаря 
Тито на 13 май 1944 година.

на

състезания

Тазгодишното 
Деня на службата на 
ността бе отбелязано с редица 
манифестации и трудови до
говори в цялата страна.

честву-ване 
сигур- трите

А. Д.

Михайло Апостолски(Продължение от миналия брой)

НАШАТА ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО 

СЪПРОТИВИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ
В Югоизточна Сърбия, на те

риторията на Църна трава през 
1943 година група български ко
мунисти от трънския край наче
ло със Славчо Трънск/1 устано
ви връзки с Църнотравския пар- 

и наскоро в 
бе създаден

гизански отряд 
Църна трава 
Трънския партизански отряд, 
който свободната територия на 
Църна трава използва за опе
ративна база за действуване на 
територията на България.

Новите поколения в Бълга
рия, които искат да живеят в 
мир -и дружба с народите на 
Балканите и изобщо в света, 
уверени сме, че не ще изразя
ват никакво съжаление, че ону- 
паторската българска армия 
Македония била разоръжена, 
противно на съвременните вое 
нни историци в България, кои
то съжаляват за това и обвиня- 

партизанските части в Ма
кедония за разоръжаването на 
окупатсрската армия!

против българските окупатор- 
части в Югославия, а съ- 

с въоръжена бор-

претърпяваше поражение след 
и затова беше при- 
се изтегли и прмоб-

м-ирският, дупнишкият и дру
ги) дойдоха на свободната те
ритория в Македония и Южна 
Сърбия. Тук всички на свобод
ната територия си починаха ка
то същевременно се запасиха 
с оръжие и други материали -от 
склада на Главния щаб .на ма

скипоражение 
•нуд ©на да
щи към п.о-големите гарнизони. 
В резултат йа това 
мощ на българските царистк/1 
дивизии беше чувствително от
слабена, което представляваше 
отделен принос на югославския 
народ към оовободителната 
борба на българския народ. От 
юли до август на 1944 година 

Главен щаб се

щевременно 
бе бе препятствувано изтегля
нето на германските войски от 
Гърция.

Най-голямата чаот от частите 
на Пета българска армия, кои
то се опитаха да се завърнат 

България въоръжени, за да 
попречат ,;на комун 
не вземат властта" (изявление 
на коменданта на 29 българска 
дивизия) беше разоръжена. То
ва сигурно се числи към отдел
ната помощ, която на българ
ския народ бе оказана от стра

на Народоосвободителните 
войоки на Югославия.

Когато подробно се изучава 
свалянето на бъл-

През 1944 година сътрудниче-
Народооовободителни

боевата
ството с 
те -войски -в Югославия и съпро 
ти-вителното движение в Бълга 

значително. 1ака 
дни на март Глав

в

рия се засили 
през първите 
ният щаб на Македония от със 
гава на своите части от батальо
на „Христо Ботев” даде-на .раз- 

на Главния щаб на 
тези части л от

кедония.
Да напомним между АРУГ0‘ 

всичките тези складове

в
истите да

ват
бяха4 снабдени с оръжие, отне- 

българския българският 
обърна с отделно писмо към 
Главния щаб на Македония с 
искане запряна помощ от час 
тите на Народоосвободителни
те войски кат-о наблягаше ма
кедонските и сръбските части 
^ насочат

немския ито отпореждане
България и от 
частите на Трънския отр Д 
първите дни на март на
година бе създадена Първа со- 
фиска отечественофронтовска
бригада, която заедно с части- 

Главния щаб на Македо- 
повече акции.

окупатор.
Какво Новите поколения ще разбе

рат, че този части са разоръ- 
жени с цел македонският на
род да се освободи от окупа
торите и по този начин съще
временно да спре проливането 
на кръвта на българския народ. 
Това по своята същност пред 
ставляваше принос към добри
те отношения между сръбския, 
македонския и българския на
роди.

значение имаше с
"Ре™ГГГрсГтГбеоЙГ1цРиеДза 
укрепване на съпротивителното 
движение в България ' 
ппбое може да потвърди фак- 
% че през 1943 и 1944 година 
това движение -най-силно било 
развито край югославската

^л^арската -окупатоГкад ДР- 
на Югославия

в
1944

на
най-

овоите действия да 
към районите 
българската граница, за да под
помогнат акцията за оваля-не на 

власт 10 България.

периода на
гарската царистка армия, 
може да се види каква помощ, 
освен от Червената армия, бъл
гарският народ е получил в не- 

сваляне на бур

на ногославско-те на ще
в

Малко ^о-къоно, към средата «а
май 1944 година, също на те 
риторията -на Югославия, отоно- 
водошлите български

- фашизма от граничните 
райони бе създадена и■ въ°ръ- 

Втора софийска бригада.
1944 година по-

царската
За тези цел множество час-

Народоосвободителните
действуваха в района 

на югославско-българската пра-
боеве

посредственото 
жоазната власт от въоръжени-

особено презмия
на територията 
В стълкновенията с Народоосво 

войски и па-ртизан- 
Югославия

ти напротив
ВОЙОКИ водеха юго-те борби, които 

славските народи. „Борба"жена
През лятото

български партизански о - 
(кюстендилският, радо-

бодителдате 
ските

водиха жестокиница,
отряди навече
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ОСПОСОБЯВАНЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ
УКРЕПВАНЕ на делогатоната система е постоян

но грижа ма всички обществено-политически организа
ции в Бабушнишна община. Идейно-политическото из
дигане и оопособяване на делегациите и делегатите ое 
една от твърде важните акции на общинските органи
зации на ССРН и Синдиката а общината е началото наСЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД
тази година. Iвсички райони на община-Проз март почти в'ь-в

делегати на местните общности и трудови 
проведен двудневен семинар, на ко^то 

се запознали със следните

та с всички 
организации е 
слушателите подробно саПРЕДСТОИ ИНТЕНЗИВНА 

ДЕЙНОСТ
теми:

Идейно.политическата същност на конституцион
ните промени; Делегатската система в практиката; Кон
ституционната роля на обществено-политическите орга-

;= пГ=0^ ЖГГнГпГ^
дължностите на делегациите и делегатите; Методът на 
работа на делегациите.

Темите бяха изнесени от «аи-отговорните обще 
ствоно-политически работници в общината и масово 
посетени от слушателите-делегати. След .всяка тема бе 
воден разговор по конкретни въпроси от областта”а 
практичното провеждане на делегатската система, кое 
то бе оценено като твърде полезно.

Освен теоретичната разработка на посочените 
въпроси участниците в семинара и обществено-полити
ческите ръководители особено внимание 
конкретните проблеми, с които се срещат делегациите 
и делегатите във всекидневната си дейност; изготвяне 
на програми за работа, запознаване с проблемите. кол- 
го сс решават на сесиите на Общинската скупщина, из
насяне на отчети за .работата пред делегациите и из
бирателите и пр. Констатирано бе. че в т0“ 
ние се още има слабости, които напълно трябва и може 
да се преодолеят. Що се касае до някои

които се спънна в работата на делегациите, 
помещения за обществена ра-

Делегатите на трите съвета срочно развитие на общината,
на Общинската скупщина в който трябва да се приеме
Димитровград разгледаха <л орез юни. Редовно ще се раз
приеха отчета за работата на глен«а и Работата на стопан
~ ството в общината, както и на
Скупщината през 1975 както нестопанските дейности. Пред
и програма за работа за 1976 видено е да се.разгледат и
година. На сесията бяха раз редица въпроси от областта
гледани и приети и отчетите на ^ез народната отбрана, об
за работа на управлението за 
обществени доходи и Общин 
ския съд, както и задачите им 
в предстоящия период.

В отчета за работа на Скуп 
шцината между другото е из 
тъкнато, че деветмесечното 
действуване на новата скуп 
щинска система, върху деле 
гатски основи, не дава доста 
тъчно данни за комлектна 
оценка. Безспорно е обаче, че 
в този период е придобит оп
ределен опит, който създава 
възможност за оценка на но 
вата система.

Затова и работата на Скуп 
щината не.може да се наблю 
дава отделно от действуването 
на делегатската система, като 
основа на цялата скупщинска 
оистема.

ществената сигурност и само 
защита.

Това са само част от въпро 
сите, които Общинска окупщи 
но трябва да разгледа и пред 
ложи съответни решения в 
предстоящия едногодишен пе 
рлод.

А. Д.

СЕСИЯ НА ОС 

В БАБУШНИЦА причини,
— какъвто е случаят с 
бота, бе заключено, че с тоя проблем се срещат и ос
таналите обществено-политически организации в лове
нето села. Но и това ще се решава планово в един 

зависимост от материалните възмож-по-дълг период, в 
ности на общината и местните общности.

Според оценката на обществено-политическите 
Общинската скупщина семинарът е бил 

бъдещата по-успешна работа на де- 
Ст. Ст.

* РАЗГЛЕДАН АНАЛИЗА НАЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ БАЛАНСИ 
НА СТОПАНСКИТЕ И ИЗВЪН-СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

организации и 
от голяма полза за 
легатите.

Делегатите обсъдиха инякои 
текущи въпроси от своя ком
петентност.

На 11 май т. г. (в Бабушница 
се състоя дванадесетата 
редна сесия на 
скупщина. В работата й съв
местно участвуваха всички съ
вети. А и тази сесия, 
предишните, има 
делови характер.

по-
Общинската

Ст. Н.

както
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ И СЪДЪРЖАНИЕ НАподчертано

РЕГИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА 
ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Характерно за досегашния 
период, е, че делегациите о- 
бикновено се работили въз ос 
нова на програмата на Общин
ската скупщина, значи разглеж 
дани са същи въпроси. Обик 
новено не е консултирана ши 
роката самоулравителна база. 
В Скупщината делегатите са 
изнасяли становищата приети 
на заседанията на делегациите.

Общинската скупщина, как 
то на съвместните, така и на 
отделните сесии на съветите 
й, е разглеждала най-актуал- 
ни въпроси от значение за об 
щината. В това отношение ре 
довно са обсъждани анализи 
те и информациите от областта 
на обществено-политическата 
система, местните общности, 
народната отбрана, стопанство 
то, финансите, службата по об 
ществени доходи, образование 
то и културата.

Освен сесиите на Скупщина 
ната и съветите проведен е и 
общ събор, на който бе приет 
планът на обществено-икономи 
ческото развитие и бюджета 
на общината.

Въпреки обемния дневен ред, 
делегатите можаха да се изка- 

по редица въпроси, поне- Сдружаването е революционен процесжат
же материалите бяха предвари
телно раздадени.

Заслужава да се отчете, че 
главна точка бе анализа на за
ключителните баланси на тру
довите и нестопанските орга
низации през 1975 година. Бе 
посочено, че миналагодишното 
стопанисване се е провеждало 
при доста трудни условия, но 
че деловите показатели дават 
основание за по-добри дни на 
стопанските организации. Раз
бира се, най-новите стопански 
мероприятия и прилагането на 
Проектозакона за 
труд ще изискват още повече 
усилия за добро стопанисване 
през тази година.

Тези дни в Ниш се състоя 
регионално съвещание във 
връзка с основите и съдържа 
нието на Проектозакона за 
сдружения труд. В работата 
на съвещанието освен Секрета 
риата на Междуобщинската 
конференция на Съюза на ко 
мунистите, секретарите на Об 
щинските комитети в региона 
присъотвуваха и директорите 
на основните организации на 
сдружения труд, представите 
ли на Университета в Ниш, 
представители на ЮНА и др. 
Уводни изложения изнесоха 
Милан .Драгович, член на Из
пълнителния комитет на Пред 
седателството на ЦК на СКС 
и д-р Александър Фира. секре 
тар в Секретариата на Съюз 
ния изпълнителен съвет за за 
конодателство.

Милан Драгович говори за 
създаването и разпределение
то на дохода, а д-р Александър 
Фира
на самоуправителните права 
на работника в сдружения 
труд.

