
Ш-тстВо С уназ на Президента на Социалисти
ческа федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ПУСНАТА В ДЕЙСТВИЕ Ж. П. ЛИНИЯТА БЕЛГРАД — БАР

И. Б. ТИТО: ЛИНИЯТА БЕЛГРАД - БАР Е ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 

ОБЕКТИ, ИЗГРАДЕНИ В НАШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СТРАНА
Президентът на Републиката Йосип Броз Тито с най. 

висшите държавни и партийни ръноводители и в присъствие
то на повече от 150 хиляди граждани на Белград на 28 май 
пусна в движение новопостроената железопътна линия Бел- 
град Бар, едно от най-грандиозните дела на нашата работ- 

класа, дело на братството и единството между всич- 
ни наши народи и народности.

Преди тръгването на „Синия влак”

ничесна

от тържествено ук
расената белградска гара, президентът Тито пред повече от 150 
хиляди белградчани произнесе нратна реч.

РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В БЕЛГРАД

Другарки и другари, 
Тръгваме да изпитаме линия 

Бар, един от
отиват до морето, понеже 
досега с железницата се мко 
го заобиналяше. Така Сърбия, 
Войводина и някои други на
ши краища са много доближе, 
ни до морето.

На строителите на тоя пре
красен и най-полям обект по 
жела вам много успехи в бъ
дещата работа, ь' изграждане, 
то на други обекти и в на
шата страна и извън нея. 
Много благодаря, другари и 
другарки.

Точно в 9 часа на 28 май 
другарят Тито със съпругата 
си Йованка и най^висшите ръ
ководители потеглиха със „Си
ния влак” за Бар, радостно 
изпратени от стотици хиляди 
пра ж дан и на Белград.

По протежение на цялата 
дължина на линията от Бел
град до Бар президентът Ти
то и „Синия 1влан” беше най. 
сърдечно посрещан от десет
ки хиляди трудещи се и граж
дани, които с небивал въз
торг приветствуваха първия 
гражданин на страната и пър
вия пътник на „влака на же
ланията”. Така беше в Титово 
Ужице, Приеполе, Андриеви- 
ца, Титоград и във воични 
малки и по-големи места.

В събота на 29 май в сле
добедните часове „Синият 
влан” с президента Тито, /съп
ругата му и най-висшите ръ
ководители на федерацията, 
републиките и областите при. 
стигна в Бар — крайната точ
ка от най-тържественото пъте
шествие. Тук се състоя вели. 
чествен митинг, на който яре

та Белград 
най-големите обекти, построен 

социалистическа 
страна. Досега вече построих 
ме повече железопътни ли. 
ни и: Бръчко — Бановичи, Ша- 
мац

в нашата

Сараево и други, а
сега ето е завършен и този 
грандиозен обект, тоест най- 
дългата линия от 476 кило
метра.

Тя е грандиозна и по това, 
че минава през най-тежко 
проходими предели на наша. 
та страна, през много плани
ни и долини. Желая да че
ститя на нашите строители, 
които преодоляха всички 
препятствия в изграждането 
на тази линия. Сега са -нали
це възможностите една голя
ма част от нашата страна да 
се доближи до морето, от ко
ето досега беше доста отда
лечена. Това е от голяма полза 
не само от икономически и 
културен аспент, но и от стра 
тегически, понеже се касае 
за обект, който е много ва
жен за отбраната на нашата

Президентът Тито говори в Титоград

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В БАР всичко това съзнава,, нашите 
хора. Сизифова работа е за 
всеки, който ще се опита да 
разбие нашите редове. Ваше
то решително „НЕ” очаква 
всички такива елементи. А та. 
нива съществуват и извън на
шата страна, нанто ги има 
още малко и вътре в страна
та. Но всичко това нашият 
народ със своето единство ще 
стъпче и ще върви по-нататък 
по своя път, създавайки за 
себе и за бъдещите поколе
ния по-хубав и по-щастлив жи
вот.

Само в мир може да се осигури разви
тието на всяна страна, на всени наред

\

срещу всички, които биха ис
кали Югославия да не бъде 
това което е, тоест да не из. 
гражда социализъм върху ос
новите на самоуправлението. 
Всеки наш работник участвува 
днес не само в изграждане
то но и в решаването. И

На величествения митинг в 
Бар пред повече десетни 
хиляди граждани, младежи, 
строители на линията и при
станището, президентът Тито 
в речта ои между другото на

страна.
Искам накрая да кажа, че 

тази линия показва, че наши
те творчески колективи, работ 
-циците, инженерите, техници
те са способни да построят 
и такива крупни обекти, на- 
къвто е този и че няма пре- 

което т© не биха 
да преодолеят. Ето те

за:
... Ние ето сега завършава. 

ме нашето пътуване тук 
.в Бар. Искам да нажа, че 
всички сме въодушевени от 
това, което -видяхме по проте
жение на линията от Белград 
до Бар. Народът навсякъде 
ни посрещаше с най-топли 
поздрави и твърде радостен, 
породи още една /велика по
бода на работническата кла. 
са, постигната с изграждането 
на този величествен -обект. 
И този път — а това видяхме 
-по време на пътуването — 
той проявяваше /в /най-голяма 
степен братството и единство
то между машите народи. Ли
нията е -изграждана с помощ
та на народа от /всички -наши 
републики и /области. Видяхме 
кан се радва народът, че е 
построена, че дългогодишни
те желания и мечти станаха 
действителност. В построява
нето на железопътната линия 
Белград — Бар /нашата работ. 
ническа -класа и специалисти
те от нашата социалистическа 
страна показаха /извънредно 
висока способност.

... Нашите народи знаят 
какво постигнаха така единни 
и какво /в бъдеще могат да 
постигнат танц сплотени. За
това и дават енергичен отпор

НЕОБВЪРЗВАНЕТО ПРЕЧИ НА МНОЗИНА

та. Какво в тях беше доми
нантно. Касаеше’ се за борба
та против войната и ненаме
сата -във вътрешни работи на 
други народи, солидарността 
с всички народи на света, ан- 
ти-вната коегзистенция, и така 
нататък. Значи, повдигнати 
бяха редица въпроси -на линия 
та /на прогреса.

... Сега се готвим за нова 
Пета конференция на необвър 
заните страни в 
Считам, че там ще вземат 
участие още по-голям брой 
отрани. отколкото в Алжир. 
Защо така бързо растеше 
броят на необвързаните стра
ни? Това е поради туй, че не. 
обвързаните страни, без оглед 
на известни слабости, все пан 
осъществяваха все по-голяма 
роля в света. Те станаха още 
по-голям, мощен фактор, за 
който трябва да се държи 
сметна. Те представляват н«А 
2 милиарда души."

.......Необвързаните страни
-имат твърде голяма роля и в 
Обединените нации и извън 
тях. По своя брой и активност

„ ... Югославия, каквато е 
днес, на някои пречи. Това е 
самоуправителна Югославия, в 
която работническата класа и 
всички трудещи се /имат пра
во да управляват фабриките и 
всички наши обществени ра
боти. На мнозина това не ха
ресва. Не харесва им нашето 
необвързване.

.......Ние, които толкова нър-
БИ проляхме, бяхме -наясно 
какво би представлявала една 
нова война. И когато дойде 
до кулминация на студената 
война, когато съществуваше 
опасност да избухне новата 
световна война, се срещнахме 
неколцина. Неру, аз, /Насър, 
Сумарно и Нкрумах се срещ
нахме и разговаряхме за това 
какво трябва да се нравим. 
Дадохме инициатива да се 
проведе Първата конференция 
на необвързаните отрани в 
Белград. За тази конференция 
твърде много се знае. Но не 
някои изглежда им е по-удоб
но това и да не со спомена
ва, Югославия изобщо да я 
няма. А именно на -Белград
ската конференция са приети 
принципите но -необвързаност-

пятствие, 
могли
осъществиха това, нанто каза 
другарят Ковачевич, което бе
ше мечта над сто и двадесет
години.

Аз мисля, че отсега голям 
брой наши хора ще могат да зидентът Т-ито лроизн-есе реч.

Коломбо.

(На 3 стр.)



ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ГВИНЕЯ
________ . .

Изговор» Тито - Набрал
БИСАО В ЮГОСЛАВИЯ МИНИСТЕРСКА СРЕЩА НА КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В АЛЖИР

Дух на конструктивно сътрудничество
Особено внимание посветено на под

готовката за срещата в Кодомбо. — Значе
ше на единството на необвързаните страни.

ТАЗИ СЕДМИЦА в Алжир 
со проведе четиридневна кон
ференция та външните мини
стри на Координационното бю 
ро на необвързаните пред 
предстоящата Пета конферен
ция на необвързаните страни в 
Коломбо. На срещата взе дей
но участие и югославската до 
легация, водена от подпредсе
дателя на Съюзния изпълни
телен съвет и съюзен секре
тар на външните работи МИ
ЛОШ М-ИНИЧ.

Обща е оценка, че на ми
нистерското заседание е Ал
жир е проявен дух на кон
структивно сътрудничество и 
съвместни усилия срещата да 
стане успешен отап -в подго
товката за предстоящото голя 
мо събитие в света на необ
вързаните 
ренция на необвързаните на 
най-високо равнище в Кол ом-

Подпредседателят на Съюз
ния изпълнителен съвет и съ
юзен секретар на външните 
работи Милош Минич изнесе 
оценката, ч0 между първата 
среща на необвързаните ь 
Белград през 1961 и тазгоди
шната в Коломбо в света са 
станали епохални исторически 
промени, благодарение на 
ролята и влиянието на необ
вързаните страни и силите на 
пропреса и мира в света изоб
що. Той на първо място из
тъкна неуспеха на колониа- 
лизма и появата на 40 нови 
независими държави в света, 
след това осуетяваното на

опасната подялба на света на 
два антагонистичесни лагера и 
неудържимия растеж на сили
те на независимостта, свобо
дата и равноправното сътруд
ничество на 
арена.

Домакинът на срещата, ал
жирският министър на външ
ните работи Абделазис Буте- 
флика, ощ0 при откриване на 
заседанието отдаде признание 
на Югославия и специално на 
президента Тито за голямата 
им активност и

ч .

/^ПРЕЗИДЕНТЪТ На Републи- 
-к^та Иооил БРоз Тито и пред
седателят на Държавния съ
вет на Република Гвинея Би- 

ЛуИс Набрал, на 31 май 
в чер ^орди^ изговори
за 'М^ждунфо^йата Обстаноб- с 
«а, предстоящото заседание 
•на необвързаните в Коломбо 
— Шри Ланка и за взаимно
то сътрудничество между две 

приятелски

то имат един превъзходен общ 
интерес — опазване на све
товния мир.

международната

Президентът Тито и предсе 
"датбляг Набрал и сътрудници 
те им водиха разговори за 
взаимоотношенията между
двете страни. Бе оценено, че

те те са твърде добри и че съ
ществуват големи възможнос
ти за по-нататъшното им раз
витие.

необвързани исторически 
принос за успехите ма поли
тиката на необвързване.

страни.

Президентът Тито запозна 
с югославската 

оценка за международната об 
становка, манто и с някои ак- 
туални въпроси във връзка с 
предстоящата среща в Колом
бо. Президентът Тито специ
ално подчерта необходимостта 
от единство между необвър
заните държави, при което

посочи някои кризисни ог
нища е света. Той заяви, че 
не би било добре известни 
междудържавни проблеми ме 
жду отделни необвързани 
страни да влияят върху цели
те на предстоящаата конфе
ренция.

своя гост
Председателят Кабрал води 

разговори и 
на Съюзния изпълнителен съ
вет Джемал Биедич. Посеще
нието на Кабрал в Югосла
вия завърши на 2 юни.

Стане Доланц говори пред 

журналистите на «Комунисте
с председателя

Петата конфе-

бо.
Секретарят на Изпълнителния 

комитет на Председателството 
на ЦК на СЮК Стане Доланц 
на 1 юни т. г. посети Издател
ство „Комунист" в Белград и в 
по-дълъг разговор с журналисти 
те на всички издания говори за 
най-актуалните проблеми на 
развитието и дейотвуването на 
СЮК.

Повод за тоя разговор беше 
двугодишнината от X конгрес 
на СЮК.

В изложението си Стане До 
ланц специално подчерта необ 
ходимостта Съюзът на комуни 
стите да развива квалифицира 
на обществена критика, като 
съставка на нашето по-нататъш 
но задълбочаване на самоулра 
вителния социалистически де
мократизъм.

Сенретарят на Изпълнител
ният комитет се спря и върху 
актуалните въпроси в между
народното работническо и кому 
нистическо движение.

ПО ПОКАНА НА ПРЕЗИДЕНТА КОРОТУРК

Президентът Тито ще 

лоеети Турция
По покана на президента Фахрн С. Ко- 

ротурк президентът на СФРЮ Йосип Броз 
Тито наскоро ще направи официално и прия- 
телско посещение на Република Турция.

Двамата държавници кон
статираха, че ь‘ движението 
на необвързаните съществува 
огромно число държави, кои-

МИРОСЛАВ КЪРЛЕЖА ЗА ТИТО

ТИТО НАШ ПЪТ И НАШЕ СТАНОВИЩЕ КЪМ СВЕТА
Ш

>
(Продължение от миналия 

брой)

СРЕД ВИХЪРА

'На австрийсната офанзива оре 
щу Сърбия, офанзива жесто
ка и мегаломанска, която със 
загуба от двестотин 
мъртви и пленени 1и цели ар
тилерии, ще завърши 
строфал но; поражение на те
зи' велики елпи, а през триго 
сибирските лагери, от краха 
дицгнотр руско лленичество ло
на^ австрийското й руско цар 
ство до раматичните политиче 
ски сблъсъци в Кралството на 
сърби, хървати и словенци, 
той активно като

дат Партията от отчайното бан 
крутно състояние, от ръба на 
разкола и разложението 
възобнови нейните разклатени 
надри и ще създаде дисципли 
ниран авангард под знамето 
на пролетарското единство и 
солидарност. (1962)
ПЛАНОВО НАЧАЛО 1937 ГО
ДИНА

У дома, в страната, Тито про 
дължи с партийната работа по 
същия план, както го бе очер 
тал десет години по-рано. За 
да може методически да се 
пристъпи към масовизиране на 
деморализираното 
движение, трябваше да се съз 
да дат нови кадри, възстанови 
прекъснатата

раждани и Тито наблюдаваше 
влизането на германената арма 
да, как гърми и бие барабани 
по улиците на нашите сгголет 
ни градове, съзнаващ, ч0 се 
касае за живот и смърт, за 
дълга историческа амплитуда.

Докато толкова други негови 
съграждани останаха пасивни, 
стъписани с това дефиле на 
смъртта, чувствувайки как по 
закона на победителски брадви 
клади и бесила престават да 
бъдат хора, Тито в този дра
матичен момент бе един от 
малцината, който знаеше, че 
трябва нещо да се направи, а 
комуто бе пределено ясно и 
какво трябва нещо да се на
прави и как, и в същия момент 
той започна да действува. 
(1957)

щехиляди
В началото на 1914 година, 

когато пламва Първата светов 
на война, арестуван като по
литически съмнителен в Петро 
варадинската крепост, Тито мо 
билизиран по пътя към поле 
сражението проповядва чове 
колюбиви идеи за безсмисле- 
ността на воюването като та
кова. От тези отдавнашни дни

е ката- у

I -
революцио

нер, участвува в мнопобройни 
обратни на партийния и по
литически живот, сред вихъра 
на загубените партийни борби 
и кървави поражения (1957).

