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С уиаз на Президента ча Социалисти- 
чвсна федеративна република 
славил от 14 февоуари 1975 г. Изда
телство „Братство"

Орден братство 
бърен венец за особени 
областта на информативната и 
фичесна дейност 
витието на братството 
между нашите

Юго-

е удостоено с 
и единствг със ^ре-

заслуги в
гра-

и приноса за раз-
■> вестник МА БЪЛГ ЛРСМАТА народност а св>р ЮГОСЛАВИЯ •

и единството 
народи и народности.

_________ 16 ЮЛИ 1976

ЧЕСТВУВАНА 120-ГОДИШНАТА ОТ
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РОЖДЕНИЕТО НА НИКОЛА ТЕСЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРС

Щастлив и горд може да бъде 

народ, който ражда такива синове
Драгослав Маркович 

посети Босилеград
ИЗТЪКНА В РЕЧТА СИ В СМИЛЯН ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО На експлоатацията на фосфатите в Лиси- 

на — предимство в средносрочната програма. 
Отделно внимание на изграждането на пътищата, 
пощенскотелеграфните съобщения и електрифи
кацията в крайграничните общини.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Предсе
дателствало на СР Сърбия 
Драгослав Марнович на 12 
юли посели строежите на вто 
рия етап на ВЕЦ „Власина” 
в Лисина. а след това в Боси
леград води разговор с об- _ ‘
ществано-политическото рък 
водство за възможностите на 
по-ускорено стопансно разви- ЩШ
тие на общината, която се чи
сли към най-изостаналите в 
СР. Сърбия.

За хода на изграждането на 
обектите от втория етап на 
ВЕЦ „Власина” в Лисина дру 
гарят Марнович бе осведомен 
от директора на ООСТ „Мо
рава” на строителното пред
приятие „Хидротехнина” Ян
ко Облак.

От момента, когато преди 
три години др. Маркович на
прави първата копна на този 
най-голям обекта Южна Сър
бия, досега са построени по
вече от планираните обекти.
Приключи изграждането «а
17 км. канали, 5 км. тунели, ква са Тези води да дадат
а в ход е прокарването на .първите киловати към края
тунела „Любата в дължина на -(977 година
от 7 км. Тук на обектите в в разговорите в Босилеград 
три смани работят към 1000 председателят на ОК на
работници и специалисти ... ССРН Борис Костадинов запо
С изпраждането на тези обек зна др. Маркович с усилията
ти производството на елентро на общината да преодолее
енергия на ВЕЦ „Власина” от икономическата изостаналост,
сегашните 50 ще се увеличи От 17 300 жители само 1200
на 110 мегавата. Това ще се души работят в стопанските и
постигне със завършването нестопански организации. Из-
на поминоакумулационното езе ходът от това положение бо-
ро в Лиоина. В него ще се силеградското ръководство ви
събират водите на Божишка, (На 3 стр.)
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Драгослав Марнович 
Лисинска и Любатсна рена, 
ноито с помпи ще се из
хвърля във Власинско езеро. 
По този начин последното ще 
получава още 50 мил мЗ во
да, което з 2,5 пъти повече 
от сегашното количество. Оча

Тито говори в Симилян
На 10 юли т. г. с нретар в Изпълнителния коми 

тет на Председателството на 
ЦК на СЮК Юре Билич.

Приветствуван бурно от мно 
го хилядния народ кратка реч 
произнесе президентът Тито, 
който каза:
РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

Другарки и другари,
госпожи и господа,
Позволете ми всички ви сър 

дечно да поздравя като вну 
шителна среща, събрала се 
днес тук по случай чествува 
нето на годишнината от рож 
дението на един от нашите 
най-велики хора. Събрахме се 
в такъв внушителен брой да 
изнесем спомени за великия 
син на Смилян. Лика и Юго
славия, гениалния изследова
тел, патриот и хуманист Нино 
ла Тесла, който преди 120 го 
дини тъкмо оттук тръгна по 
своя житейски път. Тук той

величе
ствен нареден митинг в личко 
то село Смилян, родното мяс
то на Никола Тесла, на нойто 
говори президентът на Репуб 
ликата Йосип Броз Тито, на 
най-тържествен начин бе оз 
наменувана 120-годишнината от 
рождението на великия учен 
и патриот Никола Тесла (1856 
— 1943).

Заедно с президента Тито 
на тържеството присъствува- 
ха и другарите Видое Жарко 
вич, Киро Глигоров, Джемал 
Биедич, Яков Блажевич Иво Ле 
ришин, Милка Планинц, Иван 
Краячич, Душан Драгосавац, и 
други високи партийни и дър 
жавни ръководители във феде 
рацията и СР Хърватско, деле 
гация от САЩ и други.

За живота и делото на вели 
кия наш сънародник 
председателят на Комитета по 
чествуването на юбилея и се

получи и първото си образова 
ние и носен от творческия по 
ри в тръгна от родния ои край 
та след много лишения и голя 
мо себеотрицание да стане 
така заслужен гражданин на 
своето ново отечество и целия 
свят.

За Тесли;:ите научни пости
жения и изобретения вече е 
казано много. Но за хората от 
науката, и не само за тях, ос 
тава още много което трябва 
да се каже, защото мисълта и 
делото на Никола Тесла са 
вградени в ооновите на съвре 
менната цивилизация и човеш 
кия прогрес. Този гениален 
ум много подари на цялото 
човечество, което затова с пра 
ео го признава като един от 
най-великите хора и творци.

Но нашите народи имат осо 
бани причини на ораза на Нико
ла Тесла да обезпечат достой 
но място, между хората, кои 
то помагаха нашата тежка бор 
ба против врага който искаше 
да покори страната ни. Ние 
няма да забравим и неговите 
големи заслуги през Втората 
световна война, когато с мно 
зина наши земляци, живеещи 
в Америка, застана на стра 
пата на напредничавите сили 
и във всеки момент дигаше 
глас против нашествениците, а 
за свободата на народите и 
човека. Той особено силно по
чувствува необходимостта с 
реч и дело да се придружил 
нъм своите братя в стария 
край, ноито в невижданата бор 
ба за свобода и незавиоимост, 
за братството и единство, за 
нови понправдиви социалисти
чески обществения проливаха 
кръвта ои по нашата измъчена 
земя.

Ние с голямо удоволствие 
още в течение на войната уз 
нахме за това настроение на 
Тесла и високо го ценехме. Та 
на манто го ценим и днес, но 
гато воче осъществихме мно 
го от това, моето през Тесли

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИЗ 
ПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СРС 
— ПЕТЪР КОСТИЧ ПОСЕТИ 
ДИМИТРОВГРАД

говори

Разговор 

за стопанските проблемиЖЕТВАНАВРЕД ИЗ СТРАНАТА

2^5
Към края на миналата сед 

мица в Димитровград бе на 
посещени© подпредседателят 
на Изпълнителния съвет на 
СР Сърбия — Петър Ностич, 
придружен от секретаря на Се 
кретариата за селско стопан 
ство нъм Стопаноната камара 
в Републиката — Богдан Ка 
шинович.

С обществено-политически 
ръководители на Димитровград 
ска община ое водиха разгово 
ри за нянои актуални проблеми 
на селското стопанство, про 
мишлеността, пътното стопан 
ство, гранично-пропуснвателния 
пункт Градини (от съобщител 
но-туриотичесни аспент) и пр.

В разговора за построяване 
на овцеферма от 5 хиляди ов 
це в местността „Липинско 
поле" нрай Димитровград уча 
ствува и др. Богдан Кошинович. 
Измазана бе готовност за ан 
гажиране в разрешаването про

блема на финансиране на то 
ва забележително мероприятие 
>в селско стопанство в Дими
тровградска община.

разговорите, значително 
място бе отделено върху ре 
шаването на финансовите про 
блеми на

В

1 д и м итровградената 
по-специално.промишленост, 

за оборотни орадства на гу- 
!Марснатв промишленост и ре
конструкцията и модернизация 
та на съществуващите мощно 
сти, изграждането на пътя Су 
ново — Звонци, нанто и раз 
ширяването на гранично-пропу 
сквателния пункт Градини.

В разрешаването «а някои 
от тези проблеми бе изразена 
готовността да се ангажира по- 
широката общност. Значителни 
усилия обаче ига трябва да 
положи самата Димитровград 
ска община, относно нейното 
стопанството.

Iх

жш
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От две седмици насам започна жетвата у пас. Ком
байните денонощно бумтят из житните поля и прибират 
богата зърнена реколта.

Само във Войводина в жетвата участвуват над 6 хиля
ди машини и жънат пшеницата на 405 хиляди хектара.

Тазгодишните добиви на обществения и частния сек
тор общават богата реколта.

(На 2 стр.) Ст. Н.



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОХ ЗАКЩОЧИТ.ЕЛНИН ДОКУМЕНТ. НА НОНФЕРЕНЦИЯТА НА КОМУНИ
СТИЧЕСКИТЕ И РАБОТНИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЕРЛИН, ПРОВЕДЕНА НА 29 и 30 ЮНИ т. г. Щастлив и горд може да бъде народ, 

който ражда такива синовеРЕШИТЕЛНО ПРОТИВ 

ВСЯКА НАМЕСА
кола Тесла с желание него
вият образ и неговото дело да 
вдъхновяват на първо място 
нашите
ния и воични други, които ра 
ботят за доброто на нашата ро 
дина, на нашите народи и на 
всички хора в света. Щастлив 
,и горд може да бъде народ, 
който ражда такива оинове, 
канъ&то е бил Никола Тесла.

Накрая, от това място ис
кам да изпратя най-топли и 
сърдечни привети на народа 
в Лика и да му пожелая мно 
го успехи в бъдещата творче 
ска работа. Желая новите по 
коления в Лика да тръгнат ло 
пътя, по който вървяха хора
та, които създадоха днешна 
нова Югоолавия...
Тито със съпругата ои Йован 
на и придружаващите го лич 
ности с голям интерес разгле 
да родната къща на Никола 
Тесла.

(От 1 ст-р.)

мото време само можеше да 
со продчувствува. Никола Те 
ела дълбоко вярваше в своя 
народ, от който и самият из 
нинва.чеще победи внай-таж 
ката борба в историята ои, да 
запази своята независимост и 
осъществи истинската си сво 
бода.

Възползвам се от момента 
да изтъкна и крупния принос 
на Смилян и целия този край 
в нашата Народооовободителна 
борба, в която поднесе големи 
човешки жертви и претърпя 
тежки материални опустоше
ния. Затова нашата общност 
е длъжна да ломопне на този 
край, за да тачи и тези вели 
ни традиции и почнататън да 
ги развива.

Другарки и другари,
И този път с голяма благо 

дарност си спомняме за Ни

подрастващи локоле

*
„Политиката на миролюбива 

- коегзистенция, активно сътруд 
ничество между държавите, 
независимо от тяхното обще
ствено - устройство:- и намаля
ване на международното на
прежение съответствуват как- 
то на интересите на всеки на 
род, така и на прогреса на 
целокупното човечество и в 
никакъв случай не означават 
политическо и общество ста
тукво в различни страни” — 
се констатира между друго
то в Документа, приет на Кон 
ференцията на европейските 
комунистически и работничес
ки партии в Берлин.

Държавите-участнички в Ев
ропейското съвещание за 
сигурност и сътрудничество в 
Хелзинки се позовават още 
по по-следователно да продъл
жат с усилията си към изгра
ждане на европейската сигур
ност и развитие на равноправ
но сътрудничество.

Документът подробно обра
ботва анализа на европейска
та действителност и заключ
ва, че нараства влиянието на 
идеите на социализма и об
щественото развитие. Комуни
стическите и работническите 
партии изиграха заедно с дру
гите демократични и миролю
биви сили решаваща роля в 
борбата за мир в Европа, 
сътрудничество и обществен 
прогрес.

В Документа се подчерта
ва, че комунистическите и ра
ботническите партии ще раз
виват своята .^интернациона- 
листическо другарско добро
волно сътрудничество и соли
дарност върху основите на Бе
лините идеали на Маркс, Ен
гелс и Ленин при пълно за
читане на равниправието и су
веренната независимост на 
всяка партия, ненамесата във 
вътрешни работи и зачитане 
свободата на избора на раз
лични пътища в борбата за 
прогресивни обществени прео 
бразования и социализъм. 
Борбата за социализъм в своя 
та страна и отговорността на 
всяка партия пред своята ра
ботническа класа и народ са 
свързани с взаимната соли
дарност на трудещите се от 
всички страни, воични прогре
сивни движения и народи в 
борбата за свобода и укрепва
не на независимостта, за де-

страни, движението на необ
вързаните сбрани, революцио
нните и прогресивни сили в 

че прогресивна и развиващите се страни, както 
може да се и работническите и демокра

тическите движения следва

монрация, социализъм и мир 
в целия овят. Комунистичес
ките и работническите партии 
са наясно, 
мирна Европа 
осъществи само като резул-

ВИЕТНАМ - ЕДИННА ДЪРЖАВА
Официален представител нг 

новосъздадената държава те
зи дни заяви, че обединен 
Виетнам активно ще участву
ва в дейността на необвърза
ните страни, защото е особе
но заинтересован за ролята 
на това движение в защитата 
на националната независимост 
и в борбата против империа
лизма, иолониализма и неоко- 
лонизлизма.

На 2 юли в Ханой бе про
възгласена Социалистическа 
република Виетнам, в чийто 
състав влизат Северен и 
Южен Виетнам. За прези
дент на СР Виетнам е избран 
досегашният президент на 
ДР Виетнам Тон Дук Тан. 
Столица на страната е Ханой. 
Гербът, знамето и химнът са 
също превзети от ДР Виет
нам.

I
№

Нашата делегация в Берлин

да се борят за изявата на но
ви международни политически 
и икономически отношения въз 
основа на правдивостта и рав
ноправието.

тат на многостранни усилия, 
сближаване и разбирателство 
и сътрудничество на най-ши
роките политически и обще
ствени сили. Те считат, че 
са необходими диалог и сът
рудничество между комунис
тите и всички други демокра
тични и миролюбиви оили. 
При това те изхождат от оно
ва. което им е общо и се 
застъпват за премахване на 
предразсъдъците, пречещо на 
тяхното сътрудничество ...

СЪЗДАВАНЕТО НА ИНФОРМБЮРОУчастниците в Конференци
ята се декларират за активно 
действуване на народните ма
си и на всички миролюбиви 
сили между другото в техни
те солидарни акции решител
но да се отхвърлят всички 
опити на намеса във вътреш
ни работи <на която и да би
ло друга страна и за оназ- 
ване на съпротива на всеки 
ант, посягващ към неотчуж- 
димото право на всеки народ 
свободно и суверено да ре
шава за своята съдба.

Не изминават ни две години от раз
пускането на Коминтерна, а Сталин идва 
на идея да се възобнови, относно да се 
създаде нов форум на международното 
комунистическо движение. За създазане- 
то на една такава организация, но върху 
нови основи, разговарят Тито и Сталин 
при срещата си в Москва през 1945 го
дина, когато им се приключва и българ
ският революционер Георги Димитров. 
Според техния замисъл, това ново тяло 
би трябвало да координира работата и да 
даде възможност за взаимна размяна на 
информации (оттук и името — Информа
ционно бюро на комунистическите и ра
ботническите партии).