Бз изтъкнато, че сдружава 
нето на труд и средства е ре 
волюционен процес, който се 
га в най-жовия документ, в За 
крна за сдружения труд се 
карва чрез самоуправителмо 
о^оразумяване и договаряне. 
С тези думи Драгович очерта 
основните насоки ма Проентоза 
кона за сдружения труд като 
добави, че в него работниците 
сами трябва да уреждат свои 
те отношения. Той оцени нови 
те отношения, които се озако 
мяват като „анатомия" на отно 
шенията в сдружения труд. Но 
„анатомията" трябва да се из 
пълни с непресъхващата ак
ция на всички самоуправителни 
сили начело със Съюза на ко 
муниотите. От степента на ар 
ганизираност, от това как се

сдружения

Делегатите обсъдиха и ня
колко отчета — -на Окръжния 
съд в Пирот, на Съвета за на
родна отбрана, на Комитета по

От заседанието на Стопанската камара в Ниш
труд е необходимо самоупра 
вително организиране на сдру 
жения тРУА- А това нещо най- 
тясно свързано с осъществява 
нето и разпределението на до 
хода. Борбата за лълна афирма 
ция на новите отношения в 
сдружения труд трябва да се 
води чрез делегатско решаване 
като при това не се има само 
пред вид делегатското решава 
не в скупщините. 
Делегатският начин на реша 
ване е универсален вид 
осъществяване на самоуправи 
телните права на трудещите 
се, изтъкна д-р Александър Фи

ангажират всички трудещи се 
и граждани ще зависи как ще 
се регулират взаимните отно 
шения в сдружения труд в 
новия закон.

В днешните условия доходът 
не може да се третира като 
праано-соботвеническа катего 
рия, а като отношение на чо 
века към труда, като отноше 
ние на обществото към овое 
то имущество като се съ
здават такива отношения и 
връзки, в които трудещите се 
се обединяват върху основите 
на еднакви права и отговорно 
сти в разполагането с тези 
средства. По такъв начин до 
ходът многостранно е разрабо 
тен в Проектозакона за сдру 
жения труд 
и икономическа основа на ра 
ботническото самоуправление, 
насърчение за по-успешно и 
по-рационално отопанисване.

Дф Александър Фира в ово 
ето изложение изтъкна, че за 
да може да се говори за осъ 
ществяване на самоуправление 
то на работника в сдружения

координация на обществената
В предстоящия период рабо сФиозащита, за идейно-полити 

тата на Скупщината ще се съ ческото и професионално оспо 
стои главно в провеждане за 
дачите произтичащи от кон
ституциите на СФРЮ и СРС, 
статута на общината, резолю 
циите на Десетия конгрес на 
СЮК и Седмия конгрес на 
СКС. както и задачите произ 
тичащи от плана на общината.

Ще се направи и разгледа 
анализа за работата и по-на
татъшното развитие на местни 
те общности и действуването 
на делегациите в местните об 
щности и действуването на де 
легациите в местните общно
сти, както и на самоуправител 
ните общности на интересите.
Ще се разгледа и отчета за 
проблемите във връзка с про 
веждането на споразумението 
по настаняване на работа.

за осъществяването

собяване на делегациите и де
легатите, за работата на про
фесионалните служби към ску
пщината. Същевременно бяха 
приети и програми за работа — 
на скупщината, на отдела ма 
стопанство и финанси, на служ
бата по обществени приходи

на

и пр.
ра.Не с по-малък интерес бяха 

проследени отчетите и програ
мите на работа ма фондовете 
— за пътища, за 
дейност, за развитие на сел- 
окото м горското стопанство, 
за предпазване на добитъка от 
заразни болести, за финанси
ра ;е уреждането ма строител- 
мите места в Бабушница.

На съвещанието бе прието 
заключение във всични общи 
ни в региона — по трудови 
организации и местни общно 
сти да се организират най- 
широки разисквания по Проен 
тозакона за сдружения труд, 
за да могат принципите на съ 
щия да станат достояние на 
всеки трудещ се л гражданин.

като правна
комунална

Без съмнение един от най- 
важните въпроси ще бъде пла 
нът по средносрочно и дълго М. Ан..
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Срещи с работници от службата на сигурността

»Х№Ш НИ ВИНМИ ПОМАГАШ СРЕЩИ

»ГРИЖА ЗА АВТОРИТЕТА 

НА СЛУЖБАТА«
БРАТИСЛАВ РАИИЧ.. е роден

преди 41 година в село Дедевци — 
община Кралево. Работил 
■ството, но имал 
милиционер ...

е в стопан
ин ела ни е да стане

След като завърших вой- 
нлклъка намерих конкурс за мили
ционер В Димитровградска община. 
Някои си В канцеларията ,на ръководите

ля на II сектор, в станцията 
на милицията в Димитровград, 
беше Стоимен Митов. Митов е 
роден преди 30 години в Трън 
ски Одоровци. Завършил е 
средно училище и една го
дина е работил в родното ои 
село. След отбиване на военна 
та повинност работи като мили 
ционер-стажант в Димитров
град. Сега е ръководител на 
един от секторите в станцията 
на милицията.

Работата ма милиционера не е 
лесна. Работи се и нощно вре 
ме. Понякога работим и по 12 
и повече часа. По оняг, дъжд, 
вятър. Обикаляме голямо про
странство, нъдето конфигура
цията на терена е много ло
ша. Това ни създава редица 
трудности в работата. Освен 
това срещате се постоянно с 
хора,, някои искат и да се съ 
прот.ивяват, да се карат, да 
обиждат... В такива моменти 
ние забравяме на собствената 
ои личност. Водим сметка, че 
пред нас се намира човен, без 
оглед на моменталното му съ
стояние. А освен това винаги 
имаме на ума ои службата, в 
която работим и нейния авто 
ритет, който създаваме ние с 

Р > държанието си. Но човек, кой. 
1-— то обича работата ои е винаги 

готов да преодолее воични не- 
приятности.

| Трябва да кажа, че 
М служба има много положителни 
Щ страни. Нашите колективи во

дят грижа за почивната ни, жи 
лищният въпрос е решен на 
болшинството работници и т. н.

ва също принос в успешната 
ни работа. Мога да кажа, че 
разбирателството и другарство 
то между работниците в стан 
цията в Димитровград е на ви 
соко равнище, така че всички

имах влечение към тази
служба и желаех 
И желанието

да постъпя в нея. 
ми се сбъдна. В>зче 16 

години работя като милиционер. Пър
вите осем години бях в Поганово. Бях 
много добре приет от местното на
селение, включих се в работата, на
мерих приятели ... Всички ми оказ
ваха всестранна помощ, така че не 
почувствувах много неизбежните тру 
дности. С една дума, делихм!е добро 
и зло.

" / ■*-

■ <

Братислав Ракич — По време на осем годиш 
ната си работа в милицията мо 
га да кажа, че имам вече изве 
стен опит. Най-важното за у.с 
пеш ната ни работа е сътрудни 
чеството с населението. Без 
тази помощ и нашата работа 
няма да е много успешна. Осо 
бено с населението по селата, 
които са отдалечени от цен 
търа на общината и се нами 
рат на самата граница.

гЛ
< ■"А че имаше трудности, имаше. Нямаше ток, нямаше 

път, вода ... Но без оглед на тежките условия за работа, за
дачите изпълнявахме изцяло. В това село се и ожених, така 
че то не остана само преходна станция в живота ми ..!

...А спомням си първите години, особено 1963. През 
големи снеговалежи. Съвместно чистехме пътят, 

звахме помощ. Нямаше друг изход — селото не можеше да 
се снабдява. И не само това. Взимахме учаотие 
акции, провеждащи се в селото.

През тези години успях да се запозная с много хора 
от цялата община. Имам много приятели. Хората са добри, 
винаги готови да помогнат. Нашето сътрудничество винаги бе
ше успешно. Сега то получи още по-голям интензитет, а това 
е и най-важното условие за успешна работа. Не трябва да 
забравим, че без сътрудничество .с населението, трудовите 
хора, организациите и т.н. л нашата служба нямаше с такъв

'ЩЩШ

зчмата ока-

във всички

( тази
Сътрудничеството с Югослав 

ската народна армия и гранич 
ните застави е също един от 
важните фактори за работата 
на нашата служба. Сътрудниче 
ство с обществено-политически 
те организации и координира 
костта на нашата работа оказ

V _

Стоимен Митов

трудности преодоляваме с ус 
пех и задачите изпълняваме 
на време.

успех да изпълнява задачите си.
А. Д. А. Д.

вътрешни работи, все по-често 
организираме специални кон
троли на 1Воички участници в 
съобщенията. При това отдел
но внимание .обръщаме на те
хническата изправност на мо- 

казва Стой- 
еже-

През миналата година шо
фьорите в Босилеградска об
щина са направили общо 327 
нарушения, което относително 
е по-малко от тези през 1974 
година.

Стойкович ни осведоми, че 
и занапред най-много наруше
ния правят онези лица, които 
есе още нямат паспорт за пра
воуправление. Но също така 
един брой шофьори карат сво
ите возила с технически дефе
кти, което създава несигур
ност за всички участници в 
съобщенията.
— Имайки предвид тази 

опасност, освен редовните кон
троли, според програмата на 
републиканския секретариат за

РАЗЛИЧНА РАБОТА — СЪЩИ ГРИЖИ
Стойкович петнадесет годи

ни е милиционер, а о.т преди 
десет години милиционер по 
сигурността на съобщенията в 
Босилеградска община. Той е 
първият милиционер, който тук 
започна професионално да ре
гулира съобщенията.

За Митов, който тук работи 
седем години (веднага след за
вършването на Полувисше уп- 
равленческо училище) казват, 
че твърде отговорно и навреме 
разрешава всички искове.

През неговите ръце средно 
на месец минат и по стотици 
различни искове, които навре
ме трябва да се претворят 
донументи.

торните возила — 
нович. Той изтъкна, че 
дневно се подобрява културата 
в областта на съобщенията, 
а с това укрепва и дисципли
ната на шофьорите. Като при
мер за това говори и фантът, 
че през миналата година са
мо четирима шофьори са за- 

управляват мотор- 
возила след консумиране 

на опиртни питиета.

— Когато започнах да изпъл- ловени дав нявам тази дължност в цялата 
община имаше само 60 вози
ла, а през миналата година бя
ха зарегистрирани 470 мотор
ни возила, от които 190 леки 
кола. Постоянното увеличаване 
на жизненето равнище на гра 
жданите и модернизиране на 
местните пътища .в комуната, 
довежда и до увеличаване 

Този

ни
— Когато човек заобича своя

та професия, тогава няма 
що трудно. Според възможно
стите си, старая се да изпълня 
задачите си — хората навреме 
да се оправят, .винаги когато 

възможно. Известно ми

В. В.ни-

НА 16 МАЙ КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО
това е
е, че всеки служещ, поради ре- 

формалности има
бюрократически

Събор на братството 

и единството
броя на частните коли. 
факт убедително говори, че за 
осъществяване на пълна сигур

на съобщенията, необхо- 
е много по-организирана 

каз-

въз-дица
можност на 
начин да се отнася към хората 

постоянна оп?*'кост. ност 
дима
и по-голям а активност — 
ва Стойкович.

и това е
Наистина, често има неоправ- 

непълни искове. В та- 
положение всеки служещ

Петият по ред събор на запасните военни 'Коман
дири от Социалистическа република Македония, Соци
алистическа автономна област Косово и Социалисти- 

република Сърбия, който ще се проведе на 16 
май край Влаоинско езеро ще бъде означен с полага- 

основен камък на бъдещия почивен комплекс 
„Братство-единство". Този обект ще съдържа домчш- 
метнин и различни спортни терени.

По този начин .младежта, запасните военни ко
мандири и населението от тази част на страната още 
веднаж на дело ще заовидетелствуват братството и 
единството между народите и народностите, изковано 
в дните на славната Народоосвободителна епопея и 
продължено в социалистическото изграждане.