Когато след вихъра на Първа 
та световна война с0 срещнах 
ме в

;

ШЕШШЯ } и разбито

връзка между 
маоите и ръководството, да се 
изгради разорената организа
ционна техника, да се раздви 
жи партийния легален 
гален печат, да се организират 
партийни школи и политически 
нурсове и така с практична ра 
бота да се докаже, че отново 
се пристъпва нъм 
ско решаване на основната за 
дача на освобождаване на про 
летариата, с определена 
събаряне на

помещенията на Кутия 
новата кръчма (където бе се
далището на синдиката,) Тито 
вият профил в моралво-полити 
чеоки смисъл бе релефно очер 
тан. Разговорите за онези от 
давнашни забравени дни 
движеха често около още ста 
рата и позната тема „какво да 
се прави”, а от Титовит0 думи 
още тогава (1924 — 1926) из
лъчваше винаги най-обикнове
на, но чудно упорита, би мог 
ло да се каже твърдоглава си 
гурнюст.

Той допътува в дребни и изо 
станали обстоятелства от ру 
ския
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В ПЪРВАТА ОГНЕВА ЛИНИЯ
С оглед на драматични» ин 

струметарий, с която е обви
та, Титовата личност се нами 
ра в центъра на вниманието 
повече от петнадесет години. 
Озарен от отблясъците на ба 
рут и дим, цял ансамбъл по
литици и генерали пламнаха 
ь’ този иоторически пожар, из 
чезвайки от световната арена 
като кабинет на восъчни ста 
туй, а Титовата поява въпрени 
многобройните кобни заплахи, 
все още еднакво постоянно от
стоява. От една страна роман
тичната легенда, а опг друга 
— воред развълнувания военен 
метеж, прицел на многоброй- 
ни топовоки дула, над бурята 
на разбунтувани войни, идео 
логии и системи, Титовото име 
се развя като знаме в първата 
огнева линия на една герила, 
която уверена в победата стъ 
пи ь’ борба орещу тридесети 

неприятелски

и неле

Й. Б. Тито (в НОБ)

листичеокият континент напети 
на съществува, ч0 представя» 
ва една шеста от нашата пла 
нета на тази наша планета и 
че значи началото -на един 
м еж д у н ароден революционен 
процес, който не може да се 
опре (1952).

ЗАГРЕБСКАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 
1928 ГОДИНА

В Партията, която години ве 
че бе парализирана от франци 
опната разделеност при 
зване на партийна дисципли
на, където политическият се
кретариат, ке 
оправда доверието, но се отде 
ли от пролетарските маои, се 
яви Титовата резолюция като 
представител на онези партий 
ни елементи, които ще изве-

се
методиче-

цел
гражданската 

власт и победа на социалисти 
ческите принципи. (1962)

НАЧАЛОТО НА АПРИЛ 
ГОДИНА

1941

В началото на април 1941 
година, когато нашата I— 
се сгромоляса по ударите 
германските топове, Тито отое 
ше над развалините на една 
роял и етическа политика, уни
зен в овоето морално достойн 
ство като човек и като член 
на народа, чиято вековна ис.то 
'Рия не е друго освен болен 
и трагичен рефрен на безна- 
дежно воюване.за чужди 
роси. Както хиляди

континент, завърщайни 
се в нашата провинция нато 
пътник, който прекарал 
пълни години на друг бряг, на 
бряга на -голямата 
социалистическа 
ност. В безкрайно замърсени 
вътрешни партийни оитуации на 
оня период, той допускаше ра 
злични възможности, но едно 
за Тито бе постоянно 
всякакво съмнение, че социа-

страна
пет на

изчеленинска
действител-

само ч0 не

и извън
инте 

негови съг на дивизии.
(Следва)(1957)
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ПУСНАТА В ДЕЙСТВИЕ АП. ЛИНИЯТА БЕЛГРАД - БАР
(От 1 стр.) на Югославия, да не се чу

ва нейния плас, да .не се появ
ява и т. н. Обаче Югославия 
със своята борба през война
та против най-големия враг на 
човечеството — фашизма, да 
де принос като радио кой на-4 
род. Поради това Югославия 
има право да каже, своята ду
ма как би трябвало да изглеж
да светът в днешната епоха. 
Ясно е, че днес трябва да 
съществува коегзистенция ме 
жду всички стран!И без оглед 
на тяхната обществена систе
ма. |Коегзи,отенц1ията изнлгочва 
воюване между народите и 
представлява сътрудничество 
на равноправни сонови. Тя не 
допусна угнетяване на едни 
за сметка на други. Ние се 
борим >против есени вид ек
сплоатация.

„ ... Югославия, такава нак- 
ва каквато е, има полям шанс 
да запази престижа си в све
та, а той е твърде голям. Ние 
сътрудничим с много страни, 
имаме десетки хиляди наши 
специалисти и квалифицирани 
работници в' страните на Аф
рика, Азия и другите.

И от самото начало искахме 
От всички наши хора да не се 
намеоваг във вътрешните рабо 
ти на страните, в които ра
ботят и живеят. За нашия 
авторитет допринесе и това, 
че много страни помагахме и 
днес помагаме. Има много 
страни, .особено в Африка, но 
ито се бориха за своята неза
висимост и я осъщеотвиха, а 
на които ние много помагах
ме, макар че и сами нямахме

толкоз много. Пък и днес, но- 
гато тези страни са освобо
дени знаем, че трябва да им 
се помогне, та час по-скоро да 
с© издигнат от изостаналостта. 
Ние, следователно, и в бъде
ще няма да жалим усилия, за 
Аа помогнем на всички, нои- 
то се борят за хуманни идеа
ли на човечеството, за още 
по-добри международни отно
шения, за опазване на мира и 
та на нататък.

та си, те 
световната организация. Благо
дарение на тях, Обединените 
нации -вече не са 
маса, с която блоковете да 
манипулират, търсейки подир е 
па в подялбата на сфери на 
влияние. А това не допускат 
неоовързаните и в Обедине. 
ните нации. Ето, затова 
кои необьързаността 
много пречи.

са доминантни в

безлична

ма ня- 
толкова

Но днес се (Правят уси
лия с разни машинации да се 
разединят необвързаните стра 
ни (в Африка, Азия, Латинска 
Америка и така нататък. Огро 
мен е броят на ония, които 
биха желали да бъдат всред 
необвързаните. Тези дни в 
Алжир ще се състои среща 
на Координационното бюро 
пред срещата на най-високо 
равнище в Коломбо. Ще

ще се разви
ват нещата, какви заключения 
ще бъдат приети, но 
уверявам, че ние няма да от
стъпим пред чийто и да би
ло натиск. Ние и занапред ще 
вършим своята работа! Упори
то ще се борим волното се 
може по-голям брой страни да 
се включат във фронта на не
обвързаните и ще се борим 
против всички 
разединят.”

ДОГОВОРИ ЗА ВСИЧКО

Наблюдавайки нашия народ 
и при сегашното пътуване по 
тази линия, а и инак желая 
да изтъкна, че ние не трябва 
от ншцо да се плашим. Ние 
сме наистина много единни и 
здраво ре шепи да вървим по 
своя път. Нашият народ знае 
какво иска, а вие имате пра
во от своите ръководители да 
търсите да следят политиката, 
която приехме, да провеждат 
тази политика. Ние трябва да 
съблюдаваме всички проблеми 
навреме и да не изоставаме 
в тяхното решаване.

А нашата система подразби
ра договаряне и споразумява
не. Ние не оме за това само 
някои кабинетни резолюции 
да се провеждат долу. Сега 
републиките и областите се до 
товарят за всичко онова, кое
то е спорно, договарят се и 
за онова, което е общо. За. 
щото с умното договаряне и 
съзнателността на потребите 
на другите «ие ще осигурим 
всички наши народи горе —

Пристанището Бар
ВИ

ДИМ как там долу да бъдат доволни и пи
то един народ да не получи 
нещо за сметка на друг.' Ние, 
вярвайте ни, държим сметна 
за това, а вие имате възмож
ност това да проверявате. На

стоявахме досега — а това ще 
правим и в бъдеще — наши
те хора да ползват своите са- 
моуправителнй права, свобод
но да участвуват във всички 
обществени работи ...

аз ви

опити да ни
"~г’" вд-.^

КОЕГЗИСТЕНЦИЯ ЗНАЧИ РАВ 
НОПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

За построяването на железопътната линия БЕЛ
ГРАД — БАР са изразходвани около 600 милиона дина
ра (шест миларда ст. динара). В строежа й участву
ваха предприятия от всични републини и области. 
Съоръженията главно са родно производство. Мална 
част от тях — за около 100 милиона долара са внесени 
от чужбина.

;

..... Не ни е трудно да раз 
берем защо се прави всично 
това. Югославия има една от 
най-важните роли всред необ
вързаните. Тя има огромен 
престиж. Защото почна с Бел

НАД 114 КМ ТУНЕЛИ И 14,5 КМ МОСТОВЕ

Линията БЕЛГРАД — БАР е строена 24 години 
от май 1952 до май 1976 година. Построени са 254 ту
нела с обща дължина от 114 нм или 24,1 на сто от 
цялата дължина на линията. Това фантичесни значи, 
че една четвърта част от линията минава под 
тунели. Инан дължината на линията е 476 нилометра. 
Най-дългите тунели са Созин — 6 970 метра, Златибор 
— 6169 метра и Требешница — 5170 метра.

Построени са 234 моста с обща дължина от 
14,5 нм. Най-дълги са мостовете Мала Рийна — 498 
метра, Любовиджа — 450 метра и Увац — 308 метра. 
Мостът Мала рийена минава над едноименния и много 
дълбон наньон и по своята нонцепция представлява 
единствен такъв изграден обект у нас и в света. В 
шестте стълбове на мостта са вградени 20 хиляди ку
бически метра бетон. Един от стълбовете е по-висок 
от телевизионната нула на Авала край Белград.

До края на май следващата година ж. п. линията 
БЕЛГРАД — БАР ще бъде напълно електрифицирана.

На новата линия има 54 гари.

. БЮГРАД •

ВРЕОЦИ

ВА.-ЬЕВО
■ *

: тщъглтитоно УЖИЦЗВ
Мостът на Мала рийена

• -Г1ИЙг,(М/ НИШ

Наскоро регионална служба на вътрешните работи0СТУН

* СЪСТОЯНИЕТО НА 
ОБЩЕСТВЕНАТА САМО
ЗАЩИТА ЗАДОВОЛИ
ТЕЛНО

щото в областта на самоза
щитата и сигурностт — вина
ги може да бъде и още по- 
добре. И затова занапред в 
това направление ще се пред
приемат съответни мероприя
тия, та службата на вътрешни
те работи 
технически и 
бъдо още по-стабилна, за да 
може да 'извършва отговорна
та ои задача.

Участниците в разисквания
та изтъкнаха, че Службата на 
вътрешните работи ще тряб
ва да се ползва с предимство 
при подобрение на културно- 
битовите и др. условия, за да 
може още оо-ефикаоно да 
действува.

От полямо значение за ра
ботата на службата е постоя
нното кадрово и техническо 
оборудване, за да може да 
върви в крак с времето, и да 
се справя с трудностите, 
възникващи о ежедневната 
работа.

Анализ за обединяването ма 
трите секретариата на вътреш 
ните работи в Регионална 
служба е доверено но работ
на група, която за една от 
следващите сесии на Предее 
дателството «на скупщината

ще предложи материала на об 
съждане и приемане.

На заседанието на Предсе
дателството на Междуобщин- 
оката регионална 
бе обсъдено и предложението 
на обществения договор за 
обезпечаване на средства за 
финансиране функциите ь' ме- 
ждуобщиноките регионални об 
щнооти.

В работата на заседанието 
освен представителите на ме

ждуобщинските служби на 
вътрешните работи от Ниш- 
Пирот и Пронупие и пред
седателите на ОС е 14-те об-

ВШБЛО №.ъи

щтмпт
скупщина щини участвуваха и секретаря 

на Междуобщинсната конфе
ренция на Съюза на номунис- 
тите Драгомир Милоевич и 
председателят на Междуоб- 
щинската конференция на Со
циалистическия съюз в Ниш 
Десимир Йович.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАНО от 
Любиша Игич Председател
ството на Регионалната скуп
щина в Ниш в разширен съ
став обсъди на 27 май някои 
въпроси във връзка с орга
низирането на Службата на 
вътрешните работи на регио
нален принцип. От досегашни
те 3 Междуобщински секре
тариата на вътрешните рабо
ти, обхващащи 14 общини, 
със седалища в Пирот, Ниш и 
Пронупие — ще се създаде 
Регионална служба на вътреш
ните работи.

В съгласие със Закона за 
органите на вътрешните рабо
ти трите междуобщински сек
ретариата са изготвили и съолг 

анализи за своята дей- 
за проблемите в рабо-

и кадрово, и 
материално да

ТИ ТО! РДД

М. А.

В ПОЩИТЕ

ж. п. линия Белград — Бар

градената конференция и 
върви все напред и напред. 
Югославия трябва да бъде по. 
стоянно
непрекъснато да участвува в 
тази борба, за да не се на
рушават редовете на необвър
заните страни. Ясно е, че в 
отделни страни има различни 
интереси. Ще се намерят мо 
же би тун-таме и понякоя 
страна, която и против волята 
на своя народ, тце се новини 

опити. Но аз вяр
вам, че такива ще 'има малко.

,,. Вече говори*, че се прав
ят опити да се намали ролята

ДВУЕЗИЧНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯтова

Наскоро във всични пощи 
в Босилеградсна, Димитров
градска и Бабушнишна общи. 
на, в ноито живее българсна 
народност ще се установи 
двуезична администрация — 
на сърбохърватски и бт>лгар 
сни език. Всички печати, фор
муляри, фирми, напътствия и 
под. ще бъдат отпечатени на 
сърбохърватсни и българсни 
озин. Това мероприятие пред 
ставлява нов принос за пъл

ното равноправие на народа 
и народността в Нишни и 
Южноморавсни регион.

Тези разпоредби са влезна 
ли в статута на нишкото ПТТ 
предприятие, поето обединява 
всични пощи в Югоизточна 
Сърбия. Същите мероприятия 
ще се прилагат и в общините, 
нъдето живее албанена народ, 
ност: Медведжа, Прешево и 
Бунновац.

бдителна, налага се

ветни 
'НОСТ и 
тата им.

Изтъква се, че състоянието 
по общеотвена самозащита и 
сигурността ь' 14-те общини в 
региона (тъй като Ражанона 
община се числи нъм Нруше- 
зац) — е добро. Не може да 
се каже и че е най-добра, за-

па такива

Ст.
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ЗА РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВО-ПОЛИТИЧЕСНИТЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ В ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕНТОЗАНОНА ЗА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД (II)

-V. шшшш 1•I;•••••

ШШШ ТрИОУНс!
____1 В ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЯ, КОИТО ЗАДЪЛЖАВАТ

Профсъюзните организации и 

самоуправителните отношения на 

сдружения труд
ЗА ПО-ДОБРА РАБОТА НА РАБОТНИЧЕСКИЯ НОНТРОЛ

зните организации. Втората от 
говориост на лрофстлозите се 
отнася До решаване на матери 
алтите отношения и самоупра 
вителните права в основната и 
трудова организация. Ако в та 
зи област се отигне до слоро 
1ве между отделни части на ор 
организацията на сдружения 
труд, органите и организации 
те са длъжни да извикат проф
съюзната организация да уча 
ствува в решаването им. Това 
значи, че занапред Всяка проф 
съюзна организация трябва да 
б'ьде активна и изцяло отговор 
на най-напред за уточняване 
на 'Всички втупроои в обществе
ните договори и споразумения 
а сетне за реализирането им.

