
ьрятстЕо С уиаз 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.

—и* българската народност » са>р Югославия »
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„МАЙСКИТЕ СРЕЩИ' НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИ ТЕ ОТ СР СЪРБИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ВЕЛИЧЕСТВЕН ПОКАЗ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
— Пред 5 хиляди гра

ждани на митинга в 
спортния център „Парк" 
говори д-р КОЧА ЙОН- 
ЧИЧ —
Комисията за подитичес 
ка система и междуна- 
ционални отношения при 
Председателството 
ЦК на СКС.

председател на

на

— От тържествения 
митинг бе изпратена поз
дравителна телеграма до 
другаря Тито

Д-р Коча Йончич говори на митинга в Димитровград

от пет хиляди души се състоя 
голям народен митинг.

Митингът откри секретарят 
ка Общинския комитет на СКС 
в Димитровград — Венко Ди
митров. Той топло приветству 
ва гостите: — д-р Коча Йон
чич председател на комисия 
та за политическа система и 
междунационални отношения 
при ЦК на СКС, Видойко Велич 
нович секретар «а комисията, 
Божидар Манич председател 
на комисията на Републикан
ската конференция на ССРН 
за междунационални отноше
ния и секретаря на тази коми 
оия Фети Якугти, Драгомир 
Милоевич секретарят на Меж 
дуобщинската конференция на 
СКС в Ниш, Десимир Йович 

представители председател на Междуобщин 
ската конференция на ССРН 
в 'Ниш- полковник Марко Шпи 
рич почетен гражданин на Ди 
митровград, делегацията на 
града-побратим
вац Жупски, делегациите от 
съседните общини Пирот и 
Бабушница, и нултурно-художе 
отвените дружества на наро
дите и народностите от СР 
Сърбия и автономните облас
ти Косово и Войводина.

Димитров говори за револю 
ционното дело на другаря Ти 
то и заслугата му — българска 
та народност, заедно с оста
налите народи и народности

„БАЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 
ПОЛЗВА ВСИЧКИ ПРИДОБИВ 
КИ НА РЕВОЛЮЦИЯТА”

от Югославия, да ползва вси
чки придобивки на нашата ре 
волюция и самоуправителното 
ни социалистическо изгражда 
не. Говорейки за обществено- 
икономическото 
Димитровградска община той 
изтъкна, че са осъществени 
значителни резултати във всич 
ки области и че тази община 
върви с крупни крачки в по- 
нататъшното 
След това говори д-р Коча 
Йончич.

Седмите „Майски срещи” на народите и народ- 
СР Сърбия и автономните области Но-ностите от

сово и Войводина и 25-тия фестивал на българсната 
народност в Димитровград, по тържествен начин от
кри, на 22 май вечерта, председателят на Общинсната 

Димитровград — инженер БОРИС БОРИ
СОВ. Обърщайни се с приветствено слово нъм гости- 

гражданите от Димитровградска община, събрани 
на площад „Освобождение”, Борисов между другото

Вторият ден „Майските сре 
щи” започнаха рано сутринта 
на 23 май, е тържествен па
рад па участниците в търже
ствата. Начело на парада две 
девойки носеха голям порт
рет 1на другаря '"Пито, а след 
тях двама младежи с държав 
мото (И партийно знаме. След 
тях пионерки и пионери, мла 
дежи и девойки, ученички м 
ученици, опортисти, представи 
тели на културно-художестве
ните дружества от Александро 
вац, Ковачица, Уздин, Босиле
град, Димитровград; запасните 
офицери и частите от цивил
ната
от районните центрове на об 
щината и трудовите колективи. 
Всичко в знак на младостта, 
всички с усмивка на уста ... 
Минават но улица „Маршал 
Тито" проследени с удивление 
от многобройните граждани 
на общината. А след това 
воични пристигат 1В спортния 
център, нъдето пред повече

развитие на

скупщина

те и

каза: развитие.си

и доминиращо влияние на ра
ботническата класа. Борба, ко 
ято нашият вожд води от пър 
вите си революционни дни.

След речта на Борисов за
почна програмата на танцови 
те състави на народите и на
родностите От СР Сърбия. В 
програмата взеха участие ан
самблите на сръбската народ
ност от Александровац Жуп
ски, албанската и турска на
родност от Призрен, румънска 
та от Уздин, словашката от 
Ковачица, както и най-добри
те състави от районните пре 
гледи в Димитровградска об
щина.

— Този внушителен показ 
на братството и 
на нашите народи и народ
ности, тази тържествена мани- 

младостта,

единството
МЛАДЕЖТА — ЗАЩИТНИК И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА 
ПРИДОБИВКИТЕфестация на 

най-ярък начин изказва 
та любов, нашата

на
I наша 

всеотдай- — Събрали сме се днес от 
всички краища на нашата ре
публика съвместно да изка
жем любовта си към другаря 
Тито, най-големият син на на
шия народ, вдъхновител на на
шите революционни насоки и 
вожд в борбата за тяхното по 
следователно осъществяване, 
жива легенда на нашата нова 
история; чествувайки рожде
ният му ден, чрез манифести- 
ране основите на нашето съ
ществуване и развитие на ос
новните придобивки на социа 
листическа ни революция — 
братството и единството на на-

ност, нашето уважение към 
бимия «и вожд и учител — 

Тито. И сега, както

защита,
лю
другарят 
и винаги досега, ние непоко
лебимо следим пътят, който 
трасира Съюзът на номунис- 

Тито.
Александро-

тите начело с другаря 
Неговият 84-ти 
съвпада с момента, когато ця 
лото наше общество е в не
поколебима борба за цялостно

рожден ден

НА МЛАДЕЖТА И ЮГОСЛАВСКИЯ НАРОД ДО ДРУГАРЯ ТИТО ПО ПО- 
РОЖДЕН ДЕН И ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

ПОРЪЧЕНИЕ 
ВОД 84-ИЯ МУ

(На 3 .стр.)

ЗНАЕМ СВОЯ ПЪТ ЙЧМг«1 1Щ
„Драги наш, другарю Тито, 
Щафетата на младостта, до 

пасяща ти това поръчение, в 
ноето се сляха най-топлите 
желания на милиони сърца, 
очи и ръце, тръгна тази го
дина на своя път през нашето 
социалистическо отечество от 
Бръчно, града, в който преди 
тридесет години започнахме 
да строим първата младежка 
железопътна линия. Този мла
дежки юбилей е и празник 
на цялата наша социалисти
ческа самоуправителна об
щност на равноправни и брат

младеж, този път под назва
ние „Знаем своя път”. Послед 
ният тазгодишен носещ Ща
фетата на младостта, 25-годиш 
ният селскостопански произво 
дител от Селевац Миливое Ма 
ричич, предавайки Щафети» 
та палка пренесе на другаря 
Тито приветствията и поръче
нията на младежта и югослав
ския народ по повод неговия 
рожден ден.

Тенстът на поръчението на 
югославския на-

в Яот Титови .4дъхновеии 
и дело, революцион 

новата Кон- В4те слова 
ната същност на 
ституция и духа на Десетия 
ионгрес иа СЮН, оставихме 
след себе си още една годи
на, осеяна с много творчески 
успехи — се иазва в поръче
нието.

В чест на Деня на младост 
та и 
гаря
на стадиона 
град се състоя традиционната 
манифестация иа югославската

/
■ с Щ

к
► V Чв.чя *Ш лш«А шШVрождения ден на дру- 

Тито на 25 май вечерта 
на ЮНА в Бел-

младежта и 
род до другаря Тито по по
вод неговия 84-и рожден ден, 
намиращ се в Щафетната 
пална, гласи: Ансамбълът от Призрен|(На 2 стр.)



ЗНАЕМ СВОЯ
ПЪТ

(От 1 стр.) отбрана и обществена самоза
щита, понеже 
наум с каква висока цена е 
заплатено нашето свободно ут 
ро и независимостта на на
шия път.

винаги имаме
сни народи и народности в 
Югославия. На анциите завър- 
шавахме и завършаваме най- 
голямата шнола на социалис
тическо възпитание, учихме 
с© и се учим върху героични
те подвизи на нашите борци
от Народоосвободителната вой промисно определение за не- 
на, калявахме и калим братство обвързване, за мир, за идеи, 
то и единството, изковано в 
борбата. Линията, която тога
ва построихме днес е сим
вол на времето, в което наши

В рожденденсната честитна 
е вградено и нашето безном-

които сближават всични прог
ресивни хора в света. За тези 
идеи Ти творчески допринесе 
във всеки момент на своята 
богата революционна дейност. 
В година, която означава юби 
лейна среща на необвързани 
те страни изпращаме Те на

Д-р Тихомир Влашкалич говори на заседанието на ЦК на СНС 
ОТ IX ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

те трудови хора и младежта 
положиха още много такива 
основни камъни — на пътища, 
фабрини, градове — в най-ху 
манния строеж на човешкия 
прогрес
.самоуправително общество, об

ИДЕЙНА ОФАНЗИВА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОТО САМОУПРАВИТЕЛНО СЪЗНАНИЕ

още един път на мира увере
ни, че договорът в Коломбо 
ще потвърди силата и влия
нието на движението на необ 
вързване в борбата за осъще
ствяване на човешки

социалистическото

вита съзнателност, а битката 
за развитието на съзнателност 
та Съюзът на комунистите во 
ди чрез целокупната си идей 
но-политичесна активност — 
от стабилизацията на стопан
ството и сдружаването 
труда и средствата, па все до 
самоуправителното преобразо
вание на образованието, нау
ката и културата.

За идейната работа в пред 
стоящия период, слоред думи 
те на д-р Влашкалич нзй-важ 
но е в борбата за творче
ската програма на изгражда
нето на обществото Съюзът 
на комунистите да засили ини 
циативата, която сега води. 
По-нататъшното разработване 
на Конституцията представля
ва реална основа и възмож 
ност за идейна офанзива, а 
работата върху приемането, 
запознаването и провеждане
то в дело на Проектозакона 
за сдружения труд е една от 
основните насоки на идеологи 
ческото ни действуваме.

На 1Х-то си заседание, състояло се на 20 
май, ЦК на СКС обсъди актуалните въпроси 
на идейната борба и задачите на Съюза на 
комунистите в предстоящия период. Уводно 
изложение изнесе председателят на ЦК на 
СКС д-р ТИХОМИР ВЛАШКАЛИЧ.________

На заседанието централно 
място бе дадено на провеж
дането на нонгреоните реше
ния, постигнатите резултати в 
това отношение и оценна на 
сегашната идейно-политическа 
обстановка. 'Всеотранно бе ос
ветлена нашата практика и 
посочени главните задачи в 
предстоящия период.

— Доколното бъдем в със 
тояние историческите цели да 
приложим -в практиката, а прак 
тината да насочваме към те
зи цели, дотолкова ще придо 
биваме и ангажираме хората 
в нашата акция 
д-р Тихомир Влашкалич. Той 
отправи призив към комунисти 
те с личния ои пример и бор 
ба да допринасят за пранти-

щество, в което младежта и 
днес с доброволния си труд 
допринася за укрепване на 
материалната основа, и още 
повече и за укрепване на юго- 
славсния социалистически па
триотизъм.

живот
за всички хора на нашата пла 
нета.

Честитим Ти рождения ден, 
драги наш другарю Тито, же
лаем Ти крепко здраве и 
още дълго да водиш Съюза 
на югославсните комунисти и 
нашата социалистическа само- 
управителна общност.

на

ческото развитие на самоуп
равлението.

Борбата за самоуправител- 
«и социалистически отношения 
изисква от Съюза на комунис 
тито постоянен творчески син
тез на критическо и афирма- 
тивно отношение нъм осъще
ствените в обществото про
мени и към собствената си ак 
тивност — подчерта д-р Влаш 
напич. В практическата поли 
тическа акция и във всички 
дилеми в работата. Съюзът на 
комунистите трябва да дей
ствува като изхожда от същ
ността и целокупността на от 
ношенията, за които се бори. 
Претворяването «а определе
нията и целите в действите
лен живот изисква високо раз

Върху тези велики патрио
тични и трудови традиции, 
изграждайки страната — из
граждаме и себе си. Вдъхно
вени от Твоите слова и дело, 
революционна същност на 
нашата нова Конституция и 
духа на Десетия конгрес на 
Съюза на югославските кому 
нисти, оставихме след себе 
си още една година, осеяна 
с много творчески успехи на 
младежта и трудовите хора. 
Сдружаваме труд и знание за 
нови обществени отношения, 
единни и готови да отстоим по 
този път нъм утрешния ден. 
Знаем, че борбата за новия 
човен и новото общество не е 
и няма да бъде лена. Стоти
ци хиляди млади, най-вече ра
ботници, са включени в 
дежки политичесни школи и 
школи на самоуправителите. 
Затуй днес идейно сме по- 
силни от вчера, утре — пове
че от днес. Наред с това се 
оспособяваме за

МЛАДЕЖТА И НАРОДА 
НА ЮГОСЛАВИЯ

Президентът Тито, бодър и 
засмян, с топли думи благо
дари на честитките по повод 
рождения му ден и Деня на 
младостта, като пожела на 
младежта нови постижения в 

строител-

изтъкна

социалистическото
ство.

МИРОСЛАВ КЪРЛЕЖА ЗА ТИТО

ТИТО-НАШ ПЪТ И НАШЕ СТАНОВИЩЕ КЪМ СВЕТА
и освобождаване в обществе 
ните форми на висш социа 
листически тип (1952).3 поколение (родено през де- 

ведесетте години), на което 
се падна да се жертвува за 
оовободителната мечта на дъл 
ги и кървави столетия. (1957)

мла- СИМВОЛ НА СТОЛЕТНИТЕ 
БОРБИ„ОКО",АГРЕБСКО 

вестник по актуални въпроси 
на изкуството и културата на 
цяла първа страна публикува 
фрагменти за Тито от 5-а кни 
га „Панорама на погледи, яв
ления и понятия" (която се 
намира под печат) от Миро
слав Кърлежа. Фрагменти от 
книгата, която ще излезе в 
издание на издателствата „Ос
вобождение" и 
предваме в откъси.