Обекта ще строят младежни трудови бригади, така 
Власинските 1ВОдоцентрали и др. обек

дани или 
кова
трябва да помогне на гражда- 

навреме да осъществи 
— казва Митов.

Гоше Митов шшКогато от отговорните в Стан- нина 
цията 1на милицията в Босиле- овоите права 
град поискахме да ни посочат трябва Да се отбележи, че
някого от този примерен и е теаде активен и
трудолюбив колектив, които обществено-политическия

изпълнява задачи- - кому|Ната. Сега е член
отговор, че т06щ,инокия синдикален съ

вет член на (работническия съ
вет' на Службата на вътрешни
те работи във Враня. Преди то
ва бе партиен секретар на пър- 

партийна организация 
Босилеград и на партийната 

организация в Станцията 
милицията.

ческа

нето на
в

жи-
голям успех 
те си, получихме

ГОШЕ МИТОВ. Iтова е
Този млад служещ 

цията на милицията
отговорни задачи, решавайки 
върху най-различни искове, с вичната 
които .гражданите осъществя
ват свои права. По-точно до 
него се поднасят докове за по
лучаване на оръжие, заР 
стриране на моторни иозил,а за
внасяне «а промени в />■ У . 
ти (име, фамилно име и (пр.).

С една дума, пооредством 
него гражданите стигат е А 
пир, така да се каже с Д Р 
жавата", а от начина, на : 
осъществявал- своите пр*>ва 
же да се говори за еФ44а“а
та работа и на тази държавно 
административна служба.

в Стан-

канто строиха и 
ти навред из нашата страна .

Очаква се на събора, на който ще присъствуват 
.над 30 хиляди души, реч да произнесе Милия Радова- 
нович, заместник-председател в Председателството на 
Социалистическа република Сърбия. След това ще бъ
дат положени венци на падналите в Народоосвободи- 
телката борба герои. „

Домакин на петите срещи „Братство-единство на 
Власинсно езеро ще бъде Социалистическа автономна 
област Косово.

в

ппЛОБРЯВА СЕ СИГУРНОС-
П ТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА

П° еГж-еТтр?:
Станцията 

Босилеград,
гта, а по
довия колектив на
МИОДРаГсТОЙКОВИЧ полу-

- ~ ГРЗМмежда “
М. Андонов

мо-
нн»тмм*нмннннм»и»ин*и*м****

Миодраг Стойновичнати резултата 
празнина.
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СЯЛ40УИ
ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАЕТОСТТА ДИМИТРОВГРАД

ПОДГОТОВКА ЗА ПУБЛИЧНООБСТ.ЖДАНЕ НА ПРОЕНТОЗА 
КОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУДТЪРСЯТ РАБОТА-НО 

ИМАТ ПРЕПИТАНИЕ В акция и 

Социалистическия 

съюз и Синдиката
В сравнение с 1974 година 

(когато „безработни" е имало 
1227 души) през миналата го
дина тоя брой е намален на 
1166 души. Това е официална
та статистика на Отдела за на 
станяване на работа на безра
ботни граждани в Димитров
град.

Но да се разбере същността 
колко души търсят работа е 
необходимо да посочим други 
данни. А това са данните за 
структурата на „безработната" 
ръка. И веднага да кажем, не 
без основание в определянето 
на категорията „безработни” 
сме сложили кавички. Защото 
мнозина от тях имат препита
ние най-често в селското сто
панство, а се числят към без
работните в службата по на
станяване на работа.

Характерно е, че най-голям 
брой търсещи работа са без 
необходимите 
(760 души, от които 490 са же 
ни). Веднага след тях са полу- 
квалифицираните (164 души, от 
които 121 жени), а след тях се

намират със средно образова
ние (145 души от които 96 же 
ни). Касае се главно за гимна
зисти без определено специ
ално занаятие.

Да напомним, че през 1975 
година работа са намерили 
250 или 0,22%, от които 139 са 
били заети на временна рабо
та. Процентът на новоприети
те на работа е скромен: 
0,090%, при което 35 души са 
включени в стопанството на 
други общини.

А ако си послужим със све 
дения от плана за обществе
но-икономическо развитие на 
Димитровградска община за 
тази година, те говорят за на
маление на промишлените ра
ботници с три души! Действи
телно цифрата не е „внушител 
на", но тя отразява сегашното 
състояние по отношение проб
лема на заетостта на работна
та ръка.

В най-нъси черти то може 
да се предаде по следния на
чин: поради износеност на ма 
шините и производствените

съоръжения димитровградското 
стопанство не приема нови ра
ботници!

Веднага да посочим, че съ
ществува обществен договор 
по настаняване на работа. 
Оценява се, че нашите трудо
ви организации не са използва 
ли благоприятните кредити за 
развитието на предприятията, 
средствата за партиципация 
при приемането на стажанти и 
получаване на безвъзвратни 
средства при настаняване на 
работа на трудови инвалиди.

Следователно оттук произти 
ча обстоятелството, че на ди
митровградското 
липсва инициативност, тоест 
предприемчивост, характерна 
за развиващите се среди.

За да ускори разрешаване
то на този проблем Службата 
по настаняване на работа ор
ганизира семинари, курсове и 
други видове специализация на 
кадрите без квалификация, ка
то по този начин съдействува 
за приемането им на работа.

От друга страна и помощи
те, които оказва на действи
телно безработните целят — 
хората да не останат без ос
новни средства за препитание.

В момента струва ни се, че 
е необходимо да се установи 
точно кой се нуждае от рабо
та, да се открият трети смени 
в промишлените предприятия 
(в някои вече има), да им се 
обезпечат оборотни средства 
за да се интезивира производ
ството.

Едва тогава, канто се отчита, 
може да се говори за нараства 
не броя на заетите лица, и то 
главно в материалното произ
водство.

ССРН ще формира политиче 
ски актив, който на местните 
организации на Социалистиче 
ския съюз, делегациите, земе 
делските кооперации и т. н. 
ще оназва необходимата по
мощ. Оовен това ще се орга 
низират и отделни разисквания 
върху определени части на 
Проектозакона за сдружения 
труд.

Акционна програма прие и 
Общинския синдикален съвет. 
Със същ ата бяха запознати и 
председателите на първичните 
синдикални организации, които 
се грижат за успешното провеж 
дане на публичното разисква 
не. В програмата на синдиката 

изтъкнато, че публичното об 
съждане на Проектозакона за 
сдружения труд организирано 
трябва да се води във всички 
основни трудови и сложни ор 
ганизации на сдружения тРУД 
и трудови общности. А това е 
съставна част на съвкупната 
дейност на синдиката и остана 
лите организирани обществени 
сили за осъществяване на Нон 
ституцията.

Задачата на органите и орга 
низациите на синдиката, спо
ред програмата между другото 
ще бъде и да се борят работ 
ниците най-широко и най-ма 
сово да участвуват в публич 
ното разискване.

Със своите предложения те 
трябва да допринасят в бъде
щата борба за провеждане в 
дело на Конституцията.

След Общинския комитет на 
Съюза на комунистите, Пред 
содателството на Общинската 
конференция на Социалистиче 
ския съюз, канто и Общинския 
синдикален съвет в Димитров 
град приеха акционии програ
ми за провеждане на публич 
ното разискване върху проек 
тозакона за сдружения труд.

На заседанието на Председа 
гелството на ОК на ССРН бе 
подчертано, че е необходимо 
Социалистическият 
организира широка обществе
но-политическа акция във вси 
чки среди, относно във всич 
ни местни общности, самоулра 
вителни общности на интере 
сите и прочие. В това отноше 
ние специално внимание ще 
се обърне върху обсъждането 
на проектозакона на село и за 
целта трябва да се мобилизи
рат творческите сили в тези 
среди. В тях всъщност трябва 
да се дават мнения и предло 
жения за уреждане на самоу 
правителните отношения на се 
ло, в състава на съвкупните 
самоуправителни социалистиче 
ски отношения.

Публично разискване ще бъ 
де организирано в две фази. 
Първата ще се състои в запоз 
наване с решенията от проек 
тозакона и в критически ана
лиз на собствената практика. 
А след това ще се дават и 
конкретни предложени за из 
намиране на най-подходяци ре 
шения и мерки.

За успешно провеждане на 
публичното обсъждане ОК на

стопанство

съюз да

нвалифкации
ч

ЖИЛИЩНИ ПРОБЛЕМИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

сдружени средства 

нови квартири
Снупщината на Самоуправи- 

телната общност на интересите 
за жилищно дело, на проведе 
ното неотдавна заседание взе 
няколно важни решения, има 
щи за цел да се ускори обще 
стаеното жилищно строител
ство е Босилеград. Тази необ 
ходимост е крайно очебиеща, 
защото през последните десет 
години тук не е построена 
нито една обществена жилищ 
на сграда. По същото време 
над 50 семейства в Босилеград 
се намират в трудно жилищно 
положение, защото нямат нито 
обществени, нито частни квар 
тири.

Ето защо най-висшият самоу 
правителен орган на тази об 
щност предлага от 1 януари 
1976 до 1980 година, всички 
стопански и трудови организа 
ции в комуната да сдружат 50 
на сто от собствените си сред 
ства, необходимо е самоупра 
не да се финансира изгражда 
нето на обществени жилищни 
сгради. Според финансовите 
изчисления по такъв начин го

дишно биха могли да се строят 
най-малко по осем квартири. 
При положение стопанските и 
трудови организации самостоя 
телно да ползват средствата си 

строителство
Ст. Н. А.Д.

за жилищно 
такъв ефект не може да се 
постигне. Впрочем, това нещо 
потвърждава и досегашната 
практика.

С оглед на тези обстоятел
ства, необходимо е самоупра 
вителните органи в трудовите 
и стопански организации да да 
дат пълна подкрепа на предло 
жението на самоуправтелната 
общност за квартируване за 
сдружване на средствата.

БАБУШНИЦА

По-бавен ръст на дохода 

от този в РепубликатаТрябва да се отбележи, че 
самоуправителната общност за 
жилищно дело полага големи 
усилия през тази година да се 
построи жилищна сграда с 10 
квартири. За тази цел тя раз 
полага с 1,4 милиона динара и 
разчита чрез кредити да обез 
печи още 1 милион динара.

Стопанската дейност в изми
налата година в Бабушнишка 
община се е развивала три 
сложни условия на отопаниова- 
не. Постоянни нейни спътници 
са били нестабилен пазар и ви 
сок ръст на- цените.

щественият продукт в стопан
ството е увеличен според зак
лючителния баланс на 1975 го
дина спрямо предишната годи
на за 21,8 на сто.

ние със същия период на ми
налата година.

През 1975 година една от 
особеностите на финансовите 
резултати е увеличение на раз 
ходите за реклами и репрезен- 
тации за 38,8 на сто, докато 
заплащанията на командировъ
чни добавки са по-високи за 
9,7 процента. Само една основ 
на организация на сдружения 
“РУД —■ Горската секция, е 
стопанисвала със загуби в стой 
ност от 677 хиляди динара. Вед 
нага обаче трябва да изтъкнем, 
че тези загуби са погасени от 
различни извори на организа
цията на сдружения лгруд. Ос
таналите стопански организа
ции са стопаниовали с положи 
телни резултати, въпреки че не 
може да се говори за особено 
високи делови резултати.

Очаква се, че новите зако- 
н©предписания е областта на 
покупко-продажбата, както и 
разискванията по Проентозако 
на за сдружения труд, да на
сърчат стопанската дейноот в 
общината.

Дял от дохода, който се раз
пределя в организациите на 
сдружения труд в стопанство
то, е увеличен за 19,1 процен
ти. Икономичността през 1975 
година е останала на същото 
равнище, както в предишната 
година.