Следващата област, означе 
на в Проектозакона, в която 
се изтъква ролята ш профсъю 
зите, се отнася до отговорно 
стта на работника в изпълня 
ването на трудовите му зада
чи. Това е особено важен въ
прос, който трябва обстойно и 
квалифицирано да бъде изу
чен от всени профсъюзен ак 
тивист. В член 169 са уточне 
ни случаите, според които се 
нарушава трудовата длъжност. 
Това © от голяма помощ при 
изготвяне на съответните сло 
разумения, в които критерии
те за регулиране на тези въ
проси трябва конкретно да оп 
редели всяка основна и трудо 
ьа организация. Същото се от 
нася и до дисциплинарните 
мерки, които могат да се при 
лагат. Профсъюзните организа 
ции са длъжни да изучат оп 
ределените в Проектозакона 
причини за въвеждане на па 
рични наказания и случаите за 
прилагането им.

Всичко това има за цел да 
се сложи край на недисциплини 
раните и безделни работници, 
които досега се ползвали раз 
личните недостатъци в самоу 
правителните документи и опа 
звали своите позиции. С една 
дума Проектозаконът в обла- 
тта на взаимните отношения в 
сдружения труд има главна 
цел да защити прилежния работ 
ник. Именно затова профсъю 

. зите в тази област имат двой 
на роля: да защитят работника 
и самоуправителните му пра
ва, но същевременно да за
щитят работника от безделни 
ка и труда от безделието.

Въпреки всички предострож 
ности, в практика може да 
!настъпи някой спор. В член 
175 се казва, че между други 
те компетентни за решаване 
на евентуалните спорове е и 
профсъюзната организация. В 
следващия член се изтъква, 
че във всеки спор обезателно 
трябва да се знае мнението на 
профсъюзната организация. 
Без това и сдруженият съд не 
може да решава нито един 
спор. Това, че профсъюзната 
организация трябва да има 
овое становище значи, че все 
ни въпрос трябва качествено 
да и изучи. Според П-роектоза 
кона няма вече .деликатни" въ 
проси, по които профсъюзна 
та срганизация не може да за 
еме становище.

Изобщо съвкупната област 
на взаимните 
сдружения труд са разработе 
ни подробно в Проектозакона. 
Затова те трябва внимателно 
да се изучават. Ако се преце 
ни, че нещо не е добре фор 
мулирано и уточнено казано, 
от профсъюзните 
ганизации се очакват по-добри 
предложения и решения. А ко 
гато Проектозакона бъде при
ет, Съюзът на синдикатите е 
длъжен да се избори решения 
та му да се претворят в до
кументите на (основните и тру 
дови организации, а сетне и 
в практика.

ПРОЕКТОЗАКОНЪТ за сдру
жения тРУА дава възможности 
Съюзът на синдикатите своята 
кошотитуционна (роля да осъ
ществява много по-конкретно, 
отиолкото досега. Това произ
тича 0|Т факта, че работниците 
в сдружения труд занапред 
ще имат пълна отговорност за 
съвкупното състояние в осно 
вната организация на сдруже
ния труд. В Проектозакона в 
повечето области и по различ 
ни въпроси отделно се изтън 
ва ролята на първичните проф 
съюзни организации.

— С този документ Съюза 
на синдикатите за първи път 
и в Югославия и В света по
лучава извънредно отговорна 
и значителна роля — каза не
отдавна МИКА ШПИЛЯК, пред 
седател на Съюза на синдика 
тите на Югославия пред члено 
вете 1на Профсъюзния съвет на 
СР Сърбия.

В член 30 в Проектозакона 
се казва, че профсъюзите да
ва ти инициативи за осъществя 
ване на обществено-икономиче 
оните и други самоуправителни 
права и отговорности- на работ 
ника. Тази длъжност — казва 
Шпиляк — трябва да се при 
ложи е статутите и други само- 
управителни документи на ос
новите и трудови организации.

В Проектозакона се посоч
ват задачите от тази област, 
а как те ще се осъществяват 
е комплексен въпрос, чието 
съдържание 
определят профсъюзните орга 
зации. Затова се изтъква, че 
ако в някой договор или спо 
разумение не са внедрени до 
бри критерии — профсъюзни 
те организации имат право и 
длъжност да се застъпват за 
изменението им.

Според посочения, член про 
фсъюзите особена отговор
ност имат в две области: в из 
готвянето на самоуправителни 
те споразумения за взаим
ните отношения в одружения 
труд и разпределение на дохо 
да и личните доходи. Проекто
закона тези документи задъл
жително подписват и профсъю

ИОНСТАНЦИЯ от няколко за 
седания в Димитровград, във 
връзка ю дейността на самоу 
правителния работнически кон 
трол в организациите на сдру 
жения труд е, че същите в до 
сегашната ои работа не са по 
стигнали успех. Затова в пред 
стоящия период е необходимо 
да се предприемат сериозни 
мерни в това отношение. Към 
това задължават и изводите 
по този въпрос, приети от Об 
щинокия комитет на СКС, Съю 
за на синдикатите и Изпълни
телния съвет при Общинската 
скупщина в Димитровград.

Първата задача е — във вси 
чки ооновни организации 
сдружения труд, общностите и 
самоуправителните общности 
на интересите, ръководства 
та на Съюза «а комунистите 
и синдиката да направят все
странен анализ за работата на 
самоуправител ния работниче
ски контрол ь' своята среда. 
Следващата крачка е да се 
изготвят програми на мероприя 
тия и акция за по-нататъшното 
укрепване на работата на то
зи контрол. При това трябва 
голямо внимание да се обърне 
на кадровия състав на работ
ническия контрол, на морално- 
политическите качества на чле 
новете им и метода на работа. 
А това са основните условия 
за по-ефинасна работа и осъ
ществяването на функцията му.

Също така трябва да сЗ ан 
тивизира работнически контрол 
във всички основни организа
ции на сдружения тРУД, а са
моуправителните общности на 
интересите да изберат свои 
органи на работнически кон
трол.

В предстоящия период тряб
ва да се обърне внимание на ня 
кои съществени въпроси, как- 
вито са прилагането на прин 
ципа на разпределение въз ос

нова труда и резултатите от 
труда, провеждането в дело 
на самоуправителните и норма 
тивни актове и прочие.

Необходимо е да са прера 
згледат и правилниците за ра 
ботата на работническите кон 
трол и и същите Да се съгласу 
ват с Проектозакона за . сдру 
жения труд. В онези организа 
ции, където такива правилници 
няма трябва веднага да се из 
готвят.

За осъществяване на целта 
е нужно пълно ангажиране на 
професионалните служби и 
службите на вътрешен контрол. 
В онези трудови организации, 

на където не същеотвува служ
бата на вътрешен контрол съ 
щата трябва да се създаде.

Общинският сидикален съ
вет е поел задължението да

организира съвещание за всич 
ки членове на работническия 
контрол, да се разработят мо 
юдите и начини на работа на 
същия.

За провеждането е дело на 
тези заключения . първичните 
организации на Съюза .на ко
мунистите, съвместно ,с изпъл 
ни тел ни те органи на ои иди ка
та, трябва редовно да анализи 
рат работата на самоуправител 
ния работнически контрол. Осъ 
щеотвяването и провеждане в 
дела на тези заключения ще 
анализират пън най-малко един 
път в' годината, Общинският 
комитет на СНС, Общинският 
синдикален съвет и Изпълне- 
телният съвет.

А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

Съгласуваме на обществе
ните договори и 

споразумения
разработват и

Въз основа на забележките 
и предложенията на комиоия 
та ще се направи анализ, кой 
то ще обсъди Общинският син 
дикален съвет и предложи съот 
ветни мероприятия за цяло
стно осъществяване и провеж 
дане в дело на самоуправител 
ното споразумение за създава 
не и разпределение на дохода 
и личните доходи в трудовите 
организации в Димитровград
ска община.

КОМИСИЯТА за осъществя 
ване на обществените догово 
ри и споразумения, при Об
щинския синдикален съвет в 
Димитровград, разисква на по
следното си заседание за съ
гласуваността на самоуправи
телните споразумения, за съз 
даване и разпределение на до 
хода и личните доходи в орга 
низациите на сдружения труд 
в общината. Комисията взе ре 
шение до 15 юни т. г. да раз 
гледа всички споразумения за 
създаване и разпределение на 
дохода в отделните трудо
ви организации. А.

ДИМИТРОВГРАД

АКТУАЛНОСиндикални 

признания 

на двама 

активисти

Штшшт критици
Невендаж ни се е случвало 

да ни срещне някой гражданин и „най-до. 
брожелателно” да ни се оплаче. И ще 
изнесе ред неправилности в работата на 
своя колектив, или ще критинува органа 
на управление в Общинсната скупщина 
или някой трет.

И когато му нажем да напише това 
ни го предложи във вестника 
— той отказва.

ха критините на номуналната инспенция. 
Има и анонимни, но и отворени нритики 
във връзка с издаването на позволителни 
за строеж на нъщи. Случва се да речем, 
на някои лица да не се разреши да строят 
нъщи на определено място, донато на дру
ги се позволява. Или пък — на едни да 
се дава. Всичко това остро засяга хората и 
те се оплакват. От Общинсната скупщина, 
Общинсния номитет на Съюза на комуни
стите, синдината, Общинската конферен
ция на Социалистическия съюз и пр. От
правят се жалби и до най-висши наши ор. 
гани.

и тогава 
„за печат

„Не искам — казва — да си създа
вам неприятности. Може после да имам 
ред нежелани последствия...”

Има много истина в танива твърдения. 
Вярно е, че мнозина, които нритину. 

ват във вестника, или на събрания и нон- 
ференции — после почувствува,, послед
ствия от това. Има и други, които не нри. 
тикуват, а критикарствуват и затова не 
смеят да сложат своя подпис под „каза
ното” или „изнесеното” от тях. Касае се

_А*
НОВКО ГЬРГОВ заме

стник председател на Общин 
■смия синдикален съвет и БОРИ 
С/1АВ ПЕШЕВ — активен член И вместо хората да се разкарват, вме

сто да губят ценно време — по-правилно 
и по-добре ще е ако проблемите изна

сят в своята среда, в своята организация, 
публично: на събрание на Социалистиче. 
ския съюз или на събрание на Съюза на 
комунистите.

Нека танива примери изнасят и в печата. 
И ано и след това не се действува за пре 
махването на посочените слабости, тогава 
да се отива по-горе.

В своята среда сигурно най-добре ще 
бъдат разбрани всични, 
сягащите ги проблеми. Впрочем — и жал
бите до нал-висшите органи се връщат на 
разглеждане и решаване — пак в общината 
откъдето са пратени.

на първичната синдикална ор 
ганизация >в комунално-услуж 
1НОто предприятие „Услуга” по 
лучиха Сребърна относно Брон 
зова значка на Републикан
ския съюз на синдикатите. То 
ва предложение даде 'Предсе 
дателстаото на Общинския: оин 
дикален съвет в Димитровград, 
което но този начин отдаде 
заслужено признание на Гър 
пов и Пешев за досегашната 
им активна обществено-полити 
ческа дейност и за успешните 
(резултати и работа в оиндика

отношения ве

значи за липса на смелост и самокритич- 
ност.

В интервюто на др. Тито във „Вйе.
сник” ясно е изнесено че на развитието 
на нритиката и самокритиката трява да се 
отдели голямо внимание.

Липсата на самокритичност, а в много 
случаи и на отговорност, довежда дотам, 
не много въпроси се протакат с години без 
да се намери съответно решение. В Ди
митровград да речем напоследък зачести.

и други ор

които изнасят за.

та.
М. А.А.

В. В.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА КОМУНИСТИТЕ

Комунални анци в Димитровградска
община

ДОВЕРИЕ, СЪДЕЙСТВИЕ 

И ВЗАИМОПОМОЩ
ГРАПА година жителите на Прача, с 

помощта на
трасе. А тази година пътят 

преселниците в трябва да бъде напълно го- 
Димитровпрад, прокраха новоР Местната общност в Грапа, 

•едно от най-малките села в 
Димитровградска община, за 
почна акция за изграждане на 
пътя от селото до Желюша, 
е>' дължина от около три кило
метра. Първата фаза, прокар 
ването на ново траое, приклю
чи успешно. За целта са из
разходвани 90 хиляди динара, 
от които 80 хиляди е обезпе
чила Общността за комунал
но и пътно стопанство, а оста 
налите средства са обезпечи 
ли жителите на селото.

Понеже няма средства за 
изграждане на .втората фаза, 
поставяне на каменна наетил 
ка, акцията ще продължи ид
ната година.

тов.
олята и ^Дачите на първичните организации на

оцеТкитеаияКО,1УНИС™Те' ВЪЗ °снова птановищата и 
1ш1гиг- V заседание на Председателството на 
ци на Т.КЕ., бяха тема на разиснване на съвещанието

вЪДимитровагращ в“ работ^Га^съТещаниеТо11 а "е учас.

ГиаИ„ВаТкТаРСПК^Р0ВИЧ ~

ЗА ПЪТЯ ПЕТРЪРЛАШ — РАД ЕЙНА

ПРИСТИГНАХА ПЪРВИТЕ ВНОСКИ
Въпреки закъснението, пости 

гнатото досега дава надежди, 
че най-голямата следвоенна но 
мунална акция на петърлаша 

изграждането на пътя 
Радейна — ще 

приключи успешно. Първата 
фаза, разширяването и докар 
ването на камък на трасето е 
почти приключила.

Досега са докарани около 
600, а остава да се докарат 
още 300 кубически метра ка
мък.

Освен строителното пред
приятие „Градня”, ноето из
гражда пътя, значителен при 
нос в досегашната акция е да 
ла и земеделската кооперация 
„Сточар”. Тя, със своите трак 
ктори е превозвала камъка до 
трасето.

'Не е изостанало и участие 
то на преселниците от Петър 
лаш в Димитровград. Манар

че някои от тях все още не 
са се отзовали, мнозина са 
дали и по няколко трудодни за 
пътя.

Изграждането на втората фа 
камената 
започне

ВСТЪПИТЕЛНО изложение 
на съвещанието изнесе секре
тарят на Общинския комитет 
на СКС в Димитровград — 
ВЕНКО ДИМИТРОВ. Той изтък
на, че са осъществени значи
телни резултати в работата на 
първичните организации в об
щината след състоялите се 
през декември 1975 година 
избори в Съюза на комунис
тите. В това отношение осо
бено се чувствува засилена 
дейност при първичните орга
низации в стопанството. Те 
все по-често разискват на за
седанията си по съществени
те въпроси из дейността на

стопански сектор. Земеделска
та кооперация „Сточар” -- 
лага значителни уоилия през 
последната година. Някои ре
зултати са вече налице. Оба
че отношението

по ни
Петърлаш поотавяне

настилка, трябва да 
тези дни.