Тито означава, от една стра 
борба за социализъм 

във войната с военни сред
ства, а от друга 
явява като парафраза на всич 
ни наши исторически варианти 
в борбата за собствена свобод 
на, политичесни 
база. (1952)

ПЪТЯТ ДО РЕВОЛЮЦИОН 
НО ОСЪЗНАВАНЕ на

Роден във феодална сянка 
на провинциална аграрна ари
стокрация като селско дете, 
металоработник, синдинално ор

•той сеСИНТЕЗвсенародна

Начело на работническото 
революционно 
движение преди Тито жертву 
ваха своите егзистенции и над 
наха много изтъкнати борци. 
Преди тази победа бяха за
губени много политически пар 
тийни борби, а едва на него 
се удава да осъществи всич
ки елементи на пълно народ 
но и социално освобождение, 
тъкмо в онзи исторически мо 
монт, ногато всички

шшш пролетарско независима

„Младост"
ОТ МЕТАЛОРАБОТНИК ДО 
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ИСТОРИЧЕСКИ СИМВОЛ
Пролетар, металоработник, 

завърща се след шест години 
от Русия, където попада като 
хиляди наши военни пленици, 
па ногато се явява а синди
катите през 1921 година в си 
ката си астраханска шапка, на 
която :във вълнените къдри се 
забелязва избледнялото място 
на свалена 'метална петолъчка 
звезда, той е мирно, супериор 
но спокойствие на своите въз 
гледи, вече тогава сугестивно 
завладя присъствуващите. На 
него другарите гледаха като 
на пътник, пристигнал от дал е 
чения бряг на лениновия нон 
тинент и който

Титовото име стана днес 
драматичен символ на поколе
ния на всички народи, откак 
се пише историята с кръв и 
плът на нашите родове. В мо- 
рабокрушението, което от всич 
ки наши корабокрушения бе 
нал-безнадежнюто, яви се той 
с ленински факел в мрака .и 
неговият път юг Кумровец и 
от Яйце до Белград и до За
греб е път на нашия народ, 
да се стане от средновеко
вен, изостанал човек, гражда 
нин на бъдещите ло^щастли 
ви поколения: това е движе
ние за нашата собствена ци
вилизация по «Всяка цена. То
ва е наша историческа воля, 
изявяваща се е -многобройни 
усилия, през вековете и ако 
може така да се каже — то 
в а е воля за преобразование

изгледи
за успех изглеждаха най-мал 
но възможни, когато чужде
странните империалистически 
оили отново застрашиха окон
чателно да ни разпокъсат и 
унищожат. Титовото 
пролетарско революционно зна 
ме успя да се пробие

нласово-

през
Й. Б. Тито (1928) метежа и 

Втората световна война до 
славната програмока и поли
тическа победа и

разложението на

ганизиран в рамките на хър
ватското 
движение, пленен -от илюзиите 
за моралио-политичеокото зна 
чение >на Втория интернацио
нал, като голяма политическа 
сила, която трябва да осуети 
нраха на европейската циви
лизация но всяка цена, и Ти
то със силата на събитията 
бе запратен до революционно 
то осъзнаване на цялото свое

социалдемОн-ратично
неговото 

име, измерено с нашите соб- „с очите си 
е видял 1ВОИЧКО онова", за кое 
то дотогава по синдикатите 'ро 
-м антично се мечтаеше. От 
пролетар, металгарабатнин, «ой 
то разполага с личен опит на 
руоната революция, тоя работ 
нин по корабостроителниците 
и леярните, става синдикален

отвени «ул турн о-и стори ч ески и 
политически релации за по
следното столетие, представ
лява синтез на всички слав 
ни исторически положителни 
усилия на цели поколения
(1955). (Следва)
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ВЕЛИЧЕСТВЕН ПОКАЗ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
ЯШШс- * кова, когато това се явява в ничка в гимназията. А сетне

съседните капиталистически представителите на .Другар- 
страни. Нас и не учудва тол- че” от Ниш и .Дечйе нови- 

‘ва, когато това с десетилетия не” от Г. Милановац връчиха 
се повтаря в една социалис- награди на 10 пионери от всич 
тическа стран-а ,понеже това ки к,раища иа Републиката 
не може да бъде основа за у *
'всестранни добросъседски отно спечелили награди на конкур 
шения и пълно доверие и раз са организиран по повод 
бирателство. Пооледиците са Деня на младостта.
■очебиещи. Такава поптта во Чествуването продължи след 
ди към аоим.илация — изчез
ване на малцинствата. обед' 0 кон1*еРт «а гранИчна-

~ „ та застава „Градини", а сСлед речта на Йончич бек гимнастически упражнения —
изпратена приветствена теле- на 25 май
грама до другаря Тито, която 
прочете Деница Илиева, уче- А. Д.

Учениците от основното училище „Моша Пияде” упражняват

на буржоазията у .всички .на
ши народи и прабежните .ин
тереси на 1великите сили. Във 
Втората световна война и те 
рорът е бил .начин за разре
шаване 
въпроси.

(От 1 стр.)
родите и народностите на 
Югославия и СР Сърбия, на чи- 
ето успешно историческо раз 
витие е дал направление дру
гарят Тито, постоянно повтар
яйки поръните за тяхното по
следователно осъществяване 
— каза в началото на изложе 
нието си д-р Йончич.

село и община, във всяка ор
ганизация на сдружения труд. 
Свободната употреба на ро
ден език е също правило, пот 
върждаващо тези отношения.

По-нататък д-р Йончич гово 
ри за крупните резултати, кои 
то в Югославия и Сърбия се 
постигнали народностите из
тъквайки, че това трябва да 
се каже и на този митинг 
.дюнеже сме овидетели, че 
за съжаление, е социализма, 
не наблюдават всички на един 
и същ начин националните 
отношения и съществуват раз 
ноглаоия между комунистичес 
ките партии в политиката в 
националните отношения.

Коча Йончич каза, че Маркс 
и Енгелс са говорили, че не 
е свободен оня народ, който 
не уважава и заплашва други 
народи. Можем свободно да 
кажем, че в Югославия после 
дователно осъщеотвяваме ос
новните принципи на марксиз
ма за националните отноше
ния. Обаче, — 'продължи Йон 

ние сме овидетели и 
на друга политика в национал 
ните отношени: отричане съще 
ствуването на национални мал 
цинотва иакто и народи на 
Югославия е някои съседни 
страни. Нас не и учудва тол-

на националните

СТАБИЛНИ ОСНОВИ НА БРАТ 
СТВОТО И ЕДИНСТВОТО

По-нататък той продължи:
— Трудно е .в нъои черти да 

се опише, всичко което под 
Титовото знаме на освободи
телната борба и революция о- 
съществихме в изминалите 
тридесет и две години на сво 
бодата. На нас е особено ми 
ло и ежедневно се убеждава 
ме в това, че последовател на 
този път .и защитник на при 
добивните е нашата прекрас
на младеж, която и днес е 
събрана тук, така ярко да ма 
нифестира своята любов към 
Тито, към свободата, към ре 
волюцията, към социализма и 
самоуправлението, към брат
ството и единството «а наши 
те народи, към равноправно 
сътрудничество на нашите на 
роди и народности, към рав
ноправното сътрудничество в 
международните отношения, 
чрез необвързаната миролюби 
ва коегзистенция на нашите 
народи, чрез своето нултурно 
творчество в своята социали 
етическа общност.

— Братството и единството 
в Югославия се опира върху 
стабилни оонови .продължи в 
изложението ои д-р Йончич. 
То преди воичко, се основава 
на стабилното развитие на со 
циалистическите 
сили във .всички среди. Поли 
тикат а на по-бързо развитие 
на изостаналите общини до
принася за по-ускореното раз 
витие и на Димитровградска 
община и процесите на свърз 
ване и интеграция на сдруже 
ния труд, чрез самоуправител 
но сдружаване и решаване, 
са икономическите оонови на 
нашето равноправие.

Говорейки за националните 
отношения д-р Йончич каза:

— Самоуправлението значи 
тел но разшири .процесът в на 
предването и укрепването на 
националните отношения. На
ционалното равноправие днес 
е действителност във всяко

материални

чич

Деница Илиева чете приветст веното писмо

Говорейки за май-голямата 
придобивка на нашата револю 
ция — братството и единство 
то — д-р Йончич изтъкна, че 
младите поколения закърмени 
с ме ждун а ционалн а любов и 
общност, никога не смеят да 
забравят, че съществува и 
друг вид на национални отно 
шения
за, шовинизъм — и че преди 
30 години те са били присъс- 
.твуващи и при нас, подтиква 
«и от егоистичните интереси

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА СФРЮ 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО 
Белград

Скъпи другарю Тито,
По случай Твоя 84-ти рожден ден, Деня на 

младостта, ние участниците в „Майсните срещи" в Дими
тровград от сръбската нация, българсната, словашката, ру- 
мънената, турената и албанската народност Ти изпращаме 
топли привети в знак на признателност за Твоите 
велиии дела през време на революцията и следвоенното 
мирно социалистическо изграждане на страната. От сърце Ти 
желаем да почувствуваш нашата радост и възторг, младеж- 
на топлина и любов, че Ти си другарю Тито винаги, наш, 
а ние младите винаги Твои.

От все сърце Ти честитим рождения ден с обещание 
всеотдайно да следим Твоя път, да осъществяваме Твоите 
идеи, внедрени във всички наши досегашни успехи, да раз 
виваме на дело братството и единството между всични наши 
народи и народности. Изразяваме Ти истинска, младежка по
дирела и желание да ни водиш още дълги години от побе
да в победа, нато горим от желание последователно да из
пълняваме Твоите думи и политиката на Съюза на комунис
тите. Със себеотрицание ще укрепваме, развиваме и тачим 
придобивките от героичната Народоосвободителна борба, 
братството и единството нато вековен стремеж на всични на
ши народи и народности.

Приветствуваме Те скъпи другарю Тито, с песни и 
танци, ноито нънтят от Стара планина до Шар планина от 
Димитровград до равна Войводина и Аленсандровац Жупсни. 
Твоите идеи са наш пътеводител в осъществяването на де
ло на марнсистно-ленинсното учение.

национализъм, омра

От пионерите, младежта, войниците 
и гостите и гражданите и всични 
участници в „Майсните срещи" в 
Димитровград

Ацо Тодоров чете наградената си творба на ноннурса на 
„Другарче": „Нанво бих написал за рождения ден на дру
гаря Тито?"Славашиа народност
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— ....елегат ■тт ЗА РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОР- 
ГАНИЗАЦИИИ В ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕНТОЗАНОНА 
ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД (I)нош

Задачите на Съюза на 

синдинатите в основните 

и трудови организации

М

ДИМИТРОВГРАД

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕСТНОТО 

САМООБЛАГАНЕ
{

В публичното обсъждане на Проентозакона за 
сдружения труд, който вече популярно се нарича „Кон
ституция 1На работниците”, воички ‘обществено-полити
чески организации са длъжни да участвуват органи'ч 
рано и съвместно. За да се успее докрай в тази 
голяма общес.твено-политичеона акция, в основните ор
ганизации на сдружения труд и в трудовите органи
зации -най-голяма отговорност има Съюзът на синди
катите.

СКУПЩИНАТА ма местната 
общност е Димитровград раз 
гледа и прие отчета за съб
раните и (изразходвани сред
ства на местната общност. 
Средствата са събрани чрез 
местно самооблагане, а израз 
ходвани са и изразходват се 
за поправка и изграждане ма 
улици в града, канто и за из 
граждане на градска канали
зация.

В период от пет години, от 
1971 до 1975 година, чрез 
местно самооблагане са събра 
ни общо 4 милиона и 166 хиля 
ди динара. Първата година, за 
шест месеца, са събрани 218 
хиляди, през 1972 — 694, през 
1973 — 716, през 1974 — 938, 
през 1975 — 1 милион и 215 
хиляди динара и през първи
те четири месеца ма настоя
щата година — 382 хиляди ди 
нара.

Част от тези средства от 1 
милион и 563 хиляди динара 
са изразходвани за поправка 
на улиците в града. Поправе
ни са следните улици: „Крум 
Златанов", ма ноято за 700 
метра са похарчени 341 хиля 
ди динара; „Маршал Тито" (от 
ж. п. гарата до Лунавачка рам 
па), — асфалтирани 548 мет
ра и инвестирани 212 хиляди 
динара, «акто и част ма тази 
улица от ж. п. — гарта до пър 
вия ж.п. бариера в града, къ- 
дето в дължина от 810 метра 
са изразходвани 321 хиляди 
динара. Асфалтирани са и ули 
ците „Осмм март" (667 мет
ра) и „Младежки бригади” 
(310 метра), за които са по
харчени 495 хиляди динара. 
Освен Това, поправени са и 
улиците „Гробарсна", „Бурел”, 
канто и моста в „Строшена 
чешма".

За изграждане ма канали
зацията са изразходвани 1 ми 
лион и 161 хиляди динара, а 
за лични доходи и 'други ад
министративни разходи на 
местната общност — 166 хиля 
ди динара.

В течение на тези години 
от местното самооблагане са 
изразходвани 2 милиона и 891 
хиляди динара. Общността раз 
полага с още 838 хиляди ди
нара, предназначени за изтраж 
дане .на канализация и 436 хи 
ляди динара за изграждане, 
отнооно поправка и асфалти
ране на улици. Вече се знае 
и кои улици ще имат предим
ство и ще се асфалтират в 
течение на тази година (от 
тези средства).

Ясно личи, на дейността ма 
местната общност в Дими
тровград преди 1воичко е би 
ла насочена върху разрешава 
нето ма комуналните пробле
ми е града — поправката и 
асфалтирането ма улици и из 
граждането ма градската ка
нализация, които са и най-на 
болелите комунални проблеми 
в града.

Резултатите са налице. В те 
чение на тези години оа из
градени, поправени или аефал 
тирани улици в дължина от 
3 км и 429 метра, а изграж
дането ма улици продължава 
и мататък. Местното самообла 
гане е също единствения на
чин за разрешаване ма може 
би най-трудния комунален 
проблем — градската канали
зация.

Остава обаче в предстоящия 
период, да се обърне внима
ние и ма други въпроси, къде 
то е нужно пълно ангажиране 
на местната общност. Това 
преди всичко се отнася до 
уреждането на града, парко
вете и останали обекти, кои
то значат непосредствена за 
щита на човешката среда.

Трябва обаче да (напомним, 
че местното самооблагане при 
нлючва с 30 юни ма 1976 го 
дина. Поради това, за разре 
шаване ма комуналните -проб 
леми е града, се налага да 
се въведе ново самооблагане. 
А това значи и нови асфал

тови улици, паркове, доизпраж 
дане ма градската «анализа 
ция и прочие.

Естествено, отчетът на мост 
ната общност трябва да раз
гледа събранието на прежда 
ните. С приемане ма същото 
нужно е да бъдат приети и 
план и програма за работа а 
предстоящия средно,срочен не 
риод. Нужно е обаче планове 
те .и насоките да бъдат ясно 
казани, за до бъде ясно ма 
всички ни, че самооблагането 
е единственият начин за раз
решаване на комуналните проб 
леми.

Изхождайки от програмите ма Изпълнителния ко 
митет на Председателството на ЦН на СНС и на Ре
публиканския съединял ем съвет, организациите на син
дикатите в общини,те има,т следните специални задачи:

— Публичното обсъждане на Проектозакона на 
сдружения труд в основните и трудови организации, 
Съюзът на синдикатите трябва да организира, така че със 
същността му добре да се запознаят воички труде
щи се. По такъв начин те ще могат да анализират 
собствената си самоуправителна практика и да пред
лагат рошения, които по същество да обезпечават 
решаващо влияние на работническата класа на всички 
отношения и дейности в сдружения труд.