Към края на септември 1947 година в 
Полша, -в малкото банско място Склярсна 
Поремба, започва учредителното заседа
ние. След седемдневна работа (опрямо 
реда на официалното съобщение): Юго
славската комунистическа партия, Българ
ската работническа партия (комунисти), 
Румънската комунистическа партия, Унгар
ската комунистическа партия, Полсната 
работническа партия, Всесъюзната кому
нистическа партия (болшевики), Френска 
та комунистическа партия, Чехословашка
та комунистическа партия и 'Италианската 
комунистическа партия. Югославската де
легация на това съвещание предвожда 
Едвард Кардел.

Участниците поднасят доклади за дей
ността на централните комитети на свои
те партии, разговарят за размяна на опит 
и координиране на дейността на комуни
стическите партии. Доклад за международ
ната обстановка поднася представителят 
на съветската партия Жданов.а донлад за 
размяна на опит представителят на пол
ската партия Владислав Еомулка.

Съвещанието завършва с приемане на 
Декларация за международната обстанов
ка и Резолюция за размяна на опит и 
координация на дейността между парти
ите, застъпени на съвещанието. В декла
рацията се утвърждава политическата 
платформа, а в резолюцията организаци
онните принципи.

Резолюцията за размяна на елит и 
координиране на дейностите на партиите, 
застъпени на учредителното съвещание, 
гласи:

„Съвещанието констатира, че липсата 
на връзки между комунистическите пар
тии, които участвуваха на тоза съвеща
ние, представлява е днешната обстанов- 
на сериозен недостатък. Опитът поназва, 
че такава несвързаност между комунис
тическите партии е неправилна и вредна. 
Необходимостта от размяна на опит и от 
доброволна координация на акциите на 
отделни партии съзрява особено днес в 
условията на сложна следвоенна между
народна обстановка, когато несвързаност- 
та на комунистическите партии може да 
нанесз вреда на работническата класа.

Изхождайки от това, участниците на 
съвещанието са съгласни в следното:

Първо, да се създаде Информацион
но бюро от представители на Югославска- 

партия. Българската 
работническа партия (комунисти). Румън
ската комунистическа партия, Унгарската 
комунистическа партия. Полската работни
ческа партия, Всесъюзната комунистичес
ка партия (болшевики) Френската кому
нистическа партия. Чехословашката кому
нистическа партия и Италианската кому
нистическа партия.

Второ, ,на Информационното бюро да 
се възложи задачата по организация на 
размяна на опит и в случай на необхо
димост, координация на дейностите на 
комунистическите партии въз 
взаимно съгласие.

Трето, Информационното бюро да бъ
де съставено от представители на цен
тралните комитети и то по двама от всич
ки ЦК, при което делегациите 
тралните комитети трябва да 
делят и подменят от централните коми
тети.

Като изхожда от тясната, 
.взаимна зависимост на евро
пейската сигурност и обезпе
чаването на сигуоност в рейо 

Со е д из ем но мор и ето. 
партиите, участвували на Кон 
сЬеоениията се деклаоиоат псо 
тив по-нататъшното натоудване 
на оръжие в този оегиоч. за 
изтегляне иа корабите с яд
рено оръжие от Ооелиземнп- 
морието, за премахване на 
воички чуждестранни .военни 
бази и за преодоляването на 
подялбата на Европа на вое
нни блокове, за изтеглянето 
на воички чуждестранни воен
ни флоти и сили, което да по
служи за превръщане на 
Средиземно море в море на 
мира.

на нашшт
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В Документа също така се 
казва, че е необходимо да 
се изноренява фашизма, да 

съживяването
оонюва .на

осуети
му в открит или прикрит вид, 
да води борба против органи- 

и дейността на фа- 
и неофашистките

се

зиранзто 
шистките 
терористични 
групи.

на цен- 
се огтре-организации и

Четвърто, Информационното бюро да 
създаде свой двуседмичен орган; органът 
да се издава на френски и руски 
а по възможност и на други езици.

В заключителната част на 
документа изрично се подчер
тава. че социалистическите

език,
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Драгослав Маркович 

поснти Босилеград
ОТ ЮЛСКИТЕ ТЪРЖЕСТВА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Братска среща на Буков рид
I

ВЪЗПОМЕНТЕЛНА ЧЕШМА 
НА ЦЪРНООК

По случай 4 юли — Деня на боеца, главното 
се проведе на 

местността Буков рид, нъдето се срещнаха бойци, 
младежи и граждани от Босилеградсна и Търговищка 
община. На гробницата на падналите бойци бяха по
ложени венци и цветя. Пред няколко хиляди посе
тители за славната историческа дата говори секретаря 
на Общинсния номитет на СКС в Босилеград ГОНЕ 
ГРИГОРОВ. Като изтъкна историчесната роля на наша
та Народоосвободителна война, Григоров 
нои данни за интензивното и всестранно следвоенно 
развитие на Югославия, нато между другото каза:

(От 1 стр.)

жда в богатите рудни находи 
ща в общината.

В разговора другарят Мар
кович подчерта, че най-голя- 

възможност за всестран
но развитие на Бооилеградска 
община предлага активизира
нето на фосфатните залежи 
в Лисина, чиято експоатация 
ще започне по средносрочния 
план (1976—1980 г.}. Той из
тъкна, че изграждането на ми 
ната в Лисина е предвидено 
и в програмата за средносроч 
«ото развитие на Югославия. 
Установените залежи на фос
фати от 100 милиона тона са 
достатъчни за експлоатация 
през следващите три десети
летия.

С оглед на обстоятелството, 
че тази суровина изцяло вна
сяме, като годишно заплаща
ме по 80 милиона долара. От
криването на тази мина, спо
ред думите на другаря Мар
кович, ще има значение за 
цялото общество и затова му 
се дава предимство в сред
носрочния план. Съвкупната 
акция за откриване на мина
та води миннолеярният ба
сейн Бор, който за целта вър 
ши комплектна техническа и 
финансова подготовка.

Във връзка с перспективно
то развитие на изостаналите 
крайгранични общини, другар
ят Маркович каза:

тържество в Босилеградсна община— Понастоящем се готви 
обстойна програма за развити 
ето на тези общини, която ще 
бъде допълнение на средно- 
срочната програма на СР Сър 
бия. Тези общини ще имат 
предимство в построяването на 
пътища, ПТТ 
електрификация и някои сто
пански обекти.

След това другарят Марко
вич говори за неизползваните 
възможности за развитие на 
селското отопанството в изо
станалите общини.

— Безпричинно подценява
ме развитието на този от
расъл — подчерта той — кой 
то трябва да ооигури повече 
храна. — Планинските общи
ни, каквито са Босилеград, 
Църна трава, Сурдулица и 
други, имат всични предпостав 
•ни за интензивно животновъд 
ство и растениевъдство. Про
цесът «а сдружаването на 
селскостопанските произведи 
тели и свързването на трудо
вите организаци за селскосто 
панена дейност с промишлено 
развитите центрове са главни
те възможности в тази област 
— заяви другарят Маркович.

След разговорите др. Мар
кович разгледа обектите на 
новия хотел и културния дом. 
На Власи на другарят Марко
вич води разговор с ръковод
ствата на общините Преше- 
во и Търговище.

На 7 юли — Деня на въ
станието, съвпадащо се с 
35-годишнината от въстанието 
на нашите народи и народно
сти срещу фашизма, в мест
ността „Кин стан” на плани
на Църноон се състоя голя
мо тържество. На 6 май 1944 
година тук се разиграла една 
от най-жестоните битки меж
ду партизаните от Южна Сър 
бия, Косово и Македония сре 
щу българската фашистка вой 
ска.

ма
съобщения,

изнесе ня-

Огромните резултати, пости 
инати в следвоенния 30-годи- 
шен период са дело на ра
ботническата класа, на труде 
щите се на Югославия. Те по 
твърдиха правилната политика 
на СЮК в развитието на са- 
моуправителната социалистиче 
сна система, която освобаж- 
дава творческата инициатива 
на работнина и я претворява 
в мощна двигателна сила за 
всестранно развитие на обще
ството ни — каза между дру 
гото Григоров.

ГОЛЯМО ГОРАНСКО ТЪРЖЕ 
СТВО

В чест на Деня на боеца, 
край брега на Власинско езе
ро се проведе традиционния 
събор на гораните на Сърбия. 
На големия 
говори
Републиканската конференция 
на ССРН и член на ЦК на 
СЮК МИЛУТИН МИЛОШЕ- 
ВИЧ. Между другото той по

сочи внушителните резултати, 
които всяна година бележат 
гораните в Сърбия.' На тържеството говори БО

РИС КОСТАДИНОВ, председа
тел на Общинсната конферен
ция на ССРН в Босилеград. 
След това на паметника на 
загиналите партизани бяха по 
ложени венци и цветя и бе

След това председателя на 
Републиканската конференция 
на гораните ВОя ЛЕКОВИЧ 
провъзглаои най-добрите го- 
рански организации за постиг 
натите резултати през мина
лата година. За най-успешни 
бяха провъзгласени гораните 
от Брус и на които бе връче
но преходно знаме на Репуб
ликанската горанена конфе
ренция. За всестранна дей
ност първи награди получиха 
гораните от Пирот, Лесковац, 
Алексаидровац Жупски и Зре- 
нянин. За масово и успешно 
засяване на ерозивни терени 
с треви първа награда полу
чиха гораните от Димитров
град.

Културно-художествените съ 
стави на десетина горанени 
организации между които бя
ха и босилеградчани, изпълни 
ха богата и подбрана програ-

а

Щ Л

Шг

народен митинг 
подпредседателят на

М. Милошевич говори

открита възпоменателна че
шма, която построи общинска 
та организация на Съюза на 
бойците.

В. В. — Ст. С.

В. в.ма.
Пето, за седалище «а Информацион

ното бюро определя град Белград”.

Информбюро следователно се създа
ва като съветодателен форум, който не 
може да приема никакви решения. Него
ва задача е да върши размяна на ин
формации и опит между партиите-член-

хора на ЮКП. Счита за лично право сам 
да определя характера и облика на съ
трудничество между социалистическите 
страни, ша му пречи и самото автоном- 

разискване, без негово съгласие, меж
ду Тито и Димитров. А две години по- 
късно, ногато директно заинтересованите 
страни идват до извода, чз пътят до съз
даване на една такава общност е твърде 

Сталин овоята мощ над Югосла- 
желае да провери с поставяне на

»ИЗВ0РИЩЕ«: МЛАДИТЕ И БИВШИТЕ 

БОЙЦИ В ОБЩИЯ СТРОЙНО

На „Изворище”, край село 
Сенокос, нъдето през пролет
та на 1944 година бе съз
даден Царибродсния парти
зански отряд „Момчил войво
да" и тази година тържестве 
но се ознаменува Деня на 
въстанието в Сърбия.

В навечерието на 7 юли 
в Сенокос пристигна отрядът

то от Димитровградска общи
на в съвместната му борба 
със сръбския народ за наци
онално и социално освобожде 
ние говори председателят на 
Съюза на бойците СЪРБИ- 
СЛАВ ЗЛАТКОВИЧ. След то
ва бе устроено народно уве
селение и обед за младежи- 
те-извидници и бившите бой

ки.
сложен,Белград е определен за седалище на 

Инфорбюро и редакцията на неговия 
вестнин

вия
иск без отлагане да се започне с реали- 

за балканска федера-| „За 
ия”

здрав мир, за народна де- 
излиза пет- зацията на идеята 

ция. Вероятно очаква с това да отслаби 
вътрешната кохезия на страната, чието 
инсистиране за независимо водене на въ- 

политина нарушава вече

започва Дамокрац
надесетодневно, а след това седмично, 
най-напред на руски и сърбохърватски, а 
след това на френски и английски език. трешна и външна 

„приетия ред", нойто установява.Набързо се поназва, че практиката 
изневерява принципите. Сталин все пак 
другояче е замислил функцията на Ин
формбюро, но от записаното в учреди
телния донумент на тази международна 
комунистическа организация.

на извидниците „Момчил войСталинското схващане за сътрудниче
ство и свързване на социалистически стра
ни, подтикнато от сремежа за подчиня- 

хегемония, са отразява е настоя- 
от ©дин център да се насочва 

„на всич- 
раз-

ване и 
ванията
и определя външната политика 
ни социалистически страни и чрез 
лични видове стопаноко и друго сътруд
ничество да контролира 
то вътрешно развити а". („Работническите 
и националните освободителни движения , 
II книга, Институт за международно ра
ботническо движение, Белпрад 1970 г.).

Изубхване на стълкновението между 
Сталин и ЮКП предхождат събития, из
вестни само на тесен кръг в тях непо
средствени участници, 
именно латентно съществува и преди пу
блично да сз манифестира. Първите нв' 
съгласия и недоразумения възникват още 
през 1946 година, когато със създаване 
на смесените съветско-югославски друже
ства в нашата страна и при решаването 
на други въпроси, на югославската стра
на желае да се натрапи неравноправна 
и подчинена роля.

и насочва тяхно-
Стълкновението

Съществени разлики в становищата 
'сътрудничеството вза отношенията и 

международното работническо и комунис
тическо движение, а особено между со
циалистическите страни, 
на Югославия да не отстъпи от своите 
принципи води до неминуемо и 
'стълкновение, на което основен печат да- 

активността на Информбюро.

и решимостта
С. Златкович говори на младе жите

вода”. Младите извидници, 
бивши партизани на Цари- 
бродският отряд и население
то на Сенокос прекараха ед
на прекраона вечер. Бойците 
от отряда разназаха свои опо 
мени за дните, когато тук 
през пролетта на 1944 годи
на се формира отряд и под
помогнат от населението на 
Виоок, а особено от селяни
те на Сенокос, разгърна ши
рока дейност и до освобож
дението прерасна в бригада, 
ноято взе участие е оконча
телното оовобождение на 
страната.

На тържеството присъству- 
ваха и много бойци от VIII 
сръбска бригада, проявени 
бойци от Дрина.

Край чешмата-паметник на 
„Изворище" за революцион
ните традиции на население-

Сталиновите опити чрез стопанските 
и военните специалисти да въведе кон- 
трол над развитието на социалистическа 
Югославия, Тито и ръководството на Пар- 

отхвърлят, настоявайки

остро В партизанския марш извид 
ниците от Димитровград мина 
ха пътя от Димитровград. 
Радейна, през Видлич и Висок 
до Сенокос. На знаменитите 
места те положиха цветя и 
се запознаха борбата на 
височкото население. В Иза- 
товци пред паметнина на за
гиналите бойци бяха положе
ни цветя. А в Каменица из
видниците бяха запознати с 
акцията за ликвидиране на 
фашистката община и положи 
ха цветя на умрелите члено
ве на Съюза на бойците Ге
орги Петров, Рашко Желез- 
ков и Асен Н. Антов. Бяха 
положени цветя и на гроба 
на партизанина Асен Петров 
„Бръчко" в Сенокос.

Тържествено бе 
Деня на въстанието и в Тьрн- 
ски Одоровци. Б. Н.