Според плана за изграждане 
на пътя са нужни 240 хиляди 
динара. Половината от тях ще 
съберат петърлашани, чрез ме 
стно самооблагане, а втората 
половина трябва да съберат 
преселниците от това село. Те 
зи дни започнаха да пристигат 
и първите вносни от тях. БО. 
ГОЛЮБ ХРИСТОВ от Белград 
е изпратил 1300 динара, ЛО- 
ЗАН ДЕЛЧЕВ също от Бор — 
600, АСЕН ПОПОВ от Деспо 
товац 500 и МАРТИН ПАВЛОВ 
от Бор 300 динара.

за, на

към нея е 
все още некоректно. Постоян
но се изтъкват нейните сла
бости от 
ни. Тези

предишните годи- 
слабости са дей

ствителност, но това не зна
чи, че трябва постоянно да се 
изтъкват. Напротив трябва да 
се положат всички усилия да 
се премахват слабостите, поне 
же само по този начин успеш
но ще се провежда в дело 
сдружаването на селскосто
панските производители. А 
това значи доверие, съдей
ствие и взаимопомощ.

★
ПРАЧА

Тези дни трябва да започ
не изграждането на втората 
фаза на пътя от Лукавица до 
Прача, в дължина от 5 .кило
метра. Самоуправителната об
щност на интересите за кому 
нално, пътно и електро сто
панство е одобрила на мест
ната общност в това село 30 
хиляди динара.

Както е известно, миналата

трудовите организации, накви. 
то са производството, осъще
ствяването и разпределението 
на дохода и личните доходи, 
икономиите, кадровата пробле 
матика, самоуправителния ра
ботнически контрол и прочие.

Също беше -подчертано, че 
е подобрена идеологическо-по
литическата работа в Съюза 
на комунистите, 
на комунистите към 
и т. н.

А. Д. А. Д.

СЪВЕЩАНИЕ СЪС СЕКРЕТАРИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК

ДЕЕСПОСОБНОСТТА-ОСНОВНА ЦЕЛотношението 
задачите

Обаче проявени са и сла- 
предстоя- •к В ИДЕЙНОТО ИЗДИГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СА ПОСТИГНАТИ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИбости, на които в 

щия период трябва да се обър 
не по-голямо внимание. По от- На състоялото се в края на 

миналия месец съвещание със 
секретарите на първичните ор 
ганизации на Съюза на кому
нистите бе направен 
на изминалите избори за сек
ретари и секретариати на пър 

организации на СК. 
Специално ударение същевре 
менно бе сложено на място
то и ролята на СК днес.

В уводното си изложение 
секретарят на 
МИОДРАГ ПАНЧИЧ главно из
тъкна съществените 
ми, с които се срещат кому
нистите ь' Бабушнишка общи
на. А те са в пряка зависи
мост от средата, в която дей-

производители)скостопансни 
в секретариатите са избрани 
69 работника и 141 селскосто
пански производители, докато 
останалите са от други стру
ктури.

Посочено е, че в местната 
общност във Вучи дел се 
привежда подготовката за фор

кови членове не върви рит
мично. Само в 37 първични 
организации (от общо 67) са 
приети 107 нови членове. Ня
кои организации, между кои
то и Ясенов дел, не са вър
шили прием от 1 септември 
1975 до 20 май т- г. В тази 
насока ще трябва занапред 
да се прояви и повече сис
темност.

В заключение бе изтъкнато, 
че първичните организации и 
ръководствата, въпреки добри

те резултати, и занапред още 
повече ще се застъпват за 
укрепване на идейното съзна
ние, единството и акционната 
способност на комунистите. Те 
трябва по-решително да се 
освобождават от старите фор
ми на работа, да развиват 
критиката и самокритиката и 
да повишават идейно-полити
ческата и марксичеоната си 
оспособеност.

ношение приемането на нови 
членове в Съюза на комуни
стите все още се работи не
достатъчно. В това отношение 
е необходимо да се има пред
вид класовата структура на 
Съюза на комунистите и в 
неговите редове да се прие
мат повече млади работници 
и слескостопански производи
тели.

анализ

вичните

миране на първична организа
ция, а че при някои основни 
училища — Звонци и др., са 
създадени активи на СК.

Отчита се, че приемането на
ОК на СКС

Ст. Н.Основнзта слабост на пър
вичните организации, особено 
в селата, е тази, че все още 
липсва самоинициатива в ра
ботата, а винаги се чака под- 
гин от

пробле-

КАК ИЗОСТАНАЛИТЕ ЦА ДОГОНЯТ 

ПО - НАПРЕДНАЛИТЕ?
Комитета. Трябва обаче 

голямата ствуват.
Комунистите в стопанството 

Се стълнновяват с проблемите 
на нестабилност, недостатъч
но използване на съществува 
щите капацитети, ниска про
изводителност на труда, не
платежоспособност. От друга 

благодарение на Пис- 
конгресиите решения,

да се има предвид 
роля на комунистите по села
та в (настоящия момент. Про
ектозаконът за сдружаване на 
селскостопанските производи
тели е най-важния въпрос, на- 

се в момента пред 
по селата.

миращ
воички комунисти 
Не може никак да се ь'земе 
за оправдание, че организаци. 

по селата са малочисле- 
Не трябва никога да се 

забравя, че Съюзът на^ кому
нистите е авангард. Той е ор
ганизация, която е начело във 

прогресивни акции. Но

-Д- Икономически по-силните 
организации на сдружения 
труд все още не проявяват 
интерес да влагат средства в 
изостаналите общини.

ката на сътрудничество и про 
изводотвена кооперация меж
ду организациите ь' по-развити 
те и тези в стопански изоста 
налите общини. И едните и 
другите имат една единствена 
цел — по-бързо и по-съгласу 
вано развитие. На 
обаче
на тази замисъл върви все 
още бавно. Организациите на още не задоволяват, 
сдружения труд в изостанали 
те общини предлагат своите 
неизползвани стопански ресур 
си, но малко са организациите 
от по^развитите общини, които 
изразяват готовност да влагат 
овои средства в експлоатация 
та на предложените богатства.

А условията за инвестиране 
ь' изостаналите общини са доб 
ри. Неотдавна председателят 
на Общинската скупщина в 
Димитровград Борис Борисов 
на съвещание в Регионалната 
стопанска камара изнесе след 
ното: „Димитровградска общи 
на е предложила десетина про 
грами на организациите на 
сдружения труд от по-напред 
налите общини. Тези програми

всъщност представляват про
цес на по-здраво 
със стопанството в региона, 
но интересът за тях е слаб”.

свързванестрана, 
мото,
Интервюто па др. Тито пред 
„Вйеснин" и други решения 
— по-усворомо се разрешават 
самоуправителиито 
мия, действуването на дело 

система е все по 
благоприятно со

ите
ни. Въпреки че в развойните про 

грами е дадено предимство на 
обекти отнасящи се до произ 
водството на храна, енергия и 
суровини

В разгара на разискванията 
по приемането на средносроч 
шите развойни планове в Соци 
алистичесна република Сърбия 
до 1980 година и в Нишки ре
гион се върши обемна подпо 
товка за раздвижване на ь'сич 
ни стопански ресурси. Ако се 
има пред вид, че от 15 общи 
ни в региона — 13 се числят 
към изостаналите, тогава яс
но с какви трудности се оре 
ща стопанството в този край. 
При това (в изостаналите в ре
гиона общини живеят 231 000 
души, или 36 на сто от общия 
брой -на населението в републи 
ката.

В регионалната стопанска ка 
мара ежедневно се обсъждат 
планове на организациите на 
сдружения труд в изостанали 
те общини, но една обща нон 
цепция обхваща целия регион, 
още не о изградена.

По принцип 0 известна месо

отношо
практика 

с осъществяванетогатската 
ефикасно, 
развиват процесите на сдру 
жаьане в стопанството.

Комунистите пък в 
те общности и комунистите на 

дейно работят по из 
на обекти от кому

всички
Съюзът на комунистите нико
га н,е действува сам. Той ра
боти съвместно със Социали
стическия съюз, Съюза на со
циалистическата младеж и с 
ьсички прогресивни сили в да 

Затова досега 
слабост — недо- 
ноординираност и

резултатите все

Трябва да се изнесе и фак 
та, че през последните пет го
дини 31 организация на сдру
жения труд от Нишки регион 
са ползвали оредства на фон 
да за насърчаване развитието 
в изостаналите общини на 
стойност от 305,8 милиона ди 
нара. По общини то изглежда 
така: Прокупие — 27,7 Свър 
лиг 16,5, Куршумлия 11,1, Бабу 
шница 14,2 и Бела паланна 8,80 
на сто. Благодарение на тези на 
питаловложения в стопанското 
развитие 
ционалният доход на глава от 
населението от 4 400 през 
1971 — на 8 806 в 1975 годи
на, или 100 на сто.

местни

село
граждане
нално-битов

среда.дена
проявената 
статъчната 
съдействие в работата с ос
таналите прогресивни сили 
трябва да бъде преодоляна. 
Съюзът на номунистие тряб
ва да бъде начело във всич
ки акции по селата сдру- 

1 на ко-

пъти 
училища 

домове и пр 
не винаги

характер:
ща, водопроводи, 
кооперативни 
Изтъква се, че 
най-целесъобразно се насоч 
ват сили и материални сред 
ства, но постигнатите резул 
тати задоволяват.

От новоизбраните 67 сек 
ретари за пръв пъгг са избра 
ни 36 души, от които 16 ра
ботника и 32 селскостопански 
производители. В секретариа
тите от общо 301 за пръв 

-избрани 243 членове.

шаването, разрешаване 
мукалните проблеми и 
но провеждането 
ции е задължение

повишен е и <на-т. н, — 
на тези аи- 

на всич
ки.

със сдружава
ме без мо- 

сектор няма 
частния селсио-

Във връзка 
нето основното е, 
щен обществен 
напредък и в 1

път са
С оглед самата структура на 
членството (преобладават сел- М. А.
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СУРДУЯИЦА: „ФАБРИНА ПОД ХИЛЯДА ПОКРИВА”ДИМИТРОГРАД

Неизчерпаеми възможности»СТ0П« ЗА ДИВОТО СТРОЕНЕ
В разговора с председателя 

на Изпълнителния съвет при 
ОС в Димитровград — Васно 
Тодоров и началника за сто
панство и финанси — Младен 
Димов, бяхме осведомени, че 
органите на Общинската скуп 
щина предприемат все по-сери 
озни мероприятия във връзка 
с безправното изграждане на 
различни обекти. С оглед че 
дивото строене взима все по- 
голя-м размах и нарушава гра
доустройствения план, предпри 
емат се различни правни мерки. 
Всичко това има за цел да 
пресече безплановото изграж
дане.

Досега вече се съборени 10 
различни обекти, а в момента 
се привежда към края за още 
три обекта. В този смисъл са 
набелязани и мероприятия вси 
чки обекти от помощно значе 
ние, ноито вече не са нужни, 
също да се съборят.

Въз основа (решението на 
Изпълнителния съвет ьече не 
се издават позволителни за из 
граждане на гаражи на обще 
отвените площи без решение 
на компетентна организация по

градоустройства. С това също 
се цели да прекъсне изгражда 
нето на гаражи, където и да 
е, което в значителен степен 
нарушава не само градоустрой 
стаения план, но и изгледа на 
града. Също в бъдеще няма 
да се дават позволителни за 
изграждане на гаражи на он© 
зи лица, ноито нямат ообстве 
на кола. В това отношение са 
предприети и мерки за реви 
зия, относно да се преразгледа 
за какво се ползват съществу 
ващите гаражи.

Необходимо е да изтъкнем 
накрая, че събарянето на обек 
ти — от огради па все до гои 
лищни сгради, не е нинак прия 
тна работа. Собственикът не 
търпи вреда само за обекта, 
но и плаща събарянето му. А 
това понякога значи многоди- 
шен труд на едно семейство. 
Но както бяхме ооведомени, 
това е единственият начин да 
спрат .дивите" строежи. За 
това е най-добре беез позво 
лително нищо да не се строи, 
за да не се съжалява сетне.

ви" е Сурдулишка община в 
общи черти може да се каже, 
че върви успешно. Благодаре 
ние на собствени инициативи 
(И материална подкрепа от фон 
да за развитие на изостанали 
те краища, е и създаден този 
Цех, който в бъдеще трябва 
да прерасне в луннт за орга 
низирано производство на до 
машното ръкоделие.

Естествено е, че „прокарва, 
нето на пътя” върви с доста 
трудности: все още няма де 
тайлна разработка на организа 
ционно-производствеката 
изкупвателно-продажната си. 
стема. Но налице са усилията 
на всички фактори ь’ комуната 
да създадат такива условия, 
които ще заинтересуват осо
бено „безработната” женска 
ръка.

А известно е, че Сурдулишка 
община, както впрочем и оста 
налите общини в изостанали
те краища, с много трудности 
създава възможности за откри 
ване на нови работни места. 
Особено в момента, когато се 
води борба за стабилизация и 
преминаване към ново урежда 
не на взаимоотношенията меж 
ду организациите на сдруже
ния труд.

От мероприятието „Фабри
ка под хиляда покриви” Божи 
шкия и Клисурския край очак 
ват доста. Тук има много „не
заета ” женска работна ръка а 
в това мероприятие виждат въз 
можност за осъществяване на 
допълнителни доходи. Чака се 
акцията да се разшири и да 
навлезе по-смело в селата. А 
възможностите, както показа 
и първото модно ревю, наи
стина са неизчерпаеми.

и

А. Д.
Народните шевици — извор на богатство за модели

„Власина-прсдукт”. За пръв 
пъ,т пред очите на посетители 
те бе изнесено на поназ бо
гатството на народното „тер. 
зийотво”.

Без претенции да правим 
оценка 1на модното ревю, след 
ва Да изтъкнем, че предложе 
ните модели, изработени от 50 
работници (в Цеха за народно 
ръкоделие,, се отличават с изя 
щност и извънредна красота. 
А с това Се изпълнява първо 
то условие за овладяването на 
пазара — и вътрешен, и вън
шен.

Стопанското 
„Фабрика под хиляда покри-

ЕДНО МОДНО РЕВЮ, орга
низирано тези дни в Сурдули 
лица-показа, че е намерен път 
за интензивиране на стопан
ската дейност сред така наре 
ченото „незаето” население. 
Именно, касае се за изработ 
ка на предмети „в домашно 
ръкоделие", нъм които напо 
следък интересът на купува 
чите особено нарасна.

БОСИЛЕГРАД

Транспортът по-скъп с 11 на сто
Обществения договор за це
ните. Също така са определе 
ни и маржите на всички сел 
скостопански и индустриални 
стоки, които се продават на 
територията на комуната.

Накрая на заседанието си 
Изпълнителният съвет увеличи 
и гарантираният 
личен доход от досегашните 
1200 ва 1500 динара.

Въз основа на Обществения 
договор на СР Сърбия, Изпъл 
нителният съвет на Общинска 
та скупщина в Босилеград взе 
решение, с което 
мерките на обществения кон 
трол на цевите на територията 
на комуната.