— В тази обществено-политическа акция, Съю
зът на синдикатите в общините трябва да допринесе 
оптимално да се подтиква и стимулира осъществява
нето ма по-големи 'резултати в стопанисването; да се 
афирмират положителните опити и по-бързо да се пре
махват проблемите и трудностите, с които се срещат 
стопанските и извъмстопакски организации.

— В публичното обсъждане на Проентозакона 
трябва да се даде пълен принос в афирмирането на 
досегашните сполучливи опити от прилагането на де
легатската система. Във връзка с това, органите и ор
ганизациите ма Съюза на синдикатите трябва реши
телно да се изборят с Проектозакона на сдружения 
труд да се осуети вояко решаване в името на работ- 
мика.

А. Д.

БОСИЛЕГРАД
гСеминар за Проектозакона за 

сдружения труд
По инициатива ма Общин

ския комитет ма СКС, мина
лата седмица е Босилеград се 
проведе еднодневен семинар 
във връзка с подготовките за 
публично -обсъждане ма ГТроен 
тозакона за сдружения труд. 
В семинара взеха участие сек 
ретарите ма първичните пар
тийни организации в комуна
та, Общинският политически 
актив и работните групи от 
местните общности л трудо
вите организации, задължени 
за организиране на публично
то обсъждане на Проектоза
кона в своите среди. Три сказ
ки от отделни области на 
Проектозакона изнесоха лекто 
ри от Междуобщинсния поли 
тически актив в Лесковац.

На семинара се водиха раз 
говори за начина «ак най-ус
пешно да Се реализира тази 
крупна обществено-политичес
ка акция във всяка среда в 
Босилеградсна община. Дого
ворено е в първата фаза от 
публичното обсъждане ма Про 
ектозакона за комунистите от 
всички партийни организации 
да се устроят най-малко по 
две събрания, на които об
стойно да се изучат предло
женията и решенията ма то 
зи, след Конституцията най- 
важен документ. Тази •актив

ност още веднага ще започ 
не да се реализира.

Членовете ма Общинския 
политически актив ще полу- 
чзт нонкретни задължения в 
основните организации на 
сдружения труд и трудовите 
организации. Между другото 
те ще съдействуват чрез пуб 
личното обсъждане на Проек
тозакона да се провери досе 
гашната самоуправителна пран 
тика ма местна почва. И е та
зи фаза членовете от първич
ните партийни организации 
имат важни задачи, като актив 
но участвуват в обсъждането. 
За да дадат квалифициран 
принос в тази анция от тях 
се търси предварително да 
овладеят същността на Проен 
тозакона.

В местните общности на до 
стъпен начин и с най-голямо 
внимание ще се разработва 
онази част от Проектозакона, 
в която се говори за одружва 
-нето на земеделските произ
водители.

И този нът се изтъкна, че 
в обсъждането на Проектоза 
кана за сдружения труд в ос
новните и трудови организации 
-най-голяма роля има Съюзът 
на синдикатите, а в местните 
общности Социалистическият 
съюз.

— За да изпълнят успешно сложните си и от
говорни задачи, общинските синдикални организации 
трябва да изготвят уточнени оперативни програми. Ме
жду другото, програмите трябва да съдържат и те
матично обсъждане на поотделни важни въпроси от 
Проектозакона за сдружения труд.

— Тематично трябва да се обсъдят особено 
следните въпроси: отношенията в създаването и раз
пределението на дохода; взаимните отношения на 
работниците в сдружения труд; управляване с обще
ствените средства; свързване на личния труд в сис
темата на самоуправително сдружения труд; форми на 
сдружване на труда и средствата; решаване и осве
домяване на -работниците в сдружения труд; самоугтра- 
вителния работнически контрол; отговорност за изпъл
няване на самоуправителна длъжност; обществени до
говори, самоуправителни споразумения и други само- 
управителни общи актове; обществената самозащита 
на самоуправителните права и на обществената соб
ственост и др.

— В обсъждането на .тези -и други въпроси зна
чителна помощ ма общинските организации на Съюза 
на синдикатите ще оказват междуобщинските и Ре
публиканския съвети -на Съюза ма оиндикатите.

В. В.

БЕЛЕЖКА

ЗА ПО-ЧЕСТИ ОБИКОЛКИ
Набелязвайки 

задачите, които 
изтичат от интервюто на 
др. Тито пред „Вйесник” 
Общинската конферен
ция на Социалистичес- 

съюз в Димитров
град констатира, че все 
още е недостатъчно съ 
действието на обществе 
но-политичесните фанто 
ри в местните общнос
ти, особено в тези в по-

ще обиналят местните 
общности, за да оназ- 
ват конкретна помощ.

А нужда от помощ 
има. Почти няма село, 
в което да не е в ход 
някоя

тези
про-В. В.

СКА*СН5ЩИНДЕ 0РГАНИЗА^ИИ НА сн в ДИМИТРОВГРАД

Публично обсъждане на 

Проектозакона
ния благоустройстве

на анция: довеждане на 
вода,
или нещо друго (понеже 
почти всични села вече 
имат

строеж на път

тон). И нерядко 
възнинват някои недора 
зумения, които в местни

ОСНОВНИТЕ разпоредби и 
-общ ествен сни нономич еск ите от
ношения ма работника в сдру 
тения труд бяха тема -на съб 
ран-ията, -проведени в течение 
на тази <и миналата седмица, 
във -воички -първични юргакиза 
ции на Съюза на комунистите 
в Димитровградска община.

Според -програмата, с трета 
та и четвъртата част на Про- 
етнозанона за сдружения труд 
— самоуправилгелното органи
зиране на сдружения труд и 
осъществяването на самоуп
равлението -на работника -в 
сдружения труд — комунисти 
те ще се запознаят .до 10 
юни.

С постановките ма Проектоза 
запознават отдалечените от центъ

ра на общината села.
Там те правят посеще 

ния, или ногато станат 
нянои

кона комунистите 
и същите подготвят членовете 
на политическия антив, създа
ден да -подпомогне за уопеш 
но обсъждане на Проентоза
кона за сдружения труд в Ди 
митро-вградска община.

Освен Съюза

рам ни често не могат
да се разрешават. В та 
нива случаи съдействие 
то на подготвени и авто 
ритетни хора от най-вис 
шите общински форуми 
може да бъде от голя
ма полза.

От по-честите обиколи 
и много неясни въпро
си, възникващи във все 
кидневния живот, навре 
ме и там, на място ще 
се изясняват и ще се 
премахват и най-малките 
възможности за разпро
странение на слухове и 
тем подобни.

природни бед
ствия, или ногато тряб 
ва да се обсъждат ня
нои много важни доку
менти, какъвто сега е 
случая да речем с Про- 
ентозанона за

ма '.комунисти 
те -и синдиката, -след разис
кванията в първичните -органи 
заци-и на СК, -ще се органи
зира обсъждане по 
чески -и т-рудоаи единици, 
по-малките основни организа
ции на сдружения труд са 
включени в обсъждането 
Проентозакона на

сдруже- 
труд. Тази практина 

обаче се налага да се 
преустанови и занлюче- 
ние в този смисъл е и 
прието. Занапред члено
вете на политическия ан 
тив, на ОК на СКС, Из
пълнителния 
ОК на ССРН

ния•икономи-
а

♦
!-на

заседания
та на комунистите.

: съвет на 
по-честоА. Д.

М. А.
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ДЕНЯТ НА МЛАДОСТТА И РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ДРУГАРЯТ ТИТО В БОСИЛЕГРАДОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД ПО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД

ТРАДИЦИОННА МАНИФЕ 

СТАЦИЯ НА МЛАДОСТТАДа действуваме 

а не да чакаме
щшско тържество в Босиле
град. Преди това в ловечето 
районни центрове на община 
та се проведоха тържествени 
майски манифестации.

на двойния празнин.

Тазгодишното чествуване Деня на мла
достта и рождения ден на другаря Тито 
в Босилеградска община бе ознаменувано 
с множество спортни и културни манифе
стации, в които участвуваха над 500 мла
дежи, пионери и граничари

СЪЮЗЪТ 'на комунистите 
носи най-важната и «най-отго- надминава. Затова наоока в 

предстоящия период трябва 
да бъде как «и то кой начин 
трябва да се организират ор
ганизациите на 
труд в унисон с Проектозако
на. А това и значи, че не 
трябва да чакаме приемането 
на Закона. Напротив, трябва 
веднага да действуваме и пре 
творяваме в живота шостанов 
ленията от Проектозакона.

При това трябва да се има 
предвид какви са отношенията 
между организациите на сдру 
жения труд в общината. Да
ли са възможни и какви са 
формите на сътрудничество. 
Обмисляно ли е за създава
не на специални общи служ 
би, като възможност за разре
шаване на кадровите пробле
ми в болшинството организа
ции.

Естествено, нуждата за по- 
широко сдружаване е налице. 
Обаче липова инициатива от 
,,по-силните”. „Слабите" 
кой не 'пи иска. Затова тряб 
в а да се проявява инициати
ва в онези моменти, «огато 
сме икономически силни. Оба 
че факт е, че добре стоящи
те организации в региона па
сивно се отнасят към пробле
мите, с които се срещат оста 
«налите организации. А това по 
литичесни не може да се при 
ме като допустимо. Затова е 
необходимо и ангажиране на 
Основната стопанска камара в 
Ниш, регионалната общност и 
други форуми.

Организациите, чието седа
лище е извън територията на 
общината не са обществено- 
политически м самоуправител 
но организирани, е също една 
от констатациите на Комитета. 
Затова и в това отношение 
са 'нужни определени мерки.

Самоуправител ните общнос 
ти на интересите и сдружа 
ването на селскостопанските 
производители са също 'въп
роси, на които трябва да се 
обърне най-сериозно внима
ние.

посве-ворната роля във връзка с 
провеждането в дело на по
становките От Проектозакона 
за сдружения труд. Тази кон 
статация е 'изходната основа 
на всички партийни събрания 
в Димитровградска община. 
Разисквайни за и дейно-полити
ческите въпроои на самоупра- 
вителното сдружаване на тру 
да и средствата в стопанство 
то и задачите на комунистите 
в това отношение Обпгински 
ят комитет на СК в Димит
ровград, на неотдавна състоя 
лото се заседание, имаше 
поедвид преди всичко отговор 
ността на всени комунист за 
успешно обсъждане и провеж 
дане в дело На Проектозано-

тени
сдружения Въпреки дъждовното и хлад 

23 май в Горна 
Любата сено време на 

Лисина и Горна 
пооведоха районни тържества. 
За посетителите от селата От 
тези райони.

ВСЕНАРОДНИТЕ тържества 
по случай Деня на младостта 
и рождения ден на другаря

Тито в Босилеградска община 
приключиха на 25 май с лро 
веждането на централно об-

учениците от 
местните основни училища 
изпълниха гимнастически — 
масови упоажнения и култур 
нпоо/дожествени програми, съ 
стзвени от танцови номера, 
наоол.чи песни посветени на 
длугяоя Тито и Народоосвобо 
дителната борба.

Полобно оайонно тържество 
нч 24-ти май се проведе и в 
Долна Любата.на.

За целта се създадени и 
две работни групи, които са в 
непосредствен контакт с тру
довите организации в община 
та, запознати как същите, въз 
основа на конституционните по 
становления, са организира
ни. Въз основа на това е из 
готвен и материал, който раз 
гледа Комитета. Същият ще 
обсъди и Общинската конфе
ренция на Съюза на комунис
тите и въз .основа «на него 
тоябва да набележи конкрет
ни мерки.

Основното в материала, нак 
то и в разискванията на чле 
новете на Комитета беше, че 
главната насока в предстоя
щия период трябва да бъде 
как и в кой смисъл можем 
да се сдружаваме. Изходна 
точка. От която всичко залоч 
ва 'и с която всичко завърша- 
ва. тоябва да бъде основната 
организация на сдружения 
труд. Ше трябва оботойно да 
се преразгледа да ли са съз
дадени организации на сдру- 

както това 
Конституцията. По 

воеме на провеждането на 
конституционните амандмани е 
създадена оптимална, за тога 
па, система <на организация. 
Всичко това тоябва обаче да 
се следи, понеже времето го

Началото на най-голямата 
спгютна и културна манифе
стация. посветена на Деня на 
младостта и рождения ден на 
лоугяоя Тито. в Босилегоад 
запомня на ве«еотя на 24-ти 
май г факелно шествие, в кое 
то участвуваха пионерите от 
основното ччипигпе ..Георги 
Димитров" в Босилеград.

ни-

Парад на младостта

Центоалното тъожество. кое 
то достойно поелстави вълну- 

младос-г
БОСИЛЕГРАД

ПРОДЪЛЖАВАТ ТРУДНОСТИТЕ В АВТОТРАНСПОРТНОТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

вящата и тпооческа 
от ралата обнтина. се пооведе 
ня 25-ти май. То започна с 
масов парад, в който участву 
вяха: пмонеоите. учениците от 
основните училиптя в обтпина 
та. \/чени"и о-г соедните учи 
литна п Босилеград, работни
ци. гояничяом и до. Участни- 
п'тге- с пяввети знамена и в 
ните с оязвяти знамена и в 
стройни колони.

Вътрешните слабости 

главен проблем
Предприятието все още е без директор, 

за щото на обявения конкурс не се обадил 
нито един кандидат, който да изпълнява 
предвидените условия

Проблемите, които дълго 
време обременяват автотран
спортното предприятие « Боси 
лег.рад са в центъра на вни
манието на Общинската скуп 
щика и Изпълнителният й 
съвет и на обществено-полити 
ческите организации в общи
ната.

Да напомним, че предприя 
тието миналата година принлю 
чи с дефицит от 1,6 милиона 
динара, който бе погасен с 
помощта на банкови кредити 
и със средствата от фондове
те. Въпреки това мероприятие, 
финансовите трудности лродъл 
жават. Текущите сметки «на по 
■вечето ооновни организации 
на сдружения труд в предприя 
тието са често в блокада. То
ва нещо пречи на нормална
та му работа. Между друго
то работниците получават на
малени лични доходи. Има ре 
дица и други неразрешени 
въпроси. «Между другото би в 
шият директор е освободен от 
длъжност, а друг още не е 
приет. На обявения конкурс 
не се е обадил нито един 
■кандидат, който да изпълнява 
условията на конкурса.

Тези и друпи «проблеми тюв 
торно бяха обстойно разгле
дани от ръководителите на ос
новните организации на сдру
жения труд е «участието на 
«председателя на ОС инж,
ДРАГАН МИЦОВ, председа
теля на Изпълнителния съвет 
на ОС СИМЕОН ЗАХАРИЕВ и

т-ьожеството ГУткои летсния 
хоо с химна „Хей. славяни", 
а от тъожептвено уноасената 
тпибччя ппиветствено слово 

жизиочмя път на доугаоя 
Тмто пгюмзнесе ппедоелзтелят
«-•о Обтттичопятя «'ПВЛРЖЦа коц
фопечмчл ОТДБРЕ СПАСЧОВ.