В. В.
Нато се наблюдава-,- финан

совите резултати в заключител 
ните баланси за 1975 година, 
според Сведенията на Служба
та по обществено счетовод
ство, може да се заключи, че 
те номинално са по-малки в 
сравнение със предишната го
дина , а по-неблагоприятни от 
състоянието на деветмесечие-

ПРИЗИВ
Редакцията на В. „Братство” подканя ра- 

Редакцията на в. „Братство” подканя ра
ботниците — непосредствени производите
ли, гражданите, специалистите и всички за
интересовани лица да се включат в разисква
нията по Проектозакона за сдружения труд 
с писма, статии, мнения, предложения и пр.

Страниците на в. „Братство” винаги са 
открити.

Стопанството на общината 
реализирало общ доход през 
изтеклата година 222,7 милио
на динара повече в сравнение 
с 1974 година, което представ
лява 37,6 милиона-динара пове 
че стволкото през 1974 година. 
Средният личен 
панството на Бабушнишка об-

е

то.

Общият доход е увеличен за 
20,3 на сто, дохода за 20,1 на 
сто. Доходът на стопанството 
в общината бележи по-бавен 
ръст в сравнение с осъществе 
ния ръст в републиката. Срав
нявайки тези резултати .с шест 
месечния баланс на стопанисва 
не ръстът на прихода и дохода 
е по-малък за 11,7 на сто. Об-

доход в сто-

щина възлиза на 2084 динара 
и тредотавлява увеличение за 
23 процента, но реално е по- 
малък за 0,5 на сто

Очакваме сътрудничество!
Редакцията

в сравне-
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ЖЕЛАНИЯ НА БОСИЛЕГРАД СКИ ЗЕМЕДЕЛЦИПризив до одоровчани и 

гуленовчани — преселници ПЕРСПЕКТИВИТЕ СА В 

СДРУЖАВАНЕи Гуленовии ПР„? ЩНОСТ В селата Височ«и Одоровци Гуленовци реши да построи пътя до тези две села.
нна възмст 1 , СИ (че хората ТУК “ на преило- 
зи села ’ Р А МЛадите'зарад бъдещето на те-

Според собствени сили — хората ще отделят
шТЧло6оовоСТВа (ЧРе3 МеСТН0 самоо6"агане), ще вло жат доброволен труд, за да построят

о естествено »— парите недостигат.
Ьто защо се обръщат нъм 

и гуленовчани

Повече от 80 ■на сто от на
сея е1Нието в Босилвградена об
щина овоя поминък оситу.рява 
от земеделието, а по-специал
но от животновъдството. И за
напред тези отрасли ще бъдат 
главен източник на доходи на 
хората в босия вграденото село. 
Затова есе по-често обществе- 
но-политиче ски те 'органи з а ци и 
и Общинската скупщина тър

сят най-перспективните пътища 
за по-нататъшното развитие на 
тези важни отрасли на селско
то стопанство.

Как частните земеделски про
изводители виждат овоите въз
можности, какво предлагат л 
от кое не са доволни? Срещ
нахме се с трима от три босм- 
лвградени села и ето мненията 
им:

Агрономипътя.

всички одоровчани 
преселници в Димитровград, Пирот и 

други градове във вътрешността 
с доброволни парични дарения.

Пътят ще ползват те, техните близни и родители, 
^ащото много е по-удобно да се дойде 

кола, с автобус и други превозни 
отнолното по разбит път.

Желающите да помагнат 
сят сумите на тенуща сметна:

да помогнат акцията СТОЙНЕ КОТЕВ, земеделец от 
Груинци: — Почти 50 години 
се занимавам със земеделие. 
Това е главната ми професия, 
с която ооигурявам поминъка

с лени 
средства по-хубав,

акцията

62820-846-500021 СДК Димитровград 
с обозначение „За строеж на пътя до В. Одоровци и 
Гуленовци”.

да вна-

БОРИС ВАСЕВ, земеделец от 
Бранковци: — Имам 50 декара 
имот и отглеждам 8 овце и три 
крави. Мога да нажа, че има 
условия да удвоя добитъка, но

при положение по-бързо да се 
решават някои от наболелите 
въпроси е тази област. Напри
мер нямаме достатъчно живот
новъдна храна, а негодните за 
обработване площи предлагат 
извънредни условия за създа
ване на изкуствени ливади. По- 
родистият състав на добитъка 
е лош и това досега е било са
мо наш проблем.

В разрешаването на тези и 
други въшроои особена актив
ност очакваме от новосъздаде
ната организация за селскосто
панска дейност. Впрочем зато
ва селскостопанските произво
дители и трудещите се и гла
сувахме за обединяването на 
трите в Босилеградско земе
делски кооперации.

Поради досегашната несигур
ност в земеделското л живот
новъдното производство се на 
лагаше да ооигуряваме по
минъка най-често със сезонна 
строителна работа.

ОБЗОР

Къде се възможнос
.I

Босилеградсна община разполага с 16 хиляди хек 
Тара обработваеми площи, от които само хиляда хекта
ра са обществена собственост, а останалите са частни 
Тази пролет, както и <в предишните години, почти една 
трета от тази площи са останали необработени. Другите 
са засети с ръж, овес, ечемик и незначителна част с 
пшеница и царевица.

Участието на- обществения сектор в земеделското 
производство в Босилеградсна община е все още незна
чително. Причините са многобройни, между които по
вече са от обективен характер.

В случая, Ооновната организация за селскостопан
ска дейност в новообединената стопанска организация 
в Босилеград, която отскоро действува вместо бивши
те три земеделски кооперации, има твърде сериозни 
задачи в тази област. Тя все още не разполага с необ
ходимата механизация, а финансово-материалните й 
възможности за осигуряване на по-значителни капита
ловложения ,за развитие на земеделието — са все още

-
Стойне Котевщ Ь::%

В нашето село са налице ус
ловията за организиране на съ
временно земеделско произ
водство. Дори и за прилагане 
на съответна механизация. Раз
бира се, тези изгоди ще изпол
зваме ако се свържем със 
селскостопанските организации. 
Например, не знаем точно за 
кои култури има най-добри ус
ловия за отглеждане и нак то
ва да се осъществи, кои мине
рални торове да използваме, 
накви агротехнически мерки да 
прилагаме и др. Ето защо агро
номите трябва по-често да бъ
дат в селата, вместо в канце
лариите си.

Убеден съм, че няма нита 
едно земеделско домакинство 
в нашето село, което да се от- 
наже от сдружването, коопери
рането й сътрудничеството със 
селскостопанските организации. 
Но воичко това изисква 'пълно 
ангажиране, което досега лип- 
езаше.

>
%ШШ
Шт
Борис Васев

Специализация
скромни.

С оглед на тези факти, отговорните в тази основ
на организация трябва да предприемат конкретни мер
ни, за да се ускори развитието на земеделското произ
водство, което непосредствено ще въздейстува и върху 
социалистическото преустройство на босилвграденото

шето село има извънредни усло 
вия за отглеждане на тютюн, 
ечемик и някои други култури. 
Най-лесното е да произвеждаш 
само една, но под условие да 
бъдеш сигурен, че ще има пла
смент за нея.

С .помощта на новата селсно- 
организация в Бо

силеград трябва да се органи
зираме така, та в 
ството наистина да изпълява- 
ме наличните условия и 
можности. Във всеки 
съм готов за сдружаване с та
зи стопански организация, но в 
това отношение все още няма 
никакви инициативи.

село.
В програмата за работа през тази и идващите 

години, своите перспективи тази стопансна организа
ция обосновава на масовото сдружаване на средствата 
и труда с частните земеделски (производители. Това 
ще се постигне с нредитирзне на земеделокото произ- 

необходимите средства ще се обез-

■ / (-м стопанска

производ-1 т
водство, за което

П6ЧаТ В^лучаг^се Раз^^а^ааваЛдеЛдИВдрТ^°уеВ°потю-
Щ ШШ въз-

моментIIтаВИи0дрЯОзбаИкоитоУ съществуват благоприятни условия 
Боои^прадока община. Планираните изчисления по- 

казват чесамо чрез масовото производство на посоче 
."ужурни можеда се осигури сигурен поминък на 
повечеУ от половината земеделски домакинства в ному

■?

й

в

В. В.

мата. втора важна насока на Организацията за селсно- 
стопансна дейност ще( бъде^ Увелаче®“и е' ,най.Важ«ото
изводство на фуражната б . нд Ж|И|Вот0въдство-
предусловие за успешното н, „поизводство на зърне
те. По-точно, всични неге^за*»™™, д шкустеени 
•НИ култури парцели ще А ока^ва че .изкуствено за- 
ливади. Д ос егашйият о т ® ' мероприятие което
^Ботлеградсна ^бщина донася виеепи^добив.^ Досега

в^°ГГГсТен^-тСм^еДда бъде твърде ви-

■сок.

Димитър Стойков

ДИМИТЪР СТОЙНЕВ, 
делец от Рибарци: — Всички 
наши надежди са в подобрява
нето на
селското стопанство. Обработ
вам 50 декара имот, като про
извеждам от воичко .по-малко. 
Също така отглеждам едър и 
дребен добитък, имам пет нра
ви, но ме зная накво да правя 
с млякото. Воичко това търси 

има
ло-мално работна ръка. Ето 

защо се застъпвам за специа
лизирано производство с при
лагането на съвременни меро
приятия, което ще донесе по- 
гол еми добиви. Например в на-

земе-

живртновъдството и

в

Решителна роля ■ !вГд”™ъХ«
Босилеградсна ^Ш'ст|Р и коопериране между 

и чрез постоянно «ътрумни ®елсностопанС1|а дейност и 
Ооновната организация страна и промишлено-
частните производители от Р^ ^ такъв начин
.ърповоните ^ганизации, от сигурност при

селскостопански

ммого работа, а на селоство в
все

може да се 
частните

производители.
ВВ.

Мостът при Т. Одоровци „оча нва" асфално шосе.
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тКД СТР4НМЦАIII
ЗАПОЧНАХА РАЙОННИТЕ ПРЕГЛЕДИ В ДИМИТРОВГРАДСНА 
ОБЩИНА Тази пролет в Дими

тровградска община бе 
разгърната широка за
лесителна анция. Движе 
нието на младите горани 
— обхванало всични ос
новни и средни училища, 
трудови организации и 
ведомства, придоби ха
рактер на всеобщо дви
жение за качествено из
менение 
среда. А резултатите са 
безспорни — на няколко 
хиляди хектара се изви
сяват и растат нови бо
рови и акациеви гори,на 
пълно успели да спрат 
ерозията в отделни мест 
ности на общината.

Празник на младостта 

в Трънски Одоровци
на околната

си дудова девойко". По този 
начин тя се'класира за участи 
тето в централната програма 
на „Майските срещи" в Дими 
тровград. Освен нея в програ 
мата в Димитровград ще уча 
ствуват и Тодор Геров от Трън 
ски Одоровци с песента „Орал 
дедо, що ми орал", Стана 
Алексова от Куса врана с на 
родна песен „Я запей Станке", 
както и танцовите състави на 
основните училища от Трънски 
Одоровци и Куса врана. Меж 
ду рецитаторите домакините 
също се показаха като най-до 
бри. Те, учениците от основно 
то училище в това село, спе 
челиха първо място с рецита 
ла „Празник на младостта”.

За пръв път, в районните 
прегледи, бе организирана и 
изложба на ученически работи, 
от областта на техническото и 
изобразително възпитание.

По този начин, миналата сед 
мица, започнаха традиционни 
те районни прегледи, ноито се 
проведоха за жителите от юж 
ната част на общината. Същи 
те бяха масово посетени и 
проследени с голям интерес 
от местното население и гости 
те от съседните села.

В неделя, на 16 май, ще се 
проведат и районни прегледи 
на младежта и пионерите от 
Висок и Забърдието — в Сми 
ловци, както и на пионерите 
и младежта от крайградските 
села и район Долна Невля — 

Желюша.