определи

На модното ревю, освен 100 
нови модели — производство 
на Центъра за икономика на 
домакинството — бяха показа, 
ни и няколко модела на Це 
ха за народно ръкоделие към

мин ам ален
Според решение,взетото

уточнени са всички необходи 
ми критерии за съгласуване и 
формиране на цените на сто 
ките и на занаятчийските услу 
ги. Същевременно са опреде 
лени и наказателни мерки сре 
щу онези, които не зачитат об 
ществения договор в тази об-

мероприятие
В. В. Ст. Н.

БАБУШНИШКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД НОВИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Финансовите ефекти по-добриласт.

— Новите мерки за бабуш 
нишкото стопанство са твърде 
благоприятни — изтъкна пред 
седателят на Общинската снуп 
щина СТАНИМИР ИЛИЧ. — 
Възвърнаха ни се средства, 
които досега всъщност ползва 
ха други, въпреки че ние сме 
изостанала община.

Бабушнишко стопанство ка
то цяло е имало по-малко дъл 
гове в сравнение със сумите, 
които на него са дължали. 
Ето защо през първите три 
месеца е сравнение със същия

Изпълнителният съвет на ОС, 
като компетентен орган за це
ните на дребно на стоките и 
услугите, взе решение цените 
на всички видове занаятчий
ски услуги, както и цените на 
пътническия местен превоз да 
се увеличат с 11 на сто в 
сравнение с досегашните. При 
това решение е изхождано от 
оправдателната същност в до 
стаьените на обсъждане исно 
ве, като същевременно са за
читани воични разпоредби на

Реконструкция, доизграждане 
и модернизация се предвижда 
и в засега най-голямото про
мишлено предприятие „Лужни 
ца”. Средства са обезпечени 
от Фонда за развитие на изо 
ставащите нраища 
ото, от деловите банки и дру 
ги източници.

„Балнан" — Велико Бонинце 
до 1980 г. ще изразходва об 
що 100 милиона за реконструк 
ция и разширвяване на произ 
■водствените мощности. Разби 
ра се, тук много се очаква от 
(интерграцията с „Яотребац” — 
Ниш. До 1980 година трябва 
да се открият още 150 нови 
работни места.

Долното положително 
приключат финансовите меро 
приятния в Звонска баня ще 
се построи модерен хотел-ре 
старант. Засега липсват 5 ми 
лиона динара. Изходът се тър 
си в повече насоки и тук вяр 
ват, че и този обект ще бъде 
построен.

— Първите делови резулта 
ти от тази година обещават 
по-добри дни за бабушнишкото 
стопанство. Ние съзнаваме, че 
има доста трудности и че тряб 
ва да положат усилия всички 

От обикновения пряк произ- 
звюдител, цехов 
до най-отговорните в комуната. 
Изгледите обаче будят 
зъм. След първите успешно из 
пълнени задължения, 
да се очакват още по-добри 
производствени и финансови 
резултати — каза накрая пред 
седателят на ОС Стамир илич.

Ст. Н.

период на миналата година не
платената реализация бележи 
ръст за цели 39 на сто. А това 
е дало възможност и личните 
доходи на заетите да нарас
нат с 8,7 на сто, което също 
благоприятотвува за нитензиви 
ране на стопанската дейност.

— У нас с авалиране на ме 
нителници са покрити съвсем 
незначителни ,суми. Причината 
е — организациите на сдруже 
ния труд разполагат със овои 
оредотва от 
акумулация и тазгодишна реа 
лизация.

Положително е, че трудови 
те организации нямат залежа 
ли стоки и че шлатежоопособ 
ността им е на завидно равни 
ще.

водство на вътрешни автомо
билни гуми в състава на „Ти
гър"

— В този цех ще работят 
650 души. С 200 сме сключи 
ли договори и те 
собствени средства във вид 
на кредит. Останалите ще се 
приемат според Общеотвения 
договор за настаняване на ра 
бота на безработни.

За поотрояването на 
обект ще се изразходват око 
ло 110 милиона динара. Очак 
вам е строителните работи да 
приключат с монтиране през

Пирот.

отделиха
30 на

този

миналогодишна

ДИМИТРОВГРАД

120 РАБОТНИКА НА БЕЗПЛАТНО 
ЛЕТУВАНЕ се

Все пак трудности има: в 
„Тенстилколюр" и „Балкан” ни 
ма достатъчно сключени дого 
вори за работа, така че части 
чно се прилага временна по
чивна. Това до известна оте
лен отрицателно ще се отра 
зи и върху общия физически 
обем на производството.

— Полагат се особени уси
лия да се обезпечи работа, 
за да се поддържа необхо 
димия ритъм в производството. 
Все пак някои организации на 
сдружения труд пускат свои 
те работници на временна по
чивка. За масово явление не 
може и дума да става — до 
бави председателят на 
Станимир Илич.

В Бабушнишка община 
бени надежди полагат 
строявайето на цеха за произ

Об-Председателството на 
щинския синдикален съвет ь- 
Димитровград обсъди въпроса 
за тазгодишните почивки на 
работниците в общината. Ре 
шено е и тази година да бъдат 
изпратени на безплатна почив 

лекуванека и климатическо 
работници от организациите на 
сдружения труд.

Анкета кои работници тряб 
в а да отидат на безплатна по

август. Монтажът на машините 
и оборудването трябва да при 

октом ври-ноем ври, 
в пробно производство тряб 

ьа да; бъде пуснат през декем 
ври или януари идната година 
— заяви предеоедателят 
ОС.

Ефектите на тези налитало 
вложения наистина са високи: 
когато започнат с работа маши 
ните трябва да се осъществя 
ва доход от 250 милиона дина-

ключи към
ачивка ще проведе комисията 

за почивка и рекреация при 
Общинския синдикален съьет.

Очаква се, че по този начин, 
на безплатно летуване от Ди 
митровградска община ще оти 
дат тази година 120 работни
ка от организациите на сдру 
гоения труд.

ръководител

на оптими

ОС следва

осо
в по-А. Пожара „Братство”

Ра.
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ЯСЕНОВДЕЛЦИ СТРОЯТ ПЪТ (2] БИСТЪР

ВОДА ИМА, 

НО ПЪТ...?
БУЛДОЗЕРИС 

ТЪТ ВЕЛИМИР 1

Преди две десетилетия се
ло Бистър беше едно от най- 

босилеградски 
села. Но с 'времето животът 
на хората рязко ое «подобри, 
благодарение на общото ,раз 
витие и усилията «на населе
нието. Днес и Бистър — фал 
тически център на селата от 
тлъминокия район — може да 
се похвали «с осемгодишно ос 
новно училище, интернат за 
учениците, библиотека, поща,

ест центърът му е свързан с 
шосето Босилеград—Карамаии- 
ца и с пътя към селата в по 
ли те на Църноон и «Бела во
да. Но две махали >в Биотър 
—Вировци и Тънки рид — са 
без път, 1НОйто да ги свърже 
с центъра <на селото и общи
ната. Това най-силно чувству 
ват стопаните в тези две ма
хали. И много пъти «а събра 
ния на гражданите и обще
ствено-политическите

В изостаналите

ЕЛИМИР МИЛИЧ срещнахме на строе
жа на новото трасе Ясеновдел—Звонци. Още 
тук в кабината на булдозера, 
плющеше пороен дъжд той ни се представи. 
Роден е в Крупац, жител е на град Ниш, къде- 
то живее жена му с двете деца. А той? За 
него може да се каже, че е жител на Алексан- 
дровац, Киевац, Вива, а сега и на Ясеновдел.

Тук всички го знаят и уважават. Вече два
десет дни работи на пътя със своя

докато навън

органи
зации се повдига тоя въпрос, 
но без успех. Липсва нонкрет 
на организация и анция. Така 
се губи ценно време, а хора 
та от Тънки рид и Вировци 
вървят по кози пътеки. Не е 
ли време да се предприеме 
конкретна работа от самите 
праждани, а сетне и общин
ския булдозер хце окаже своя 
та помощ в прокарването «а

магазини.
Тази пролет бистърчани ус

пешно приключиха с акцията 
за довеждане на здрава пи
тейна вода във всички домове. 
За похвала е сдружената и со 
лидарна работа на 80-те дома 
нинства в селото. Впрочем, 
един важен въпрос е решен. 
Но за по-удобен живот са по 
требни повече уоилия, труд и 
средства.

Селските пътища в Бистър 
са голям проблем. Селото то-

седемнаде-
сеттонен булдозер. Когато за пръв път пристиг
нал в селото това било събитие, което ще се 
помни. Много малки деца по-напред видели бул
дозер преди да видят леки кола или влак. А 
когато мощната машина започнала да хвърля 
огромни пластове земя и да събаря столетни Булдозерат бе спасен

буни Велимир получил още 
по-голяма почит и уважение. 
За няколко дни Велимир „на 
рисува” бъдещия път, стого
дишната мечта на ясеновдел- 
чани.

Джанинци и оотаналите маха
ли. Хората напускат къщите 
си и се отправят* към булдо
зера, за да помогнат на Ве
лимир. Но били безпомощни. 
С ръце отхвърляли пръстта 
от горната страна. Отсекли 
клони от три буни и ги сла
гали под веригите. Мнозина 
нямали възможност да пома
гат, но останали тук до къс
но в нощта за да споделят 
неволята на Велимир. И най- 
сетне побеждава солидарност

пява да изкара машината на 
трасето.

Сега Велимир е „гост” във 
всеки дом в селото. Хората 
се надпреварват кой да го 
вземе. И почти няма къща в 
Ясеновдел ь* която той не е 
бил. Най-хубави гозби се гот
вят за него. А той им се от- 
плаща на свой ред — вместо 
осем часа работи и по 12 ча
са дневно.

трасето.
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БЕЗСЪННА НОЩ
РЕПЛИКА

Но една вечер в началото 
на май ще помня висички 
ясеновделчани . .. Ще я пом
ни Велимир. Работейки неда
леч от махала „Йоцинци” бул 
дозерът изведнъж затънал в 
земята. Велимир почуствувал 
нак машината пропада. Хава- 
нал го страх. За пръв път та
кова нещо. Излезнал от ка
бината и имал какво да ви
ди. Веригите на машината се 
обърщат в мената пръст. Про 
падането спряло, но булдо
зерът не можал да се движи 
ни напред, ни назад, „бло
киран” от мека пръст. А до
лу в под калето няколко сто- 
тин метра открито нанадоли- 
ще дори до Блатъшница. Са
мо малко невнимание или 
попускане на земята и булдо
зерът може да се хлъзне низ 
пропастта ...

Вестта, че Велимир е из
паднал в такава неволя бър
зо се разпространява в най- 
близката махала „Йоцинци” 
Сетне това узнават и селяни
те от Паннинци, Сурланица,

МЛЯКО - И 

ИМА, И НЯМА
— Обикнах хората 

ва Велимир, 
бирам какво значи път, за- 
щото аз много 
прокарал. Имал 
трудни дни, но мисля, че пътя 
при Ясеновдел 
през най-труден терен, 
то може да се ползва булдо
зер с така голям тонаж.

наз- 
Напълно раз-

пътища СЪМ 
съм много ■ ■ в

се прокарва 
нъде- >4 ***&**«

Внимателният читател, който редовно прочита стра
ничната „От село за село” във в. „Братство" ще се 
озове в недоумение: има ли в Босилеградсна община 
мляко 'или няма?!

В броя 759 земеделцът Димитър Стоинов от 
Рибарци се оплаква: „ ... Имам пет крави, но не зная 
какво да правя с млякото".

В следващия брой нашият сътрудник Р. Каран- 
филов пише: „В последно време е все по-трудно да 
се купи от частни производители краве мляно, а за 
овче и дума да не става... гражданите за мляното 
дават по пет динара, дори и не питат за цена само 
да го намерят".

Кому трябва да вярва читателят? На земеделеца 
Стойков или на нашия сътрудник? И изобщо има ли 
или няма мляко?

Вярно е и двамата, което говорят. В Босилеград- 
ска община има достатъчно мляко. Неведнаж и не на 
едно място е посочвано, че селскостопанските произ
водители не знаят какво да направят с млякото. За 
задоволяване на личните нужди на семействата не се 
изразходват големи количества. Останалото се прера
ботва по твърде примитивен начин и пак се ползва 
за лични нужди. А това не донася на хората особена 
полза. Затуй и намаляват броя на добитъка.

От друга страна — в Бооилеград няма мляко 
нито за най-малките деца. В града не съществува ма
газин за продажба на прясно мляко и млечни изделия. 
Купуващите го най-често се свързват с частните про- 

. изводители. И тук се раждат редица неуредици: не 
се контролира качеството на мляното, обикновено се 
разнася в нехигиенични съдове и пр. и пр.

Оттук произтича, че въпросът опира да изкупва
телно-продажна организация. В общината има мляко не 
оамо да се задоволят нуждите на гражданите от пряс
но мляко, но и да се организира преработката му. 
Особени капиталовложения за тази цел не са необ
ходими. Понеже Босилеградока община е без опит 
тази насока може да използва опита на Димитровград, 
а От неотдавна и опита на Звонци. Там също млякото 
не се изкупуваше, но сега е твърде успешно реше- 
но...

Булдозерът на Велимир е 
наше производство „14 октом- • 
ври". „Изработва” по 1500 
.куб. метра земя „на ден". 
Велимир счита, ако времето 
позволи пътя ще бъде прока
ран до 5 юни т. г.

На следващия ден, когато 
напуснахме Звонци откъм 
Асеново кале бумтеше булдо- 

Велимир. Падаха 
дървета, опромни

зерът на 
столетни
камъни са сгромолясваха 
Блатъшница ... Ясеновдел на
скоро ще ое овърже със све
та ...
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Велимир Милич

та на хората и желанието да 
извлекат любимеца, който им 
„пробива” пътя. Велимир ус- Б. Н.

ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Подготовка 

на програмите
вВ центъра на вниманието на 

профсъюзите ще бъдат пред 
ложенит© от Проектозакона ре 
шения за взаимните отношения 
на работниците в организации 
те на сдружения труд, натруп 
ването и разпределение на до 
ходите и личните доходи, ово 
бодната размяна на труда и

ност на първичните профсъю 
„...1 и местни организации на 
ССРН 'В обсъждането на Про 
иктозакона за сдружения труд 
ь' основните и трудови органи 
зации и I 
комуната.

Според предложението на 
програмата за провеждане на 
публичните разисквания, 
висти на Общинския псхлитиче 

актив ще запознаят земе 
делените производители с въз 
можностите, иоито Проектоза
кона открива пред тях за са- 
моуправително сдружаване.

ПРЕД ОРГАНИЗАЦИИТЕ на 
Социалистическия съюз и на 
профсъюзите в Босилеградока 
община стоят твърде отгоьрр 
ни задачи в публичното обсъ 
ждане на Проектозакона за 
сдружения труд. Именно на на
сроченото през тази седмица 
съвместно заседание на изпъл 
нителните органи на тези две
обществено-политически
ганизации ще бъдат уточнени 
и определени конкретните за 
дачи в предстоящите разисква 

По-точно ще се приеме 
програма за взаимната антив-

зни

А ползата ще бъде многостранна: и за гражда- 
селскостопансиите производители, и за об-местните общности в

ните, и за
гцината. Следва новосъздадената стопанска организа
ция „Босилеград" да се заинтересува -и с малки ка
питаловложения да роши въпроса. За начало ще бъде 
достаггъчно да изкупува от селскостопанските произво- 

млякото и да г0 продава на гражданите.
др.анти-

Тази важна общеотвено-ноли 
тическа акция ще премине е 
пълно участие на воички пър 
вични партийни организации 
в Босилеградока община.