В пгю^^пжоние на поогоама 
та чал 500 пиг*чет>и. младежи 
и леко “'ни от основните учмпи 
пта п Бпсипегпяд. Гоома Лис- 
иа Гопча Любата и Бистьо и 
от гммиязмята изпълниха масо 
пи уппажненмя. След това се 
гъо.тояха гимнастически упоа 
жночи<г и спортни състезания. 
** които ччаствуваха голям 
боой младежи и пионери.

финансовите си сметки. Също 
и пестенето не се осъществя 
ва на начин, на който е то
ва необходимо и възможно. 
Така материалните.разходи не 
контролирано нарастват. Сче- 
товодствената служба се оказ 
ва твърде неефикасна в рабо 
тата си: не успява навреме 
да плаща дълговете се, за 
разлика от деловите им прия 
тели, които правят това само 
след осем дни. Компетентните 
от тази служба казват, че ня
мат достатъчно служащи, кое 
то не може да се вземе за 
■оправдание.

Изучаването на проблемите 
сочи, че и самоуправителните 
органи не са достатъчно и 
съществено ангажирани в раз 
■решаването на най-наболелите 
проблеми в предприятието. 
Преди всичко се чувствува 
отсъствието на централния 
работнически съвет, който 
има най-голяма отговорност по 
всички важни въпроси.

Безспорно е, че всички ра
ботници в този трудов колен 
тив не са навреме и цялост
но осведомени за проблеми
те, а с това и за задачите си 
в решаването «им.

Ето защо и след този раз 
говор се занлючи ръководните 
и самоуправителни органи в 
ооновните организации на сдру 
жения труд най-непосредстве 
но да ангажират всеки работ 
нин да изпълнява задачите ои 
на своето работно меото. То
ва е единственият сигурен на 
чин да се надделее сегашно 
то кризисно положение в та 
зи стопанска организация, моя 
то е От голямо обществено- 
икономическо значение за Бо 
силеградска община.

жения труд таи а. 
повелява

А. Д.

БОСИЛЕГРАД

Юбилеят
Червения

на Ппедобелното 
поинлточи с откоиване на уче 
«ничес.кя изложба по общотех 
ническо и художествено обоа 
зование и домашно оъноделие. 
която подготви основното 
лище „Георги Димитров” в Бо 
силеград.

Програмата продължи с кул 
турно-художествени 
подготвени от учениците От 
основните и средните училища 
в общината. Особено привле
кателни бяха изпълненията «на 
ученическите танцови съста
ви. Отборите от основните 
училища в общината участву
ваха и във викторината на те
ма: „Тито и младостта".

чествуване

кръст
учи

Деня нана чествуването 
младостта такова състезание, 
между основните и

се проведе в Боси-

В рамките на чествуването 
на стогодишнината на Черве- 

СР Сърбия, по средниния кръст на номера,училища
леград.«на Общинската органи 

Червения кръст -в Бо
почин 
зация на 
силеградска община се про
веждат няколко акции.

Чествувайни юбилея и седми 
цата на Червения кръст, уче 

«пионерите от Босиниците и 
лвградена юбиуина уоляха да 
с-ьберат значителна парична

За учениците във «всички ос 
новни училища бяха изнесени 
оназки за правилното хранене. 
Смазките изнесе Мр. ЗАХАРИ 
СОТИРОВ, директор на Аптека 
та в Босилеград.

помощ.
За псстрадал«ите от земе- 

■в СР Слотресението краища 
вения, Общинската организа 

Червения кръст в Бо-
На най-добрите участници в 

спортната и културно-художе
ствена програма бяха връчени 
похвали, грамоти, купи, книги 
и други награди.

ДР-Анализирането показва, че 
главните норени на този проб
лем са в субективните слабо
сти в предприятието, а не «и 
в деловите резултати. Напри
мер голям брой кондуктори и 
шофьори не отчитат «навреме

През тази седмица ,първия 
организация на Червения 

гимназията Учас

ция «на
силепрад също провежда ан- 
ция за събиране на ■парична

ната
кръст в 
твува «на регионалното съствза 

оказване «на бърза по
и материална помощ.

В. В.В. в.ние по
мощ във Браня. В рамките В. В.
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БОСИЛЕГРАДСНИ СТОПАНСНИ ИНИЦИАТИВИИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСНИ)! НОМБИНАТ В БОСИЛЕГРАД

ЗАКРИВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ КРЪЧМИ Кредити за нови 

обектиСпорел ходи но досегашно
то изграждане, хотелът, който 
ще мми оомещения от около 
2 хиляди но ад ротни метра, ще 
бьде готов през есента. Заед 
но с оборудването му, за кое 
то се обезпечават средства, 
ще струва около 8 милиона 
'Динара.

— Според закона и 'реше
нията на Регионалната сто
панска камара 'в 'момента што 
един частен гостилничарски 
обект в нашата община не 
изпълнява предвидените нор
мативи. 'Между другото един 
такъв обект трябва да има 
най-малко шест подходящи но 
мещения. Занапред, док олио
то не изпълнят 'предвидените 
условия, частните го стил ни- 
чарски заведения ще бъдат 
закрити — каза СОТИР СОТИ 
РОВ, началник на службата 
по стопанство и финанси е 
Общ имената с куп 11 < ин а.

В разговорите се изтъкна, 
че е необходимо да со уснор 
ят подготовките за изгражда
не на хлебопекарница в Боси 
леград, за която също се гот
ви проект. Със собствени 
оредства и банкови кредити 
този обект наскоро да бъде 
построен.

ОБО-ПРОИЗВОДСТВЕНО 
РОТНО-УСЛУЖНОТО предпри 
ятие „Босилеград" в Босиле- 

превзема конкретни мер 
с които се 

ефикасно дя 
отноше-

ПРЕЗ МИНАЛАТА седмица - мост да се построи сушилня 
с цех за преработка на ово- 
щия, пуннт за събиране на 
мляко от частните животновъ 
ди и обор за съвременно угоя 
ване на добитък. Също така, 
крайно е необходимо да се 
довърши и оборуди кланицата 
в Босилеград, в която годиш 
но да ое колят над 20 хиляди 
броя добитък. Според една 
сметна за тези обекти, (за 
някои има изготвени проекти) 
са необходими 12,5 милиона 
динара. Предлага се Обедине 
ната кредитна банка в Леско- 
вац да участвуват с 50 на сто 
във финансирането, а остана 
лите средства да се обезпе
чат от Републиканския фонд 
за развитие на изостаналите 
краища и ох собствени източ 
ници.

Директорът на Лесковашката 
кредитна банка ВОИСЛАВ СТА 
МЕННОВИЧ, заяви, че няма 
трудности да се осигурят бан 
кови кредити за изграждане 
на тези важни за босилеград 
ското стопанство важни обек
ти. Разбира се, необходими 
са подробни проектосметни 
документации и други съответ 
ни подготовки, за да се раз
реши изцяло финансирането 
на планираните промишлени 
обекти.

В разговорите се посочи, че 
новообединената стопанска ор 
ганизация в Босилеград все 
още на проявява интерес за 
ползване на средства от „Зе
ления план", с които да по 
могне развитието на частното 
животновъдство в комуната. 
Това е сериозно опущение, за 
щото тези средства могат да 
се ползват при най-изгодни ус 
ловия, и с тях може да се 
постигне голям ефект.

На края на разговора се за 
ключи Обединената кредитна 
банка в Лесковац, чрез авали 
ране на меници за сума от 
1,7 милиона динара да съдей 
ствува в разрешаването на 
финансовите трудности, които 
в момента има Автотранспорт 
ното предприяте в Босиле
град.

град
ки та трудностите, 
среща бързо и 
се решават. В това

вече «ма Резултати — 
заяви ИВАН СТОЙНЕВ, гла- 
вен директор ма предприятие 
то в разговор с ръководство
то на Общинската скупщина 
и на обществено-политически
те организации в общината.

Въпреки различните условия 
за работа, засега създадените 
четири основни организации 
на сдружен труд, действуват 
организирано. 'Разбира се, все 
още има и субективни слабо 
сти, които трябва навреме да 
се премахват. Това преди всич 
ко се отнася до 'правилното -и 
рационално използване на вся 
ко работно место. Увеличава

в Босилеград се проведе раз
говор между 
ма Обединената кредитна бан 
на от Лесковац и ръководи
телите на стопанските, обще

ръководството

ние

— Още сега трябва да се 
подготвим, новият гостилни
чарски обект да започне ус
пешно да работи. За тази цел 
необходими са ни мвалифици 
рани кадри. Същевременно 
трябва да се спре конкурен
цията, която ще имаме от са 
мостоятелните частни гостилни 
чари — изтъкват компетентни 
те за развитието ма гостилми- 
чарството в новообединената 
стопанска организация.

Обстойният анализ посочи, 
че с пускането на новия хо
тел, няма да има нужда от 
частни гостилничари.

органиствеио-политическите 
зяции и на Общинската скуп 
■щнна в Босилеград. Тема на 
разговора бе: 'възможности за 
осигуряване на банкови мре 
дити за изграждане на стопан 
ски обекти в Босилеградска 
община.

Ръководителите на произ
водствено-оборотно - услужно 
то предприятие в Босилеград
предложиха с помощта на 
банкови кредити и средства от 
Републиканския фонд за раз 
витие на стопански изостана
лите краища да се построят 
няколко промишлени 
Между другото има икономи
ческа оправданост и възмож

обекта.не производителността на тру 
да, като основна предпостав
ка за по-ефективна работа е 
главна грижа на всички само 
управителни .органи в предпри 
ятието.

В. В.

В КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ „ТИГЪР” В ДИМИТРОВГРАД

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ УВЕЛИЧЕНИ С 20 НА СТООсновната организация за 
селско «стопанство и изкупване 
среща трудности в изкупуване 
то ма добитъка. В момента 
почти една трета от агнетата 
е останала неизкупена, моето 
сериозно затруднява 
ните животновъди. Проблемът 
е в ограничения пласмент на 
агнетата.

СЪБРАНИЕТО на трудещите 
се в основната организация на 
сдружения труд „Тигър” в Ди 
митровград прие решение за 
повишение на личните дохо
ди. Същите ще бъдат увели
чени с 20 на сто, а решение 
то е в сила от 1 април т. г.

Решението за увеличение на 
личните доходи е резултат на 
всестранните анализи, които 
показаха, че средства за 
излащане на личните доходи 
могат да се обезпечат с по- 
рационална работа. А това зна 
чи тю-пълно ползване на произ 
водствените мощности, увели 
чение на икономичността и 
производителността и иконо
мии по всички работни места.

Приемайки 'Съответното ре
шение трудещите се в тази 
най-голяма стопанска органи
зация в Димитровградска об
щина, са имали предвид ста 
новишето, че увеличението на 
личните доходи не може ни
как да бъде резултат на уве
личение цената на готовите 
стоки. А това значи и после
дователност на тази трудова

част-

ТЪРГОВИЯТА

Занапред решителни и твър 
де конкретни мерки ще се 
предприемат за преустройство 
и рационализация на търгови 
ята. Основната организация за 
търговия на едро и дребно 
готви ттроект, който ще съдър 
жа редица конкретни решения 
за подобряване на търговията.

Между другото до 30 юни 
тази година голям брой мага 
зини, които работят в частни 
сгради ще бъдат пренесени в 
обществени помещения. В ра 
йонните центрове на селата 
това ще са кооперативните до 
мове, които чрез съответни по 
правни ще могат да се пол
зват за магазини и търговски 
складове. В онези места, е 
които има повече магазини с ед 
нородни стоки (канто в Боси
леград, Горна Любата) ще се 
Извърши обединяване или за
криване. За сметка на това, 
за по-добро обслужване, в по 
вечето магазини ще се рабо
ти в две смени.

Също така ще се подобри 
снабдяването със зеленчук и 
други хранителни стоки. Цени 
те на стоките във воички 'ма
газини в комуната ще бъдат 
еднакви.

„Тигър — Димитровград (фабрика за обуща)
организация да се приобщи 
към усилията на общността в 
осъществяването на стабили
зационната политика.

Също е решено увеличение
то на личните доходи за 15 
работника, на ключови и от
говорни работни места да бъ

де по-голямо от 20 на сто.
С това увеличение найжи- 

ският личен доход в каучуко 
вата промишленост ..Тигър" в 
Димитровград ще възлиза на 
1800 динара, а средният личен 
доход е достигнал 2300 дина 

А. Д.ра. В. В.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ !М1

* В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ 
ШИНА НЕ СА НАРУШЕНИ 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДОГОВО- 
РИ И САМОУПРАВИТЕЛНИ 
СПОРАЗУМЕНИЯ

В ЗАКОННИТЕ РАЗМЕРИ
Организациите на сдру

жения труд в Димитровград
ска община през изтеклата 
година са спазвали съществу 
ващите законопредписания, а 
разпределението на дохода са 
съгласували със съответните 
нормативи.

бата по обществено счетовод 
ство — от 16 ооновни органи
зации на сдружения трууд 
(ООСТ) са имали по-ниски кое 
фициенти, т.е. под 61°/о, 
кото се предвижда с репуб 
ливанския договор. Между по- 
гол емите организации такива 
са: „Оточар”, „Търгокооп", 
„Братство", „Младост” и др.

съотношението също е спазва 
но, така че няма под 
мално договорения спрямо ре 
публиканския размер, т. е. под 
78 на сто от общата стой
ност на дохода.

Органите на 
прилагат отделен обществен 
договор и тук 'размерът също 
е според закона. При функци 
оперите коефициентите 
ределят по отношение на 
ществения

мини- в „Димитровград” 
г „ (2481),

„Градня (2420), а най-ниски 
в ..Търгокооп" (1697) „Циле” 
(1515), „Братство" (1479) и 
т. н.

заплатени
(2733), „Единство”

кол

управлениеИмайни предвид съществу
ващите нужди, които изявяват 
земеделските производители, 
наскоро в Босилеград ще се 
открие селскостопанска апте-

Проектозаконът за сдруже
ния труд, както и новите зако 
нопредписания за разплаща- 
ния между 
сдружения труд, трябва да до 
принесат тази година за заоил 
ване на стопанската дейност 
и за сьздаване г~ 
ход. а съответно на 
увеличение на личните дохо
ди. Само

Съюзният и републикански
ят обществени договори 
разпределение на дохода и ли 
чвите доходи изтъкват на пре 
ден. план две съществени .не 
ща. Първото е, при (какви ус
ловия се създава доходът, а 
второто
мерилата за резултатите на 
труда. При това се изтъква, 
че доколкото юпределен до
ход се създава при по-изгодни 
условия, следва да се отдели 
за разширяване на 'Материал
ните основи на труда, относно 
за възпроиз водство.