За жителите от селата Трън 
ски Одоровци, Поганово и Ку 
са врана 9 май измина в знак 
на младостта. Именно, този 
ден, в рамките на тържествата 
по повод Деня на победата над 
фашизма, Деня на младостта 
и рождения ден на другаря Ти 
то в Трънски Одоровци се про 
ведоха масови спортни и кул 
турни състезания, в които уча 
ствуваха пионерки и пионери, 
както и девойки и младежи 
от тези села. Всъщност това 
бяха районните прегледи на 
населението от този край, в 
които най-гол ям успех пости г 
наха представителите на дома 
кина — Т. Одоровци.

Първите места в състезания 
та по хандбал, волейбол и ат 
летските дисциплини — тлас 
кане на гюле, бягане на 100 
метра и скок в дължина — за 
еха пионерите от Трънски Одо 
ровци.

От младежите, в състеза
нията в същите дисциплини, 
най-добре се представиха спор 
тистите от Поганово. Те спече 
лиха първите меота в състеза 
нията по хандбал и в атлетиче 
ските дисциплини — бягане на 
сто метра и скок в дължина.

Залесяване

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОНОЛНАТА СРЕДА

Залесяването - най-ефикасният метод
чно отсрочили, за няколко ча
са, колкото продължи акцията 
по залесяване.

Сетне статистическата отче
ти ще на каква площ е свър
шено „попълването", колко но
ви хектара голини са залесе
ни, колко хектара нископродук 

гори са подменени ... 
Статистиката са цифрите, а за 
цифрите сме приели да казва 
ме, че са „сухи и студени".

Обратно, за акцията на коя- 
то присъствувахме, може да се 

че е „топла", защото

миналогодиш-че виждат как 
ция труд сега расте в млада 
борова гора.

Залесителната акция, която 
се проведе неотдавна, бяха съ 
вместно организирали Съюза 
на синдикатите, Социалистиче 
ския съюз и Съюза на кому
нистите з Димитровград. В ран 
ните утринни часове работници 
те от димитровградските про
мишлени предприятия, които 
не работеха тази събота — 
„Тигър" („Димитровград"), Сто 
чар", Здравния дом, Митницата 
и други ведомства — общо над 
250 души — отново залесяваха 
„Нешково”.

Миналата година тук на съв
местна работническо-младежка 
акция бяха залесени няколко 
хектара голини и не всички 
фиданки се приеха. Този път 
„грешките" се поправяха, и то 
струва ни се доста успешно. 
Може би усърдието, което 
сега прояваваха работниците 
извираше пряко от радостта,

Трудно е да се предаде ка
кво изпитва човек, ногатр гле
да как неговия труд връзва 
плод. Макар че в цифри не мо 
гат да Се изкажат хектарите — гивни 
в „поправката" са засадени ня 
колко хиляди борови фиданки.
Всички са убедени, че тоя път 
дръвчетата ще се прихванат. А 
това означава — хубава боро
ва гора в местност, която годи
ни наред пустее.

отчете,
целия този полу-ден измина в 
бодро настроение на няколко 
стотин души, с едно вътрешно 
удовлетворение, че се изпълня 
ва благородна задача, че се 
създава красота. А когато се 
създава красота — равнодушие

Отсреща изправят ръст ви
соки борове, засадени преди 
няколко години. Навярно л това 
е още едно насърчаващо „об
стоятелство", което мами хора 
та да излезнат и да залесяват. 
Защото тази събота мнозина 
от тях имаха и домашни рабо
ти, но бяха ги оставили, по-то-

Все пак най-голям интерес 
част на съпобуди културната 

отезавията. Най-масово и най- 
успешно в тези състезания се 
представиха домакините. Така 
например Милованка Митова, 
ученичка в трети клас на ос 
новното училище в

няма.
Трънски

Ст. Н.Одоровци, спечели първо мя 
сто за най-добре изпълнена би

А. Д.това народна песен „Вечерала
КОМЕНТАР

КОГА ДИМИТРОВГРАД ЩЕ 

ПОЛУЧИ ПЛУВЕН БАСЕЙН?
ПРОБЛЕМЪТ за басейн в Димитровград ва, нолкото и хубава и да и в реда на не- 

1Нигго е скорашен, нито може да се каже, щата да е — се порваля. Така се случи и тоя 
че засяга една отрунтура. Той същевреме- път. Много ведомства отказаха да отделят 
нно е и образователен (според закона за част от средствата за строеж на толкова 
ооновно образование всенй ученик, завър- необходим ч полезен обект, 
шил ооновно образование трябва да знае Младежите са сила, с която трябва да 
да плува), физкултурен, комунален и мла- се разчита при провеждане на каквато и 
дежки. Струва ни се, че най-добре ще бъ- да било акция. Ето защо в момента искаме 
де ако то окачествим като МЛАДЕЖКИ. . да подчертаем, че плувният басейн трябва 

Защото е сегашния >момент младцте ди- да стане грижа преди воичко на младежи- 
митровградчани наистина няма къде да се те, а с(етне и на останалите фактори. С ед- 
окъпяг през летните дни, без да се изло- на дума — на всички: младежта, синдика- 
жат на неочаквани повреди и подобно. тите, комунистите, трудещите се, училища- 

Общността по физическа култура в об- та... 
щината разполага о известни средства — Единствено ако така се схване, строител- 
към 250 хиляди динара. Еотетствено — то- отвото на плувен басейн може да се из- 
ва е малка сума, за да се реши един тол- пълщг. Още повече, че вече идеен проект 
нова важен проблем. Но обфността за физ- съществува и ,че той напълно съответству- 
нултура има и свое предложение как тоя ,ва на изискванията за. съвременни обекти 
проблем да се реши. от такова естетство.

Наистина досега, ©овен частен интерес, Първоначалните неополуки никак не би- 
опити проблемът да (се издигне на обще- ва да бъдат разочарование за радетелите 
ствано равнище, «е особено много е напра- на ноито при сърце ,е изграждането на плу^ 
вено! А възможностите са твърде широки. ,вем басейн. Напротив несполуките 
Димитровград, ,като вече оформящ се про- м,о доказателотво, че трябва да се тоъгне 
мишлйн център, се нуждае от почивжмгъз- 0т друга основа. А тя е — да се заинтеое- 
становителен спортен център. ;суват воични: и мало и голямо

синдикатът разгърна известна инициати- Накрая да.кажем, че за тази година ще 
ва част от средствата за регрес да се от- бъде достатъчно ако акцията .въвлече мй- 
деляг за изграждане на реакретивно-спор- компетентните, ако събуди мнтооГс сред 
тен център, ,като «ри това, предимство се най-отговорните А а предстоящия период 
даде на строител отвото на плувен басейн, съвсем малко усилия щГ^аТнеобходи
наНИ(поГГа ’НаИ0™1На заотужава В№ средствата да се Уединят! да 
на [похвала. търсят Ванкови нредити и ^

Но отдавна известна истина е, че без обект да се построи, 
предварителна подготовка всяка инициали- <.

От миналогодишното 25-маисно тържество

Милна ХРИСТОВА

оптимистично
Изпращам топъл поглед нъм вас 
и искам да го разберете... 
Колко голям е, нараснал

I— почувствайте го.и тежък
И дял си вземете, за да не сещам 
огромна тъга, че ви оставям...
Всяка есен, ногато отивам 
далече в света, опиянена 
от вашата песен —
В мисли поне малко да зърна

дом (в улица до класната стая 
— тъй като зная — 
тук дето за пръв път очите 
са доноснали прелестта на дните 

мечтите!

са са-ще се върна!пак

своя

и за пръв път полетели 
По неизвестни и дълги коридори,

се по- 
накрая самият

които аз намерих своя път, 
в хубави родни простори, 
дето

в

ще цъфне родният нът! Ст. Н.
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ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА 0БРА30 ВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА РА БОТА

Широки разисквания в 

Босилеградска община
Просветните работници в Бо 

силеградска община твърде се 
риозно и задълбочено 
кват тю проектопрограмите за 
образователно-възпитателна
бота в основните училища, из 
готвени 'върху Единните основи 
за основно образование е Со
циалистическа 'република Сър
бия. За това най-добре говорят 
множеството срещи на акти
вите на преподавателите в ра 
йонните и централното учили
ще в комуната.

На 8 май в централното ос
новно училище в село Бистър 
преподавателите по български 
език а литература и началните 
училища в състава на подве
домственото училище обсъди
ха проектопрограмите за обра
зователно-възпитателна работа 
по роден езин във всички кла 
сове на Основното училище и 
програмите за такава работа в 
началните класове до 4-и клас 
по останалите предмети.

Такива разисквания се про
ведоха и в основното учили
ще „Георги Димитров" в Боси 
леград на 10 май, а на 11-и май 
в село Долна Любата се сре
щнаха началните учители и лре 
подавателите по български 
език и литература от централ
ните училища в селата Горна 
и Долна Любата. Преподавате
лите пък в горнолиоинекото 
централно училище обсъдиха 
проектопрограмите на събра
нието на актива на преподава
телите по роден език и начал

ните учители на 12 май т. г. 
Разискванията

но^възпитателна работа по бъл 
гарени език се приема с незна 
чителни забележки.

Днес, на 14 май т. .г., във. 
Враня в Просветно-педагогиче
ския институт се провежда за 
седание на просветите инслек 
тори във Бранени регион и ди 
ректорите на * основните учи
лища От този регион. На това 
заседание ще бъдат резюми
рани всички забележки, след 
което ще бъдат доставени на 
Просветния съвет в Социалис
тическа република Сърбия. Но 
мисиите към този съвет, за

дължени за изготвяне на про 
грамите по отделни предмети, 
ще дадат конкретно проекто
предложение, което трябва да 
се оз ако ни от Просветния ре
публикански съвет.

по проекто
програмите за образователно- 
възпитателна работа не се ог
раничават само на отделни ко 
муни.

разпе

ра
Прооветно-педаготчес- 

ният институт във Враня орга
низира «а 1,1 май т. г. среща 
на преподавателите по биоло
гия, математина, история, гео
графия м руски език, на която 
среща бяха обсъдени програ
мите за образователно-възпи
тателна работа тю тези пред
мети. Срещата се състоя в Сур 
дулица и в нея взеха участие 
преподавателите от три те об
щини — Босилеград, Сурдули- 
ца и Владичин хан.

Както узнаваме от просвет
ния инспектор в Босилеград 
— Любен Рангелов, предложе
ние-програма за образовател- В. Богоев

ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗО ВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ «Половин столетие общуване 

с глината«ОБСЪЖДАНЕ НА 

ПРОЕКТОПРОГРАМАТА Под това заглавие Музеят на Понишавието в 
Пирот откри изложба на керамика на известния май
стор БОРИВОЕ КОСТАДИНОВИЧ От Пирот. Изложбата 
бе открита на 10 март и поради големия интерес на на
селението е продължена и до края на май т. г.

Боривое Ностадинович е роден в Сувидол край 
Пирот. С грънчарство се занимава след Първата све
товна война. Своя занаят е усъвършенствувал в Сплит 
Пожаревац и Нои Сад при известни майстори-грънчари.

Участвувал е на много изложби в страната. В 
своите творби е запазил самобитността на грънчарското 
изкуство от Горно Понишавие.

За ония, които не са видели изложбата досега 
имат шанс това да направят до края на месеца. (Музея 
на Понишавието — Пирот).

резултат на едногодишно рази 
скване в училищата и специа 
зираните институти, занимава
щи се с въЗпитателно-образо 
вателната . дейност.

Характерно за проектопрогра 
мата е, че освен възпитателно- 
образователните цели, обра
ботва и определя оперативни 
задачи. С това се обезпечава 
линейно програмиране и нуж 
пата корелация. Именно, црлта 
е отстраняване на излишните 
в досегашната програма енци- 
клопедизми. иоторицизми и 
други ненужни работи, които 
са обременявали децата.