ор- дителиски
Ст. Н.

В. В.ния.

СТРАНИЦА 7
* 4 ЮНИ 1976БРАТСТВО



щтяллдожкл отрлниил
ОТ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА В БОСИЛЕГРАД

ГОЛЯМАТА спортна и нул- но представи вълнуващата и 
турна манифестация, посеете- • творческа младост от цялата 
на на Деня на младостта -и община, от която бликаше 
рождения ден на другаря Ти- безмерната любов нъм вели- 
то, в Босилеград бе изпълне- ният вожд и учител
на с твърде богата и съдър- гаря Тито.
жателна програма. Тя доотои-

Масовите гимнастически упражнения, в които участву
ваха над 500 пионери, младежи и девойки от основните 
училища в Босилеград, Горна Лисина, Горна Любата и Би
стър и от гимназията, предизвикаха същински възторг всред 
многобройните зрители. Най- съдържателно бе упражнение
то на девойките от гимназията, 'подготвено от СИМЕОН ТО
ДОРОВ и на пионерките от горнолисинското основно учили
ще с преподавателката им БОРКА ЛАЗАРОВА. На снимката: 
детайл от упражнението на гимназистките.

А РУ'

Младостта винаги е бо
дра, весела...

ПО ПОВОД 35-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЮНА

МЩОСШ В ПЕСНИ, ДУМИ И УМЕНИЕ
С РЕДИЦА прояви, посвете

ни -на 35-годишнината от създа 
ването и развитието на Юго 
славсната народна армия и <въ 
©ръжените сили, заслужава 
специално внимание организа 
цията на образователно-възпи 
тателно и културно-забавното 
състезание на войниците и 
младежта под название „Мла 
доспгта в песни, думи и уме
ние". Тази своебразна акция 
във всички военни поделения, 
параходи, гранични застави и 
други места, където живеят 
и работят сойници, фактически 
представлява продължение на 
антиь>ността на 'по-нататъшното 
развитие на революционните 
традиции и партизанския фок 
лор изцяло. Този фолклор е 
възникнал по време на Наро 
доосвободителната борба като 
отделен вид културно творче 
ство <на народите и народности 
те в Югославия. Той обезпеча 
ва възможността в’ пълна сте 
пен да дойдат до израз твор 
ческите способности на войни 
ците, командирите и младите 
в развитието на културно-забав 
ните прояви ма младите.

Състезанието ,,Младостта в 
в пеонм, думи и умение", кое 
то ще приключи в декември, 
се състои от две тематични 
части. Първата под название 
то „Армията на мира — Ар
мия на свободата” — обхва
ща познаването на иоториче 
ското развитие на обществена 
та роля на ЮНА в самоуправи 
телното социалистическо об-

Тази част от състезанията 
ще организират командите на 
армейските области.

Финалето, ноето трябва да 
завърши до края на месец ок 
томври, също ще се организи 
ра на равнището на армей
ските области. В него ще се 
състезават отборите-победите 
ли и най-добрите културно-ху 
дожестьени точки от между- 
гарнизонните състезания. Съ
щите ще бъдат излъчени за 
Всеармейското тържество.

Заключителното тържество 
„Младоста в песни, думи и 
умение”, която ще има харак 
тер на културно-забавен пре
глед на най-успешните пости 
жения в културния живот на ар 
мейците, сътрудничеството им 
с младежта 
към края на годината в Бел
град. На този преглед, който 
ще има състезателен характер 
ще бъдат застъпени отбори 
от всички армейски области, 
военновъздушните сили и про 
тиьвъздушната защита.

Югославия,щество
донато втората се отнася до 
състезаването на 
и младежта с културно-худо
жествени и забавни програми.

на

войниците

В рамките на втората тема 
тична цялост, вокалните съста 
ви и хоровете ще 
революционни и 
и войнишки песни, при което 
тяхното поетично съдържание 
ще бъде наоитено с патрио
тизъм, другарство, братство и 
единство, с любов към родина
та, Съюза на комунистите, дру 
гаря Тито, войнишкия живот и

изпълнят
партизански

В продължение на четири часа бе предадена културно- 
художествената програма, в която доминираха добре под
готвените танцови изпълнения на танцовите състави на ос
новните училища от: Босилеград, Горна Лисина, Бистър, Гор
на Любата и на Центъра за нултура в Босилеград. Танцьо
рите, облечени в босилеградска народна носия, на убедите
лен начин представиха пъстрите и богати фолклорни игри 
от този край. На снимката: Изпълнение на танцовия състав 
при Центъра за култура.

пр.

Официалните 
„Младостта в песни, думи и 
умение" е в пълен ход.

През месец септември ще 
се състои междугарнизонно 
състезание.

В него ще участвуват отбо 
рите-победители във викторина 
та по знания, най-добрите хо 
рове, танцовите състави и со
листите, които журито на гар 
низовните състезания провъз- 
ласи за най-добри.

състезания
Текст и снимки: В. В.

ще се състои

Р. Бабич
От миналогодишния преглед в 

Ниш

НАШИЯТ ФОТООБЕКТИВ

ОТ „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ” В ДИМИТРОВГРАД

Успешни гимнастически упражнения Ученичките Зо 
рица Матева от 
V клас, Зора Игна 
това и Ангелина 
Цветкова от VII 
клас (на снимка
та) срещнахме на 
път от Звонци за 
Ясеновдел. Този 
ден имали репети
ция на хора и не 
се прибрали навре 
ме в къщи. По 
пътя ти з&зарил 
дъжд и ги камо 
крил до кожа.

— Това не ни е 
за пръв път — ка 
заха ученичките. 
— Но днес валя 
(много голям дъжд, 
но ние сме свик
нали ...

ПО ПОВОД Деня- на мла
достта и рожденя ден на дру
гаря Тито, на 25 май след 
обед,
„Парк" в Димитровград, уче
ниците от основното училище 
и гимназията се представиха 
твърде успешно с гимнастиче 
ски упражнения пред повече 
от три хиляди зрители от об
щината.

Упражненията започнаха пи 
онерни и пионери от VI и 
VII клас ка основното учили
ще. „Заедно ь' младостта, за
едно в радостта, заедно в 
бъдещето" беше тяхното уп
ражнение, подготвено от Д. 
Гюров. След това се предста
виха пионерите от V клас с 
упражнението подготвено от 
С. Йованович „Училището и 

брана”,
клас с упражнението 

„На пъстрата ливада". След
ващото упражнение, подготве
но От Й. Виданович, изпълни

ха пионерките от VII и VIII 
клас, а след тях младежите от 
гимназията се представиха с 
упражнението „В силния ри
тъм", подготвено от Н. Геор
гиев. Накрая видяхме и пио
нерите от VII и VIII клас и 
девойките от

упражнението „Майсни цвят".
Пред зрителите се предста

виха с танцови изпълнения и 
членовете на културно-художе
ственото дружество от Дими
тровград.

спортния центърв

А. Д.гимназията

й

народната от 
тях III

а след I
Децата продължиха 

ще стигнат след един мокри за своите домове, където

(Снимка: Б. Н.)
час ...Гимнастическа упражнения
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Учредена самоуправителна 

образователна общност
>уу

ш
Миналата седмица ь’ Бооиле 

град се състоя 
сесия на новоизбраните делега 
ти на Скупщината

Според решението за разпре 
деление на средствата, за яич 
ните доходи на просветните ра 
ботници в петте основни учи 
лища в комуната ще се 
разходват 9,8 милиона динара, 
а за материални разходи 400 
хиляди динара. За осигурява 
не на топли закуски на уче 
ниците се планират 350 хиля- 
ди динара, за учебници и ли

тературата 80 хиляди, динара 
и за превозване на учениците 
150 хиляди динара. Средствата 
за капиталовложения са органи 
чеви и възлизат на 225 хиля 
ди динара. С тях ще може да 
се построи само една училищ 
сграда за някое от подведом 
отвените първоначални учили
ща в комуната.

учредителна ■ УЖ

на самоу 
правителната общност за ос 
новно образование и възпита

из

пие.
За председател на Скупщи 

ната бе избран САША КОСТА 
ДИНОВ, служещ в органите 
на управата на Общинската 
скупщина, а за заместник 
председател МАРИЯ ВУКОСА- 
ВЛЕВИЧ, служеща в стопанска 
та организация „Босилеград” 
в Босилеград. За председател 
на Изпълнителния съвет на 
Скупщината е избран ВАСИЛ 
ВАСИЛЕВ, преподавател ь' ос
новното училище в Бистър, а 
за делегат в Републиканската 
скупщина на образователната 
общност за основно образова 
ние и възпитание ИВАН, 
СТОЙЧЕВ,
ь' основното училище в Горна 
Любата. Също така при Скуп 
щината са избрани и няколко 
комисии.

Делегатите на Скупщината 
приеха финансовата програма 
на образователната общност за 
за тази година и правилник на 
основите и критериите за раз 
гределение на средствата.

Самоуправителната образо
вателната общност в Босиле
град тази година ще разпола 
га с 13 милиона и 170 хиляди 
динара, от които 7,8 милиона 
динара са допълнителни сред та 
ства, осигурени от Републикан 
ската общност за основно об-

Част от издадените нниги

МУЗЕЯТ НА ПОНИШАВИЕТО В ПИРОТ
В. В.

С БОГАТА ИЗДАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИ
ТАНИЕ В ДИМИТРОВГРАД

Прието програма за работа През последните няколко години Музеят на Пю- 
нишавието в Пирот разви оживена издател ока дей
ност. Издаде десетина нови книги на автори от този 
край. Съдържанието на книгите е свързано с пробле
мите на Пирот и околността му. По този начин музеят 
започна всестранно да разширява своята дейност и в 
областта на книгоиздаването.

Оовен събирането и съхраняването на ценни 
предмети и материали от миналото, с печатането на 
книги от обществено-културния живот в миналото на 
тоя край се дава възможност на младото поколение 
по-отблизо да се запознае с богатството на събития 
от историческото минало на Горно Понишавие.

Първата книга „От моя роден край" на Киро 
Ранчич излезе от печат 1969 година. След това за
почнаха редовно да излизат книги, които получиха (ви
сока оценка не само от официалната критика, но и от 
читателите. Тоьа са: „ИСТОРИЯТА НА ПИРОТ" от Ко. 
ста Н. Костич (1973), „СТАРИЯТ НА ПИРОТ” от Владимир 

(1974), „ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ВУН НА- 
РАДЖИЧ" в редакция на д-р Илия Николич. Преди 
няколко дена излезе от печат „ТЕФТЕРЪТ НА НИШАВ. 
СКАТА МИТРОПОЛИЯ 1834 — 1872". Всички 
ги са от

Координационната комисия 
за обединяване на основното 
и предучилищно образование 
В Димитровград проведе за 
седание на Центъра за пре
дучилищно и основно образо 
вание и възпитание в община, 
създаден към края на април 
настоящата година.

Беше учреден Съветът на 
този Център и избрани предсе 
дател и заместник-председател 
на същия. За председател на 
Съвета е избран Еленко Тодо 
ров — делегат на строително 
то предприятие „Градня”, а 

заместник-председател 
делегат на

предучилищно и основно обра 
зование и възпитание, 
и план за работа върху по
нататъшната дейност във връ 
зка с учредяването на основни 
те организации на сдружения 
труд.

нанто

А. Д.преподавател

БОСИЛЕГРАД

Стойне Иванов 

отново директор Николич
Стоян Стоянов 
основно училище „Моша Пия 
де" в Димитровград. По предложение на Коорди 

национното тяло за кадрова 
политика при Общинската кон
ференция на ССРН, трудова 
та общност на основното учи 
лище „Георги Димитров”, за 
директор на училището пре
избра Стойне Иванов, досега 
шен директор на училището и 
дългогодишен обществено-по 
литически работник в Босиле- 
градона община.

тези
поредицата „Знаменити хора и дела".

В поредицата „Отделни издания" досега са из
дадени осем книги. Това са предимно кни
ги от работническото движение, литературни и произве
дения, от областта на музикалното и изобразителното 
•изкуство. Между тях заслужават внимание хрониката 
„Крупъц" от д-р Йован Чирич и Витомир Живнович, 
„СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В ПИРОТ" от Тодор 
Васич и други.

Воички тези издания са печатани в тираж от 
по 2000 екземпляра и имат над 100 печатни коли. Ре.

кни-
За изпълняващ длъжноста 

директор е избран Кирил 
Тодоров, дирентор на основно
то училище в Димитровград 
а са избрани и изпълняващи 
длъжността директори в подве 
домствените училища по села-

Освен това на заседанието 
бе приета и програма за ра 
бота на Съвета на Центъра за В. В. дактор на всичките издания е директорът на музея — 

др. Бранно Найденович. Активен помощник-сътруднки 
пък е д-р Илия Николич, всестранно занимаващ се с 
проучването на Пирот и околността.

Тази богата издателска дейност може да бъде 
От особена полза на ученици, преподаватели и учени 
от българската народност в Димитровградска община. 
В нея до известна степен е отразено и историческото 
минало на Димитровградска, като съседна на Пирот 
община, която е имала близка или почти еднаква исто
рическа съдба и е поддържала тесни връзки с Пирот.

Б. Н.

разование и възпитание.

МУЗИКАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАД

Обещаващо начало
да се забравят и изчезнат много хубави 
битови народни песни и хора... А ной знае 
нолко още талантливи музиканти си оста
наха без музикално образование, без ьъз 
можност и нодкрепа да се 
у тях любов към музиката и те да потър
сят изява 1В тази област на човешката дей
ност.

Известна е народната пого
ворка, че една птичка не прави про
лет. Вземем ли в ■буквалния смисъл пого
ворката — наистина е така. В преносен 
смисъл обаче може да се лротълкува и 
по-инак: ано не прави пролет, все 
тя навестява, че пролетта идва. А това 
е вече нещо друго^..

Какво всъщност има общо обектът на 
тази бележка с народната поговорка? То. 

обстоятелството, че босилеградският 
център на щатна работа прие

въз пламон и
пак НОВИ КНИГИ

КНИГА ЗА ВСЕКИИ още нещо: бооиле градското основно 
училище „Георги Димитров, разполага с 
музикални инструменти за -цял духов ор
кестър. Каква е съдбата на тези инстру
менти? 'Най-точен и не за похвала отговор 
получихме именно огг новоприетия музина- 

Културния център —

ТЕЗИ ДНИ в издание на издателство „Братство" 
излезе от печат първата ннижна от новата поредица 
„Научно-популярна ннига” — „Какво трябва да знаят 
чернодробно и жлъчно болните?” от примариус д-р 
НИКОЛА ЦВЕТКОВ. Използвайки най-новите познания 
на медицинската наука за болестите на черния дроб 
и жлъчните пътища и своя опит в ленуването на бол
ни на споменатите органи, д-р Цветнов запознава чи
тателя със съществените им функции и промени, ко
ито стават при тяхното заболяване. Още по-важно е, 
че то» в труда си дава твърде коннретни уназания 
какво трябва да правят болните след заболяването, за 
да подобрят здравословното си състояние и напълно 
да оздравеят.