ва
което отпочва,„За стълкновението, 

са характерни три съществени момента в 
(Неговото първа фаза. Първият представля- 

отлагане на търговските

тията решително 
с всички средства не само да осуетят 

на отношенията, но и да пиизострянето 
развиват върху принципите на равнопра- 

Облягайки се върху собствения не- ва съветокото 
преговори за 1948 година, както и от
теглянето на военните и цивилни специ-

вие.
прикосновен (може да се каже и неоспо
рим) авторитет Сталин желае да „накаже 
за нелослушие” Югославия. Затова в на
чалото на 1948 година настоява час по- 
скоро да се осъществи идеята за бал
канска федерация, въпреки чв две години 
по-рано е бил против нея.

извест-алисти от Югославия; вторият 
нота 'На ЦК на СКП (6) от 27 март 1948

Юго-< година до Централния комитет на 
олавоиата комунистическа партия и до
писването, което след това последва; и 

Резолюцията на
Добросъседските отношения и разви- 

сътрудничество между балкан- 
Югоолавия, Албания и 

съгласие със Ста-

третият, приемането на 
Информбюро „За състоянието в Югослав
ската комунистическа партия", обнародва-

тието на 
ските страни 
България — не са в 
линовата практика и но мандуване от
еди» център. Своето недоволство поради 
това изразява в срещите с ръководни

на на 28 юни същата година, с което 
първата фаза на стълкновението е 
завършена." (Д-р Чедомир Шърбац).

чествуван
била

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО ★ 16 ЮЛИ 1076



БЛИЦ-ИНТЕРВЮ

Специалистите в полето!

Самооблагане«о 

е необходимост « •
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУОБЩИН СКАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА 
НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В НИШ

Скупщината на местната общност п Димитровград, а 
сет»!е и събранието на гражданите обот^ди въпроса във

самооб13га’№. Ивръзка с въвеждането на ново местно 
делегатите на Скупщината и гражадните, лрисъствували г а 
събранието положително се изказаха по отношение само 
облагането. За въвеждане на новото самооблагане е обаче 
нужно да се изкажат положително поне 51 на сто от жи
телите в общината и да подпишат 

димитровградча”и 
това. А какво е тяхното мнение по този въпрос, може да

изявления. Преди 
и направиха

СЕКРЕТАРИАТЪТ -на Меж- 
конференция

подчерта Никол-ич 
ществуват селскостопански ор 
г-анизации, а само 64 от 380 
селскостопански опециалоити 
работят непосредствено в про 
изводството. Освен това в Ни 
шни репион от 94 000 домакин
ства — само 6000 са сдружа 
ми производители!

В селскостопанското произ
водство — бе оценено на 30 
седанието на Секретариата на 
Междуобщинската нонферен 
ция на СНС в Ниш 
още бавно се осъществяват 
конституционните начала. То
ка нещо говори, че множе
ство становища и мероприя
тия от областта на селското 
стопанство не се провеждат 
© дело.

За Съюза на комунистите 
на село се разкрива широно 
поле за действие с оглед на 
огромното значение на произ
водството на храна днес.

не съ-
дуобщинената 
на Съюза на комунистите в 
Ниш обсъди тези дни някои 
актуалн-и проблеми от област
та на селскостопанското про 
-изводство. Средните добиви 
от един хектар с пшеница, 
царевица м други зърнени 
култури в Нишки регион е 
под републиканското равни
ще. Също така недостатъч
но се употребяват и минерал
ни торове, а и обработката 
-все сице не е механизирана 
в степен, която да гарантира 
по-евтино производство. Тези 
данни ясно показват, че със
тоянието в селското стопан-

известно време★ ОТ 380 СЕЛСКОСТОПАН
СКИ СПЕЦИАЛИСТИ В РЕ 
ГИОНА —
ЗАНИМАВАТ С ПРОИЗ
ВОДСТВО

видим от отговорите на четирима граждани.САМО 64 СЕ

Божана Давид- 
нова, работник е 
ООСТ „Тигър” в 
Димитровград:

— Като делегат 
на местната об
щност в Общин
ската скупщина 

| имах -възможнос
ти да бъда в те

чение на събитията. Искам да кажа, че досегашното са
мооблагане от 2°/о върху личните доходи не може да за
доволи нуждите ни, понеже градът усилено се изгражда. 
От досегашното местно самооблагане не съм напълно до
волна, въпреки че са постигнати 

■ резултати. Затова считам, 
самооблагането да бъде 3% върху личните доходи. Като 
казвам това, имам предвид, че по този начин ние разре
шаваме най-важните комунални проблеми: асфалтирането на 
улиците, изграждането на канализацията и регионалния во
допровод. Т-о©а е обаче само моето мнение. От разговора 

; с хората, които живеят в моята сграда чух и други мнения, 
а мен1ду тях и такива, че самооблагането от 3% е голямо.

Велно Тошев, се
кретар на град- 

; ската партийна 
: организация:

— Ясно е, че 
; най-важните проб- 
: леми, -намиращи 
; се пред нас тряб 
: ва сами да разре 

шаваме. А между 
; тези проблеми са -и комуналните. Смятам, че всички 

!: знаем това >и естествено трябва цялостно да се отзовем 
; и подпишем изявление за въвеждане на ново самооблага- 
I не. Напълно съм съгласен същот-о да възлиза 3% от лич- 

ните и 5% върху кадастралните доходи, понеже само по 
този начин ще можем да решим някои от най-важните 

! I номунално-битовм проблеми.

; I Божана Давидио- 
ва: Самооблагане 

4 от 3% © голямо 
мислят нянои, но 
гласуваха „ЗА”

*-на 1идейно-‘пол(итическото дей
ствуваме и задачите на Съю
за на комунистите в селоко- 
то стопанство. Уводното изло 
жение, което направи Андрия 
Николмч, член -на секретариа
та на Междуобщиноната кон
ференция допълни анализа с 
още някои бройки. В Нишки 
регион само 3 на сто от об
работваемите площи са в об
ществения сентор, донато от 
друга страна частния сектор 
е толкова удребнен, че прила 
гането на каквато и да било 
механизирана обработка изли 
за много скъпо.

В 14 села в региона, канто

.ч.

гвсе
*•

нянои ло-забележителни 
че е на място предложеното

ство в региона е незадоволител 
въпреки че огромни пло- 
в Помишавието и © То 

плица са твърде -подходящи 
за интензивно селскостопан
ско производство.

Тези въпроои бяха предмет 
на обсъждане и от аспекта

МО,
щи

М. А.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД
Велко 
Проблемите нами 
ращи се пред нас 
трябва сами да 
разрешаваме

Тошев:

За осъществяване на средносрочния 

план е необходима помощ
с 17,4°/о и т.н. В областта 
на селскотостопанотво съвкуп 
ния доход е предвидено да 
расте в процент от 9,9%, на
станяван ет 
ръка за 5,5%, а общеотвенотю 
производство дори за 25%.

Според показателите народ 
ния доход в Димитровградска 
община трябва ежегодно да 
расте в процент от 9,9%, па
ното обществено производство 
с 14,5 -на сто настаняването с 
5,1 на сто и т. н-

Особено ударение в Проекто 
плана е сложено върху инве 
ст-иционн ите к апитал овложен-ия 
и то във всички области. Пред 
«видено е съвкупните налитало 
вложения да възлизат на 1

милион динара. В това оту-ю 
шение някои членове на Из
пълнителния съвет бяха на 
мнение, че това е всъщност 
желание, а не реалност. Осо 
бено когато се насае за на 
питаловложенията, които пла 
•нират самоуправителните об
щности на интересите. Като 
най-реални бяха оценени капи 
таловложенията в областта на 
селското стопанство, въпреки 
това, че възлизат на сума от 
110 милиона динара.

Извод обаче все пак беше, 
че с помощта на обо- 
ществегдо-политичесна 
носгг предвиденото в плана 
ще бъде осъществено, ако не 
напълно то в голяма степен.

М. А.

Изпълнителният съвет при 
Общинската скупщина в Дими 
тровград разгледа Проентопла 
на по развитие на Димитров 
градска община за периода от 
1976 до 1980 година. Беше 
оценено, че въпреки амбицио 
зните желания в този план съ 
щуетвува реална възможност 
гтой да се осъществи с по
мощта на общността.

На заседанието също бе при 
ето публичното обсъждане на 
средносрочния план да се про 
веде от 25 до 28 юни в орга 
низаци-ите на сдружения труд. 
Същото 
щинската конференция на Со 
циалистичеокия съюз ще орга 
нмзира разискване в местните 
общности по селата. На 29 
юни Изпълнителният съвет и 
изпълнителните органи на об 
ществено-политическите орга 
низации са разгледали забеле 
жките. А Общинската онупщи 
на на 30 юни е приела сред 
носроч-ния план по развитие 
на Димитровградска община.

Характерно за този П-роен- 
топлан е, че в него са изнесе 
ни на обсъждане въпроои, чи 
ето решаване всъщност значи 
осъществяване на целите от 
стратегическо значение за по
нататъшното развитие и сто- 
п анско-общ еств ен-ия н апредък. 
В този смисъл централна за 
дача на бъдещото развитие е 
технич есни-гехн олопич есн-о 
надрово оспоообяване на сто 
панството. А това „носи” със 
себе си и подобрение условия 
та за живот, отстраняване со 
циа-лните разлики и всестранно 
развитие на човешката лич
ност. Значи такова положение 
на работник, което-ще му даде 
възможност да решава за осъ
ществените резултати в сдру 
жения труд.

В областта на стопанството, 
в Проектоплана, е предвидено 
съвкупният доход да расте с 
15,9%, настаняването с 4,2%, 
общественото

на нова работнао
с;о Любинна Дими /

трова, просветен 
работник: Любинна Димитро 

ва: Водата е съ
що необходимост, 
както и канализа
цията

Местното са
мооблагане е не
обходимост за гра 
да ни, понеже мз 
стната
не е в състояние 
да отдели по-зна
чителни средства за разрешаването на много въпроси от 
комунално значение. А прадът ни не е достатъчно уреден. 
Има редица улици, които трябва да ое изграждат, по еже 
по тях е понякога невъзможно и да се върви. А осо
бено такива улици има в I район. Водата е също необхо
димост, както и канализацията. Чувам обаче, че напацитета 
на същата е малък и -няма да може да задоволи нуж
дите -на воични. Първи район и тук е в закъснение, но 
за сметка на това поне могат да се изграждат улиците. 
Бих назала и това, че самооблагането от 3% голямо, а 
оообеню за онези семейства, нъдето работи само един 
член.

общност

обгц-Об-организира

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ И НОВОТО МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ

Болшинството подписаха Георги Костов,
работник в „Ци- 
ле":

— Възванието
Георги Костов: Са 
мооблагането ек; 
жда

- у-■*•**•*«-*■., . | заетите в организациите на 
I сдружения труд, пенсионерите 
| и частните занаятчии и 5 на 
I сто от селскостопанска дей- 
| кост е прието от болшинството , 
I граждани.
1 От 4104 жители в Димитров 
* град за местно самооблагане

са се изказали и подписали 
изявление 2792 или 70 на сто.
С тази цифра, без оглед изка
зването на останалите избира 
тели, е обезпечено необхюди 
мо болшинство глаоове за въ

; за увеличение на 
• самооблагането от 

2 на 3 на сто не 
е прието с особе
ни симпатии пора 
ди това, че граж
даните не получават конкретни предложения 
и нога ще се асфалтират. Това се особено 
лите от I райелн, най-старата част на
улици са в такова състояние, че движението е изобщо

за леки коли 
че жителите от този

Шт 'Ш кои улици 
насае за жите-■ -7!и града, където нянои

не,възможно и о пола с животинска тяга, а 
и да не говорим. Считам все пан, 
район ще се .изкажат положително.?-лй|

ш
!

но при условие и
техните улици да станат годни за съобщения, понеже 
ят, че канализацията ту-н няма да мине и техн-ите 
-не са всъжност принос за онази част, където живеят. Ре
гионалният водопровод е също необходимост, но освен са
мооблагане тук са необходими

зна- 
влогове■- .4 ' л

веждане на ново местно само 
облагане в Димитровград. Са 
мооблагането е за 5 години, 
от 1 юли т. г. до 1 юли 1980. 
Средствата от това самообла 
гане ще се ползват за изграж 
дане на регионалния водопро 
вод, доизграждането на град 
ската канализация и асфалти 
ране на улици в града.

и трудови акции, както на 
пан аз съм на

:: М.нен.ие, че самооблагането е нужда и трябва да бъде прие- 
;; то от всички граждани, но при условие всични да имат 

полза от него.

Полагане на канализационните 
тръби жителите от града така и От селата. Все

Предложението новото ме 
стно самооблагане в Димит
ровград да възлиза 3 на сто 
вър върху личните доходи на А. Д.производство

А. Д.
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ЗА ЕДНОГОДИШНАТА РАБОТА НА СНС В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПОСТИГНАТОТО ТЬРСИ НОВИ АНЦИИ
ОТ МАРТ миналата до юни 

тази година Общинската кон
ференция на Съюза на кому 
кистите в Босилеградска об
щина е заседавала четири 
пъти. Идейно-политическата и 
организационна оопособеност 
на Съюза на комунистите в 
комуната и акциите за по-на
татъшното развитие на само 
управителните отношения са 
били винаги в центъра на вни 
манието на членовете на Кон 
ференцията.

Според едногодишният от
чет СК в комуната е постиг
нал забележителни резултати, 
което предпочита по-бързо 
решаване на настоящите и 
дългосрочни въпроси. Идейно 
и акционно той става спосбен 
в разрешаването на конкрет
ни жизнени проблеми във 
всяка среда, като израз на 
успешно реализиране на кон
ституционните и нонгресни 
решения.

През

та самозащита и сигурност, 
като неделима част в еже
дневната политическа акция и 
практика.

Самонритическото и крити
ческо преизпитване ча досе
гашната активност на комуни 
ститв в светлината на интер
вюто на Председателя Тито 
е показало някои слабости в 
партийния живот в комуната.

Чрез непосредствено анга
жиране на органите и ръко
водствата на СНС, раздвиже 
на е до значителна степен 
активността на самоуправител 
ните органи за нормативно 
регулиране на всички въпро
си, за премахване .на стопан
ския криминал, безаконните- 
то и др.

За активността на Общин
ския комитет на ОНС в от
четния период може да се 
каже, че е била почти без 
прекъсване въпреки, че воич 
ки въпроси не са разрешени. 
На проведените 24 заседания 
членовете на Комитета са 
разглеждали редица антуални 
въпроси, между които орга

низираността на стопанството 
в комуната, идейнополитичес 
ките въпроси за укрепване на 
законността в обществено-ико
номическия живот и др. Ма
териалните отношения в про 
изводствот.о, планирането, де
ловите резултати са разглеж 
дани с отделна отговорност. 
С голямо внимание членовете 
на Комитета са изучавали и 
решавали върху въпрооите от 
областта на социалната поли 
тика, заемането на работна 
ръка, възпитанието и образо
ванието, здравната и жилищ
на политика.

Идейно-политическото 
граждане на членовете на 
СКС е било винаги и в цен 
търа на вниманието на Об
щинския комитет на СКС. В 
отчетния едногодишен пери
од значителна активност са 
разгърнали и комисиите на 
Общинската нонференция на 
СКС между които: за идео
логически въпроси, за обще 
народна отбрана и др.