Според сведения на Служ

за
се ол 

осъ
среден доход в 

стопанството на общината.
С други думи,

(с изключение на

С оглед на това — организациите наза те
зи организации се предвиж
дат съответни мероприятия: 
5% от осъществения доход да 
отделят за фондовете, да пред 
приемат система от специални 
мерки за подобряване на по
ложението и за личните до
ходи да не заплащат повече 
от най-ниския договорен доход 
по условен работник. Естестве 
но, помощ трябва да потърсят 
от стопанската банка, стопан 
ската камара и други фактори.

В нестопанските организации

ка.

ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО при воички 
земеделска 

та кооперация „Видлич", къде 
то има незначително

заплащането на лич 
ните доходи), законните 
поредби, обществените 
вори и самоуправителни 
разумения не са нарушени.

В случая трябва да 
не, че най-високи средни 
'Ни доходи в стопанството са

на повече до 
това и зада се установят

В разговорите с голямо вни 
мание се обсъдиха перспекти
вите \л възможностите, които 
с изграждането на новия хо
тел от „Б” категория в Боси
леград се предлагат за разви 
тие на туризма и гостилничар 
ството в общината.

превиша върху тази основа и 
при разпределние според ре
зултатите на труда 
ще се прилагат обществените 
договори и самоуправителни 
споразумения за разпределе 
ние на дохода и личните 
ходи.

ване в
раз-

дого-
спо-

цялостно

се изтък до-лич

Ст. Н.
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ЯСЕНОВДЕЛЧАНИ СТРОЯТ БОЖИЦАПЪТ (1)

»Хидротехника помага«...ИЗПЪЛНЯВА СЕ
ВЕКОВНА МЕЧТА МАКАР ЧЕ сезонът е в 

пълен (разгар, че по домове
те са останали предимно же 
(ни и стари хора (по-младите 
са 1на временна работа във 
вътрешността ма страната, по 
строежите), е Божица се раз
вива неспирен и активен жи
вот. Местната общност е гла 
вен организатор и двигател на 
всички акции.

В момента а ход е акция 
за изграждане на (пътища от 
центъра на селото до Злата 
нова, Деянова, Кодина, Дживи 
на и Романова махали.

Освен това >в Дедична, Гън- 
дина и Дарковока 'махала се 
провежда акция по довежда
не на електрически ток.

— Към 50 къщи в тези ма
хали нямат ток. По предложе 
ние на местната общност и с 
подкрепа :на божичани, живе 
ещи извън Божица — и тази 
акция ще приключи с успех 
— казват преподавателите 
Владимир Харизанов и Борис 
Василев, моито намерихме 
центъра на Божица преди ня 
колко дни. — Божичани, кои
то не живеят тук — всяко ля 
то идват на почивка и искат 
да стегнат и уредят домовете 
си като „ма град”. Затова и 
не жалят средства за родно
то село ...

— мие разрешаваме редица 
комунални проблеми. Ето, а 
момента подемаме акция за 
довеждане на (вода в Мариче 
ва махала, която остана без 
вода след прокарването на 
главния канал от язовира до 
Власинско езеро.

— С тяхна помощ и кул
турно-забавният живот се съ
живи — добавя Борис Ваои 
лев.
да ни посети една Уония Ре 
джепова или Лепа Лукич и др. 
известни изпълнители на на
родни и естрадни песни, ако 
не бяха строителите тук ...

— Всичко е хубаво — ама 
снабдяването не го бива. Ето 
сега е късна пролет — казва 
Харизанов, а в Божица не мо
жете да намерите нищо от зе 
ленчуци и плодове. В нашия 
магазин има само консервира
ни плодове и зеленчуци ...

Та кога ли е щяла

ДВАДЕСЕТ ДНИ вече се- който тия дни е >в отпуск по 
болест на село и свободнитебулдозердем надесеттоновия

разгонва вековната тишина в си часове прекарва на пътяподножието на Асеново кале. радостен, че скоро <и до него- НЕ МОЖЕ БЕЗ 
ТВ-ПРЕПРЕДАВАТЕЛ

Тук започна битката за из- вата къща ще може да се вЯсенов-граждането на пътя стигне с лека кола. И докатодел—Звонци. С това селото навън вали и оилни гърмоте- Недалеч от Божица стърчи 
някакво реле и божични гле
дат телевизия, но и образът 
и тонът са некачествени.

— Това не е телевизия — 
казват Василев и Харизанов. 
Програмата се приема много 
лошо, а освен това препредава 
телят много често се разваля. 
Затова ежедневно настояваме 
ТВ-Белград да се погрижи и 
да направи нов препредавател. 
тези дни получихме сведение, 
че наскоро ще започне стро
ежът му.

електрификациятаслед си вици разкъсват небосвода надпрез 1972 година ще построи Ясеновдел, любителите наи свой път и с това ще из- футбола се нареждат край те
пълни вековната си мечта да левизора, а ние продължаваме
се свърже със света. разговора за селото и пътя

почерпени с туроко кафе отНа новото трасе, което се
домакинята.очертава като дъга от село-

Изненадваше ни обстановкато към Звонци пристигнахме
та в къщата на Симеон. Нов СНАБДЯВАНЕТО Е ЛОШОв момента, когато рухна поро 

ен дъжд. Младежите и оста- телевизор, електрична печка,
хладилник и при всичко това 
уютно подредено жилище ка 
то във всяка 
Необикновено за новодошлите 
беше, че на Ясенов дел се 
гледа от Звонска баня като

Божица-център, 
божичани я наричат „Малък 
Лондон”, напълно е промени 
ла своя изглед. След приети 
гането на „Хидротехника” от 
преди две години и зтпочва- 
нето на строежа на бента 
при Д. Лисина — животът тук 
коренно се промени.

В центъра на селото е на
правен голям работнически 
стан, в който нвартируват над 
600 /работници, (работи работ
нически стол, изобщо — чув 
ствува се голямо оживление.

налите работници дошли този 
ден да работят на пътя не 
напускаха работата. Тук беше 
и председателят на Местната 
общност СТАНОЙ САВОВ, кой

или както
Станой Савов

градска къща.
Предлагат ни нари и нащенци, 
заети в страната ...

Облакът вече закри доли
ната, а откъм върха на Асе
ново кале „се спусна” пороен 
дъжд. Булдозеристът ВЕЛИ
МИР МИ/1ИЧ спря машината, 
а работниците поради стихия
та напуснаха трасето и се от
правиха към селото.

Влезнахме в първата къща, 
поканени От любезния дома
кин СИМЕОН ГЬОШЕВ, работ
ник в пиротски

— В Божица наскоро ще 
строим и библиотека — каза 
Харизанов. Пан съвместно с 
..Хидротехника”. Тя отпуска 
200 и Републиканската нултур 
на общност 800 хиляди дина
ра ... Както виждате — тук, 
в Божица, нищо не се пред
приема без участието на „Хи
дротехника” ... — каза С 
нов.

то от първия ден, когато за
почва изграждането на пътя 
прекарва времето си заедно с 
останалите бригадири.

на село далеч в планината, 
без път. И както ни казаха, 
не е само така в „Йоцинци" 
— махалата в която (избягах
ме от дъжда. Така е и в 
„Панкинци", „Сурланица”, 
„Рунковци” и „Джакинци”. Та 
ка е в цялото село ...

— Ние, каза другаря СТА
НОЙ САВОВ, изграждаме тоя 
път чрез самооблагане и по
мощ от общината. Вече са 
обезпечени 14,5 милиона дина 
ра и надяваме се, че пътят 
ще бъде готов навреме ...

Б. Нинолов тоя-
В следващия брой:
БУЛДОЗЕРИСТЪТ ВЕЛИМИР

— Благодарение на „Хидро 
техника”„Прогрес", казва Харизанов М. А.

НАШЕНЦИ В ЧУЖБИНА
страна и само в късните ве
черни часове можем да „хва 
кем”
радиовълните на Белград.

Имам много преживелици и 
един ден, когато се завърна 
мога да запозная читателите 
на „Братство" с живота в Ли

бия и работата на нашите ра
ботници, които там са обича
ни от всички. В Либия много 
знаят за нашата страна, а ние 
се стараем да запазим авто
ритета й.

ВУЧИДЕЛСКИ »ЛИБИЕЦ« по някое предаване по

★ ДИМИТРИЕ ЛАЗАРОВ ВЕЧЕ ТРИ ГОДИНИ РАБОТИ КАТО 
МИНЬОР В ЛИБИЯ ★ ОТ ВУЧИ ДЕЛ РАБОТЯТ 01ЦЕ 

ПЕТИМА В ЛИБИЯ И ТУК ВЕЧЕ ВСИЧКИ ГИ ЗНАЯТ КАТО 
ВУЧИДЕЛСКИ „ЛИБИЙЦИ".

НЕОТДАВНА във Вучи дел 
пристигна на почивка ДИМИ
ТРИЕ ЛАЗАРОВ, който вече

Б. Николов

— Трудно е да се каже воич 
мо, което съм видял и пре 
живял в тази далечна страна 
— каза другарят -Димитрие. — 
Можете ли да ои представи
те колко много мога да ви 
разказвам за Либия, за рабо 
гата, която там изпълняваме 
и други преживелици, които 
съм имал в далечната страна.

Жителите на Либия ни по
срещат като приятели, а ние 
оправдаваме това доверие — 
с работа. Работим при твърде 
неблагоприятни климатически 
условия. Известно е, че в 
Либия владеят големи горещи 
ни. Сега, когато у нас е още 
прохладно, там е горещо, ка 
то тук през юли и август. А 
към октомври ще бъде по-го- 
рощо — температурата — до
стига и до 40 градуса. Саха-

три години с бел градската 
„Пиротехника" работи при из 
граждането на един бент на 
река Гетара недалеч от Беи 
гази. В тази приятелска стра
на той работи с Кирил, Анто
нийо и Стефан Джуров от съ
щото село и още 300 'работ
ника от нашата страна, които 
с най-съвременна техника из
граждат огромна 'Водоцентра-
ла.

Вестта, че Димитрие е при 
стигнал във Вучи дел бързо 
се разнесе не -само във Ву 
чи дел, но и в Звонци и оста 

села в Дерекула. Хо-налите
рата се интересуват за рабо 
тата на своя земляк в далеч 

условията и

Димитрие Лаза- 
ров (нрайният ля- 
во) на строежа в 
Либия.

пата страна, за 
преживелиците, които тойноои 
оттам.

Жителите на Ли
бия ни посрещат 
като приятели.

Желанието ни беше и ние 
да побеседвамо с този раб от 
нин, който от своя Вучидел 
представлява нашата страна в 
далечна Либия. Срещнахме го 
край село Ракита заедно със 
съпругата му, която беше до 
шла да го посрещне.

ра.
Имаме и други трудности. 

Отдалечени сме от нашатаДимитрие Лазаров след при 
стиганото му в Ранита
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ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА НА В. „БОРБА" СУРДУЛИЦА

Младите предлагат за 

приемане в СКЗАВЪРШИ ВТОРИЯТ ЦИКЪЛ
ДИМИТРОВГРАД

Тримесечната младежката по 
литическа школа на вестник 
„Борба" завърши с работа. То 
ва всъщност беше вторият ри 
къл на школата на „Борба", в

който главна тема бешо — 
сдружения труд.

Докато в първия цикъл в Ди 
митровградска община бяха 
създадени само три отделе
ния с около 30 курсисти —

в последния цикъл интересът 
беше значително по-голям. 
Школата посещаваха около 
сто девойки и младежи, раз
пределени е девет паралелки.

Миналата седмица завърши 
ха и изпитите, на които кан
дидатите показаха добри ре
зултати.

Сурдулишна община даМладежта в Сурдулишна об 
щина е на път да преодолее 
слабостите, които опъваха до 
сегашното й развитие. Тако
ва е впечатлението от послед 
ното заседание на Председа
телството на Общинската кон 
ференция на Съюза на соци 

Тодор Пешев алистичесната младеж и Об
щинския комитет на Съюза на 
комунистите >в Сурдулица. На 
истина, с години тази масова 
организация не вървеше в 
крак с останалите обществе
но-политически сили то реди
ца обективни, а в някои слу 
чай и субективни причини, но 
сога се прави прелом в рабо
тата, поема се път, който тря 
бва да следят младите в из
граждането на социалистичес
кото общество у нас. А в то 
ва отношение — младите в та 
зи община имат примери от 
миналото, които могат да сле 
дят с гордост, че са последо
ватели на славните бойци от 
този край, паднали за свобо 
дата на родината.

Вече се предприемат мерки 
за организационно преустрой
ство на някои от съществува 
щите и създаване на нови 
младежки организации там, 
нъдето не съществуват таки
ва. През последните няколко 
години, както бе отчетено на 
заседанието, от 7000 младе
жи и девойки в общината — 
членове на Съюза на соци а 
листическата младеж са само 
към 2500 души. Към това 
трябва да добавим, че 
мнозина от незачислените 
към младежките организации 
се намират на временна ра
бота във вътрешността на 
страната или в чужбина. Ос
вен това
на съществуват младежки ор 
ганизации, а има условия за 
създаване на такива. Този 
пропуск ще бъде премахнат 
в най-скоро време.

Онова, което охрабрява е 
Ст. Н. твърдата решеност на млади

те в
преодоляват интертността, коя 
то бе захванала някои мла
дежки активи. Младите се 
обръщат с лице към пробле 
мите.

Друг въпрос, който бе пред 
мет на сериозно обсъждане 

идеологическо-политичес
кото издигане на младежта. 
Бе подчертано, че на този 
въпрос в бъдеще ще се от- 

повече внимание. Защо 
борба на

ФОТОХРОНИНА

ГОРАНСКИ ДЕЛНИЦИ бе

БОСИЛЕГРАД

През миналата седмица и в 
Босилеград приключи вторият 
цикъл на младежката полипи 
чеока школа, която юрганизи 
ра органа на ССРНЮ — вест
ник „Борба".

Школата посещаваха 30 -мла 
дежи и девойки, от които 20 
от гимназията „Иван Каране а 
нов", 5 от Отделението 
училището за квалифицирани 
работници и 5 от първичната 
младежка организация в Боси

Пионерите и младежта, заед 
но с просветните работници, 
са били и- са най-преданните 
залвсители в Босилеградска 
община. Техният труд днес 
расте е прекраони борови го
ри и акациеви 
Всъщност тези гори 
щинскл жив паметник на тех
ния труд и ентусиазъм.

В бъдеще горите ще станат 
още по-солидна основа за дър 
вообработващата 
ност. Така че с 
може да твърдим

на гораните ще се измерва с 
милиарди динара ...

В чест на рождения ден на 
другаря Тито и Деня на мла
достта — 25 май, както и по 
случай 80-годишнината от пър 
вата залесителна акция (1896 
—1976) тази пролет младите 
горани от Босилеградска общи 
на преизпълниха пролетния си 
план.