Всични тези номплицирани и сложни въпроси д-р 
Нинола Цветнов описва на твърде ясен и разбираем 
начин за всени читател. След прочитането ма книж
ната „Какво трябва да знаят чернодробно и жлъчно 
болните?” на д-р Цветков болните получават наръчния 
за по-скоро оздравяване, а здравите пън нан да се 
предпазват навременно, за да не дойде до заболя
ване на въпросните органи, едни от най-важните за 
живота на човека.

ва е
културен
ПЪРВИЯ в общината специалист по му
зика, абсолвент <на полувисшето музикал
но училище в Скопие. Занапред той тряб
ва да се грижи за музикалния живот на 
Босилеград.

За мнозина читатели това може наглед 
да е дребен въпрос. Според нас все 
това е крупно събитие. Защото липсата 
на един такъв специалист много отдавна 
се чувствуваше и крайно време бе да се 
попълни това бяло петно в музикалния жи
вот на Бооилеградска община. А като зна
ем за извънредното фоклорно богатство 
на тоя край — необходимостта от танъ.в 
специалист о 'СД® по-очебиеща.

От друга страна, а петте основни и 
двете средни училища в комуната няма 
нито един преподавател по музика 
завършено музикално образование, 
обстоятелства твърде неблагоприятно со 
отразиха не само върху културно-музикал
ния живот в града, но благолриятствуваха

лен специалист 
Стоян Стоил нов:

— Всички до един инструменти са ръ
ждясали и са негодни за употреба — на. 
за той.

Безспорно, този факт твърде показа
телно говори за небрежността, с която 
компетентните са се отнесли към това об

лак

мцествено имущество.
С приемането на един специалист по 

музика може да се измени до известна 
отелен положението. Да ое .надяваме, че 
Босилеград занапред ще има по-богат му
зикален живот. И още че след ,.първата 
•птичка” и останалите {предимно основ
ните училища) ще последват примера на 
Културния център, като и те 1П0тъ|рсят ква
лифицирани 1преподаватели то музина.

със
Тези

В. Богоов М. П.
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ИНФО Р М АТ 0Р I

’ не самоупр&вителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот1

«*>
НИШ

Петнадесетте общини в Нишки регион в

ЕДНА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ 

ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
. _ ..„.-3 ПРЕГЛЕД ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА 

' нд ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

ДИМИТРОВГРАД

★ ЛЕНУВАНЕ ПРИ 
ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ В 
ЦЕЛИЯ РЕГИОН

общности 1на интересите по 
ооипуряьане в Пирот, Ниш и , 
Прокупие се сдружават в ед
на общност ще ое подобри 
здравната защита на населе
нието, и засили взаимното 
сътрудничество.

Но новосъздадената общност 
всъщност представлява един 
вид обединение, което да се 
грижи за провеждането на 
единна здравна политика, по- 
пълно <и гго-праьилно ползване 
на съществуващите и ново
строящите се здравни обекти 
и правилна политика на капи
таловложенията в здравеопаз
ването в региона изобщо:

Занапред здравните органи
зации ь1 региона съвместно 
ще се грижат за развитието

шенствуват 
кадри и ще ги разпореждат 
така, че нито един край в ре
гиона не остане без лекари.

От значение е и това, че 
по този начин се съкращава 
възможността за създаване на 
„двойни трудови отношения”.

Един от най-полемнте резул
тати, които се постигат с 
обединяването на здравеопаз-

За обезпечаването на по-ка
чествени, оо-рационални и по- 
ефинасни здравни услуги — 
ползващите здравни услуги, 
здравните организации в Апек- 
синац, Бабушница, Бела палан
ка, Гзджин хан, Димитровград, 
Долевац, Житораджа, Куршум- 
лия, Блаце, Мерошина, Ниш, 
Пирот, Прокупие, Ражан и 
Свърлиг, подписаха споразу
мение за обединяване в ре
гионална общност.

С подписването на самоуп- 
равително споразумение — 
здравните организации от тери 
торията на самоуправителните

Всички те показаха добри 
знания, за което най-голяма 
похвала заолужават лекарите 
от Здравния дом в Димитров
град и здравните станции в 
районните центрове, манто и. 
преподавателите по всенарод 
на отбрана, моито са подгот
вяли пионерите и младежите 
за даване на първа помощ.

Бяха провъзгласени и побе 
дители. Като най-добри се 
представиха пионерите от ос
новното училище „Моша Пия 
де" в Димитровград, на вто 
рото място се класираха у че 
ницете от Поганово, а на тре 
то пионерите от Д. Невля.

Между младежките отбори 
най-добри знания показаха 
представителите от Лукавица, 
а след това от гимназията в 
Димитровград и Смиловци.

На 28 май тв Димитровград 
се състоя преглед и състеза
ния на пионерските и юно
шески отбори на Червения 
кръст от общината. В спортния 
център „Парк” се представи
ха 10 отбора и 60 участници. 
Прегледът беше организиран 
по повод 100-годишнината на 
Червения кръст на Сърбия.
На прегледа присъствуваха и 
ръководителите на Общинската 
скупщина и обществено-поли-

|ването е региона е — въвеж
дането на еднакви размери за 
здравно осигуряване.

Учредяването на окупщина- 
та на новосъздадената Регио- 

общноет по здравнопална
осигуряване в Ниш е в тече-

М. А.
тическите организации.. «яптщ

В състезанията по оказване
ние. ;у* г-ч".

на първа помощ взеха участие 
младежи от каучуковата про 
мишленост „Тигър" конфекция 
„Свобода”, градската младеж, 
младежта от гимназията и от 
селата Лукавица и Смиловци. 
В състезанията за пионери уча 
ствуваха учениците от основ 
ните училища в Смиловци, Дол 
на Неьля, Поганово и Димит 

ровград.

Здрава природна среда - основа на туристичечко стопанство
да бяха връчени награди. 
Уредена бе и отделна из
ложба на детски рисунки по 
опазване на жизнената сре-

Заключенията от съвещание

Съществува мнение, че ту
ризмът не угрозязва природата 
като останалите стопански от
расли. Но има и противопо
ложни мнения, според които 
туристическият оборот, про
токът на милиони туристи, 
съсредоточаването на огромен 
брой хора на малки проотран- 
отва — не представлява опас
ност за човешката ореда.
^Истината изглежда е някъде 

бе изтъкнато 
състоялото се

в Будва ще бъдат представе
ни на всички туристически ор
ганизации у нас и на разни 
институции и организации, уча 
отвуващи в развитието на ту

ризма в Югославия.

На най-успешните отбори 
бяха връчени награди.

Цанко Костов
да.

Грижа за 

старите хора
ДИСПЕПСИЯ

1ШШШ Л1ШП111КШШШШШШ1 шшшмшшпшшпиншишшшпшшпI
Пред около 500 чуждестра- 

странни и 400 домашни спе 
циалисти и множество гости 
в Белград се проведе тези 
дни Световен конгрес за гри 
жата за отарите хора.

Най-видните и домашни спе
циалисти обсъдиха 
„Старият човек и неговата ин
теграция и социална сигурност 
в творческото общество”. В 
името на града-домакин гости
те поздрави председателя 
Скупщината на Белград Живо 
рад Ковачевич.

по средата - 
на неотдавна 
съвещание, пооветено на про
блемите на туризма и подоб
рението на човешката среда, 
което неотдавна се състоя в 
град Будва.

На това съвещание 
твуват множество видни спе
циалисти по туризма, иконо
мисти и представители на об
ществено-политическите орга
низации у нас.

Нарушазането на жизнена- 
бе изтъкнато на

НЕ МАЛКО са случаите, ногато у стра 
дащи от остро или хронично нарушено хра 
посмилан е възниква допълнително болестно 
състояние — диспепсия. Тя бива гнилостна 
или ферментативна.

ГНИЛОСТНАТА ДИСПЕПСИЯ настъпва 
често при нарушено смилане на белтъчни
те съставки на храната, което води до гни- 
лостното й разлагане в червата. От този 
вид диспепсия страдат предимно болни 
с хронични заболявайия на стомаха, на 
жлъчно-чернодробната система, на задето, 
машната жлеза. (При тях често не достигат 
или липсват ферментите пепсин, трипсин, 
ерикоин, които смилат белтъчните състав, 
ни на храната. Тези болни получават диспе
псия, когато нарушат диетата и прекалят 
с употребата на месо, млечни продукти. 
Гнилостна диспепсия могат да получат и 
здрави при обилно консумиране на съща
та храна. Диспепсия настъпва и при упо
треба на по-голямо количество мазнини. 
Страдащите от пнилостна диспепсия се оп. 
лакват от липса на апетит, сухата в уста
та: горчив вкус, тежест под лъжичката в 
корема и диария. Гнилостната диопепсия 
се лекува чрез диета. Болният трябва да 
остане 2-3 дни изключително на чай със 
захар и лимон, компот от ябълки или яго
ди. Гъбите, свинското, овнешкото и диве
човото месо, тлъстата риба, яхниите, пи
кантните сосове, задушеното въобще тряб 
ва да се изключат от диетата.

Такива болни могат да употребяват 
само телешко или пилешко месо в малки 
количества, варено или печено на скара. 
Понася се добре п0 малко нетл^ста риба 
— предимно варена. Полезно е с месото 
или рибата да ое консумират /и повече зе. 
ленчуци, като домати, чушки, зеле под 
формата на салати или сокове, съобразно 
поносимостта на болния. Да се яде

често и на малки порции. Според указание
то на лекаря, целесъобразно е да се взе
мат медикаменти, които подобряват хра
носмилането.

ФЕРМЕНТАТИВНАТА ДИСПЕПСИЯ възни 
ква при употреба на по-голямо количество 
захар, конфитюр, сиропи, прясно мляко, 
нишесте. Доскоро не бе известна нейната 
причина. От няколко години вече се знае, 
че и този вид диопепсия се дължи на лип 
са или на недостиг на ферментите, които 
разлагат захарите. Тези ферменти се про. 
извеждат в тънките черва. При малките 
деца може да се наблюдава вродена не
достатъчност на лактаза не понасят пра
снато мляко поради това, че не се раз. 
гражда (млечната захар. У възраотните хора 
непоносимостта към прясно мляко, сладки 
храни се дължи най-често на придобита 
недостатъчност на тези ферменти поради 
(прекарано остро чревно заболяване.

Такива болни са обикновено 
телню добро здраве, което се нарушава 
бързо при употреба на прясно мляко, за
хар, конфитюр, сиропи. Малко след консу
мирането 1на тези храни — 1/2 до 1-2 часа 
— те получават колинообразни болки 
корема предимно около пъпа, къркорене 
«а червата и диария. Изпражненията са 
обемисти на вид кашеви или воднисти, шу 
сливи, с кисела миризма. Болните,
•имат вродена липса на тези ферменти, не 
•понасят добре и най-малкото количество 
прясно мляко и захарини изделия.

Диопепоията може да се лекува, и то 
главно чрез диета.

Необходимо е обаче болният да се 
консултира с лекар, за да .се изясни при
чината, да ое определи формата на аи- 
опепоията и тогава да се приложи съотве I 
тна диета.

д-р С. д. 3
............................................................ ...................................и-..............

1
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=
1учас- темата:=I
§
I на

Iта среда — 
съвещанието 
рози този стопански отрасъл, 
но и туризмът също не е та
ка безопасен, както на пръв 
поглед изглежда. Разбира се, 
ако не се държи сметка за 
•неговото планомерно разви
тие.

В разискванията бе изнесе
но, че здравата природна 
ореда е ооновно средство на 
туристическото стопанство. За
това е <и необходимо да не 
се жалят средства и оили за 
опазването на природата.

Д-р Алеш Беблер, предсе
дател на Югославския съюз 
за защита и подобрение на 
човешката среда подчерта не
обходимостта от дългосрочно 
планиране на средства за опаз 
ването на същата.

По време на съвещанието 
в Будва бе организирана из
ложба с демонстрации на

може да уг-
I ИНТЕРЕСНО1
I Светулките

отнриват
наркотици

1
II в относи-

Учените са установили, че 
светулките са м1юго чувстви 
телни към някои 
съединения, влизащи в съста-

в

I химически

ва на хероина.
Те започват 

някъде наблизо се намира хе 
роин. Даже нищожна концетра 
ция хероин е достатъчна, за 
да я усети насекомото и 
започне да овети.

От тази способност на све 
тулките се възползва и поли 
цията в някои страни в борба 
та срещу търговците на нарко 
тици.

които
да светят ако=

а= 5I даIразни видове съоръжения за 
борба против замръсяването 
•на жизнената среда.

На най-добри колективи, юр 
ганизирали успешно борба за 
опазване на жизнената оре-

§

I1 по-
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ПЪЛЕН УСПЕХ НА ФУТБОЛНИЯ 

ОТБОР „МЛАДОСТ"
>:

ФУТБОЛ

ПОБЕДА В ТВЪРДЕ ВАЖНА ИГРА „Напредък” (Сурдулица) — „Младост” 
(Босилеград) 2:2 (2:0)

„Младост": М. Чипев 9, А.
Антич 7, И. Кирилов 8, А. Ар- 
сов 8, Г. Георгиев 8, А. Бо- 
гоев 8, В. Тасев 7, Т. Цветно- 
вич 8, Т. Григоров 9, С. Ва- 
сич 6 (Г. Чипев 7) и В. Ев
тимов 6 (М. Митов 7).

вратаря, домакините постигна 
ха само два гола.

В. В.„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „ЕДИНСТВО" (Г. МАТЕЕВЕЦ) 3:0 (1:0)

В днешната среща „Асен 
Балкански” почти нямаше сла
бо 'Място, 1но все пак кай-мно- 
го се /натъкнаха Д. Каменов 
и П. Димитров ь' защитата, К. 
Кръстев в средния ред и Й. 
Ден кое и М. Петров 
детето.

На 6 юни т. г. се на
вършват четирдесет тъ
жни дни, отнанто зави
наги изгубихме нашият 
обичан

нансни-ТмГТв’ 30 МаЙ- ИгРии»е «а „Асен Бал- 
тели оноЛо^400ХУСб“ОИя3уГРМил;?ие„ГичНГВ^рш3уР:-

Г 9 минутаСТ°РИ И- АеНК°В В 27 и - “ К На 30 май се проведе по
следният кръг огт футболните 
състезания във Вра нека фут
болна дивизия, който донесе 
пълен успех на футболния от
бор „Младост" от Босилеград. 
За бооилеградските футболис
ти последната среща с „На
предък” от Сурдулица има
ше особено значение, защото 
от изхода й зависеше кой от 
тези два отбора ще заеме 
първо място и ще получи ви
за от есентта да се състеза
ва във висш ранг — Южно- 
мораъсната футболна дивизия.

ГоВ”Г?ДБ=?;:АГ П^чВеП ДА ГгрГ 7 П
АИМиГвВ ?: М.п“!7' Н- Кръстев Й- Я— е!

в напа-8, С.

Съдията Ж. Милутинович во 
ди мача на висоно равнище.

В твърде важна среща 
„Асен Балкански” победи ви
соко отбора „Единство” 
резултат 3:0 (1:0).
мач , 
болисти 
игра в
на състезанията.