из-Аленса Аленсов Илиев Рангел Стоицев

КАКВО ИНТЕРЕСУВА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ОТ ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА 

ЩЕТИТЕ ДО ИЗГРАЖДА 

НЕ НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР
период

голямо внимание е отделено 
върху оспособяването на пър 
вичните партийни организа
ции в местните общности, 
които не са били добре ор
ганизирани, за да бъдат във 
фокуса на воички антуални 
въпроси в своите ореди. Кон
кретното им оспособяване е 
била постоянна задача, а съ
що така и информирането и 
идейночюлитичесното оопосб 
явен е на членовете на СКС.

На дневен ред на заседа
нията на Конференцията об
съждани са въпроси за по
нататъшното развитие на ко
муната, осъществяване на де
легатската система в практи
ка и др.

Изхождайки от факта, че 
главни носители на перспек
тивната стопанска 
политика в комуната са кад
рите, естествено и на този 
въпрос е отделено нужно вни 
мание. Конференцията е под 
писала обществен договор, с 
който
чала се ооигурява организира 
но сътрудничество на воички 
обществено-политически и сто 
лански организации в тази 
област.

Членовете на Конференция
та са решавали върху нужди 
те и възможностите за стаби 
лизация на стопанския живот 
в комуната. При това е тър 
сена пълна отговорност от 
.всеки комунист при изпълня
ване на доверените му зада
чи. Със съща отговорност е 
обсъдена активността на ко
мунистите в осъществяване
то на концепцията на всена
родната отбрана, обществена

изтенлия

' 1
В. В.

РЕШЕНИЕ НА БЕЛГРАДСКАТА БАНКА И ЮГОСЛАВСКАТА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

НА СЕСИИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИ
МИТРОВГРАД ДЕЛЕГАТИТЕ РЕДОВНО ОТПРАВЯТ ВЪПРОСИ, 
КОИТО СА ОТ ЖИЗНЕН ИНТЕРЕС ЗА СРЕДИТЕ, В КОИТО 
ТЕ РАБОТЯТ, ЖИВЕЯТ И ДЕЙСТВУВАТ. НА СЕСИЯ ЗАБЕЛЕ- 
ЖИХМЕ И СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

ИЛИЯ ИЛИЕВ,

Заем за облигации за автомаги
стралата и регулация на Морава, 

Сава и Дунав
делегат от мето на младежта ма работа, 

Верзар, пита защо комисията а третия — за изграждането 
за преценяване щетите от на на спортен център в Желю- 
водненията не е .^излизала” и ша. 
във Верзар, макар че и в 
това село е претърпяло голе
ми щети от наводненията.

Първия въпрос Скупщината 
ще разгледа и ще информи
ра делегацията в Желюша. 
За настаняването също ще 
бъде изготвена информация, 
която ще се разгледа на ед
на от предстоящите сесии 
на' Скупщината. За изгражда
не на спортен център е необ
ходима консултация с основ
ното училище 
на сградата и площта оноло 
мея. Така че отговор и на то
зи въпрос ще се получи до
пълнително.

★ Внасянето на сумите започва от пър
ви, а приключва на 30 септември

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ съвети 
на Югославската инвестицио
нна банка и Белградската бан- 
на решиха да разпишат заем 
и издване на облигации за 
изграждане на автомагистрала
та Белград — Ниш и водно- 
стопанските обекти: Морава,
Сава и Дунав.

Заемът ще възлезе на 3 
милиарда динара, а сумите

ще се внасят от 1 до 30 сеп
тември настоящата година. 
Вносните ще стават наведнъж 
или най-много в 24 вносни. 

Ще внасят заем работници, 
селскостопански

Отговорът гласи: развойна
— Комисията за преценява 

ме щетите от природните 
бедствия не е получила от 
Верзар нинанав иск — 
от местната общност 
пък от няной жител от това 
село. Това е и причината, че 
не е и излизала на място. 
Ако обаче такива има, необ
ходимо е гражданите или 
пък местната общност да се 
обърнат към комисията при 
Общинската скупщина.

граждани, 
производители, 
гражданско-правни 
ганизации на сдружения труд 
и други обществено-правни 
лица.

нито
нито собственик пенсионери, 

лица, ор-върху единни на-

АЛЕКСА АЛЕКСОВ от Куса 
врана пита може ли да се 
ангажира булдозерът да рабо
ти на пътя от Трънски Одо- 
ровци до Куса врана.

БОСИЛЕГРАД

Делегатът от Желюша — 
РАНГЕЛ СТОИЦЕВ — отправи 
до Скупщината три въпроса. 
Първият въпрос беше за ус
тановяване на щетите в Же- 

и възможностите за 
на мероприя- 
от природни

Помощ за пострадалитеОтговорът бе, че е прове 
ден разговор с представите 
ли на Общинската скупщина 
в Бабущница. Техният булдо 
зер, в момента работещ ма 
пътя Звонци — Ясенов дел 
Сетне ще мине на пътя Т 
Одоровци — Куса врана.

люша
предприемане 
тия за защита 
бедствия. Вторият въпрос бе
ше във връзка с настанява

на проведеното през мина
лата седмица съвместно за
седание на Председателство
то ма Общинската конферен

ция ма ССРН и на Общинския 
синдикален 
град бе разгледана информа
ция на Републиканската кон
ференция на ССРН за навод
ненията в Сърбия и за акци
ите за помощ на пострадали-

съвет в Босиле-
А. Д.

На Д. Нриводол 10 хиляди съборяни1СТРЕЗИМИРОВЦИ те.

НА ГРАНИЧНИЯ СЪБОР 
25000 ДУШИ

Във връзка с това на засе
данието се заключи в Боси- 
леградсна община акцията за 
събиране на материална по
мощ да организират профсъ
юзните организации и органи
зациите на ССРН. Заетите в 
основните и трудови организа 
ции ще отделят по едноднев 
на заработка за пострадали
те, а в местните общности 
ще се събира парична помощ.

Общинската организация на 
Червения кръст вече се вклю 
чи в акцията и първите ре
зултати са добри. Само за 
няколко дни в Босилеград са 
събрани големи количества 
дрехи, обувки, одеяла, храна 
и друго. Акцията ще продъл
жи и в местните общности е 
селата.

Първият 
граничен събор в Дими
тровградска община се 
проведе на 11 т. м. край 
Долни Криводол. На съ
бора присъствуваха око
ло 10 хиляди граждани 
от СФР Югославия и НР

България.
До края на годината 

ще се състоят още два 
гранични събора 
началото на септември 
в Димитровград и през 
октомври в Драгоман.

тазгодишен

ха организирали продажба на 
хранителни и промишлени сто 

Банките

На 11 юли край граничната 
с. Стрезимировци влиния

се проведе събор на населе
нието от крайграничните мес- 

СФР Югославия и НР

в
ни и на сувенири, 
обменяха осем динара срещу
един лев.

На естрадата бе изпълнена 
съвместна твърде успешна, 
тричасова културно-забавна 
пропрама от народни и забав
ни пеони и игри.

та на 
България.

Границета бе 
6 до 17 часа. От двете стра
ни на събора присъствуваха 
оноло 25 хиляди души.

На събора двете страни бя-

отворена от

БОСИЛЕГРАДМ. Величков

ПРИЗНАНИЕ НА И. АНДОНОВПОЧИНА ЛЮБО ВУЧКОВИЧ
Това висоно признание бе 

връчено на Андонов ма съв
местното заседание на Пред
седателството на Общинската 
нонференция на ССРН и на 
Общинския оиндинален съвет.

В. в.

За голям принос в разви
ка самоуправителните 

социалистически отношения в 
Босилеградска община, пред
седателят на Общинския съд 
Иван Андонов получи Прамо-

ли, между които и длъжност- тието 
та началник на Генералщаба 
ма ЮНА.

През последните 
години Любо Вучкович беше 
председател на Съюзния от- та със сребърна значка от 
бор ма Съюза на запасните ’ Републиканския синдикален 
военни командири. . съвет.

В Белград на 7 юли почина 
и наро-генерал-полновнииът 

ден герой Любо Вучкович. 
Той беше един от най-просла- 
<в&ните коменданти през вре
ме на НОБ. След войната из
пълняваше най-отговорни длъ
жности във въоръжените си-

няколко

В. В.
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сдружения труд и Автотранспортното предприятиеУчастниците в разговора по Законопроекта
РЕДАКЦИОННА МАСА НА В. „БРАТСТВО"

ДОКОГА ЩЕ СЕ ТЪРПЯТ НЕУРЕДИЦИТЕ И СЛАБОСТИТЕ?
Вранона' баня до Крива фея. 
Голямо значение има и доб
рата квалификационна струк
тура на работниците.

— Слабостите са предимно 
от субективен характер, а то
ва значи в лошата организа
ция на работа, в бавното ре
шаване на кадровите въпро
си. От не по-малко значение 
е развитието на самоуправи- 
телните отношения, укрепва
нето на трудовата дисципли
на и преустройство на онези, 
чиито работни места не да
ват никакъв трудов ефект. 
Такива има повече в пред
приятието 
Саратлийски.

Воичко това значи, че Про
за сдружения

менят. Успешно решение още 
не е намерено. Участниците 
в разговора считат, че е не
обходимо тази ООСТ да ръ
ководи 
инженер.

Завеждащият

ват отимулативни условия за 
работа на необходимите спе
циалисти, като по-голямо съ
действие окажат и общество 
•но-лолитическите организации.

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ 
ПЕШЕН ХОД

От проведените разговори
ясно личи, че в Автотран
спортното предприятие има 
много нерешени проблеми.
При това обаче то сега ра
боти при най-добри условия 
от основаването си до днес. 
Разполага с модерни автобу
си и камиони, а най-важното, 
че има работа и за едните и 
за другите. Също тана от го
лямо значение е съществу
ването на авторемонтната ра
ботилница, ноято е добре
оборудена, така че в нея мо
гат да се вършат поправни и 
на най-сложени дефекти.

В състава на предприятие
то работи бензостаниция, ко
ято обслужва с гориво и ма
сла моторните возила.

Да споменем, че пътят 
пре Власина е асфалтиран из
цяло, а също и през Весна 
кобила е поставен асфалт от

Реданцмята на вестнин „Братство” на 5 юли органи
зира разговор в Автотранспортното предприятие в Босиле
град-

Целта на този разговор бе ноннретно и обстойно да 
се посочат проблемите в светлината на Проентозанона за 
сдружения труд, ноито вече дълго време спъват по-успеш
ния ход на тази най-стара босилеградсна стопанска орга
низация.

машинно-строителен

УСфинансово- 
счетоводотвената олужба в 
подал писмена остовна, мое
то е един проблем повече.

В управлението на предпри
ятието няма дипломиран ико- 
номиот, а има само един 
юрист — отажант.

Очебиещи са и последици
те на нерешения докрай кад
ров въпрос за ръководните 
места.

Деловата 1975 година предприятието завърши с де
фицит от 1,65 милиона динара. Същият е изцяло погасен

на сто от личните си доходи със занъснение от два 
месеца.

изтъкна Иван
ООСТ (авторе-— Нашата 

монт) работи без установени 
норми, а и качеството на ус
лугите не е добро. Не сме 
добре организирани за да вър 
шим услуги и на частни ли
ца, което

дотам, че някои работници са 
станали неизпълнитвлни.

— Само в един ден 7 кон- 
дунтори един след друг взеха 
отпуски по болест и по та
къв начин не отидоха на ли- 

Изобщо има група работ-

БЕЗ ЧИСТИ СМЕТКИ 
НЯМА ДЪЛГА ЛЮБОВ ектозаконът 

труд в тази стопансна органи
зация трябва обстойно да се 
изучи от всекиго, за да мо
гат слабостите да се решават 
съгласно предложените в този 
документ решения.

За съжаление с Проектоза
кона работниците още не са 
добре запознати. Това, което 
знаят са научили от средства
та за масова информация. Но

Един от основните неразре- 
проблеми, спъващ успе- 

Автотран-шени
шната работа на 
спортното предприятие, са не
развитите самоуправителни от 
ношения. Предприятието е ус
троено в три основни органи
зации на сдружения труд, 
обаче участниците в разгово
ра посочиха, че конституцион
ното преустройство 
вършено докрай, 
отношения между 
са напълно уточнени и рзгу-

самоуправителните

може да увеличи 
- счита Любенния.

ници, на които не им се иска 
да работят. За това намират 
безброй оправдания, 
следният е отпускът 
лест. Такива 
с по-старите работници — ка
зва Слободан Станоевич.

дохода ни 
Иванов.

Явно в, че без добри над- 
ри не може да се говори за 
добра организация на рабо
тата, за увеличаване произво
дителността на труда и за на 
маляване на разходите.

За решаването на този про
блем нужно е да се създа-

а по- 
по бо-

проблеми няма

не е за- 
Взаимните 
ООСТ не

Последици от лошите само 
управителни отношения са и 
различните материални злоу
потреби. В разговора се из
тъкна, че 
ботници с голяма воля и от- 

застъпват за об

това не е достатъчно.
В. Велинов — Ст. Станков

и нлирани в 
договори и споразумения.

1ВВ1ДИ1Ш1

ИЗ ПЕРСПЕКТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАмнозинството ра-
между

ООСТ търсят точно регулира
не по всички въпроси, а осо
бено на финансово-доходните. 
Ето защо миналата година се

Отношенията говорност се 
щите интереси не предприя
тието. Други обаче, преслед
ват собствен интерес. Случва СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

ВОДЕЩ ОТРАСЪЛВ разговора участвуваха: Иван Саратлийски из- 
р длъжността генерален директор, К“рил ^е- 

предприятието, ДР^» "ов.пълняващ
оргиев, секретар на
завеждащ финансово-счетоводствената транспорт,
чо Николов, ръководител на “^"^ " Гводител 
Любен Иванов, изпълняващ длъжността «
наООСТ -авторемонт, Боян Найденов.главен ^чето- 
водител и член на "®евичР диспечер Рв
по?? ОРГпътнич«ни т^нспорт Боян Зарев, шофьор,

маин! I»В средноорочното развитие 
на Димитровградска община 
важно място св отделя на

не на социалистически сектор 
в селското стопанство. Изно
сеността на наличния маши
нен парк (24 трактори, 6 
комбайни и 15 вършачки) до
стига и до 70 на сто. А с 
такава механизация едва ли 
ще може нещо съществено 
да се мени. Още повече, че 
селскостопанското население 
е възрастно и че единствено 
производството върху проми
шлени основи гараотира ус
пех.

Следва
площите, относно да се съз- 
дадат райони с определен 
вид култури. Челно 
тряб да заеме производство
то на фуражи. А това ще се 
постигне със засяване на 
тревни площи, подобряване 
структурата на пасищата и

* ПРОИЗВОДСТВОТО ВЪРХУ 
ПРОМИШЛЕНИ ОСНОВНИ ГА 
РАНТИРА ВИСОКИ ДОБИВИ 
И ДОХОДИ

селското стопанство, като на 
водещ отрасъл. Обстоятел
ството, че около 60 на сто 
от населението си изнарва 
прехраната именно в селско
то стопанство, налага и по- 
сериозен подход към него.

За съжаление, периодът от 
1971 до 1975 година свиде- 
телствува за количествено на
маляване на селскостопанска
та продукция. Известно оправ
дание за това е, че 70 на 
сто от селскостопанските про 
из в

Същото е и с едрия ро
гат добитък: от 8700, през 
1970 година, добитъкът на
малява на 6220 главни до- 
битън, (6,6 на сто) през 
1975 година.