Основното училище „Маша 
Пи яд е" започна също. об
съждането на този проекто 

на Любата и училищата в Би- документ. Най-напред върху 
Босилеград и Горна Ли- програмата е разисквал Учи- 
Седалището за послад- ллщният съвет. Но с оглед

ните би било в Босилеград. обемността й, обсъждането е
Разбира се, че това е част- продължило с индивидуално раз

но мнение на просветен работ глеждане на програмата,
ник. Но действително по този всеки преподавател се запоз 

,начин значително ще се подо- нава с областта на предмета, 
бри метариалното и финансо- който преподава. Забележките 
во положение. Същевременно във връзка с програмата, пред 
далеч по-добре ще се изпод- ложенията за изменения и до 
зваг професионалния състав, пълнения на същата и т. н. ще 

преподавателите-спе- се разгледат от методическите 
по отделни предме- активи в основното училище.

Накрая, всички забележки и 
предложени допълнения ще 

Учителският

Неотдавна започна публично 
то обсъждане по единната 
програма на възпитателно-обра 
зователната дейност в основ
ните училища. Тази програма, 
на Просветния съвет на СР 
Сърбия, обща за всички оонов 
ни училища в републиката, е

МНЕНИЯ

Не е ли време за интеграция на 
основните училища в 

Босилеградска община?
СРЕЩА НА УЧИЛИЩАТА НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ 
В РУСКИ КРЪСТУР

Манифестация на 

братството
Навсякъде във вътрешността 

на страната, а неотдавна и в 
Димитровградска община, се 
върши интеграция на основни
те училища.. В печата неведнаж 

положителните 
страни на една такава интегра-

стър,
сина.

а
се изтъкнаха

ция. „Пей, мила земьо на света^— 
златният ти век цъфти сега" и 
„Братски прегърнати към бъ
дещето вървим”.

В тазгодишната Среща на 
училищата ще вземат участие 
основните училища: „Алексан
дър Алексич — Аца" от гра
да-побратим на Димитровград
— Александровац Жупски, „На 
родни герои" — Чантавир, „Мо 
ша Пияде" — Димитровград, 
„Мазлом Крупсна" — Джако- 
вица, „Млади поколения"^ — 
Ковачица, „Иво Лола Рибар" — 
Кръстур, „Станика Радовано- 
ванович — Цана”, „Вук Кара- 
джич" — Пирот, „17 ноември"
— Призрен, „Матия Губец" — 
Таванкут, „Моша Пияде" — Уз 
дин и „Петро Кезмяк" — Рус
ки Кръстур. С други думи в 
срещата ще участвуват сърби, 
унгарци, българи, албанци, тур 
ци, румъки, хървати, мюсюл
мани, словаци и руоини.

Традиционната среща между 
училищата на народа и народ
ностите в СР Сърбия ще се 
състои в Руски Кръстур (Вой 
водина) на 15 и 16 май тази 
година. Както и в предишните 
години, училищата-участници в 
„Братското хоро" подготвят 
програма в рамките на тради
ционно установената тема 
„Обичаме отечеството си и 
всичките му братски народи”.

Тази година форми на изява 
са: литературно творчеотво на 
ученици, изложба на художе
ствени творби и художествени 
фотографии, „Колко познавам 
— толкова обичам своето оте
чество", „Да играем, да пеем”
I културно-забавна програма), 
спортни срещи, печатане «а 
вестник ,/Срещи", брошура 
„Братство и единство”, посеще 
,ния, литературни срещи, лите
ратурни срещи, летувания и 
пр. С една дума — всестранна 
и богата изява на братството 
и сплотеността на младите.

Да напомним, че воични учи 
лища (на роден език) са обна
родвали конкурс за най-хубави 
стихове и проза под заглавие

В момента на територията 
на Босилеградска община има 

централни ■ осмокласови 
училища. Две от централните 
училища се намират на разсто 
яние само -от около 5 килрме- 
тра — Горна и Долна Любата. 
Условлягга за работа нито в 
едното, нито в Другото основ
ни училища са добри. Липсва 
обордуване, кабинети, шала 
достатъчно нагледни средства, 
“ помещения

пет
относно
циалисти
ти.Считаме, че най-рационално 
ще бъде да се открие интер
нат в Босилеград и временно 
се настанят в него пътуващи- 

отдалечените села уче- 
учениците, където се- 
само по 4-—6 ученика,

Г~”Р5Е Дигерялгона вече» зо
в. сюннович

отново 
след това същите ще 

в Републи

разгледа 
съвет, а
бъдат представени 
канския просветен съвет.

А. Д.те от 
ници и 
га ималипсват жилищни 

за преподавателите, нямат прав 
на служба, накто: и финаноови 
специалисти.

Освен това няма
ти-преподаватели по .музикално 
и изобразително 
ва отношение 
Бе положението _
но есе пан и то не е образцо
во обзаведено. ......

С ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧИЛИ
ЩАТА може да се 
много неща.

■

■елеци алис-
ученици
учебното дело в цялата

ЛНРаГеДКас°^Нав Босилепрад 
трябва час по-снсро да се от 
крият и отделения за предучи 
К образование и възпита 
кие, като подготвителни за де 

детската градина.
че това е само

По повод 100-годишнината от 
рождението на великия юго
славски писател Борисав Стан 

Библиотеката към Кул-

мално по-добро
,в Босилеград.

кович,
турния Център в Димитровград 
организира литературна вечер. 
За делото и живота на този 
извънреден пресъздател на ста 
оо Враня говори Томиелаа Га- 

-- по югослав-

ца в

еднГГеТе без претенции за
-еобхватност, а^езмо, дааРаз

Решенията могат 
пя ге търсят многопосочно,

—о^от текя
цел е

Преди всичко мо 
же да се уреди администрачи 
ята. Достатъчно е тя да се ор
ганизира е Босилеград, а оота
«алите училища да станат п^а 
ведомствени, нато при 
извърши пълна интеграция 
досегашните училища

Разбира се, това е само ед 
възможностите. Втората 

обединят в ед- 
Гориа и Дол-

Очаква се, Срещите да пре
много

ков преподавател
литература е Димитровград 

гимназия. Членовете пък 
ия театър „Христо

движи акцията 
ма училищата. Г ска минат тържествено, с 

нови познанства и задълбоча-оната
на самодейн .
Ботев” изпълниха части от
най-извесггните му ( пронзведе-

„Кощана , „Нечиста

в
ване на братството и единство 
то сред младото поколение.

Ст. Н.^еТ материално-финансови
съобразности. мия

на от 
би била да се 
но училищата от

кръв” и др.р. Каранфилов
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Здравната защита добра
социалната се нуждае от 

кадри

и

' 4давво осигуряване - Пирот

л

|Ччам: 0

V
отчет бе посочен■. И в този 

проблема със санитарния ин- 
опентор. Този въпрос създава 
иа Димитровградска община го 
леми проблеми. Не излязоха 
успешни и няколко досега обя 
вени I
решение с изпълняващ дъъж- 

санитарен инспектор не

В изнесения неотдавна -отчет 
зр работата на здравната и со 
циална защита в Димитровград 
бяха изнесени и проблемите, с 
които се срещат здравеопазва 
пето и социалната защита. Из 
тъмна то бе, че здравната защи 
та е на завидно равнище. И 
строително-техническите усло 
еловия, и оборудването,-и броя 
на специалистите са на > задо 
поливащо равнище.- Остава о- 
ще да со подобри положение
то с поливалетно-патронажна 

епидемиоложката служби,

ВМЕСТО ПОРТРЕТ

РАЗВИТИЕТО ИА ЕДНА ЗДРАВНА 

СЛУЖБА И НА ЕДИН ЛЕКАР
конкурса, а временното

костта 
задоволява.

Липсата ма постоянен сани 
тарен инспектор се чувствува.
Не се върши редовна проверта и

шито не. разполагат с достатъ 
чио помещения и не са обору 
ш • спород изискванията.

Неотдавна управителят на 
Здравния дом в Димитровград 
— доктор Никола Цветков — 
получи значително признание, 
титлата примариус. Това при 
знание е от голямо значение 
не само за д-р Цветков, но и 
за здравната служба, понеже 
развитието на здравната служ 
ба в общината и на този ле 
нар са тясно свързани и могат 
да се наблюдават само като 
цяло.

Д-р Цветков е роден в'Сми 
ловци. Гимназия е завър
шил в Димитровград, а ме
дицински факултет в Скопие. * 
След завършване на образо |
ванието си, през 1959 година. |
започва да работи в Димитров 
град. Оттогава е непрекъснато 
тук, а от 1960 година е и упра 
вител на Здравния дом.
На тази длъжност е непренъ 
снато, с изключение на чети 
ри години по време специали 
зирането му на вътрешна ме 
дицина.

През първите години се сре 
щал с редица трудности.

Здравната служба в община 
та е била неразвита. Най-чес 
то само един лекар. Без сто 
матолог. Без собствени поме 
щения. Без необходими меди
цински помагала и апарати.
От година на година — здрав
ната служба в общината ,,ра 
сте” и укрепва. А с нея и ръ 
ководителя й...

... През тези години е из 
граден Здравен дом в Дими 
тровград и адаптирана болни 
цата. Изградени за здравни 
станции в Трънсни■ Одоровци 
и Смиловци, както и амбулато 
рия в Изатовци. Днес за здра 
вето на населението от общи 
ната се грижат шест стомато 
лота, шестима лекари обша 
практика, четирима лекари спе 
циалисти. Трябва да добавим, 
че по отношение кадровата 
политика се води грижа и в 
момента двама лекари се на 
мират на специализация, а сти 
лендиантите на Здравния дом 
са на практика...

Всичко това не е останало 
незабелязано. Неотдавна по 
решение на Републиканския съ 
вет за здразе здравната ..служ 
ба в Димитровградска обши 
на е получила значително при 
знание
що, което се е очаквало през 
1980 година, понеже според 
броят на жителите условие за 
III категория не се изпълнява.
Не трябва да се забрави, че 
болшинство общини в републи 
ната, с приблизително същия 
брой жители, нямат такава ви 
сока категория. Те са отнесени 
към IV категория или в пред 
стоящия пеоиод трябва да по 
ложат значителни усилия за 
да ..получат” това, което дими 
тровградската здравна служ
ба има днес.

емнете на едрата шарка в на 
шато. страна. В момента три 
бва да излезе от печат най- 
новия му научен труд „Как 
во трябва да знаят чернодроб 
йо-жлъчно болните”?' Тази нни 
га печата издателство ,,Брат 
ство".

ме и за научна работа. Печа 
тал е 7 научни трудове в спи 
саниягга ,.Медицината днес", 
„Моот” и други. Значителен 
принос е и доклада му изне
сен в Пула, във връзка с вна

ка на хигиенно-техническите ус 
еловия за работа в търговски 

гостилничарските обекти, 
хигиена е слаба,

те и
Съзадената Самоуправител- комуналната 

ра общност на интересите по училищната
социална защита в Димитров
градска община все още но да 
ва очакваните резултати. Причи 

е вто- ната за това е главно в липса 
та иа кадри. Затова в предстоя
щик период ще е необходимо ристически сезон, когато про 
.тези кадри да се попълнят, за токът на наши и чуждестранни 
да се предприемат по-бързи ме турИСТ/1 през Димитровград на 
роприяти,, а тази област,. Пред огромни размери и
вижда се също така и да се * '
оказва повече превантивна по когато хигиената и здразето 
мощ като се изпращат на до- 

. школуване млади социално за
страшени лица, да се въведе 

-и добавка за лица. които гле 
дат слепи и т. н. В това отно 

■ шение е подета инициатива за 
създаване на Междуобщинсиа 
регионална общност за грижи 
.за слепи лица в Вирот.

хигиена също.

Този въпрос изпъква с пълна 
та си сериозност именно сега 
при настъпването на новия туНаучната му дейност 

рого, • успешно изпълнено ус 
■ ловие, за получаване, на тит 

лата примариус.

Всичко досега казано не и 
„ попречило"- на д-р Цветков 
да бъде активен обществено- 
политически работник. Бил е 
повече пъти член на Общин 
ската конференция и Общин
ския комитет на Съюза на но 
мунистите в Димитровград, как 
то и член в други обществено- 
политически организации, 
момента е делегат в Републи 
канска скупщина по социална 
защита. А това е третото ус 
ловие...