Още от оамото начало до
машните футболисти постоян
но атакуваха гола на гостите. 
Първият гол бе 
след хубаьа комбинация, в но 
ято участвуваха К. Кръстев, 
М. Петров, Б. Михайлов и Й. 
Деннов, който 
върши и това беше 1:0. С 
този резултат завърши и пър
вото полувреме.

Само след четири минути 
от втората част на играта ре
зултата беше покачен. Заслу
га за този гол има К. Кръстев, 
който изпълни 
Удар от 40 метра. Би 
зателното поле на гостите, 
вратаря лошо оцени топната, 
която го премина, а М. Пе
тров, намиращ се на право 
място, само потвърди гола. В 
78 минута Й. Денк^з, след 
индивидуална акция, постига 
краен резултат на мача — 
3 : 0.

А- Д.

БАСКЕТБОЛс
В този

СЪЗДАВА СЕ МЛАД ОТБОРдимитровградските
■показаха най-добра 

пролетния полусезон

фут.

Ето защо тази важна сре
ща на градското игрище в 
Сурдулица футболистите на
„Младост” ---------
неврозно. Домашните футбо
листи

„СВОБОДА” — „ОЗРЕН" (СОКО БАНЯ) 70 : 64 (30 : 26)

АСЕН НИКОЛОВ АНТОВ 
от с. Каменица при Ди
митровград

започнаха твърде
Димитровград, 30 май. Игрщце

200МСъ7МиаВт Гл ИГРЗ- Теренът До6ъР- Зрители 200. Съдии Т. Иованович и 3. Павлович от Ниш.
„Свобода : И. Симов, С. Митов, Д. Петрович Л 

еличнов. А Ихтеифов А. Стоянов, Л. Джунич, н. Ми/ 
нев, М. Петров, С. Рангелов, 3. Геров.

на „Свобода” 
околопостигнат от първите минути на 

играта непрекъснато атакува
ха вратата на Методи Чи
пев. Бе ясно, че те желаят 
да използват домашния терен 
и да отбележат пет гола, за 
да заемат пърь'о място. В то
ва намерение те играеха твър 
де грубо, а на моменти и опа
сно. Така първото полувреме 
мина в над мощна игра на до
макините, а гостите 
доста
на овоята половина на тере
на. Такава игра донесе пре
димство на сурдулишките фут 
болисти. След едно недоразу
мение в наказателното поле 
на „Младост" ь1 7-та минута 
А. Антич вкара автогол. По-

Изказваме сърдечна 
благодарност на всички 
роднини приятели и дру 
гари и всички жители 
на Каменица, които ни 
изказаха 
ние. Особено благода-

я успешно за.

Младият отбор на „Свобо
да" успя да извоюва своята 
пета победа, в седмия 
на тазгодишните баокетболни 
състезания. Този път те

мача с -отбора на 
„Озрен” от Соно баня 
зултат 70 : 64 (30 : 26).

Самата игра не 
високо техническо 
обаче
важно ако се има предвид, че 
отборът е съставен 
ди момчета,, чият-о средна въз
раст е 18 години. А това без
спорно е най-гол ямата 
на отбора, понеже резултати
те в момента са, и трябва да

бъдат, от г~~ 
ние. Затова и 
ските зрители 
ствуваха, за пръв път, трима
та шестнадесетгодишни бас
кетболисти — Д. Петрович, А. 
Стоянов и Л. Дужкич — 
то са перпективата на 
нетбола в Димитровград.

Най-добри в играта с „Оз
рен" бяха И. Симов и М. Пет. 
ров1.

До края на пролетния полу
сезон остават още два кръга. 
Един мач се играе в Дими
тровград, в другия гостуват.

съболезнова-второстепенно зна-
димитровград. 
топло -привет-кръг рим на семействата на 

Венно Нинолов и Нинола 
Митов от Каменица, но- 
ито бяха с нас в тъж
ните часове на раздя
лата.

спе. ипраеха 
разпокъсано и повечечелиха

наказателен 
в нака.

с ре- кои.
бас-

беше на
равнище, 

това не е и особено Опечателно семей
ство 

Съпруга Олга, 
син Божа, дъщеря 
Юла, снаха Тица, 
зет Мита, внуци 
Слободан, Бранно 
и Бора брат Но- 
ца, сестра Дежа 
и други роднини 
и приятели.

от мла-
дир това съдията д осъди дуз
па за „Напредък", която М. 
Чипев
ва бяха кризинови моменти 
„Младост", Но благодарение 
на извънредната отбрана на

сила успя да отбрани. То-
заА. Д.

РАЗДЯЛА е МАТЕМАТИКА
Вестта за ненадейната смърт 

на гимназиалния учител по ма
тематика — СТРАТКО ГЮРОВ, 
съкруши не само нтй-близките 
му, но и приятели, 
граждани. На 28 май 
цял Димитровград бе в траур: 
трябваше да се раздели с един

ство за достойнство и чест.
А в самата раздяла, сякаш 

имаше символика: 
от небето рухна 
дъжд... Пред гимназията с Не 
го -се прости директорът МЕТО 
ДИ ГЕОРГИЕВ, а на проба му 
— председателят на средно
школската младеж. Може би 
неговите думи: „.. отиде си 
от нас, от преподавателския 
колектив, от ученическата ни 
среда — тихо — така, накъвто 
бе в живота човек...", найпо-

назателно отразяват колко лю 
бов м симпатии будеше сред 
овоите възпитаници.

Преподавателят Стратко Гю- 
ров' беше добър педагог, мате 
матик, деен не само в учили 
щето, но и извън него, всеот
даен на /работата и докрай пре 
дан на нея.

Такъв го помня воички помо 
ления, имали чест той да ги 

и възпитава.

цшеш^анейо^иш®изведнъж
неудържим

познати,
сякаш

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОСУСИП

Заминават от Пирот в чеса Тръгват м П|*от в 
Бол град 6,45 и 14.40 Белград 

5.60 6.00. 6.45. 10,30 Ниш 
14,40, 1640 н 1840

10.66 и 14,11 
640. 10,36, 13.66, 1346, 

14.60. 1740, 1646 и 1146 
14.16 
1146

'.66, 1446. 1К4К

Ниш
учи

Нрогуоооц 1.00 Крогуоовц
Сиопмо

Ст. Н. Снопи* 7Д0
Лосиоеоц 
За* чер 
Ннажоаац
Звонсио баня

6/43, 7,00 и 12,00 Ласиоаоц 
1340Тъжен помен Зайчар

440, 1340 и 15,45 Кнджовац 
4,30 и 15,30 Звои. бона 

Бонимцо 5.45 Велино Бонинцо
7,00 1,00. 12.00, 13.00 и 16.06 1340. 1140 и 1166“”,Ь .пг,.т,:г-5.30, И,00, 15.00 20,00 15.00, 17,00, 17,15, 1515

А- Нрнаодо. 14.00 д, Криводол
ДоАиинци 15,00 ДоАнмнци
Т. О*оро.1-л 100,00 14,30 Т. Одорошш
Велим Лумни» 5,00 15,15 В. Лумни
Нникф 5.00. 12,00, 15.15, 15,10 Нншор
Б. паланка на лоени ча<

410
4,00. МО и 15,05 

415 и 15,41
715. 11Ю,На 27 май т. г. ненадейно почина нашил мил и 

нииога незабравим съпруг, баща, брат и близък

СТРАТКО Н. ГЮРОВ 
лреподаоател по математика <15

415свой съгражданин, чиято рабо 
та на преподатавел и възпита 
тел осезаемо се чувствуваше. 
При това той бе едва 44-г-оди- 
шен, /в /разцвета на оилите си..

На последна почит край 
смъртния од одър бяха аастан» 
ли ■ учениците, на ноитю той 
бе класен... А сетне, /в тра/у 
рното шествие се сляха /някоя 
но хиляди души — преподава 
тели, ученици, съграждани. Гим 
назиалната музина с посмър
тните маршове, /носещите вен 
ци и цветя, и воички, дошли 
да изпратят понойника, чувстьу 
в аха, че от техните редове из 
лиза човен, с огромна любов, 
човешно сърце, с високо чуе

646 и 1146 
646 и 1646

646. 12.45. 1746 1641 
Б. гшхамне на емни чм 

от 5,00 до 2246 
Димитровград на воами чаа 

от 5,00 до 22,60

"«Уви.*»?* "*
кр"“|Уи 5,15, 515, 1*15

На многобройните съболезнователни телеграми, 
изпратени от близки и приятели на Стратко, на пре
подавателските колективи от училищата в Димитров
град, на ученическата музика и учениците и на всички, 
споделили с нас безмерната болна и безпределната 
енръб

от 5,00 до 22,00 
Димитровград на всами час 

от 5,00 до 22,00
440. 6,05, 6.00 12.00 Тамсма

ИЗКАЗВАМЕ БЛАГОДАРНОСТ.

Същевременно осведомяваме, близки, приятели, 
познати, че в ПЕТЪК (4 ЮНИ Т. Г.) В 10 ЧАСА НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГРОБИЩА 1ЦЕ ДАВАМЕ ДЕ- 
ВЕТДНЕВЕН ПОМЕН НА МИЛИЯ НИ ПОКОЙНИН.

Наним всички желающи да присъстауват.

Семейство ПОРОВИ

144С. 1646 2246

ш. й I»
М. Ян......... .. 415. 515 М. йеееи

«.«. 1515 
«.15. М5,ИЛ 14.15 1Ц55 11.15. 1415 5515
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Малка викторина

ПОЗНАВАМЕ ЛИ РОДИНАТА СИ?
А Въпроси

1. Хърватски 'писател, на ноОт миналия Дрой за
почнахме с >п щата нова 
занимателна ира „ПОЗ
НАВАМЕ ЛИ РОДИНА
ТА СИ?” Замй^т: -~ 
участниците във винтори 
ната е да отговорят на 
трите поставени въпроса 
и веднага да ги изпра
тят до редаицията. Отго 
ворите с© съобщават 
след 15 дни.

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

гото в края на май се т. г.
се чествува 100 години от рож 
дението. Отговорите: Нан се
казва той м коя година е ста
нал партизанин?

ТРИ БРАТА 

ПУТ ПРАЙИЛИ
►

2. Град в Македония изве
стен със своето 'историческо
минало. На снимката се виж
да част от Самуиловата мрете.
пост. Градът се намира се нрай

Наградите са: годишен 
абонамент на „Братство”, 
„Другарче” и „Мост”, нни 
ги, шахматни гарнитури, 
номплети писалки и др.

Може и от днес да се 
приключит© нъм нашата 
занимателна игра, чрез 
ноято ще си проверите 
знанията и същевреме- 
но може да спечелите 
една от наградите.

едноименното езеро?

СЕДИМО у Звонску банюу с Миялка оди (Пирот 
и Радула од Бабуижица. Дошли смо тука но1)е да ле
чимо и дъням нема кво да прайгмо, играйемо на карте 
и распрайамо за све що йе било порано и кво че 
буде. И ели смо нюмшийе я, Миялко и Радул говори
мо си (И за некой ортачйе работе. И тегая настане 
Ьурунтия, препирня, върлямо картете и отидемо на од- 
мараъъе. я тегая сгодим и у Царибродску общину ноя 
държи неколко вил е оди долнуту страну, Радул ои е 
тука у свою опщину, а Миялко йедну годину кварти- 
руйе у Бабушничку, а другу годину у Царибродску оп
щину. И млого га яд що и они немаю йедно парче 
оди туя баню, коя йе млого леновна и чуйена у свет.

Щ&Р9* * .1
'п

ШттНо да ви кажем кво отану лани йедну вечер.
Уловимо се да говоримо за путат оди Суково до Ра
киту. Миялко поче политичйи да ни говори кино ако 
се напрани тия пут банята че процъьти, а народ че 
може да гледа иконете у Погановски манастир и че 
дооде човеци оди .Германию и Англию. И тегая за нас 
нема да има места у Звонску баню. Радул пак но чо
век од Бабушницу одма се пецну и поче да распрая 
кино млого по-згодно йе да се путуйе преко Бабуш
ницу и тува Да се дава]у паре и да се >прайе пут. И

ИЗПРАЩАЙТЕ КУПОНЧЕТАТА 
НА АДРЕС: „БРАТСТВО” (ЗА 
МАЛКАТА ВИКТОРИНА)
КЕЙ 29 ДЕЦЕМБАР 8 — 18000 
— НИШ

3. Коя година Цариброд е преименуван в Димитровград?

НУПОНЧЕ № 2 
ОТГОВОРИ:

II

Х*//ЦФр I
тека настаде порунтия и отидомо на спаже. 1.I

Са туя годину ла се събрамо у Звонску баюу и 
кво че говоримо — пак за путат. И щом йе ейдна ра
бота ортачна, одма си има работе за прерипуван>е. 
Миялко каже дека съга не може са да се реши одека 
да се почне да се прайи путат. Пирачанци сакаю да 
се почне од Суково, през Еьинуту общину. Бабушнича- 
н>е лраже Да се почне озгора оди Ракиту, из Бабуш. 
ничку опщину. А ние, царибродчаню, ггражимо да се 
почне, па додека има паре нека :се праий.

— Право йе, каже Миялко, од Суково да се 
почне, па доДека има паре оена се прайи.

2.I
3.Един баща се обърща към 

своя син — ученик: I
Име на читателя:

— Какво чакаш защо не 
учиш? Улица (село)

Поща:— Чакам края на учебната 
година...

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

—Е, сола се Радул, тегая викига нема да стипне РАЗЛИЧНИТЕ ПОЛОВИНИ НА МОЗЪКА...до Ракиту.

Умеша се я, очу да се подържим руководството:

— Прави су нашите, путат требе да се прайе на 
оредуту от Погановски манастир до тунелат, тува йе 
и най-лоше има млог© тунели.

Тена и нийе се скарамо зарад пут, а боемо мло
го добри приятелю. По ега се почне одйеднуш и оздо. 
ла и озгора и посредуту, та никой да се не сърди.

ИЗВЕСТНИЯТ физиолог Н. 
П. Павлов предложи хората да 
бъдат разделени на художни
ци и мислители. В наши дни 
неврофизиологията обоснова
ва анатомически тази типоло 
гизация. Науката доказва но
ва специфична особеност на 
човешкия мозък — функцио
налната специализация на 
мозъчните полукълба.

От няколко години е извест 
но, че лявото полукълбо на 
човешкия мозък е база на

логическото абстрактно мисле 
не, а дясно то 
образоввото конкретно мисле
не. От степента на «развитие 
на полукълбата — незавиоимо 
дали дали това е постигнато 
по пътя на възпитанието или 
е вродено качество, завиои ин 
дивидуатно стта, оообеностите 
на възприятието.

фун к циониращите полукълба. 
Така бе уотановеоо, че човек, 
ръководен само от лявото по
лукълбо на своя мозък, за
пазва способността си за аб
страктно мислене и своя бо
гат речников запас, но не мо 
же да различи интонациите на 
човешната реч, има непълно 
зрително възприятие и не мо 
же да се орентира за място 
то и 'времето. Когато фуннцио- 
нира само дясното полукълбо 
на човешкия мозък, резулта
тите са обратни.

основа на

МАНЧА Учените проведоха ред из
следвания, като ‘последовател 
но .^изолираха” чрез елентри 
чеоки импулси 'всяко едно от