шосе, например, някои от 
фьорите на товарните намио- 

и по половин година да 
не се обадят в предприятие
то. После се узнае, че стро
ят къщи във Враня, Сурдули- 
ца ... Подобни злоупотреби 
има
спорт. Учудва, че за 
поведение, поради неразвити
те самоуправителни отноше
ния никой не е уволнен.

положение 
има дефи 

динара,
достигна

— авторемонт да 
цит от 900 
въпреки че 
на всички •
(Божилов. _

Също така не са наи-дооре 
компетенциите

нихиляди 
това е дефицит 

Драганказва да се конмплексират
ПЛАНЪТ

и в пътничесния тран- 
такова са на преклонна 

над 60 години. По-
одители 

възраст 1— 
ради редица нерешени соци
ално-битови условия 
младите земеделски произво
дители мигрираха главно в ди 
митровградсната 
ност или

разграничени 
между Централния работниче
ски съвет и работническите 

основните организа-

мястоВ периода от 1976 до 1980 
се предвижда увеличение на 
обществения продукт в сел
ското стопанство оредно го
дишно за 9,8 на сто. Концеп
циите за развитие се обооно- 
вават върху развитието на жи 
вотновъдството. С други ду
ми, очаква се увеличение на 
производството на месо, мля
ко и млечни произведения.

Само е обществения сектор 
трябва да се увеличи броят ха 
на овцете от 5000 на 10000 
глави. В говедовъдството се 
предвижда изграждане на 
кравеферма за 200 нрави и 
угояване на юнци 
глави.

по-съвети в
ции на сдружения труд. 
изказванията се посочи, че 
досега тези самоуправителни 
органи не са проявили пълна 
отговорност и ефикасност в 
самоуправителното решаване.

по-забеле-

В

БЕЗ ДИРЕКТОР И ДРУГИ 
КАДРИ промишле- 

във вътрешността пр.
на страната. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТАКадровият въпрос в 

стопансна организация е набол 
ял. Той бавно се решава, 
при което закъснява необхо
димото съдействие и на об
ществен о-политичеоните орга
низации.

От три месеца насам пред
приятието няма главен дирек
тор. Тази длъжност 
са изпълнявали две лица. На 
обявения конкурс не се оба
дил нито един кандидат, из
пълняващ условията. Наскоро 
конкурсът ще бъде повторен, 
но надали ще се намери щат
но решение.

ООСТ

тази
ПОКАЗАТЕЛИТЕНе са се проявили 

жителна дейност и останали
те самоуправителни органи. 
Наистина, някои от дисципли
нарните комиоии (съществу
ват три) полагат усилия да 
сложат край на недисциплина 
та и материалните и други 
злоупотреби.

— Дисциплинарните коми
сии някого защищават, а ако 
и някого накажат, работничес
кият съвет го освобождава от 
отговорност! — изтъкна Асен 
Анастасов.

Общо са необходими капи
тални вложения от 112 574 
хиляди динара. Източници би- 

били: Републиканският
фонд за насърчаване разви
тието на изостаналите краи
ща, заеми и кредити, собстве 
ни средства и др.

В тази насока засега се

Цифренните данни твърде 
показателно илюстрират об
щото състояние в селското 
стопанство, 
на царевица от 1970 до 1975 
година е намалено за 11,3 на 
сто, на пшеница за 5,6 на ме
со — 3,9 и на вълна за 4,6 
на сто.

Животновъдният фонд също 
е намалял. През 1970 година 
е имало към 33 хиляди овце, 
донато през 1975 тяхното чи
сло спада на 20 хиляди.

(Производството

досега
1000 действува.

А ако целокупните средства 
може да 

значителен напре
дък на селскостопанското про
изводство в Димитровградска 
община.

МЕРОПРИЯТИЯТА се осъществят 
св очаква

За осъществяване на тези 
необходимо да сецели е

'предприемат мерки за надро- ,
Такива примери има пове

че. Те са влошили трудовата 
дисциплина в предприятието

авторемонт също 
няма ръководител. Тук ръново 
дителите непренъонато се во и техническо оспособява- Ст. Н.
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СЕНОКОС
В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

6000 пити кашкава* 

за износ Да се оспособят 

кооперативните домовеМлекопреработвателният 
пункт в Сенокос, в който та
зи година се преработва мля
кото от Виоок изпълнява ус
пешно плана ои. Досега са 
произведени 6000 пити кашка 
вал, които са готови за износ.

Според изявление на ПЕ
ТЪР ДЖУНИЧ, завеждащ пун

кта в Сенокос тая година на- 
шкавалът е с отлично каче
ство. След .дозвряването” му 
— ще потегли за домашния 
и чуждестранния пазар.

Кооперация „Сточар” разпо 
лага и с около четири вагона 
първокачествено оирене.

През последните три годи
ни производството на кашка
вал във Висока намалява по
ради намаляването броя «а 
овцете.
уоилия през идните години да 
се увеличи броят на овцете

САЛОНИТЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЗА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ, А ОСТАНАЛИТЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ МАГАЗИНИ И ДРУГИ ЦЕЛИ

Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в Бо- 
силепрад обсъди състоянието 
на кооперативните домове в 
селата и предложи мерки за 
оспособяването им.

В Босилеградсна община 
съществуват 10 кооперативни 
домове в селата: Долна Тлъ- 
мино, Бранковци, Брестница,
Райчиловци, Долна Любата,
Горна Любата, Долна Лиоина,
Горна Лиоина, Църнощица, и 
Гложие. Тези обществени 
спради са построени с добро
волен труд от населението пре 
ди повече от 25 години, оба
че грижите за поддържане
то им все досега са твърде 
малки.

Въз основа на предвари
телно извършеният преглед,
Изпълнителния съвет конста
тира, че състоянието на по- 
веч ето кооперативни домове

е твърде лошо. Най-лоши са 
помещенията в кооперативни 
те домове в Брестница, Гор
на Любата, Бранковци и Дол 
на Лиоина. В останалите се
ла, въпреки че сградите на 
кооперативните домове не са 
изцяло довършени, тяхното 
състояние е по-добро.

Засега помещенията на ко
оперативните домове главно 
се ползват за търговски мага
зини и складове. Единствено 
в село Гложие кооперативния 
дом се ползва за работа на 
п одведомств ен ото първон ачал 
но училище и за квартира на 
учителя-

Разглеждайки 
тите за саниране на коопера
тивните домове и за по-ра
ционалното им ползване, Из
пълнителният съвет заключи 
салоните да се предадат на

употреба на общинсната само 
управителна културна об
щност и на местните общно 
сти. След това ще се вложат 
усилия с помощта на тази 
общност залите да се оспо
собят за различни културни 
манифестации в селата. По
точно, да се направи реши
телна крачка в развитието на 
културно-художественото са
модейност в селата.

С останалите помещения 
ще разполага производстве- 
ню-оборотно-услужното • пред
приятие „Босилеград” в Боои 

То ще бъде длъжно

ПОГАНОВО

Какво да се прави 

с малините?
Кооперацията прави

лепрад.
да поеме и съответни грижи 
за саниране и адаптация на 
помещенията в кооперативни 
домове, в които ще се пред 
лагат много търговски магази 
■Ши, поместени сега в частни

И сторията със слабата 
организация на малинобера 
в Поганово се повтаря.

От разговор с председа
теля на местната общност в 
Поганово Еленко Зарков, за
веждащия отдел „Малинопро 
изводство” Григор Иванов и 
повече
виждат главно следните проб 
леми:

въз можн ос-

къщи.
В. В.

производители, се

КАМЕНИЦА— Не е известна цената 
на малините,

— Не е обезпечен амба- Облаците пречат на косачителаж.
И ако първият проблем не 

и преди няколко 
години малинопроизводители 
те от район Поганово преда
доха производството си на 
„открита сметка”, то вторият 
проблем заслужава многостра 
нно обсъждане и предприе
мане на спешни мерни.

И миналата година имаше 
проблеми с амбалажа, но все 
пак, не в такава степен; нак- 
то настоящата. Малиноберът 

още в началото, а амбалаж 
— няма. Изкупчикът на мали 
ните „Куманово” — не е обез 
печил достатъчно амбалаж, 
кооперация „Сточар" не се е 
погрижила навреме този въ
прос да се разреши.

И какво става привечер, ко 
гато започват да пристигат 
хора с кофи с малини? За
дръства се напълно селския 
мегдан пред Културния дом. 
хората остават с часове да 
чакат, за да предадат набра
ните малини. Мнозина не ус
пеят да ги предадат — и ос
тават за следващия ден.

Какво значи това за произ- 
не трябва да

е нов водство ТРАЙКО 
не се очакват големи доби
ви' в производство на пшени
ца и ще бъдат по-малки от 
предвидените — 2800 кгр. по 
хектар.

Кооперацията

МИЛОШЕВ
ЦЕХЪТ НА КООПЕРАЦИЯТА „СТОЧАР” В КАМЕ
НИЦА ПОЛУЧИ ОЩЕ ЕДИН КОМБАЙН. —
СЕ ОЧАКВАТ ГОЛЕМИ ДОБИВИ ОТ ПШЕНИЦА

НЕ

Миналата седмица започна 
носитбата па кооперативните 
ливади във Висок. Поради ло
шото време коситбата е в за
стой. От 250 ха ливади сено
то е събрано само на десе
тина хектара. Обезпечена е 
храна за четири овцеферми. 
Кооперацията прави усилия 
да обезпечи повече храна за

заовцете, тъй като предстои ак
ция за увеличение на броя 
им във Висок. Това е и най- 
важната задача на цеха на 
„Сточар” във Висон.

набави
жътвата във Висок още един 
комбайн. Това ще представ
лява голямо облекчение, тъй 
като има само 42 работника в 
селскостопанското 
ство, докато сезонни работ
ници почти няма.

На снимната: Петър Джушш: 
майстор за производство на 
нашавап

и по този начин продължи с 
производството на прочутия 
старопланински кашкавал.

производ-ВиссжКооперацията във
има 75 ха с пшеница, 18 ха 
ечмик и 50 ха с овес. Спо-

е

ред изявлението на завежда
щия селскостопанско произ- Б. Н.Б. Н.

В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

Делегатска система в метните общности
Тази дай- 

организирана
оценка за досегашните резул 
тати, но и за слабостите в 
дейотвуването на делегатска
та система в общината ще 
даде Общинската скупщина 
на съвместна сесия на трите 
съвета.

система в Босилеградсна об
щина наскоро ще се разиск
ва в делегациите . на местните 
общности, основните и трудо

вите организации, 
мост ще бъде 
от обществено-политическите 

Окончателна

За дейотвуването на сиуп- 
щ-инската сиотема върху деле
гатския принцип >и за осъще
ствяването на организации.делегатскатаводителите 

изтъкваме. Случва се повече 
чакайки МАЛКИ СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕвреме да изгубят, 

на „опашката" да прздадат ма 
отколкото да ги набе- Това са найчзажните заклю

чения «а координационното 
тяло за развитието на деле
гатската система в Босиле
градсна община, чиито члено 
ве се запознаха с анализа за 

област,

Вентилация налините, пчелното гнездорат...
А кан щеше да бъдв ако 

бяха извършенинавреме 
всички подготовки, ако имаше 
достатъчно варели.

Защо не
влага най-то; затоплените и наоитени с 

горни слоеве въздуха, като не могат да 
изляззат навън отгоре, се спущат постепе
нно покрай стените на кошера надолу и 
при това охлаждане парите се осаждат 
1И овлажняват стените и крайните пити. По 
добра е зимната вентилация, ако кошерът 
има пак един, но горен вход: чистият по- 
студен въздух навлиза през него и пада 
на дъното, вследствие на което повдига 
и изтласква пак през горния вход топлия 
и влажен въздух.

състоянието в тази 
изготвен от председателя на 
ОК на ССРН Борис Костади-

Поотояншта обмяна на 
с въгледвуонис и водни пари (а през 
то и затоплен) въздух с чист и богат на 
кислород) а през лятото и по-хладен) въз
дух.

е направено та
ка, че малинопроизводители- 
те да бъдат улеснени — 
ки да може да вземе

да го закара до ма-

наоитения 
лято-

все-
амба-

нов.
В анализа, нойто даде ма

териал за делегациите на об
стойни разисквания, 
място се дава на досегашните 
отношения между делегатите, 
делегациите и самоуправител- 
нате база. Също така се ана
лизира договарянето и сълга- 
суването на 
реси и акции. Посочена е и 
ролята на обществено-полити
ческите организации в разви
тието на делегатската систе
ма и на информирането като 
предусловие за правилно ре
шаване на всички въпроси.

лаж и
линовата градина и вечер да 

готови плодове? главноЗимно време, както и при ниона външ
на температура през нрупите сезони вен- 

гнездото се осъщестява бла-

донара с 
Защо не е подето нищо да 

хората? Лошата 
на малинобера 
ще се отрази

се улеонят 
организация 
сигурно яле 
върху развитието на милопро 
изводството в района м си
гурно ще има отражение на 
отношенията с кооперация 
„Сточар”.,

Малинобер не се организи- 
път и е имало 
направят необ-

тилацията на 
годарен!ие на разликата в относителното 

вътрешния (потопъл) и външния 
I вхо-тегло на

(по-хладен) въздух. Това става през 
ловете на кошера и през вентил а ционии-те 
отвори в корпуса и в покривните мате
риали. При наличност само на долен вход 
и при плътно покриване на гнездото отго
ре зимното вентилираме на кошера е мно
го лошо: чистият, цО по-студон въздух, на
влизал през входа, като потежък, се ра- 
отила по дъното и едва след затоплянето 
му се повдига постепено нагоре в гнездо-

При наличност на два входа (горен и 
долен) студеният пресен въздуха навлиза 
през долния, а затопленият и овлажен из
лиза горния.

взаимните инте-

Добра е вентилацията и само с долен 
вход, ако в покривните материали се оси- 

възможност за излизаното на зато-
ра за пръв 
време да се 
ходимите подготовки. гури 

пленил въздух. в. в.
М. А.
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ФОТОХРОНИНА Специализираните ндадожки организации
: • ■ ■

тук со намира част от Ста
ра планина, Видлич, Гребен, 
Руй, с малко или повече из
вестни върхове и възвише
ния.

Безспорно, ако организацио 
нио се устрои някоя от спе
циализираните младежки орга
низации, не означава, че ще 
заживее веднага пълноценно. 
Необходима ще бъде широка 
-акция, За да се схване същ
ността, а още повече мате
риално да се подкрепи ней
ната дейност. Но не всеки 

■път въпросът опира до мате
риални средства.

Един пример може да илю
стрира това. В димитровград
ската гимназия съществува 
секция на млади биолози, ко
ято през тази учебна година 
постигна завидни резултати. 
Бихме рекли, че това са ,,тео
ретически" резултати, защото 
съвсем малко или почти ни
как не са се наели да проуч
ват, да изследват природата, 
която ги заобикаля. А тяхното 
членуване в секцията на мла
дите биолози и предприемане 
на походи из планината, мо-

ТЕЗИ ДНИ извидничосният 
отряд „Момчил войвода", 
който тачи традициите на Ца- 
рибродския партизански отряд 
„Момчил войвода", мина по 
бойния път на партизанския 
отряд и взе дейно участие 
в тържеството край Сенокос, 
в местността „Изворище". А 
в навечерието на юлските 
празници — 4 и 7 юли — из- 
видниците бяха дейни в пале
нето на юлски огньове по 
околните бърда на Димитров
град.