>• &
Чг

то на хората са наистина зас
трашени.

М. А.де;;;

®К1
ДИМИТРОВГРАД

В

Изтъква се, че трябва да се 
повишат социалните помощи и 
на лица, които издържат семей 
ства, докато отбиват военната 
си повинност.

Курсове 

по първа 

помощ

4
I ■

Примариус Д-Р Н. Цветков А. Д.

БАБУШНИЦА Хигиената не задоволява
* НАБЕЛЯЗАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА НЕЙНОТО ПОДОБРЕНИЕ ДО 1980 г.

ват и водопроводите. В Бабу - 
шнишка община, повечето от 
селата си имат свои водопро 
води. И това е хубаво нещо. 
Но трябва да се изтъкне, че 
малко са селата, които преди 
да доведат вода 
несли към съответните инсти 
тути, за да напряват анализ на 
същата и да кажат компетент 
на дума дали водата е годна 
за пиене.

При проверка на качеството 
на водата в селските водопро 
води в общината се е стигна 
ло да загрижващи факти. Поч 
ти в 80 ,на сто от водопроводи 
те водата химически е изправ
на, но е замръсена с разнм 
бактерии и е вредна за здра 
вето за хората.

Това е дало повод на отго 
ворниТе в Бабушнишка община 
да обърнат на този въпрос се 
риозно внимание.

В някои части на града са 
'изградени жилища, без канали 
зация и отпадъчните води и 
нечистотията от сградите на

Бабушнишка община, като 
стопански изостанала община, 
има големи проблеми в здраве 

подържането
на хигиената. Но и покрай то право се сливат на улицата и 
ва са постигнати добри резул 
тати. Една от най-успешните 
здразослсзни акции в община 
та, преведени през изтеклата -мунално-услужното предприя- 
1975 година е имунизацията на 
населението. И покрай всички 
трудности — тя е завършила 
с успех, а същата е изнел на димото предпазно трудово-за-
плещите си Здравния дом в щитню облекло.
Бабушница.

Нато поука от акцията по 
имунизация на населението за 
напред остава и това — тази' 
акция да се провежда по вре 
ме, когато всички хора са по 
дсм-озете си (извън сезона) и 
да се разрешат някои въпро
си, свързани с осведомяване 
то на гражданите.

През изтеклата 1975 година. те предписания по хранително- 
санитарната инспекция в Бабу. . промишленост, Дори
шнишка община се е срещала и ЛИ4ата’ които ръкуват с тях
с редица проблеми. Тя се бо и които са посещавали курсо
ри за въвеждане на повече ве ,по обща .хигиена не са м«о
ред и хигиена и навреме да ™ ™ Работлт
премахва всички възможни из п0отария начин, 
точници на опасност от зара Може . би ще е наложител 
зни болести. Направен е пре но да се организира още еди,н
глед на лица работещи в курс . с. тях.
търговията със стоки за широ Има обаче нещо, което ка 
но потребление. След прегле ра на размишление. Самоупра
да на същите — само двама зителните органи в трудовите
са се оказали негодни да из организации,., занимаващи се с
вършват своята работа и те оборот на хранителни стоки .из
са преместени на други ра- общо не реагират във връзка
ботни места. Работниците в със забележките на санитарна
просветните заведения са съ та инспекция. Дори л
що прегледани е установено, където се предприемат извест
че всред тях няма болни. ни мерки за подобрение на хи

Голям проблем обаче за Ба пианата — никой не запознава
бушница и околните села е инопекцията за направеното,
канализационната мрежа. Не малко главоболия

Доказвайки на дело готовно 
стта да изпълняване задачите, 
произтичащи от концепцията 
по всенародна отбрана и обще 
ствена самозащита 
тровградска община са създа 
дени 20 екипи с около 200 кур 
санти, които ще се обучават по 
даване на първа помощ.

опазването и с

представляват сериозна опас
ност' за здравето на хората. 
И не всички работници в ко-

в Дими-са се от

ти е „услуга нямат 
хигиеничен минимум 
още не са снабдени с необхо

курс по 
и все

Голямо съдействие на об
щинската организация на Чер 
вения кръст в това полезно 
начинание оказват и обществе 
но-политическите 
ции в общината.

Какво е установено с контро 
ла на> магазините, разполагащи 
със. стоки от първа необходи 
>моют? организа-

Направо казано — тук поло 
жениет-о е тревожно. Много от 
тези магазини са нехигиенични. 
Стоките не се държат така, 

•както е предвидено с-хигиенни

Екипите са съставени от пи 
снери, младежи и девойки и 
възрастни: мъже и жени.

III категория. Не-

Курсовете по първа помощ 
ще водят специалисти при 
Здравния дом в Димитровград, 
а по селата — здравните рабст 
|ници в районните амбулатории 
при участие на преподаватели 

за те по всенародна отбрана и об

Решено е до 1980 година в об 
щината се да се подеме 
рока акция за реконструкция 
•И санация на съществуващите 
1водопро!води. Също така — 
решено е и занапред да не- 
се издават позволителни 
строен» на нови жилищни обек 
ти, ако предварително не е ра- Ществена самозащита, 
зрешен въпроса с водоснабдя 
вавето и канализацията.

ши

След завръшване на курса 
— ще се проведе общинско съ 
ревнование. Най-добрите екипи 
ще участвуват на регионалното 
състезание в град Ниш, откъ 
дето първонлаоиралите се ще 
отидат на републиканското съ
ревнование в Белград.

В същия срок се предвижда 
мерки за 

хигиената в
и превземане ,на 
подобрение на 
града. С една дума - 
1980 година ще бъдат

Тоза развитие на здравната 
служба в общината е първото 
и основно условие — твърде 
успешно
лучената титла примариус.

там, до
за по-изпълнено пред

приети редица мероприятия за 
подобрение на хигиената в Ба 
бу шнишка община.

Въпреки цялостната ангажи 
на работното място д-р 

винаги е намирал врераност
Цветков създа М. Андонов Тодор Пешев
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Футбол

Пак по вина на 

Георги Ставров
РАБОТНИЧЕСКО — СПОРТНИТЕ ИГРИ В ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОЧНАХА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО МАЛЪК ФУТБОЛ
„СИНДЖЕЛИЧ" (НИШ) „АСЕН БАЛКАНСКИ” 2:1 (1:0)През май и първата

— 20 отбора, на 
синдикалните организации 
Димитровград, разделени 
групи ще се състезават 
малън футбол. По този начин 
в съотезанията по тази дисци 
штна, в рамките на работни 
чосно-опортните 'игри на работ
ниците о,т Димитровград ще 
вземат участие над 200 спор 
тисти.

полови- в първите срещи играха от 
борите на Общинската снуп- 
щина и „Градня” II. Мачът спе 
чели отборът на ОС с 2:1 
,,Тигър' | се наложи срещу 
„Братство" с 5:3, а „Тигър" II 
беше по-добър от „Градня” I 
като спечели мача с 5:2 фут 
болният отбор на „Циле" бе 
ше по-добър от отбора на „Про 
грес и спечоли срещата с 
4:1. В течение на тази седми

на на юни ца ще играят помежду си от 
борите на „Тигър" III и „Ус 
луга" II, канто и на ж. п. га
ра и „Свобода".

Голям е интереса за работи 
ческо-спортните игри, в органи 
зация на Общинския оиндика 
лен съвет. Тази година вече се 
проведоха състезания по шах 
мат, по футбол за в ход, а 
предстоят състезания по спор 
тна стрелба, риболов, тенис на 
маса и волейбол. Най-добре 
класираните отбори ще вземат 
участие на регионалните, от
носно републиканските състе
зания на работниците.

НИШ, 9 МАЙ. Игрище н а „Синджелич”. Време хуба
во за игра. Теренът добър. Зрители около 1000. Съдия М. Ми- 
лованович

в
в две — Куршумлия. Голмайстори Д. Тричкович в 2 и 

3. Димитрович в 48 минута за „Синджелич”, а А. Петров в 
85 минута за „Асен Балнански". „Асен Балнансни": Г. Став
ров 5 (И. Ганов 7), А. (Пейчев 6, Д. Велнов 6, Н. Кръстев 6, 
А. Петров 6, Д. Каменов 6, Б. Михайлов 5 (С. Мирнович 5), 
Й. Деннов 5, А. Милев 7, М. Петров 7.

по

„Аоен Балкански" загуби 
още една среща, а най- голя
ма вина е й тОзи път до вра
таря Г. Ставров, който и в та
зи, канто м в предишнате сре
щи е виновен за един гол. 
Трябва да подобавим и това,

че димитровградските футбо
листи показаха сравнително 
добра (игра, но въпреки това 
бяха поразени от по-добрия 
отбор на „Синджелич" с ре
зултат 2:1 (1:0).

ФУТБОЛ

Неубедително игра и - победа А.А. Д.

„Младост" (Босилеград) — „Ораовац" (Прешево) 2:1 (2:0) РАКИТЧАНИ, РОДЕНИ В МИНАЛИЯ ВЕК
Босилеград, 9 май. Игрище на „Младост”, неподхо 

дящ° за игра. Времето приятно за игра. Зри
тели 500. Съдия М. Косанович (Сурдулица). Голмайсто- 
ри: В. Тасев в 14 и М. Станнович 'в 25 за „Младост” и 
X. Лятифи в 60 минута за „Ораовац”.

„Младост”: М. Чипев 6, Ж. Евтимов 6, М. Станко- 
вич, 6, А. Богоев 7, Г. Георгиев 6, Д. Андонов 6, В. Та
сев 7 (В. Евтимов 5), В. Цветкович 9, 7. Григоров 6, Д 
Станнович 5, (С. Васич 5) и И. Кирилов 7.

★ Изазвания на Йован Георгиев — най-старият 
освобождението ни от турчите и сега е на 102 
освобождението ми от турците и сега е на 102 
'ГОДИМ и.

ван има 6 дъщери. Те имат 
големи фамилии. Според на
правени преометвания негови 
те правнуци еече имат голе
ми деца, а 'поколението на 
дядо Йован се числи над 80 
души.

Трудно е да се проникне 
в тайната на такова дълголе
тие. Той е живял канто и ос 
танали ранитчани. Сам разна 
зва, че през живота си е имал 
много трудности. Участвувал 
е осем години във война, бил 
пленник, а като майстор-стро 
ител работил край Белград, 
Видин, (не България), нъдето 
пътувал пеша. Опомня ои, че 
до Видин пътувал шест дни.

На въпроса с какво се хра 
нил той отговаря, че ял воич 
но каквото се яде в неговото 
то село, но бил умерен. Запо 
чнал да пуши на 70 години и

По воичко личи, че Ракита 
има най-много осемдесет-годи 
шни жители, а Йован Геор 
гиев от същото село е може 
би най-старият човек в този 

край на СР Сърбия. Над 80 
години в селото сега имат 
Иван Стои цев, Борис Стоянов, 
Наета Стоянова, Михаил Апо
столов, Борис Джуров, Манари 
Иванов и Йота Тоцин от Ву 
чи_ дел.

Йован Георпиев, който жи 
вее лри една от шестте си дъ
щери казва, че ои спомня за 
някои турци останали по село 
то след освбождението. Въпре 
ки, че няма документ за раж 
дането, по изказване на роди 
телите му той бил роден са 
мо две години преди оовобож 
дението на тия краища (значи 
1875). Ракита тогава имала 30 
'къщи. Този крепък старец с бла 
годарност говори за грижите.но 
ито му оназва зета Рангел 
Костов, а когато стане дума 
за неговото потомство трудно 
е да ои припомни колко ги 
има „на бял овят". Дядо Йо-

В третия кръг на състеза
нията във вранската футболна 
дивизия, отборът на „Мла
дост” от Босилеград успя да 
се наложи срещу „Ораовац” 
от Прешево с 2:1. С това бо
сия вграденият футболен отбор 
в своя баланс има вече шест 
точки, защото в първите два 
кръга от състезанията съперни 
ците предадоха своите мачове 
без игра.