деля
то без постоянна 
идейния фронт, се създават 
възможности 
всред
ния, чужди на нашия самоул 
равителен социализъм.

Приемането на млади хора 
в редовете на Съюза на ко
мунистите занапред ще бъде 
изключителна 
на младите. Те ще излъчват 
измежду себе си най-добри 
те младежи и девойки и ще 
ги предлагат за постъпване в 
редовете на Съюза на комуни 
стите.

Младите в Сурдулишна об 
щина в скоро време ще имат 
възможност да се изявят и в 
строителството. Освен участие 
то си на съюзните младежки 
трудови акции — край Вла- 
синсно езеро ще се строи 
Дом-паметник на братството и 
единството, в който 
строител ще бъде младежта 
от този край. Вече се върши 
трескава подготовка за тази 
трудова акция.

за проникване 
младежта на схваща-

насаждения. 
са съ-

иа
задача и дълг

промишле-
оонование Ето един рапорт от трудов 

горански делник: леград.
Слод проведеното тестиране 

е утвърдено, че младежите- 
слушатели са показали солид 
ни знания и всички ще полу
чат съответни дипломи.

трудът

ЦШ -

в. в.
СУРДУЛИЦА

Вторият цинъл на политиче
ската школа на в. „Борба" е 
Сурдулишна община посещава 
ха рекорден брой младежи 
и девойки — общо 163 ду
ши. (Първия цикъл посещава
ха около 90 души.) В школа
та участвуваха оредношколци 
и младежи от промишлените 
предприятия.

След завършването на лек 
щиите бе извършено тестира
не. Всички участници-курсисти 
постигнаха добри резултати. 
А на най-добрите бяха раз-

главен

Настаняването на младите 
на работа е проблем, който 
най-често може да е от съд 
бовно значение и за тяхната 
активност. Тъй като напосле
дък в Сурдулишна община се 
разкриват възможности за съз 
даване на нови работни ме
ста, то има изгледи значител 
на чао,- от търсещите намерят 
работа в родния край.

Накрая бе приета оператив 
на програма за работа.

^ Горанската бригада от основното училище „Георги 
Димитров” с песни и знамена се изкачва по гребена към 
„Бумбина нива” за обект „Дойчин дел”.

в някои .селища
дадени съответни грамоти.

Както ни ооведоми предее 
дателят на ОК на ССЮМ в 
Сурдулица — др. Лаза Ивно- 
вич, предприемат са мерки да 
се разширят формите на приз 
нания на най-добрите.

М. А.

ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА В СУРДУЛИЦА

ДОСТОЙНО И ТЪРЖЕСТВЕНО
4 В ПАРАДА И ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ УПРАЖЕНИЯ НАД 

2500 УЧАСТНИЦИ — Деня на младостта 
десетгодишнината от създава 
нето на младежните бригади, 
Общинската конференция на 
Съюза на 
младеж проведе тържествено 
заседание. На

и три-

ПРАЗНИКЪТ НА МЛАДОСТ
ТА и рождения ден на дру
гаря Тито — 25 май, тази го
дина в Сурдулишна община 
бе отпразнуван достойно и 
тържествено. Централното тър 
жество се състоя в Оурдули- 
ца. Началото бе наорочено за 
предобедните часове 'на 23 
май, но поради лошото време 
програмата бе изменена, та
ка че тлавните спортни и нул- 
турни манифестации се състо 
яха на 24 и 25 май.

В спортната част «а .препра 
мата централно място зае па 
радът на участниците в гим
настическите упражнения — 
ученици от основното 
„Йован
учебно-образователните цен
трове „Йосип Бооз Тито" и 
„Мюша Подаде”, спортните 
дружества и клубове 
Характерна особеност 
годишните гимнастически уп- 
ражения е 'масовост — с над 
2500 участници.

Особен интерес сред

жненията на спортни 
д е м онстрати вните 
наратистите, накто и упражне 
ни ето на младото поколение 
пожарникари.

уреди, 
изяви на социалистическата

-Ат Горанската бригада копае дупки и засажда млади 
борови фиданки в местността „Дойчин дел”. него изнесе 

доклад за 'развитието на мла 
•дежната организация, Деня на 
младостта и революционния 
образ на другаря Тито предсе 
дателят на градската нонфе- 
ренций на ОК на ССЮМ Ммо 
драг Марнович.

На тържественото заседание 
бяха връчени дипломи на бив 
ши младежки 
първични 
ССЮМ

В спортната програма бяха 
внесени и спортни срещи от 
работни ч еоко-сп ортните 
а между училищата се състо 
яха състезания по баскетбол, 
малък футбол и • волейбол. 
При това 50 души, членове на 
Фериалния съюз, лрисъствува 
ха на Централното тържество 
на 25 май в 'Белград като на 
блюдатели. Младите пък 
нинари проведоха партизански 
■марш по стъпките на партиза 
|ните от този край.

В културно-забавната
на програмата 
имаха възможност да чуят 
пълненията на културно-худо
жествените дружества „Първи 
май" и „Ром”,

игри,

ръководители, 
организации 

и заслужени активи
сти. Същевременно на 46 из
тъкнали се младежи и девой 
ни бяха връчени партийни би
лети.

Общо, тазгодишните 25-май 
ски тържества, освен в Сур- 
д улица по достоен начин бя
ха гтроведени и в районните 
центрове — (Клисура и Божи 
ца. В Божица едновременно 
бе отпразнуван и Деня на учи 
лището.

на
пла

училище 
Йованович Змай",

част 
оурдуличани

из
(в прада. 

на таз

накто и изпъл
нения на учениците — 
дейци.

само-★ Най-внимателните горани в бригадата. поои-
тетилите предизвикаха и упраС. Евтимов

Също така по повод 25 .май
Ст. Н.

СТРАНИЦА 8
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БОСИЛЕГРАД БЕЛЕЖИЛ

Добър успех иа 

зрелостниците
Еснафски маниери

Наближава крал 
на учебната година. Кан 
то винаги, и сега ще 
бъдат организирани тър 
шества, на ноитопредро 
дителите и населението 
изобщо освен съобщ 
нето на успеха, ще бъ
дат предадени и под
брани програми. Именно, 
те са повод да изне
сем нянолно думи за та 
зи програми.

През последните ня
нолно години просто по 
навик в някои училища, 
ано трябва някой да на 
же стихотворение, това 
сигурно, между другите 
ще е детето на учителя, 
ано трябва да се уча
ствува в едноантовна — 
сигурно за тези деца 
ще се намери място ...

Да се разберем. Не 
във всични случаи се на 
сае за протежиране на 
тези деца. Мнозина от 
тях, дори в повечето 
случаи, ,са отличници 
ученици и способни ак
тьори и рецитатори. И 
в танива случаи нямаме 
нищо против да изли
зат на сцената. Искаме 
обаче

За учениците ©т тях за диплома „Светозар 
Марнович" е предложен АР- 
СО ТОДОРОВ, който е пока
зал извънредни (резултати по 
предметите от обществените 
науми.

И (в Отделението «а учили 
щето за квалифицирани ребот 
ници между 40 ученина от тре 
ти клас също няма повтаря
щи.

четвърти 
клас на гимназията „Иван Ка 
раиванов” и за учениците от 
трети клас на Отделението от 
училището за квалифицирани 
работници в 'Бооилепрад учеб 
ната година приключи на 20 
май.

От 61 зрелостници в глмна 
зията нит© един не повтаря 
класа. 'На поправителен изпит 
ое оставени 10 ученика. Меж 
ду тях има 6 отличника. От

Учениците в народна носия
ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ НА 25 МАЙ В ЗВОНЦИ В. В.

НОВИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ. 
НА УЧЕНИЦИТЕ БИБЛИОТЕЧНОТ ДЕЛО 8 СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Създават ее по-добри 

условия
основното УЧИЛИЩЕ 

„Братство” в Звонци на 25 
май т. г. тържествено ознаме 
нува своя патронен празник 
и Деня на младостта. На тър 
жествено събрание, което се

етвено олово на присъствува 
щите бе разкрито богатото со 
циалистичесно развитие на на 
ши те народи и народности от 
борбата до наши дни. Бяха 
изпълнени неснигге „Тук е мла 
дост”, „На Партията за рож 
ден ден” „Химн на радостта” 
(Бетховен), „Втората 
(Сава Радосавлевич, „Бранково 
хоро” и популярната руска на 
родна песен „Калинка” (Слаз 
ников).

В БОЖИЦА НАПРАВЕНА ПЪРВАТА КОПКА 
ЗА НОВИ БИБЛИОТЕЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ

състоя по този случай в при 
съствието на гости от райо
на и общината, беше изпълне 
на богата художествена про
грама, в която взеха участие 
вокално-инструменталния 
тав при училището и соло из
пълнения. С музина и художе

сюита

ди динара е обезпечила Ре
публиканската културна об
щност. Немална помощ в из
граждането ще окажат и меот 
ни фактори. Счита се, че би
блиотеката в Божица заедно 
с читалнята ще бъде лострое 
на до Деня на републиката. 
На 25 май т. г. по случай 
Деня на училището бе напра 
вена първата копка.

Вече през идущата година, 
канто се предвижда, ще започ 

библиотена

БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО в 
Сурдулишна община ежегодно 
бележи все по-добри резулта
ти. В централната общинска 
библиотека има към 15 хиля
ди томова научна и художе
ствена литература, а в район- 

I вите библиотеки в Божица и 
’ Клисура по около 4000 томо 

ве. Една значителна част от 
книгите е дала 'Републиканска 
та нултурна общност чрез мз 
купуване на първи книги от 
наши писатели, а редовно по
пълване на библиотеките с но 
ви книги върши и Общинска
та културна общноот.

В Народния

да подчертаем, 
че има и случаи, нога- 
то по-добри от тях де 
ца не получават „възмож 
ност” да 
сцената, да издеклами
рат наученото стихотво 
рение... В танива слу 
чай у тях се създава 
номпленс

със-
В рамките на прослава в 

училището бе открита учени 
ческа изложба, на която се 
представиха ученици художни 
ци скулптори и много учени | 

които активно работят в 
останалите ученически секции. 
Тазгодишната програма и уче 

изложба показаха 
прояви на учениците в 

творчеството, усет към изобра 
зителното изкуство и музика
та. Вокално-инструменталният 
състав, който сега се пред
стави с нова програма въоду
шеви присъствуващите и дава 
надежда за неговото представ 
яне и в други‘съседни градо-

излезнат не

ци,
на малоцен

ност.
А вредата от танива 

постъпим е голяма. И„ 
всред присъствуващите 
се създава впечатление, 
че нянои деца 
протежета ... Дава се 
простор на еснафски 
маниери, на ноито на 
първо място училището 
не трябва да отваря вра

ническата 
нови не строежа и на 

в Клисура. Разбира се, пери
одът до отпочването ще се из 
ползва за всестранна лодготов 
ка на тази акция.

Следва да се отчете, че «ни 
жният фонд в сегашните биб 
лиотени в Божица и Клисура 
предимно 
езин, а има достатъчно книги 
и :на сърбохърватски езин.

Освен в Клисура и Божица, 
предстои разрешаване нробле 
ма за библиотечни

ставатуниверситет, 
нъм който принадлежат всич
ки библиотеки в общината, 
изтъкват, че засега най-голям 
проблем представлява библио 
течният кадър — .раздаването 
на книги се върши от неподго 
твени лица. В тази насона за
напред ще се предприемат 
мерки, за да се подобри поло 
жението.

В момента усилията на ком 
летентниге при Народния уни 
вероитет са насочени в из
граждането на библиотечни 
помещения в Божица. Сред
ства 1на стойност от 200 хиля

на българскиса
та.ве.

Не е ли по-правилно 
да речем при състаМ 
нето на разни програми 
да се даде повече само, 
стоятелносг на децата. 
Па нека и те излъчат 
между себе си най-доб 
рите рецитатори, певци 
и танцьори .......................

В спортната част на програ 
проведоха спортни 

състезание по малък
мата се 
игри и
футбол между отборите от се 

Звонци и Стрижевац.

помеще- 
Сурдулица, тъй катония и

сегашните са тесни и непод
ходящи за работа. Това оба 
че ще бъде обект на по-широ 
но разискване.

лата
След програмата се проведе 

народно увеселение.Оркестъра,т на училището 
в Звонци Ст. Н. М. А.Б. Н.

(1876—1976)НА ВЛАДИМИР НАЗОР100 ГОДИНИ ОТ РОЖЕНИЕТО седател на ЗАВНОХ по вре
ме на войната. Но в една съ
седна, сега прятелсна страна, 
прогресивните интелектуалци 
измислиха начин как да 
съобщят за смъртта на На 
зор. През нощта уредили ед
на витрина в града само с 
Назорови книги. На другия 
ден хората видял и ма едно 
място много «кипи от Назор 
и се досетили, че нещо е ста 
нало с него. Пуснали радио За 
греб и узнали за смъртта 'му. 
По този начин и мъртвия На
зор беше в служба на свобо
дата и дружбата. По същия 
начин като в социалната про 
за („Башкарина”), в социална 
та легенда („Вели Йоже") или 
извънредната му поезия („Ле
генди за другаря Тото") този 
изпит старец с .петолъчна на 
шапката по време ма война
та мобилизираше хората на 
борба, а след освобождение 
то с перо и жива реч служе 
ше 1на своя народ, впрегнал 
се в изграждането ма своята 
социалистическа страна.

И сега в годината, а която 
чествуваме 100 години от ро 
ждението на този велик пи- 
оател и човек, Назор за «ас 
е жив.

Поет но бунто и свободатаг ерманският посланик 
„Независимо Хърватско” Ка 

ше му предлагаше приятни 
разходки ло фашистка Бълга 

Румъния с отделен спа 
но той избра пар- 
лътеки и трудкос- 

борбата. Горан Кова- 
нон и «аза 

очакват. Ис

е
приложение в живота, да жи 
вее с радостите и мъките на 
хората, да ги организира на 
борба и да 1им създава худо
жествена наслада. Затова На
зор има свои читатели в уче 
ничесните скамейки. Той е 
застъпен ма страниците на 
|всички христоматии. Четен е 
от работници и селяни и ви 
сокобразовани хора.

Важно е да се изтъкн©, че 
неговата поетична реч не 
беше формална, а черпена от 
миналото и настоящето на 
своя народ. Вдъхновяваха го 
свободолюбивите прояви на на 
рода и дружбата между ела 
вяноките народи.