же да прерасне в създаване 
на планинарско дружество и
ПОД.

Разбира се, това е само ед
но мнение. Формите и начи
ните, изворите на материални 
средства и материалната под 
крепаг ще намерят самите 
членове не дадена организа
ция, ръководството й, младеж 
кото ръководство в общината 
изобщо.

На третото заседание на 
ЦК на СЮК значително мяс
то бе отделено за дейността 
на специализираните младеж 
ни организации. Една от зада 
чите на обществено-политич е- 
ските организации е да съ- 
действуват за организирането 
и създаването на такива орга 
низации, за да за живее мла 
дежта по-пълноценно, правил
но да използва силите, си да 
укрепва социалистическото съ 
знание, всенародната отбрана 
и заздравява физическата си 
издържлиеост.

В това отношение незамени 
ма роля могат да изиграят 
специализираните младежки 
организации. Ст. Н.

С хубави резултати може 
да св похвалят и младежките 
горански бригади, членуващи 
в Движението на младите го- 
рани. През есента на минала
та и пролетта на тази година 
те засадиха 
декара нови борови и акацие
ви гори. С едно дума, превър
наха пустеещи места и голи
ни в ароматни виоонодоходни 
гори.

няколко стотин
В Каменица извидниците спряха пред сградата на ос

новното училище, ноято по време на окупацията нато об- 
щинсно управление бе опожарена оу партизаните на 17 юни 
1944 година. От тази дата фашистната община престана да
работи.

На снимната: Сърбислав Златкович говори на извид- 
ниците за тези славни дни. В Червения кръст младите 

също са доста дейни, въпре
ки че не всички възможнос
ти се ползват и все още изо
става онази масовост, която 
може да се осъществи.

Но като че ли с това се 
изчерпва дейността на дими
тровградската младеж в спе
циализираните младежки орга 
низации. Имаше опит да се 
създаде Фериален съюз, но 
поради редица причини него
вата дейност заглъхна. А ор
ганизирането на отдиха и по
чивката (при наличие на два 
свободни дни през седмица
та) действително трябва да 
станат организирани, целена
сочени и ползотворни.

В Димитровград има почти 
идеални условия за създава
не на Планинарени съюз, тъй 
като отделни райони в общи
ната се числят към високо
планинските райони. Впрочем,

Нц „Изворище”, нрай Сенокос, нъдето бе създаден 
„Момчил войвода" младите се опитаха в стрелба.

Сн. Б. Н.
отрядът

Извидническият отряд „Момчил войвода”

Урд-тстВо
яиетеякДраган АЛЕКСИЧ

КАК НАСТАНАХА КУРОРИТЕ По времето, когато Ко 
лумб открил Америка, 
в Северна Америка жи
веели над един милион 
индианци.

Към края на миналия 
век, поради терора 
белите колонизатори, от 
тях останали 
от 250 хиляди души.

Беше топло лято и въздухът 
толкова горещ, че маслото по 
масите в хотелите се топеше, 
реките се оттеглиха дълбоко 
в коритата си, а хладилниците 
в квартирите с все сила се на 
пъваха да запазят 'продуктите, 
които им бяха доверени от 
собствениците. Всични чадъри

И тъй, не заради горещина
та, от която мнозина избягаха 
колкото заради хладовината, 
която им предлагаше убежи
ще, всички видяха, че по този 
начин може да проведат хуба 
во няколко неделни дни.

Но воично има край. Един 
ден гъсти облаци покриха не 
бето и заваля проливен дъжд, 
сякаш природата искаше да из 
прати на земята всички дъждо 
<вни капки. Хората сгънаха па
латките и одеалата и се при 
браха в къщи и отидоха в 
предприятията. След няколко 
дни живакът в барометрите се 
спусна на нормално ниво и 
всично пан тръпна по старому.

Но'оттогава, като спомен ,на 
ужасните горещини, всяка го 
дина хората същевременно на 
пускат градовете и отиват на 
курорт.'Прекарват няколко при 
ятни дни на почивка в ло-ви 
ооките планини или на песъч 
пия плаж. Воично това поете 
пенно стана навик, на нойто 
всички се подчиняват добро
волно.

бяха разтворени, а вентилато 
рите работеха непрекъснато. 
Студена бира и лимонада чо 
век можеше да набави само 
чрез връзки, а пред магазини 
те, в които можеше да се ку 
пи мално течение или лен ве
трец имаше големи редици. 
Ногато положението стана не 
поносимо хората решиха да се 
отърват от горещината и вои- 
чки дружно тръгнаха да тър 
сят прохлада. Цели колони за 
почнаха да се предвижват към 
близките горички, донато пла
нинските полянки бяха покрити 
от различни одеала, чердже- 
гга и други постилки. Предприя 
тията преустановиха работа, 
по улиците отвреме-навреме 
се движеха коли, а опециали 
зираните служби работеха са 
мо от десет вечерта до пет 
сутринта.

по-малко

Под сянната на едно дърво, 
нъдето няколко души се под 
олониха, беше много приятно. 
Да се излежаваш в природата 
и си почиваш на чист въздух 
беше по-хубаво от онова, пое
то предлагаха техните работни 
места.

В нашия век броят 
жители в Северна Америка 
личи до 500 000 души.

на червенокожите 
отново се уве-

3. Манов (Смиловци) БУКЕТ (Пр. Р. Т.)
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ПРОЯВИ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙЦИ СТО УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНИ
ТЕ УЧИЛИЩА В СУРДУЛИШ- 
КА ОБЩИНАС високо майсторско 

изпълнение
АКЦЕНТИ

ЛЕТУВАХА НА
МОРЕТО

™^пСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ В КРАЙГРАНИЧ
НОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ТАНЦОВИЯ СЪ
СТАВ, ПЕВЧЕСКИТЕ ГРУПИ И СОЛИСТИТЕ

Самодейното културно-худо
жествено дружество нъм. Кул 
турния център в Димитров
град неведнаж е поднасяло 
приятни изненади ( на Дими
тров градчан и. С културно-ху
дожествените си изпълнения 
е града, на различни фести
вали и състезания, в рамките 
на крайграничното сътрудниче 
ство с общините от НР Бъл
гария, димитровградските са
модейци по безспорен начин 
доказаха, че са завоювали 
високи върхове в самодей
ността.

А във всички видове само
дейност - 
и музика
ло 150 души. Това са предим
но млади хора, ученици на 
гимназията или млади произ
водители от димитровградска
та промишленост. Те трупат 
богат опит, придобиват профе
сионално умение, а с това си 
отварят вратата за още по- 
високи постижения.

Потърсят ли се корените 
на успеха на димитровград
ските самодейци, ще се стиг
не до извода, че те са дъл
боко в съзнанието на култур
ните дейци и радетели, в от
говорните по самодейност.
Младите вече с години наред 
правилно се насочват, оказва 
им се необходимата подкре
па, а се правят и усилия да 
се създадат
предпоставки за тяхната изя-

Две групи по 50 ученици 
от основните училища в Сур- 
дулишка община летуваха по 
15 дни в летовището в Бао- 
шич на Адриатичеоко море. 
Първата трупа беше от основ
ното училище ,,Йован Йова- 
нович — Змай" в Сурдулица, 
а втората — от останалите 
основни училища е Сурдулиш- 
ка община. Летуваха .предим
но деца на по-бедни родите
ли, ноито показаха по-добър 
успех в училището.

Разноските за летуването на 
учениците, пое Общинската 
самоуправителна общност по 
пряка детска защита в Сур
дулица.

но и още нащо ■ ■ ■
редни. Димитровград вече це 
ли 15 години сътрудничи с 
Драгоман, Сл::сница и Годеч 
от НР България. И с трите 
градове прави разменни посе
щения и гостувания с тетрал 
ни, културно-художествени и 
музикални програми.

През последните години те 
редовно участвуват в смесе
ните 'музикални програми на 
граничните събори или пък 
самостоятелно изпълняват та
кива програми, когато съ
борът се провежда в Дими
тровград. Неотдавнашното им 
представяне на събора край 
с. Долни Криводол още вед- 
наж потвърди тяхното високо 
майстороко изпълнение и въз 
можностите, които в себе си 
имат.

По традиция самодейците 
през лятото се представят 
пред свойте съграждани със 
сатирично-музикална 
ма-представление 
лято"; След качественото им 
представяне на събора на 
крайграничното население в 
Д. Криводол, с интерес се 
очаква кога ще започне под
готовката на „Прокисло лято". 
С други думи, музиналната 
част на тази програма, така 
да се наже, е „готова” и ос
тава да се подготви сатирич
ната.

А това ще бъде още едно 
хубаво представяне и поддър 
жзне на традицията, която ди 
митровградчани уважават.

В заключение бихме казали: обент 
теката в културното развитие на дадена среда. Сама
та библиотека ^неведнаж сме нарекли: „ценно култур
но съкровище", „разсадник на култура”, ,;извор на, 
знания" и подобно. Всеизвестно е, че тя незаменимо 
въздействува за духовното 
кото възпитание, оообено на подрастващото поколе
ние.

се построя-

извисяване и естетичес-

Най-младите — ученици на ооновното училище 
и гимназията — са приблизително 90 на сто от чита
телския състав .в димитровградската библиотека. Сега, 
когато са на ваканция и когато учебните занятия не 
им отнемат свободното време — могат да прочетат 
няноя книжка от художествената литература.

За съжал енМ. В. ие, ако искат да направят това — 
едва ли ще могат! Вече няколко месеца, поради из
граждане на пристройка за нуждите на библиотеката 
трудно може да се вземе за прочит желаната книга.

Тези дни пристройката на библиотената е за
вършена. Необходимостта от разширяване на библио
течните помещения отдавна беше налице. С около 
300 хиляди динара, отпуснати от Републиканската кул
турна общност, проблемът за библиотечните помеще- . 
ния най-сетне се снема от дневен ред за по-дълго 
време. И това е хубаво!

Лошото обаче е, че не само библиотечните по
мещения опъват правилното и пълноценното функцио
ниране на димитровградската библиотека. В настоя
щия момент книгите се изтръсват от прахта и отново 
се връщат в старите полици. И тъкмо проблемът за 
полици изпъква с най-голямата си острота. Защото не 
за всички вече набавени книги има място по поли
ците. А след тоя проблем, ,на вратата хлопа проб
лемът за библиотекари. Сегашният един-единствен 
библиотекар едва ли ще смогне дори и частично да 
задоволи желанията на всички читатели. Още по-мал
ко, ще може да развива библиотечната дейност спо
ред съвременните изисквания. Следователно, комплек
сът библиотечни проблеми е по-широк.

Време е библиотечното дело в Димитровградска 
община да се разгледа на авторитетно равнище. Об- 
щинсната културна общност, има. струва ни се, пър
востепенна задача да запознае обществеността с про
блемите на тази дейност. И не само да запознае, а 
съвместно с останалите обществено-политически фак
тори, с организациите на сдружения труд и остана
лите структури, да потърси най-целесъобразни ре
шения.

ДИМИТРОВГРАДтеатър, фолклор
участвуват око- Из раждане на 

ученически стол
Скупщината на самоуправи 

телната общност на интереси 
те по пряка детска защита ^а 
последното ои събрание прие 
решение да преведе на оонов 
ното училище „Моша Пияде"

, в Димитровград сума от 1,24 
милиона динара. Средствата 

| ще се използват за построява 
! не и обзавеждане на учениче 

ски стол при училището.
| Средствата съвместно обез 

печават Републиканската общ 
ност по пряка детска защита 
— един милион, и Общинска 
та общност по пряка детсна за 
щита — 240 хиляди динара.

Построяването >йа учениче
ския стол ще бъде доверено 
на строителното предприятие 
„Градня” в Димитроврад.

Същевременно Общинската 
общност по пряка детска защи 
та отделя по 800 динара за 
летуване на деца. Група от 
120 ученици на основните учи 
лища ще прекарат по 15 дни 
е градчето Рисань на Адриати 
ческото море. За 50 от тях 
Общността по пряна детсна 
защита поема пълните разхо 
ди, а за останалите поема раз 
ходите от 25 до 50 на сто-.

Ст. Н.

програ-
„Прокисло

материалните

ва.
Ето защо в крайгранично

то сътрудничество, само да 
речем, резултатите са извън- Ст. Н.

Отделението на Историческия архив 

в Пирот получи нови помещения
В заключение бихме казали: обект се построя

ва. Но правилно отношение към дадена дейност се 
изгражда с дълготраен и упорит труд. Още по-труд
но се разбиват закостенели схващания. Ето защо, е 
необходима съгласувана дейност на всички фактори, 
заинтересовани за решаването на належащите пробле
ми на библиотечното дело.

след освобождението на Ди
митровград там се пазят мно 
го материали отпреди войната. 
Най-богати са „фондовете” от 
областта на учебното дело.

Б. Н.

Въпросът за помещения От 
дела на Историческия архив в 
Пирот е разрешен. Общинсна 
та скупщина в Пирот отпусна 
на Архива за трайно ползване 
Сградата на известното кафе
не „Бела мачка”.

Адаптацията, която извърши 
професионалната служба на 
Историческия архив от Ниш, 
са завършени и архива е пре 
селен в новите 
Тези дни са отпуснати и пари 
за вътрешно уреждане. Нанто 
ни каза ОЛГА ЧИРИЧ, завеж 
дащ архивския Отдел в Пирот, 
сега предстоят важни работи 
за подреждане на архива.

Ст. Н.
«V

БЕЗ СИЛАТА НА АРГУМЕНТАОБЗОР

помещения. В да отдели немалката сума от 4,5 милиона динара за ка
питаловложения .

В Димитровград твърде много и от доста отдавна 
се говори за създаване на музейна сбирка нъм Културния 
център. В мазето >на центъра, далеч от очите на хората, 
лежат ценни реликви и веществени предмети за богатото 
културно минало на Димитровград. А в средносрочното ра
звитие на общината — нито думичка кога това богатство 
ще отане достъпно на хората, относно може ли и нак да 
се разреши въпроса за музей в града.

Библиотечната м-режа, а и самата библиотека в гра
да, въпреки че получи помещения, все още се нуждае от 
средства, за да се издигне на необходимото равнище. Биб
лиотечната пък мрежа е закелявела — има само два биб
лиотечни пункта. А вече години наред желюшани и нусо- 
вранци упорито търсят да се открият пуннтове и в техните 
(села.

плана ло оредноорочно развитие на културата в 
Димитровградска община е внесено, че в период от 1976 до 
1980 година Сс цел да се създадат по-благоприятни условия 
за културна дейност) ще са необходими капиталовложения 
от 4,5 милиона динара. Предвижда се поправката на Кул
турния център (над 2,8 милиона), създаване на художе
ствена галерия край Погановски манастир (650 хиляди ди
нара) и поправката на салоните културни домове (над 1 
милион динара).