Футболната среща премина 
в доста неубедителна игра. В 
първото полувреме домашните 
футболисти бяха по-добри, а 
във второто гостите показаха 
по-зряла и по-организирана иг
ра. Това говори, че футболисти 
те на „Младост”, между които 
има добри таланти, все още 
нямат достатъчно кондиция и 
добре организирана колектив
на игра. Повече от футболисти 
те са студенти и ученици и по

ради задълженията ои не са в 
състояние редовно да трени
рат.

Първият гол „Младост" от- 
беляза в 14-та минута след бър 
за и добре изведена атака, е 
която участвуваха воички напа 
дателни играчи, а голът отбеля 
за В. Тасев. Вторият гол боси- 
леградските футболисти шог 
стигнаха десет минути след 
първия — от свободен удар, 
когото М. Станнович превърна 
в гол след неоигурна интервен 
ция на вратаря.

Във второто полувреме гости 
те се представиха като ло-до- 
бър отбор и с ло-голяма из- 
държливост. Те все до-често 
атакуваха вратата на „Мла
дост", но бяха неефикасни. 
Едвам в 60-та минута, след гру 
ба грешка на отбраната на 
„Младост” успяха да отбеле- 

В. В.

Дядо Йован Георгиев
сега редовно изпуши по ед 
на , „Драна”

Дядо Йован и сега вижда 
добре и може да чете вестник

Б. Николов

на ден.

б(ез очила.

шиоио
огй

:
жат гол.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
ФОТОКРИТИКАПоражение 

и побели иа 

димитров
градските 

баскетбо-

Злииилмт ат Пирот в чмл Тръгмт м Пирот в

Безстопанствена сграда 6,45 и 14,40 Белград 
5.80 1.00, 1,45, 10.30 Ниш 

14,40, 1(40 и 1840

10,00 и 14.11 
640. 10,50, 13,00, 1340. 

14,00, 1740, 1040 и 1140 
14.10 
1140

Г.00. 1440. 184Б

Белград
Ниш

Крагуааац 
Снопи» 

645. 7.00 и 12.00 Лескоаац 
13.30

4.30. 1340 и 15.45 Кнлжавац 
4.30 и 15,30 Звои. банл

1.00Нрагуааац
Скопие
Лескоаац
Зайчар
Кнлжавац
Звоисиа банл

4*- 7.00.
11Щ ' ■ Зайчар 440гтт 4,00, 5,40 и 1141 

440 и 10,41Шщ
5/45 Велино Бонинц»

1340. 1140 и 11,90
740, 1140.Велика Бониица

7,00 9 40. 12.00, 13.00 и 16.00
4.30, 5.00 5,45 Бабушница 5,00, 5/41. 041 

740 . 9.00. 10,45, 12,00 13,00 9.15, 1040, 12,10. 14,10, 11.01
1540. 16,00. 18.00 20.00 1640, 1740. 1741. 11,44

14.00 Д. Криводол
15.00 Доймиици

100.00 14.30 Т. Одороаци 
5.00 15 15 В. Лумнал

Бабушницалисти Ш11. ‘ щ
- А. - :■
. ■ ■ Ш&й*

*
■/

440Д. Криводол 
Дойммнци 
Т. Одороаци 
Велина Лунання 
Нмшор 5,00, 12,00. 15.15. 18.Ю Н*июр

В третия и четвъртия кръг 
на баскетболните състезания 
баскетболистите на „Свобода 
една среща /спечелиха, а в ед 
на бяха победени. В първата 
среща те спечелиха мача с 
„Единство” ют Владичин хан с 

38:31 (19:14). Среща
при невъзможни

понеже по време на 
валеше силен дъжд, ное 

на играта на

-•
АМ

640 и 1141 
•41 и 1141

640. 12,44, 1741 1141 
Б. падздиа на воанм час 

от 5,00 до 2240 
Димитровград ма всамм чаа 

от 5,00 до 22,40 
440. 6.05. 8.00 12 (X Тамска 5,10, 74*. 940. 1349 

14,10, 16,00. 20.Ю 2? «г 13,55. 1540. 17,00, 2141. 2*41 
440. 6.05. 7,15 Вал. сало 5,10, 1.41. 740. 141 

11/40. 1346. 14/45. 1640. 17.41, 
19,40 2140. 2240

■

Б. паланка иа асами ча>
от 5,00 до 22.00 

Димитровград иа всеки час 
от 5.00 до 22,00резултат 

та се игра 7амсиаРакита все още отстоява на зъба на вре- 
сградите на урправлението на мина Ерма.

защото сградата толкова време е без 
съществува ли възможност да се запази 

останало. Ано друго решение не може 
то поне строителния материал може да 
лица, ноито строят жилища. А танива

по-нъсно

В селоусловия, 
мача и..
то се отрази и 
двата отбора. м

Мача ,о отбора „на 
дост" в Аленоимац Димитров 
градените баскетболисти з гу
биха с 101:72 (56:32). Домани 

по-добър от

мето една от 
Сега не е важно 1аа оало

940, 1140. 12,10. 14.10 
15,00, 17,00, КД0, 21.10, 22,10

4.40, 4.06. 1340 Държим
стопанин, но 
онова, ноето е 
да се намери, 
се продаде на 
има много.

Тана сградата пропада и материалът
трудно ще се използва.

1.10, 0Д0. КД*Дзржжи
14,10, КДО, 22,10 14.35. 1,Дв 1235

5ДО. 12ДО Йимим ГД», КД*
1.1». т.ее, к.к. кд*

1.1*. КД**.к. м*.

Яеаоаица
Суиоео 4ДО, 405 12ДО. 1440, Суиож.

Петроеец
4ДО. (ДОМ. Йоааноеац 

К.К. 44Д

ни те бяха много 
бор и тяхната победа е нагъл 
но заслужена, данато „гяво 
да" игра в рамните на свои 
възможности.

Петроеец 
М. Левов

4 ДО, 14,10
Сн. Б. Н.

КД*. «4.10. КД*
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*
— Кан се чувствува смнън ви 

след операцията?

— Добре, но има усложне
ше.

— Усложнение? ! И сериозно 
ли е?

—■ Да. Той иска да се оже 
ни за операционната сестра.КАРТА ЗА 

ПЕШАЧЕ *
— Описание на главата

Бащата пазва на сина си:

— Жално, че в училище не 
се пишат бележки за храброст. 
Ти сигурно щеше да получаваш 
отличен за това, че не се отра 
хуваш до ми поназваш бележ 
ни те...

Требе да идем у Загреб при едно унуче и отра ме
вача.

Са це видите що е тена.
Онуя неделю идо у Куса Врану. Извади Си 

нарту, но сван човен седо и гледам из п<ендерчето на 
автобуоат долинуту на Йерму. И тена стиго у Трън- 
ско Одоровци. Новко шоверат изона да излазимо. Гле- 
дам нейе Куса Врана.. Брънну се у пазуварнуту да по
гледам нартуту — пише Куса Врана... Йедна деца ми 
прионаше: „Седи дедо, щом и мамо нарте до Кусу 
Врану, че ми вози човек до Кусу Врану..

Сърдимо се, говоримо, нищо не помага.' Тегая 
излеземо с децата и ванумо ренуту и — право за Ку
су Врану. Ама ни беше лъко — нарту си 
джеп.

Тека беше и йесенъсна ка идо у Караманицу 
Босилепрадску при Ванче. Пут убав, автобус, поубав. 
Реко че стигмемо на време. Ка — одйеднуш автобусат 
отану.

*
Майна изпраща оправдателна 

бележка на класния настовник 
на дъщеря си:

„Моля да извинете Вера за 
закъснението. Тя има две се 
стри и само едно огледало"...имамо у

*
Директорът на затвора към 

надзирателя:

— На вегетарианеца от тре 
та килия занесете утре за на
казание два котлета!...

Питам това ли йе Караманица, човеци ми нажу 
дека това било Тлъмино. Пак питуйем, ли не познавам 
тия край, — дека йе Караманица? Човеци ми кашу 
дотам има доста да се оди. Гледам картуту: убаво пи
ше — Караманица.

половин час ще бъде— Не е тук милиция, но позвънете за 
тук.

Бре и тука излезло големо магаре. Ама ли има 
ше йоще теклия — погледамо-погледамо по ванумо 
путат за Караманицу. Децата що идоше с мене не 
беше Т}и яд дека тека работе и за Кусу Врану.

И са требе да идем у Загреб при унучето и 
стра мевача, ако кондукторат на возат ка стигнемо у 
Белград изока:

*
Хуморесна

Млада жена получава като 
подарък за своя рожден ден 
от своя мъж в чужбина чек със 
следното съдържание: „Важи 
за един милион целувки”.

На следващия ден тя отго
варя с телеграма:

„Благодаря ти за чека. Раз 
давачът ми го изплати тази су 
трин”.

БАЛАДА ЗА ТЕЛЕФОНА„Молим, силазите овде, дал^е не путуйемо...” 
Кво че прайим, но да идем толко пешюи од Бел

град до Загреб?
(Мария Заке — Рига)
— Юридическата консултация? ...
— Спестовна каса ли е?

МАНЧА

— Поликлиниката?...
— Училището? ...
— Не, не? Тун е частен дом? Сбъркали 
Чудно, защо грешат хората? Не можах да си изясня то

ва и реших да позвъня на приятеля ми. Беше заето още на 
третата цифра. После — на втората. И пак на третата... Усе
тих силни болки в областта на сърцето. Реших да извикам 
бърза помощ. Заето. Десет, двадесет, тридесет минути — 
все заето. Легнах си отчаян. И изведнъж телефонът иззвъня.

сте...
ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Средоземно море 

„умира“ Дара, извиняван, ти се обаждам толнова рано. Но 
трудно е да се свържа с теб. Звъня от един час...много

— Аз не съм Дара, а Мария...
Мария! Господи, няма да мога да отида на концерта! 

Отидоха ми всичките монети от две копейки. Значи, вие се 
казвате Мария?

Миналата година в много ита 
лиански курорти е било забра 
нено влизането в морето. Во 
дата там съдържа толкова мно 
го вредни за здравето примеси, 
че всяка година хиляди хора 
ра заболяват от тиф, паратиф 
или хепатит.

Според официални данни, от 
8 хиляди общини, чиято терито 
рия граничи със Средиземно 
море, само 32 имат специални 
инсталации за пречистване на 
водата. На всени километър от 
крайбрежната ивица на Апе

към средиземноморските дър 
жави да вземат мерки за почи 
стването на водите се сблъ
скват с упорството на едрите 
собственици, за които морето 
е удобно място, където могат 
без всякакви разходи да из 
хвърлят ненужните отпадъци 
от производството. Ако Сре 
диземно море продължава да 
се замърсява с досегашните 
темпове, то според изчисления 
та на учените ще „умре" след 
около три десетилетия.

нинския полуостров се изхвър 
лят средно по 61 тона отпа
дъци годишно.

Средиземно море е практи 
чески затворено море и почти 
не смесва своите води с чи 
стите на океана. По тази при 
чина замърсяването тук води 
до изчезване на живите орга 
низми и растителността. Апе 
лите на Световната здравна 
организация, на организацията 
на ООН по въпросите на пре 
храната и земеделието и дру 
ги международни организации

— Ах. Още от пеленаче —
— Хм .. въздъхнах.

. въздъхвате, да не сте болна?
— Пеленачето не може да каже дали е болно — поше- 

гЗ™ аК0 телефонът беше Работил нормално, щастиетоI у КаХ се.

— Мария, моля ви, без шеги? Хайде 
чер на концерт! Елате пред входа Ше 
кета нарциси в ръще.

И аз отидох. Запознахме

да отидем тази ве- 
ме познаете по бу-

щеше да огрее Дара... С други^ум" 
дарност на началниците на

сега имаме две прекрас- 
моята сърдечна благо- 

мрежа.телефонната