'Назор почина ма 19 ломи 
1949 година по време, ногато 
бяха в разгара си нападките 
на ИБ срещу машата страна. 
Поради това в съседните стра 
ни не беше отбелязана него
вата смърт. Да се шише за 
мъртвия Назор трябваше да се 
напише за неговото участие 
в НОБ, да са спомене, че пи 
сатедят Назор беше и првд-

лренара в Лозиче в западната 
час на острова в местността 
Бобовите. Гимназия завърши 

Сплит, а философски фанул 
, Грац и Загреб. Следвал 

естествени науки, което ос 
тавило
тературно творчество, 
преподавател в средните учи 

Сплит, Зад ар, Пазин и 
(1898—1908). Ло това

рия и 
лен вагон,

втизанените 
тите на
чич му предложи 
„Там ви искат и

ли да тръгнете? Назор 
„Искам”. Един път 

Младен Иве

тет в
е следи в иеговато ли- 

Бил е
■ кате
само каза: 
той споделил с 
кович: „И тогава казах- и да 
изчезна и да почина с нар

ов знае,

лища в 
Копер
време се оформява «ато писа 

А могат© от 1918 година 
в Учителската школа в

тел> 
минава
Загреб издава нови литерар- 
ни творби. Пенсиониран е през 
1933 година въпреки това, че 
не е имал достатъчно години

нека 
Назор повече 

понася

тизаните, но 
че Владимир 
обича да умре, но да

на усташко Хърват-позора
сио".

Така през военната 1942 го 
дина телеграфните агенци в 
света ранесох-а вестта, че хър 
ватсийя писател Владимир на
зор е с партизаните на Тито. 
Този негов жест беше само 
продължение на бунтовните и 
свободолюбиви схващания на 
Назор, от (ранни детски годи 

1На живота му. 
в Лостира

за пенсия.
Сега, ногато чествуваме 100 

години от рождението 
трябва не само да си при
помним за Назор като автор 
на СЛАВЯНСКИ ЛЕГЕНДИ 
(1900), ЛИРИКА (1910), ИНТИ 
МА (1915), ТОПУЗКИ ЕЛЕГИИ 
(1933), ПЕСНИ ПАРТИЗАНСКИ 
(1914), ЛЕГЕНДИ ЗА ДРУГАРЯ 
ТИТО (1946), но и аа огромно- 
то обществено значение което

му,

Владимир Назор

Назор има нато човек, писател 
и обществен деец. Неговото 
творчество е пример мак из
куството трябва да намира

ни до и рая
„а^вДрКаЗОмайпрвз 
1976 година, Сноого ‘детинство

Б. Н.

СТРАНИЦА в
БРАТСТВО ★ 28 МАЙ 1976



ОТ 25 МАЙ ДО 5 ЮНИ ЗАПОЧВА АКЦИЯТА

„КРАСОТА, ПРИРОДА, ЗДРАВЕ“ *

тикнат и насърчат към лос тоя 
нна борба за промяна на от
ношението на човена нтщ 
заобикалящата го природна 
среда, да започне да гле 
да на природната среда нато 
на съставна част на неговата 
самоулравителиа функция.

Цел на акцията е да обър
не вниманието на нашата об 
щественост, на 'всички гражда 
«и и трудещи ое хора без ог
лед на възраст и професия -ц- 
да се схване, че се касае за 
твърде важна и сложна задача 
— изтъкна между другото 
председателят на Съюзния 
съвет за защита и подобре
ние на човешката ореда Алеш 
Беблер.

От 25 май до 5 юни на
стоящата 
страна ще бъде организирана 
широна анция под названието 
„Красота, природа, здраве", 

Десетдневната 
нанто е изтъкнато т па за- 

координациюн- 
Съюзната

година в нашата

активност,

селението на 
иия комитет към 
конференция на Социалисти
ческия съюз, се провежда ,по 
време ,на Деня младостта и 
Световния ден по' опазване 
на човешката среда. Тя тряб 
ва да подтикне към още по
засилена активност за опазва 
не и защита на човешката 
среда, в ноято човекът живее 
и създава. С акцията всички 
обществени сили ще се под-

ДОГОВОРЪТ ЩЕ ВНЕСЕ 

ПОВЕЧЕ РЕД
Още 'Преди влизането в ©и Предвижда се също в здрав 

ла на съюзната разпоредба ните уолупи да 'изчисляват
за задължителното разплаща- по цени, .които са .валидни по
н© между ползващите обще- времето на извършването на
отвени услуги в здравеопаз услугата и ноито са утвърде-
ването, а поради неизвестност ни на територията на общност
та «ой ще ги заплаща, се съз та, на ноято се намира въп-
даваха известни проблеми. Оси росната здравна организация,
турените лица, които бяха Общността по здравно оси-
принудени да потърсят помощ гуряване, чийто пациент се ле
та на ленаря не бяха приети кува извън територията на та
радушно, защото се знаеше, зи общност след .получаване-
че по този начин се прави то на сметките е длъжна да
загуба. Множество организа- обезщети другата общност по
ции по здравно ооигуряване здравно осигуряване в законно
не разполагаха с достатъчно 
средства. След влизането в 
сила на новите законопредпи 
сания — в такива случаи се 
създава не само „загуба” но 
и възможност да се прилагат 
законни санкции. Ако за вся 
ка услуга или отока трябва 
да се намери (гарант, тогава 
гаранти трябва да се намерят 
и за здравните заведения.

Но кан например една здрав 
на организация в единия край 
на страната да заплати на бол 
ница или здравна организация 
в другия нрай ако е лекува
ла пациент оттам. Подобни 
недоразумения има и те в 
последно време довеждат до 
неприятности. Отделни здрав
ни заведения затворят врата
та на болни от другите части 
на страната. Затова, съвсем 
естествено, трябва да се по
бърза с обществения договор, 
с който' да се уредят и пред
видят условията, при които 
ще се върши разплащането 
между самоуправителните об 
щности на интересите .по здра 
вно осигуряване. Както се 
очаква, този договор трябва 
да бъде изготвен до 1 юли 
настоящата година.

Участниците е този договор 
(изпълнителните съвети при 
републиканските и областните 
скупщини, общностите, т.е. 
съюзната общност по здрав
но осигуряване) ще трябва да 
обезпечат -на осигурените ли 
ца у нас безпрепятствено пол 
зване на здравни услуги и вси 
чни други права, от където и 
да са те. Пенсионери и чле
нове на техните семейства 
освен здравна книжка — ще 
.трябва ‘да имат със себе си 
и чеков разпие за пенсията,
По този начин здравната кни
жна ще може да бъде гаран
ция, че услугата аце бъде пла
тена.

1
предвидения срок.

Ако същата не разполага 
със .средства, участниците в 
договора са длъжни да й по
могнат.

По този начин и е здравео
пазването, е което доскоро не 
се знаеше кой кому е дъл- 
жен, ще се въдвори повече 
ред. А лекарите занапред ня
ма да имат неприятности от 
материално естество и няма 
да биват принуждавани да на 
рушават лекарската етика.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗОРА ТОМИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ
НИЯ КОМИТЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ГРИ
ЖИ

ЛЕКАРСТВА ИМА, НО 
НЕДОСТИГАТ СРЕДСТВА

вата и задълженията на здрав 
ните организация — възник
ват редица трудности. Поради 
това Съюзният комитет по 
здравеопазване и социални 
грижи е представил е Съюз- 
нит изпълнителен съвет ана
лиз и предложения за обезпе 
чавзне на постоянни оборотни 
средства нанто и предложение 
чак да се създздат пазарни 
резерви. Тегленето на кредити 
значително би повишило цени 
та на лекарствата — е заяви
ла Зора Томич.

Лекарства в Югославия има, 
но няма достатъчно средства. 
Това заяви неотдавна Зора 
Томич, член на Съюзния из
пълнителен съвет и председа 
тел на Съюзния комитет по 
здравоопазвание и социални 
грижи.

Новият начин на разплаща
не създаде известни затруд 
нения в здравеопазването. В 
рамките на самоуправителните 
общности на интересите, къде 
то все още не са уредени 
напълно нянои въпроси за пра

А. к.

СРЕЩИ НА 

ПР0Ф0РГАНИЗАЦИИ
Неотдавна град (Ниш посе 

ти делегация на профоргани- 
зацията на Самоуправителна- 
та общност по здравеопазва
не в Пирот. Тя посети Кому
налния завод за социално оои 
гуряване е Ниш, където с про 
форганизацията на завода се 
водиха разговори по въпроси 
от здравеопазването. Делега
цията От Пирот бе запозната

и с условията на работа е Ко
муналния завод за социално 
осигуряване е Ниш, а спорт
ните отбори на двете профор 
ганизации премериха сили е 
разни спортни дисциплини.

По вобейбол срещата спе- 
бели отбора на Комуналния 
завод в Ниш, а по малък фут
бол се наложи отбора на Пи
рот с резултат от 6:5.

ОТ 1 ДО 6 ЮНИ В КРАН
IИнтересна изложба *

""здравната защита
военно положение и защитата 
на населението при такива

обстоятелства ще бъде глав 
«а тема «а специализирания 
четвърти Панаир «а съоръже 
ния за цивилна защита, кой 
то ще се проведе от 1 до 6 
юни е Кран в Социалистичес 
на република Словения.

На изложбата ще бъдат по 
казани преди всичко всичЧи 
видове средства за цивилна 
защита, родно производство. 
Тази година за пръв път ще 
бъдат (изложени — една об
ща болница с функционалните 
й части, хирургическа станция 
за спасяване на политравмати 
зирани лица, стационар за ле 
ко повредени и болни, както 
и макети на партизанска бол 
ница и полска лаобораторил.

при

ВЪЗРАСТ, ПРОФЕСИЯ И ХРАНЕНЕ
нншш

ВЕКОВНА е мечтата на човечеството 
за дълголетие. Стремежът на човека ви
наги е бил да удължи творческия период 
на живота си, да запази в продължение на 
много години работоспособността си. Едно 
от най-важните условия да се постигне по 
добро дълголетие е правилното, разумно и 
рационално хранене.

Младият човек има нужда от повече 
храна. В тази възраст той повече се дви 
жи, изразходва повече енергия. По-интен 
зивна е и обмяната на веществата. В 
годините на ранна младост (от 20 до 25 
години) още продължават процесите на ра 
стеж, за които е нужна повече пълноце 
нна бе
мляко. Старите хора се нуждаят от по- 
мапно храна, но за сметка на това тя 
трябва да бъде богата на витамини, не
заменими аминокиселини, микроелементи и 
други жизнено важни хранителни състав

ПРОФЕСИЯТА играе важна роля по от 
ношение храненето на хората. Колкото про 
фесионалният труд на човека е по-тежък, 
придружен с по-големи физичесни усилия, 
толкова нуждите му от храна за възстанов 
яване на работоспособността са по-големи. 
Един възрастен човен, който работи тежън 
физичесни труд има нужда от по-висоно ка 
лорична храна от един младеж, нойто 
поради професията си е принуден да во 
ди заседнал живот. Висококалорична тряб 
ва да бъде храната на младия тежнофи- 
зически работнин — около 4500 до 5000 
калории на ден. Тази калоричност може 
да се получи от следните хранителни про- 
дунти взети заедно: мляно — 400—500 г, 
сирене 90—100 г, месо (овче) — 400 г, 
хляб 800—900 г, картофи 100—150 г, фа
сул, орехи — 40—50 г, домати, пиперки 
— 300—400 г, ябълки — 700 г, захар — 
40 г, олио и други мазнини — 500—6000 г. 
Вредно въздействие върху организма имат 
резните температурни промени на работно
то ицгсто — ту силен студ, ту голяма го

рещина. Това може да се избегне с нон- 
сумирането на храни, богати на витами
ни Ц и А (домати, червени чушни, ябъл
ки, грозде и пр.)

ПРИ усилена умствена работа или при 
напрежение трябва дапо-голямо нервно 

се увеличава белтъчната храна — месо, 
сирене, яйца, риба и пр., а също и зе
ленчуците и орехите.

Специалните проучвания показват, че 
с напредването на възрастта физичесната 
тежест на труда намалява. Работнинът пре 
минава нъм по-квалифициран труд с по- 
висока механизация. Той придобива опит 
ност и постига работен ефент с по-мално 
усилие на мускулите. Освен това в дома 
си той почива повече седнал или легнал. 
Поради това възрастните работници 
най-тежните натегории труд (миньори, дър 
восекачи и др.) имат по-нисни енергийни 
потребности — не повече от 3500—3800 
калории дневно. Независимо от това

лтъчна храна, като месо, яйца и ПИРОТ (
и в

Обсъждане на 

жалбите и 

оплакванията

ни.
орга

низмът им се нуждае от повече белтъчи
ни, витамини и други ценни хранителни 
съставки.

НЕРВНОТО напрежение в труда и би
та, за разлина от физичесното, не намаля 
Ва с напредването на възрастта, 
против — нараства. То обаче не увеличава 
разхода на енергия, въпрени че усещане 
то на умора е твърде силно. Работата при 
силен шум и третптения на пода или на 
работните лостове при тенстилни работ
ници, дизелови машинисти, при работа с 
номпрееори и др. е свързана с преиомер 
но нервно напрежение, но също 
ба на енергия.

Поради това храната на тези работни
ци трябва да бъде богата на витамини, 
минроелементи и пълноценни белтъчини.

Затова е необходимо 
нява гимнастина, повече 
тивна

При спешим случаи здравна 
та организация трябва да ока 
же услуга и без нужните до 
кумента «ато лицето, ползва
ло услугата, допълнително ги 
представи. Пациенти, които 
отиват на лекуване в други пра 
дрве, «на медицинска рехабили- 
тация и пр. ще трябва да 
имат съответна бележка от 
здравната организация е своя 
град. Ако болният проведе на 
лекуване над 30 дни. болни
цата е длъжна да представи 
сметна на неговата здравна 
организация най-малко 
път е меоеца.

но на-

Тези дни в 'Пирот е заседа- 
ном иоията за жалби и оп

лаквания при Съвета 
гурените работници.

вала

на оси
I

и загу- Тя е 
'работници, за 
ва от областта 
нето,
«и доходи ,по

разглеждала жалби на
повредени пра

на ооипурява- 
неизплащането на лич- 

време на от-

I

да се упраж- 
движение и ан-

почивна всред природата. Разходните пу0№И 110 оолеот, номандиро- 
организмаЪЗАУХ °а °Т голямо значение за въчич и пр.

един
е разгледала 12Д-р С. Д. жалби.
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ПО ПОВОД „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ”

Спортни състезания 

в Димитровград
БАСКЕТБОЛ

Извънредна игра на Спасен Рангелов
„СВОБОДА” „МЛАДОСТ" (Б. ПАЛАНКА) 80 : 73 (36 : 37)

баскетболисти на гостите бя
ха 'принудени преди да завър-

В РАМКИТЕ Зеона Ставрова м Пера Голу- 
бов. В бягане на 80 метра ди
митровградските (представите 

Верица Радованова >и 
Сашко Тодоров — съоцо се по 
казаха като най-добри.

В състезанията по волейбол 
най-добри бяха пионерите от 
Смиловци, а по -хандбал дру 
гарите им от Димитровград.