Безспорно е, че по-нататъшното 
изисква капиталовложения

Отделът на Историческия ар 
Пирот има 180 фондове,хив в

а 18 вен е по-богат дори и от 
Архива в Ниш. Материалите 
досега не са ползвани поради 
липса на помещения и специ 
алисти. В новите помещения 

ползваема 
500 м2, библи

културно развитие 
и че занапред трябва да се от- 

по-нови форми на културна изява. При това в нул-криват все
турния живот на Димитровградска община по-важно място 
трябва да заемат непосредствените производители, ноито 
нанто се посочва в обществения план за оредноорочно раз

на общината, ще трябва да осигурят половината от
Архивът ще има 
повърхнина от

помещения за изложби вити е
предвидените капитал овложония.

-Някои данни, изнеоени в плана по оредноорочно раз
витие, говорят За добри резултати в отделни дейности — 
с над 150 членове-самодейци културно-художественото дру
жество и самодейният театър бележат ежегодно завидна 
активност, подвижното кино дава около 180 кинопредставле-

Нямаме намерение да изреждаме тук културните по
требности на общината. Те са известни отдавна, а за ре
шението на някои от тях има и хубави, конкретни предло-

отека,
и работни помещения за посе
тители.

жения.
Следователно, в оредноорочната програма за културно 

развитие, е трябвало те да намерят място, да се премери 
действителната материална мощ на общината и съобразно 
на това да се планират капиталовложенията. Инан остава 
се с впечатление, че това е програма на желания, а не и 
на действителните възможности на общината.

Тази културна институция щв 
значение за Диима огромно 

митровград и общината, защо 
то гРлям брой „фондове от 
Димитровградско се намират 

този архив. По

ния и пр.
Струва ни се, че доота не аргументира но се посочва 

необходимостта от капиталовложения. Известно е, че без 
създаване на материални предпоставки, трудно може да се 
очакват някои по-забележителни резултати. Но и без дос- 

обоснование, още по-трудно някой ще се съгласив състава на 
край архивните

Ст. Н.татъчноматериали
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ЗАНАПРЕД - ПО-ДОБРА 

ЗАЩИТА НА БОЙЦИТЕИНФОРМАТОР*!
Председателството на Репу- .помощ на .изнемощели бойци, 

блинанския съвет ш Съюза Тана също ще се разисква и 
на бойците в СР Сърбия об- за въвеждането на някои об
сади на заседанието си от лакчения, за живущите по
2 юли т. г. някои антуал-ни градовете бойци, за членове-
въпроси от областта на защи- те ма семействата си. За во-
тата на бойците, военните ин- енните .инвалиди и членовете
валиди, манто и семействата ма семействата ма загинали
ма загинали в Народоосвободи бойци ща се повиши броя на
телната .война бойци. местата в домовете за стари

В разискванията за .матери- и .изнемощели лица.
ал.ното положение на бойците Посочено бе също, че бав

но се разрешават жилищните 
■проблеми на бойците като бе 
прието заключение на този 
въпрос занапред да >се обър
не по-сериозно внимание и 
да се ускори изграждането 
на жилища за бойци.

па самоунр&внтслната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

*

Как да се намаляват профе 

сионалните заболявалия?
— предложени редица меро
приятия, които наскоро иде 
бъдат внесени на обсъждане 
в съответни съвети ма Скуп
щината на ОР Сърбия. Пред
ложено е да се въведе пра- 
.во на добавки за гледане иТези дни ръководството на 

обществено-политическите ор 
ганизации и на Общинската 
скупщина в Босилеград води 
разговор с подпредседателя ма 
Стопанската камара на СР Сър 
бия ДЖУКА ЙОВАНИЧ 
връзка с възможностите за 
по-интензивно стопанско разви 
тие на Босилеградска община.

К
Изхождайки от най-голямата 

възможност, която предлага ак 
тивизирането «а фосфатната 
мина в Лиоина, Йованович 
заяви, че откриването на този

важен стопански обект е вне 
сено в самоу.правителния дого 
вор.на републиките и автоном
ните области. С.оглед на този 
факт в най-скоро време ще 
се открие тази единствена ми 
на в Югославия.

По въпроса за експлоатация 
та ,на олово-цишовите 
жи в Караманица, подпреседа 
телят на Републиканската сто 
ланска камара каза, че с ми 
ния комбинат „Трепча" от Ко 
совска Митровица ще се на 
прави договор за ускоряване 
на геоложките

като едно от условията за от 
кривене на тази мина.

След това бооилеградскито 
ръководители разговаряха и с 
.председателя на стопанската 
камара в Белград Д-Р МИО- 
ДРАГ ТРАЙКОВИЧ. Обсъдени 
бяха възможностите за откри 
ване на промишлен цех в Бо 
силепрадска община с помощ 
та на някоя белградска стопан 
ска организация. Цехът би фи 
наноирал 
фонд за развитие на стопан- 
сни изостаналите краища.

ВЪЗВАНИЕ НА НООРДИНАЦИОННИЯ НОМИТЕТ КЪМ СЪ 
КОЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРНЮ

ДА ПОМОГНЕМ НА 

ПОСТРАДАЛИТЕ КРАИЩА!
ВЪВ

зале

Републиканоният На пострадалите от земе
тресения и наводнения краи
ща в нашата страна още е 
необходима .помощ. Поради 
това Червеният нръст, трудо
вите и другите организации 
и гражданите, в границите на 
своите възможности, и зана
пред трябва да оказват по
мощ на населението <в гранич- зо. 
ните области в Социалистиче
ска републина Словения, кое
то претърпя големи загуби от 
земетресение и ма пострада
лите от маводнения краища в 
Ооци а л истич е ск а 
Сърбия и автономните облас 
ти Косово и войводина.

и трудещи се към солидар
ност с 'пострадалите краища. 
Координационният комитет е 
оценил, че досегашната соли
дарност в такива случаи е би
ла ма високо равнище и бла
годарение ма нея 
ствията от подобни природни 
бедствия са премахвани бър-

В. В.изследвания,

лослед-ЗВОНЦИ

ПОМОЩ ЗА НОВАТАБЕЛЕЖКА
Последствията от последни

те природни бедствия в Сло
вения и Сърбия с автономни- 
ните области Косово и Вой
водина са от такива размери, 
че се налага най-широка со
лидарност на населението от 
цялата страна.

БОЛНИЦАЕДНА република

СЛУЖБА 

ЗА ПОВЕЧЕ 

ОБЩНОСТИ

Имайки пред вид значение
то на тази хуманна акция ин
валидите по труда от Звонски 
район са дали своя скромен 
принос.

И клонът на Съюза на 
трудовите инвалиди от Звон- 
ци се включи в акцията за 
изграждане на нова болница 
в град Пирот. Тези дни е из
пратил 100 хиляди динара на 
Здравния дом е Пирот.

Това възвание отправи Ко- 
комитет къмординационният 

Председателството на Съюз
ната конференция на Социа
листическия съюз в Югосла-

Координацион ният 
подчертава, че подобни нес
годи ни задължават занапред 
да развиваме още 'повече си
стемата ма обществена само
защита по трудови организа
ции и местни общности.

Наближава 26 юли — Деня 
на солидарността. Това ще бъ
де удобен момент за органи
зиране на разни акции по съ
биране
ния, не само за 'пострадали
те краища, но и за създава
не не резерви за евенуални 
природни бедствия в бъдеще.

комитет

Ил. Миланов вия, призовавайки гражданите

ВреднитеВ областта на социал
ната защита в Димитров
градска община през из- 
тенлата година не са по
стигнати очакваните ре
зултати между другото и 
поради липсата на про
фесионална служба.

Тази констатация е из
несена в отчета за рабо
тата на скупщината през 
изтеклата година.

-Сигурно е, че този въ
прос е задал много нево
ли на общността. Подоб
ни проблеми измъчват и 
други самоуправителни 
общности на интересите 
в общината. Обаче нали
це е и факта, че различ
ните общности мално 
трудно се сдружават. Ня- 
нак с боязън се гледа на 
това да речем да се съз
даде една обща профе
сионална служба за пове 
че общности на интере
сите. А тя може би Щв

дцямаактЕми
последствия от алкохола

Ш1ШШ

на самопожертвова-

ВРЪЗКАТА между употребата на ал
кохолни напитки и стомашно-чревни за
болявания нато остри и хронични гастри
ти, черноробнм увреждания и панкреатити 
е добре позната. Алкохолът действува 
пряко токсично върху лигавицата на сто
маха и червата, върху паннреаоните и 
чернодробните клетки. Той води до га
стрит не само при хронична употреба, .но 
и след еднократно напиване. Кръвоизли
вите са често явление. Те са израз на 
хеморалгичен гастрит, който настъпва не
посредствено след напиване.

Отдавна е известно увреждането на 
черния дроб от алкохола. Различават се 
мяколко форми: остър алкохолен хепатит, 
хроничен и алкохолна цироза. Проявите 
в тези случаи са тежест и болна в дяс
ното подребрие, горчив вкус в устата, 
понякога треска, която е свързана с на
рушения в метаболизма на самата чер
нодробна клетка. При активна алкохолна 
коноумация — повече от 10 години, и при 
недостатъчно белтъчно хранене — може 
да се стигне до масово разяждане на 
черния дроб и впоследствие да се развие 
цироза. Според статистически данни тя 
се наблюдава от 10 до 30 на сто мри хро
нични алкохолици. Доказана е и връзката 
между алкохола и възпалителните заболя
валия на задстомашната жлеза 
нреаса. Около 60 на сто от хроничните 
панкреатити са предизвинани от алкохола, 
особено при мъжете. Обикновено те на
стъпват след 5—10-годишна употреба на 
спиртни .напитки и засягат сравнително 
младата възраст, между 20—45 години. 
Освен редовната употреба на алкохол до 
панкреатити водят и изпиванията при бан
кети, семейни тържества или просто ве
село прекарване на почивния ден.

БЕДНАТА на белтъчини и богата на 
мазнини храна играе също роля за на

стъпване на хроничен алнохолен панкреа- 
тит. Проявите при това заболяване са по
стоянни болки или „болнови кризи” в ко
рема, общо лошо хранене, отслабване на 
теглото. До 22 на сто от заболелите мо
гат да получат впоследствие захарен диа
бет. Тези стомашно-чревни заболявания 
се отразяват обикновено на целия орга
низъм, нато го отслабват и правят пода
тлив ,на инфекции.

Тези сериозни заболявания на сто
машно-чревния тракт под въздействие на 
алкохола са обратими и лечими. Разбира 
се, най-важното условие е абсолютното 
пренъоване на консумация на алкохол.

Ори тежко изявените случаи се на
лага болнично лечение с подходящ хиги
енно-диетичен режим, включване на пъл
ноценни белтъчини като незамразено ме. 
со, мляко, извара, обикновено изниснато 
сирене, нетлъста 
мазнините. Предписва се и абсолютен по
стел ен режим, а при по-леките — правил
но редуване на постелен режим и леки 
разходки или физичеоки труд. Подходящо 
е лечението с витамини от групата „С” 
и „В” комплекс, а при нужда — 
биотици и панкреасни ферменти.

СЛЕД овладяване на острите симпто
ми на заболяванията по препоръча 
кукащия лекар може да се проведе под
ходящо балнеосанаториално лечение. И 
като .най-сигурно и добро средство се 
препоръчва абсолютно въздържане от 
употребата на алкохол, особено при под
растващите и хората в младата възраст.

Алкохолът се забранява и при хора, 
страдащи от остри и хронични гастрити, 
от язвено заболяване на стомаха и два
надесетопръстника, преболелите вирусен 
хепатит и панреатит. Не бива , да се за
бравя, че доброто настроение идва 
брото здраве.

М.

ЗАЩИТАТА НА ЧОВЕШКАТА 
СРЕДА

СЕРИОЗНИ
МЕРОПРИЯТИЯ

Съветът за защита на чо
вешката среда към Съюзния
изпълнителен 
славил обсъди въпроса по за
щитата на човешката 
в светлината на разпоредби
те на Проектозакона за сдру
жения труд. Бе констатирано, 
че с .новите законопредписа- 
ния се създават блапоприят-' 

условия за самоуправител- 
но разрешаване на този въ
прос.

е и по-евтина и по-орга- 
низирана и ще спомог
не те по-добре да изпъл 
няват своите задълже
ния.

риба и намаление на
съвет в Юго-

средаВсе още бавно вървим 
в тази насона, манар че 
нуждата от обединяване 
и сдружаване В'нянои об
ласти, нанто например в 
областта на предучилищ
ното и основно образова
ние е в течение и обе
щава хубави резултати.

Защо и другите общ
ности на интересите не ! 
потърсят съвместно ре
шение за няиои пробле
ми?

с анти-

на ле нипан-

Предложено бе, 
и в П.роентазако-на

също така,
за сдру

жения труд да се внесе .пред
ложението занапред развитие
то на технологията и нововъ
веденията да

;

М. А. !
се «съгласуват 

•на човещкатасъс защигга 
Лреда.

с до-Д-р м. к.
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' 1
ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ

ОБЕКТИ

МЕМОРИАЛЕН ТУРНИР ПО М АЛЪК ФУТБОЛЯН
„АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ-АЦА“.V.

ПЕРСПЕНТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ФИЗКУЛТУРАТА
ТУРНИРА ЮЛИ °Е П0ДАВАТ рАЯВЛЕНИя ЗА УЧАСТИЕ В

По почин на Общинската кон 
ференция на Съюза на соци 
алиспическата младеж в Дими 
тровпрад и димитровградските 
студенти и тази година *през 
юли ще се състои мемориал 
мият турнир по малък футбол 
— „Александър Пейчев — 
Аца". В тазгодишното органи 
зиране дейно участвува Само 
управителната общност на ин 
тересите по физическа култура.

Тазгодишният — девети по 
ред — мемориален турнир по

малък футбол „Александър Пе 
йчев — Аца” ще започне на 
23 юли. До 20 юли при секре 
таря на Самоуправителната об 
щност по физическа култура 
се подават заявления за уча 
стие в турнира.

Интересът за турнира е го
лям не само в града, но м в 
околните села. Дори и някои 
села от Пиротсна община из 
разяват желание да участвуват 
в състезанията.

У :
|Една от съществените 

поставки за развитието на фи 
зичеоката култура и спорта в 
Дими троил ра ден а община 
здаването на организационни 
и материални условия. Масова 
та физичесна култура, 
новителната и спортна дейност 
занапред трябва да обхванат 
всички основни и сложни ор 
ганизации на сдружения труд, 
мест ите общности — в града 
и на село, училищата и пр.

Сегашното 
стотната база

пред
Според проектосметната до 

кументация за построяването 
на тези обекти ще са необхо 
дими капиталовложения от око 
лю осем милиона динара. Пред 
вижда се чрез местни извори
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да се обезпечат половината
От средствата, а другата поло 
вина да отдели Републиканска 
та общност 'по физическа 
тура.

е съ
кул

възста Ст. Н. Ст. Н.
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И в борбата с цигулкаСРЕЩИ
състояние на

игрища и 
други спортни съоръжения — 
о недостатъчна. Дори налични 
те обекти не се поддържат, 
кгкто трябва, а много от тях 
е-» г.ъв фаза на доизграждане. 
Ст- сто се отнася и за Спор 
т "‘я център в Димитровград, 
който все още напълно не е 
изграден.

Впоследствие — твърде ма
лък брой трудещи се, а осо 
бено младежи, спортуват.