Младежите се състезаваха 
само по волейбол и хандбал. 
Първо място до хандбал спе 
чели отборът на градената 
младеж от Димитровград, а до 
волейбол младежта от Гради

на централни
те тържества е Димитровград, 
организирани по довод Деня 
на младостта и рождения ден 
на другаря Тито, от 21 до 23 
май се състояха състезания 
в различни спортни дисципли
ни. В тях взеха участие отбо
ри и лица, показали най-добри 
резултати на районните прег 
лед и в селата Трънони Одоров 
ци, Смиловци и Желюша.

В ШЕСТИЯ КРЪГ 
!ните състезания

на пролет 
в Репуб

ликанската Б дивизия баснет 
болистите на „Своб01да"

ши срещата да я напуснат, 
поради 5 лични нарушения. Без 
порно играта на ‘Рангелов бе 
ше най-добра, игра през по
следните няколко години, лока 
зава от един баскетболист 
пред димитроапрадените зрите 

. ли.

ли
успя

ха да забележат своята четвър 
та победа, нато се 
срещу отбора на „Младост" 
от Б. паланка с резултат 80:73 
(36:37).

Този мач

наложиха

Трябва да изтъкнем и 16-го 
дишния Зоран Геров, който 
също добре игра. М той обе 
щава, че ще се развие в из
вънреден баскетболист.

След тази победа отборът 
на „Свобода" се нласира на 
трето място между десет със 
тезаватци се отбора.

„Свобода"
Т Николов, И. Симов, С. Ми- 
тров, Д. Петрович, Л. Велич
ков, А. Йосифов, Л. Джукич, 
Н. Минев, М. Петров, С. Ран
гелов и 3. Геров.

ще остане най- 
много забележен по извънред 
пата игра на •младия баскет
болист на „Свобода" — Спа
сен Рангелов. В самото нача
ло, дори и през цялото първо 
полувреме, гостите имаха пре- 

ипрата. Но тогава „стъ
пи на сцената" Рангелов, не
преодолим е защитата и неу
държим е нападението, и е 
и 42 точки успя не само да про 
мени играта, но да обърне л 
резултата в полза на домаш 
ния отбор. Освен това, пазей 
ни на него, трима най-добри

В атл етическите дисциплини 
— скок в дължина първо мяс 
то заеха пионерите Драгица 
Заркова и Златан Захаров, 
ученици е основното училище 
в Димитровград. В тласкане 
на поле най-добри бяха пред 
ставителите на основното учи 
лище от Трънски Одоровци —

ни.
Най-добрите състезатели ’и 

отбори бяха наградени.
вее в

игра в състав:
А. Д.

ЛОВ И РИБОЛОВ

Спасен Рангелов Забранен лов на 

пастърва
А. Д.

ФУТБОЛ ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Слаб съдия и некоректна игра 

на домашните футболисти ★ ВЪВ ВОДЕНИЧНА РЕКИЧКА НАД СЕНОКОС

ЗМИИ„Пролетер" (Д. Врежина) — „Асен Балкански" 
0:0. Д. Врежина, 23 май. Игрище на „Пролетер”. 
Теренът лош. Време облачно. Зрители около 200. Съдия 
Д. Младенович (Орляне).

В Служебения вестник на Со 
циалистичеона република Сър 
бия (бр. 17 от 7 май) е пуб
ликувана заповед :на Секре
тариата по селско, горско и 
водно стопанство, с която се 
забранява ловенето на пъстър 
ва във Воденична река над 
Сенонор.

кичка, тъй като съществува 
опасност от пълното й унищо
жаване. Воденична река е 
притока на Височица, където 
също пъстървата е подложе 
на набезмилоотно унищоже
ние.

„Асен Балнансни": Г. Ставров 7, Д. Каменов 
7, С. Манов 6, А. Петров 6, П. Димитров 6, А. Пей
чев 6, С. Миркович 5 (Б. Михайлов 6), К. Кръстев 7, 
Й. Денков 6, А. Милев 6, М. Петров 7.

Във водите на тропическата 
зона на земното кълбо, край 
бреговете на Персийския за
лив, на 'Индонезия, Малайзия 
и Източна Африка обитават 
около 50 вида морски змии, 
ухапването от които е омърто 
нооно за човека. Надежден 
серум, «ойто би могъл да неу 
трализира действието ;на от
ровата, още не е създаден. 
Авотрийски учени са получили 
препарат, годен да спаси жи 
вота на човека, но лекарство 
то трябва да се пази на хлад
но място, което е много труд
но в условията на горещия 
климат.

След много години това е 
първа забрана на риболов на 
територията на Димитровград 
ска община.

Слабият съдия и некоректна 
та и груба игра на домашни
те футболисти бяха основна 
та причина, че димитровград
ските футболисти не извою 
ваха победа, а играха само на 
равно — 0:0. Самото качество 
на играта беше слабо. Но въ
преки това футболистите на 
„Асен Балкански" показаха 
«ай-добра игра в пролетния 
полусезон на футболните със 
тезания. Играта не беше доб

ра !в смисъл на качественост, 
но в смисъл ангажираността 
и желание на гостите да по
бедят. Но този път това не 
позволи, преди всичко, съдия 
та Д. Младенович, който в 1ня 
колко случая прекъсваше ак
циите на 
когато се намираха в положе 
ние да постигнат гол, без да 
има изобщо нужда за пренъс 
ване на играта.

Тази заповед последва да 
защити рибното богатство в 
тази няколконилометрова ре- Ст. Н.

,Асен Балкански”,

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
В недели на 30 май 1976

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ Змииамт *т Пирот в чам Тръгват м Пирот ■
6,45 и 14,40 Белград 

530 6.00. 1.45. 10,30 Ниш 
14.40, 18.30 н 18.30

година ще дадем
10,00 и 14,19 

630. 10.30. 13.00, 1130. 
14,00, 1730. 1030 и 2130 

14.10 
1130

7.00. 14.30. 1835

Бол град 
НишЛечение с музика ПОЛУГОДИШЕН ПОМЕН

Нрогуоеац 
Снопи* 

845. 7.00 и 12,00 Лвоноаац
Зайчар

430. 1330 и 15,45 Кмяжавац 
4,30 и 15.30 Звон. бака

8.00Нрогуааоц
Смолна
Лоонооац
Зайчар
Княжавац
Заоисиа банл

само облаго- 
както

730Музиката не 
родява хората, «но м — 
показват 
представлява 
ство. Музикотерапията получи 
широко приложение е психиа
трията при лечение на невро 
зи 'И при възпитанието на >не 
доразвити деца. Специални 
музикални програми дават въз 
можност да 'бъдат преодоля- 
ни някои емоционални състоя 
нля (на болните (и успокоявани 
пациенти — те чрез поотепен 
но психическо разтоварване.

на нашия мил и никога не-

прешалим съпруг, баща, све-изследвавията — 
сигурно лекар 43013,30

4,00 , 5.40 и 12.00 
430 и 10.48

нър и дядо

Велина Бониица 5.45 Велино Боникце
7.00 9,00, 12.00, 13.00 м 18.00 13,00. 1530 и 18.50

4,30. 5.00 5.45 Бабушница
7.00 . 9.00, 10.45, 12.00 13.00

1530. 18.00, 18,00 20.00
14.00
15.00

100.00 14.30 Т. Одороаци 
5,00 15 15 В. Лумнал

730. 11.00

5.00. $.48. 8.00 
8.15. 10.00. 12.10. 14.10. 18.М 

18.00, 17,00, 17 38. 18.48 
Д. Крмаодол 
До* мм мин

Бабушница

430Д. Криводол 
ДоАмимцм 
Т. ОдОрОе,'»

Нншор ^вЛвиГг.ОО, 15.15. 15.10 Нншор 
Б. гмланнл на ао*мм ч*< 

от 5.00 до 22.00 
Димитровград на всами час 

от 5.00 до 22.00

430
•30 и 1838 
8.М м 1130

•30. 12.45 17.00 11.48 
Б. пългмма ма есени ч*с 

от 5.00 до 22.00 
Димитровград на всами час 

от 5.00 до 22.00
5.10. 7.00. 8,10, 13.М

Петър Алексов 

Стаменов
Колектив от •музиканти, пей 

хиатри м лекари в Полша са 
разработили нов начин за из 
ползване на клиническата му ^ 
зикотерапия. При него се от
читат 1ВОИЧНИ поихотерапевтич- 
нл качества на музиката.

4 30. 8.05. 8.00 12.00 Тамсма 
14,10. 18,00. 20,10. 22.10 1335. 15,00, 1730, 2131. ИЛ

4,30, 635. 7.15 Вал. сало 5,10, 6.40. 730. 631 
11/40, 13,05, 14,41. 1136, 17.43. 

1Й.40 21,00. 22.80

Тамсма
пенсионер от Димитровград Вал оало

830. 1130. 12.10. 14.10
1530, 17.00. 18 30. 21,10. 22,10 ------

4/40. «36. 1230 ДържинаСъобщаваме на роднини и приятели, че този ден 
9 часа ще дадем помен в Димитровградската черква

Сеансите се провеждат три 
Изследва- 8.10. 131. 1130пъти е седмицата, 

нията са потвърдили, че .при 
повечето от (пациентите нови 
ят метод снижава емоционал 
мото напрежение, подобрява 
самочувствието и повишава

14.10. 1030. 22.10 1438. 1030 2238в
730. 1030 

1.10. 7.00. 11.11, ИЛ
1.11, 11Л 
1.16 131.

130, 1230 Яслоаицл 
Сумом 430. 001. 1230, 1436. Сумо^ 

430. 14.10 Пвтромц 
430. 0ЛМ. йом»

Опечаленото семейство Патроаац
М. Яем.

« ю мм ма*1*ЛА 14.1». ММ
активността.
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Малка викторина

ПОЗНАВАМЕ 1М РОДИНАТА СИ?
От този брой започва 

ме с нашата нова зани 
мателна игра „ПОЗНА
ВАМЕ ЛИ РОДИНАТА 
СИ?" Задача на участни 
цито във викторината е 
да отговорят на трите 
поставени въпроса и 
веднага да ги изпращат 
в редакцията. На поста
вените въпроси в този 
брой отговори очаквай
те след 15 дни.

Ако получим повече 
нупончета с точни отго 
вори чрез жребий ще се 
определят печаливашиит.

Наградите са: годи- 
абонамент

Остаде задругата без шиКер... |
Ли ие излазим вечером у задругуту ни- 

кига не могу да чуйем кво има ново. Л 
— комшия Петар, кико га окаю „Женска 

петка , све се мува навам-матам и некойе 
раооте чуйе преди у Белград да се иапрайе. 
Е, ама са

моят

с последното пойевтинувагье — 
шийерат му загорча.

Види он нещо Тоза продавачат узел 
туту и отишъл за град. Мува се Петар „Жен
ска петка да види що йе отишъл. Питуйе 
женуту му, она синица итра и нищо му не 
казуйе. „Има си нещо чичо Петре, че се 
чуйе йутре . .. „Он тегая отишъл при балгъзу- 
му у Горну Малу:

— Йванйе, море, защо Тоза отиде у ,, 
град, нещо ми требеше? (>’

Иванка мисли он знайе све и му полка- ,;

нашен
„Братство", „Другарче" 
„Мост", ннити, шахмат
ни гарнитури, номплонтичан-
писални и др.

Очакваме, драги чита 
тели, вашето участие.

(I \*//ЦФр
зала:

ВЪПРОСИ:— Ама нещо около задругуту ... Изгле
да че поскупейе шийерат ...

Петар отишъл дома и не казуйе нищо 
на женуту си. Щом Тоза дошъл од град он 
узел торбето и отишъл при шега.

— Тозо, сакам да купим шийер . ..
Тоза извадил йедно кило, колко Петар 

купувал и досъга и му дал ...
— Слушай Тозо, я ми дай ти на мене 20 

Йила, почел Пера, да ме замъцкуйе, що я 
свайи дън да доодим при тебе да носим 
торбуту натам-навам.

Узел Пера ,Женска петка” шийерат и , , 
право дома. Видели друйи това, по селото ,, 
се разнел глас дека шийерат поскупуйе и : 
сви утърчали у задругуту да купую. Тоза си (, 
Йутал и мерил по пет-десет кила на ижу. (,

Ка вечерту наседили сви у задругуту да ,

Клиент към сервитьора:
— Пуйната, която ми доне 

сохте, е съвсем слаба ...
— Какво да се прави? В 

днешно време всички жени 
пазят линия.

1. Езерото (на снимката) в коя община 
се намира и какъв дом ще се строи край 
него?

2. Манастирът (на снимката) в коя об
щина се намира, как се нарича и през кой 
век е построен?

3. Кога се пуска в движение линията 
Белград—Бар?

{►

★

Часовникар към клиента:
— Ищван, доволен ли сте 

от поправката на часовника?
— Много. Най-сетне време

то започна да ми стига ... КУПОНЧЕ № 1 
ОТГОВОРИ:

★
1.

Между приятелки:
— Казват, че съпрузите 

трябвало да броят до десет, 
преди, да си възразят един 
на друг.

— Да, чувала съм. Нашите 
съседи и досега си мислят, 
че ние по цял ден помагаме 
на децата си по аритметика.

2.слушаю телевизию и накраят чули дека све ( 
пойевтинело, само цигарете поскупеле, а ши- ( 
Берат си остал по стару цену. (

Я това не съм знал, ли не излазим ве- { 
чером. На ютре дън ока ме Пера „Женска ( 
петка" и потпитуйе ме дали съм чул нещо. { 
Ка му я каза дека несъм чул нищо он ме ( 
ока на каве. Пийем каве и видим нещо ка- ( 
вето благо ко медовина. <

— Кво йе бре Перо с това каве, млого ( 
йе благо ... ,

— Са че пийемо, бай Манчо, каже Пера, ( 
само благо каве узел сам 20 Била шиБер. { 
Мислейо че, поскупейе ощурията, а оно це- {( 
нете си му остале старете. А цигарете че ■ < 
остаям, пусте да му остану, поскупеле мло- * 
го, а я не съм купил ни йедну кутию ... (

И тек задругата остаде без шиБер. Ама ( 
има, че имам и я. Са идем од

3.

Име на читателя:

Улица (село)

Поща:

★
Излизайки от киното, възра 

стен човек мърмори:

— Колко съжалявам, че не 
съм на петнадесет години. То 
гава нямаше да ме пуонат на 
този филм.

— Когато е зелено 
жеш да минеш, при червено 
— спираш, а когато аз поблед 

намаляваш.

моСобственик на златарски 
магазин търси нощен пазач. 
Явява се един нандидант. Би 
жутерът му казва:

— Помислете си, вие тряб 
ва да стоите цялата нощ на 
едно място. А това е много 
трудо.

— Не се безпокойте. Свик 
кал съм — току-що излязох 
от затвора.

ня
о

— Келнер, донесете ми бюф 
тек, леко препечен, не много 
го твърд, от пряоно месо от 
младо теле...

— Разбира се, господине, а

ка у село 
ижу до ижу и пийем благо турско каве. о

МАНЧА
Съпруг учи жена си да ка