Благодарение на учредена
та Самоуправителна общност 
по физическа култура засега 
се поддържа дейността на 
..представителния” спорт: фут 
бол и баскетбол. Спортната 
стрелба също постига добри 
резултати, но в рамките на об 
шината.

По повод Деня на младостта 
се изпълняват масови гимна 
етически упражнения, ноето 
свидетелствува за богати и не 
изчерпаеми възможности за 
развитието на атлетиката. Ос 
вен редовните състезания по 
футбол и баскетбол, през годи 
ната по почин на една или 
друга организация се органи 
зират различни турнири по 
малък футбол, тенис на маса 
и пр. А работническите спорт 
ни игри красноречиво потвър 
ждават за извънредни възмож 
нооти за развитието на физи
ческата култура сред труде-

А
но в Димитровград 

попитате за ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ 
или ще ви изпратят при друг 
човек или няма да знаят да 
ви нажат кой е. Но ако опо- 
менете партизанското му име 
— „ГАГА", тогава бъдете си-

ята му. Той е един от бор
ците на Първа царибродска 
бригада. Участвувал в борби- 

освобождението на 
Ниш, в битката на Остро ко
пие. А сетне: Прищина, Ра- 
шка, Нови Пазар, Сйеница. 
Минал и през

дил. Участвувал е и в първа
та следвоенна трудова акция 
— изграждането на ж. п. — 
линиягга Бръчно — Бановичи. 
Това ни разказаха другарите

— ... Като „първа цигул
ка” в Димитровград. Да, това 
съм аз. И всичко свиря. От 
класическа музика — до на
родна. Но не минаваше вечер 
без ..На хубавия син Дунав” 
от Щраус и моята песен „Ва- 
со Джувалео”, която сам съм 
компонирал. И знаеш какво 
става тогава, вино се точи и 
пие, чаши се чупят, а Гага 
свири, увеселява хората...

Днес Георгиев работи в 
ООСТ „Тигър” в Димитров
град, в металообработоващия 
цех. Работи в цеха за опа
ковка на готови стоки. По
лучава към 2000 динара на 
месеца. И свири. Всянъде, къ- 
дето хората желаят да им бъ
де весело викат „Гага", а 
той не отказва.

Като свири на другите — и 
себе си увеселява ...

те за

му.
— А бе то, че ои спомням, 

опомням си. Бях на бригада 
на Власина, Железник, Бежа- 
ния, Севойно ... Ей, спомняш 
ли си за Сува Морава? Там 
ни беше комендант оня чер
ния от Верзар, тогава останах 
две смени. През втората са
мо свирех. Нали си спомняш.

опожарените

Ей, па ти не си бил, бе. Ти 
ои бил тогава малък. А, че 
свирех тогава. И това с бяла 
риза. Ленко ми я даде (Йе-
ленко Виданович — препода
вател в основното училище в 
Димитровград). Свирех тогава 
Моцарт, а онази студентка 
от Белград играеше ли. иг
раеше ...

И така, „Гага” работел и 
свирел. А от 1958 до 1969 сви
ри в „Балкан”...Васил Георгиев — Гага А. Д.

села на Санджан. Изпитал во
енните ужаси. В Горно и Дол 
но Гонье, с другарите от си 
от цаетта пленил от неприя
теля 11 коне. И пазил се 
„Гага” от свистящите куршу
ми. А щом престанали да 
„овирят куршумите” започвал 
той, на цигулката си. „По-ле- 
оно ми беше нато овирзх на 
цигулката, и на мен и на дру 
гарите ми, отнолното когато 
свистеха куршумите”. И така 
все до окончателната победа.

След освобождението Геор 
ги е в продължил да работи. 
Оставил пушката и взел ло
пата и търнокоп и дейно се 
включил в обновата на стра
ната. Само цигулката му ос
танала същата...

Не се спомня вече колко 
пъти и къде е бил на брига
да. Ни сигурно, че не по- 
малко от четири пъти е хо-

гурни, че всеки го знае.
Канто ни каза, роден е в 

Димитровград преди 52 годи 
ни. Не се съмняваме в това, 
но „Гага” изглежда много по- 
млад. Той е твърде интере
сен събеседнин. Но да бъдем 
откровени, а той ще ни из
вини за това, много работи е 
обърнал, тана че 
трябваше да питаме и други 
хора. В едно обаче беше си
гурен ...

л шяо

щите се.
За да привлече физическата 

култура децата, учащите се 
трудещите се и останалите 
граждани, за да се създат ус 
ловия за масово спортуване и 
възстановителни почивки — 
в ^редносоочната програма по 
обществено и стопанско разви 
тие на Димитровградска обши 
на до 1980 година се лоедвиж 
да доизграждането на Спортния 
център. В неговия състав щв 
влезнат: спортна зала за 1500 
посетители, универсални рпор 
тни плошадни за малките спор 
тове. доизгоаждане на футбол 

хзндбалното и баскетбол 
ното игрише и построяване на 
плувен басейн.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО за автобусите
за някои

Тръгват м Пират вЗанимават ат Пират- в
Балград 
Чим

6,45 и 14,40 Белград 
5 *0 «.00. «.40, 10.30 Ниш 

14,40. 16Л Н 1В.30

10.00 и 14,11 
630,10,10. 13,10, 11.30. 

14,00. 1730. НИ и 31.00 
14,10 
11.30

Г.00. 14.30, 16Л

— Не, н© съм ходил на 
училище. Нямаше време. Тряб 
ваше да с© изкарва хляба ... 
От дванадесет години започ
на да работя. Да овиря на

Крагуааац
Скопие

1.00Крагуааац 
Снопма
Л©сковац 
Зайчар 
Кнлжааац 
Звонсма бака

7.00
6А5, 7,00 и 12.00 Ласноаац 

13.30
4.30, 13,30 и 15,46 Кнлжааац 

4,30 и 15,30 Звом. бама

цигулка ...
Свирел „Гага” по сватби, 

ув>еселния. Свирел по ресто
ранти и кръчми. Свири и се
га, и то хубаво свири. С осо
бен чар. Има и много други 
интересни данни от биолрафи-

ЗаАчар 440
4,00, МО и 12.00

4И и 16,41
Велика Бонинца

7.00 9ДЮ, 12.00, 13,00 м 16,00 
Бвбушнмца

7,00, 9.00. 10,41, 12,00 13,00 
15.30, 16,00, 13,00 30,00

5/41 Велико Бонимца
13,00. 1140 и 11.30

7Л. 11Л.
ЙОТО,

4,30, 5,00 5.45 Бабушнмце 5.00. 1,41, 6 60 
1,11, 10,00, 12,10, 14,11, 11Л 
11Л. 17,00. 17Л. 16Лн

4Л14 ДО
15 ДО Добиващи

100,00 14ДО Т. Одароацй
5.00 11,15 В. ЛуммАа

БЕЗ БАСЕЙН одоД0ДА ЦАНА ДоАммнцм 
Т. Одороа/м 
Вита Лумни*
Нишор 5,00. 12,00, 10,10, Ю.Ю Ншиор

■до и иде
е де « юдо

0Д0, 12,40, 1ТД0 ЮДО

& дил/иФРоВ- 
_ ГРЯЛ/ _

от 0,00 до 22,00 от 0Д0 до 22ДО
Димитроогрод н* воомм чк Димитровград м йони чм 

от 0,00 до 22,00 от 0,00 до 22,00
4Д0, 0,00. 0,00 12,00 Твмсм* 0,10, 7ДО, 0Д0. ЮДО 

14,10, 10,00. 20.10. 22.10 ЮДО. ЮДО. 1ТД0, «1Д0, ЖМ 
6м. оадо 4.30, ОДО, ,7,10 Вад, омо 0,10, 0,40, 7Л0, ОДО

0Д0. 11 ДО, 12,10, 14.10 11Д0, 11,00, ЮДО. ЮДО, 1ТД0,
ЮДО, 17,00. ЮДО, 21,10, 22,10 ЮДО 11Д0. 2*ДО

— 4ДО, ОДО, ЮДО Държим 0,10, ОДО, ЮДО
14.10, ЮДО. 22.11 юдо, юдо и до

Йшкжц, ОДО. ЮДОЯмадиц* 7ДО. ЮДО
Сиои ОДО, 000. ЮДО, ЮДО, Суиадо 0,10, 7ДО. 10.11. ЮДО 

ОДО. 14,10 Пммц 0.Ю, ЮДО
ОДО. ОДО М. Надпит «ДО. 0Д0,

Падададц
ю.ю. юдо мдоЮДО, 14.10. ЮДО
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Малка викторина

РОДИНАТА СИ?ПОЗНАВАМЕ ЛИ
Благодарим иа читателите, у- 

частвували във викторината. Бла
годарим и на ония, които ни из
пратиха полезни предложения и за
бележки.

За есен готвим нова занимател
на игра с нови награди.

Привършваме нашата зани
мателна игра „ПОЗНАВАМЕ ЛИ 
СВОЯТА РОДИНА?” Днес обиарод 
ваме резултатите от последното те
глене, а в следващия брой — ре
зултатите от тегленето, в което у- 
частвуват купончетата от всички 
серии.ПОЙДО № ОДМОР

Кико друЬи човеци и я реши да идем 
на одмор. Омързе ми да седим целу зиму 
и пролет и лето и йесен у село да се рас- 
правям със стоку и гледам по облацити че 
буде ли дъж и град. Реши да идем на од- 
мор. Реко: айде бре бабо, щом ти нечеш, 
да идем сам на море.

Погледа — имал сам бесплатну карту 
за воз По новуту линию Белград — Бар. 
Че отидем реко до Белград, че седнем у 
воз ко човек та да видим и пругуту и мо
рето. Че се по избаням и че се върнем у 
Село.

СЪОБЩЕНИЕ
Вече са изпратени наградите от купонче № 4

на
— Защо боядисваш едната 

страна на колата си със зе
лен цвят, а другата с червен?

— Ано случайно прегазя 
някого, свидетелоните поназа- 
ния да си противоречат...

1. ВОЙТАН ЖЕЛЬНО, Загреб — книги, МИЛЕНА 
НИНОЛОВА, Звонци — книги; ГОРЯН ИЛИЕВ. Дими
тровград — футболна топна; БОРИС ГЕЛЕВ, Босилеград 
— шахматна гарнитура; ЯСМИНА ВЛАДИМИРОВА, БО- 
ЖИЦА — едногодишен абонамент на „Братство'’; СА- 
ВАТИЕ ВЕЛЧЕВ, Пирот — едногодишен абонамент на 
„Мост" и ЛЕПОСАВА ГЕРАСИМОВА, Градини, Дими
тровград — едногодишен абонамент за „Другарче".

Умоляват се печелившите да ни обадят получи
ли ли са наградите.

★

— Или незабавно ще пре
станете да пиете, или ще 
ослепеете. Избирайте! — наз 
ва ленарят.

— Разбирате ли, докторе, 
аз съм стар човек и струва 
ми се, че вече практически 
воично съм видял ...

Поче да събирам партушинкуту. Те 
малко за облачеьье, те малко за йедене. Де
цата ми се смею, куде чидем * селяк на 
море, одма че познаю. Затова два три дъна 
ка коси у огрежту, стури се до пояс, та 
малко се испеКо на слънцето да ме граджа- 
гьете не познаю дека сам од село. И доби 
на бою. Са се распитуйем Кикво йощ тре- 
бе. Децата ми наказаше триста дърнджу- 
лййе! Требало кратБе гаче, па душек за 
пливагье, па янджък да Си понесем закус- 
ку, па различни пешйирейе, суд за воду, 
капелу ... Мале, чудо йедно кравчето че 
„изрове” само додек се подготвим за пут, 
а тамо кикво требе йоще!?

Реко чеке Да си окнем бабуту она да 
ме спрайи за пут. И ТамЪн да окнем — 
ИекОй ме ръгну у плечити;

— Дизай се, бре Манчо, доста си дре
мал, облацити се раскараше идй да доко
сиш ливадуту...

I

КУПОНЧЕ № 5
НАГРАДИТЕ СПЕЧЕЛИХА:

1. КИРИЛ ПЕТРОВ, Иво Лола Рибар № 5, Димитров- 
град — топна;

2. БИЛЯНА ИЛИЕВА, Градина, Димитровград — ком
' (плет 'писалки;
3. ЕМИЛ ВЛАЕВ, Димитровград — комплет к '.иги;
4. СВЕТЛАНА ПЕТРОВА, Дукат, Д. Любата 

•плет мниги;
57 ЗОРА СТОИЧКОВА, Скопие, Бутелсна № 34 — 

абонамент на „Другарче";
6. ЙОРДАН БОЖИЛОВ, Босилеград, Пиляревсна 17 — 

абонамент на „Мост”;
7. ЛЮБЕН ИВАНОВ, Босилеград 

.^Братство”.

★

Учителят:
ком-

— Джони, защо не си из
мил лицето си? Виждам, че 
си ял яйца на закуска — 
казва учителят.

— Не познахте, яйцата бя
ха 1вчера! абонамент на

★
ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

— Прадложете ми някаква 
книга, моля!

— Нещо леко ли желаете? Каналът Рейн-Майн1Сепну се! Ка погледа нади мене Стания 
се «апушила ко времето. А я сънит и обър- 

од сънат се рипи зачас, узо косуту
★

кан
под стреюту и отидо на Голему ливаду. ■На плажа 

възрастни дами
Се« Тропе две

разговарят 
по адрес на млада девойка.

— Знаеш ли, че нощес те 
•мило семейство

Да йе жива и здрава Стания що
ми прекрати му Бе. Бре, оно

ме Каналът Рейн-Майн-Дунав 
ще свърже Черно море и Се 
верно море, нато премине през 
територията на 11 европей
ски държави — Холандия, Бел 
гия, Люксембург, България, 
СФРЮ, ЧССР, Унгария, Рум- 

ССР. То

„Ди прасе”, само през 1975 г. 
в изграждането на това коло 
сално съоръжение са били вяо 
жени 1,3 милиарда шилинга. От 
всички проектирани работи до 
сега с извършено 
прокопани са 416 км канал, по 
строени са 35 уреди за повди 
гане на водата и 112 моста.

разбуди и
било тешко и на сън да се спремаш за 
одмор, а камо ли да идеш наяве. Добре си 
йе че не йе йоште одреден одмор за сел>а-

,,муче”. А я

казва ед
ната. — Ще се женят през 
есента. следното:

ния и
най-толям в овета, ще има об 
ща дължина 3400 км. Свързва 
пето на реките Дунав и Рейн

зи воден път,цй, нека се граджакьете 
че си одмарам на Голему ливаду . . .

! Пишем ви писмо од Голему ливаду,

★
Предимствата, които ще пре 

окончателнотодостави след 
му завършване този колосален 
воден път, са очевидни. Но 
а процеса на прокопаването 
му най-острият проблем е опаз 
ването на околната среда 
районите, отнъдето той ще 
премине.

Разговарят приятелки: 
— Знаеш ли, че 

сънувах...
— И накво се случи? 
— Защо ме 

беше там!?

ще се осъществи чрез проно 
паване на каналът 677 км, по 
чиято дължина ще има 
уреда за повдигане на нивото 
на водата, 159 моста над са
мия

ношес теа за одмор немам никакву наду ...
52

МАНЧА
впиташ, нали канал.

Според австрийския вестник


