
ЬРЯТСП?0\ С уназ на Президента на Социалисти 
чесна федеративна република Юго 
славия от 14 фе^оуари 1975 г. и 1,1-1 
телство „Братство' е 
Орден братство и единств- т>.г -ое- 
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

ПРИЕТ ОБЩЕСТВЕНИЯТ 

ПЛАН ДО 1980 ГОДИНА
ВЪВ ВТОРНИК на 20 юли 

делегатите на Съюзния съвет 
и на Съвета на републиките 
и областите на 
на СФРЮ приеха обществе
ния план за развитието на 
Югославия от 1976 до 1980 го 
дина. В досегашните разисква 
ния проектоплана приеха скуп 
щините на всички социалисти 
чесни републики и автономни 
области и съответните съве
ти на Скупщината на СФРЮ.

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Джемал 
Биедич пред делегатите на 
Скупщината на СФРЮ инзесе 
експозе за бъдещото петго

дишно обществано-инономичес 
ко развитие на Югославия.

На сесията на Съюзния 'съ
вет бе разгледан и отчета за 
работата на Съюзния секрета
риат на вътрешните работи 
през 1975 г, изнесен от съ-

Скупщината

юзния секретар на вътрешни
те работи Франьо Херлевич. 
След това делегатите обсъди
ха отчетите за дейността на

От заседанието 1а Председателството на Централния комитет на СЮК 
ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

Съюзния съд и Съюзната пра 
возащита. БяхаКОНФЕРЕНЦИЯТА В БЕРЛИН Е ВАЖНО 

ПОЛИТИЧЕСКО СЪБИТИЕ
разгледани и 

приети повече законопроекти 
от областта на икономическо
то развитие и социалната по
литика в страната.

АКТУАЛНО

ИЗТЪКНА СТАНЕ ДОЛАНЦ ция с речта на другаря Гито, 
кс-ято беше една от най-зна
чителните, СЮК изнасяше сво
ите становища и възгледи по 
всички въпроои, отнасящи се 
до темите на Конференцията, 
а също и до други въпроси 
важни за мира, равноправните 
международни отношения 'И 
прогреса в Европа и света ...

Участието на СЮК и отдел
но на другаря Тито на Конфе
ренцията беше следено от ця
лата световна общественост. 
Неговият авторитет в света и 
в комунистическите и работ- 
кичесни партии даде особено 
значение на конференцията. 
Нашето участие на Конферен
цията потвърди значението на 
ролята, която СЮК, СФРЮ и 

Гито

нистическото движение, днес 
постоянно се изявяват и все 
повече стават основа на отно
шенията между комунистичес
ките и работпически партии и 
останалите прогресивни и де
мократични сили; тези прин
ципи днес провикват практика 
та на борбата за демокрация 
и социализъм в национални и 
международна размери. Стро
гото зачитане и провеждане 
на тези принципи, пълната 
афирмация на различните пъ
тища в борбата за прогрес и 
социализъм е задължителна 
предпоставка за успешното 
развитие на социализма нато 
световен процес и практика и 
на съвременната марксистка 
мисъл отделно. В борбата за 
пълна афирмация на тези ос
нови и съдържание, Съюзът 
на югославските комунисти и 
в бъдеще няма да жалят ни- 
то труд, нито усилия.

Другари, в хода на целоиуп 
ната подготовка на Конферен
цията и на самата Конфереи-

БЕЗ ДОБЪР МЕТОД 

НА РАБОТА
На 13 т. м. в Белград се 

състоя заседание на 11редсе- 
дателстаото на ЦК на СЮК, 
на което бе обсъден 
на делегацията на 
Конференцията на 
ските комунистически и работ 
нически партии на Европа в 
Берлин и за подготовката на 
Петата конференция на необ
вързаните в Коломбо.

В отчета за работата на Бер 
линското съвещание секре
тарят на Изпълнителния коми
тет на Председателството на 
ЦК на 
между другото каза:

— Можем да констатираме 
— а Берлинската конферен
ция е очевиден пример за 
това, — че принципите за ко
ито ЮКП, СЮК и социалисти
ческа Югославия с десетиле
тия се бореха и борят и пора 
ди което нашата Партия до
живяваше своеобразна екско- 
муникация от страна на кому-

отчета 
СЮК за 
европей-

В ОТЧЕТА на Общинския комитет на СКС в 
Босилеград, който бе обсъден в първичните партийни 
организации се казва, че Активът на комуниститепра- 
ботници през изтеклия период не е създал свой ме
тод на работа, за да осъществи .по-добри резултати. 
С една дума, не е разгърнал дейност, която се е 
очаквала от него.

Решенията на Десетия конгрес на СЮК задъл
жават общинските партийни конференции и комите
тите преди да заемат ясно становище, да извършат 
допитване с Актива, а при конкретно решаване на 
въпросите да имат предвид мненията, предложе ията 
и инициативите, които дават той.

С Актива на комунистите — работници при Об
щинската конференция на СКС в Бсоилепрад това не
що досега не е осъществено изцяло. Той бе фор
миран 1972 година и само в началото развиваше съ
държателна дейност. Особено в този период оказва
ше плодовита активност в стопанския живот в об
щината, като издигаше редица предложения и ини
циативи за разрешаване на наболели въпроси.

Трябва да се каже, че сега в Актива всички 
партийни .организации в основните и трудови органи- 

Ь зации не са делегирали достатъчно афирмирани и ак- 
х \ тивни комунисти —

11 държател на дейност.
Болшинството членове на Актива са работници 

от търговсно-услужната област. Сигурно е, че и това 
има известно влияние върху дейността му, която е 
от значение за постоянното обезпечаване на решава
щото влияние на работника върху съвкупния процес 
ма възпроизводството в общината.

Трябва обаче решително да се отхвърлят и ня
кои тенденции, да се подцени ролята и значението 
на Актива на номуниститенработници.

Главните причини за незадоволяващата дейност 
ма Актива, накто се казва и в отчета на Общинския 
комитет ,на СКС, се състоят в това. че той досега 
не е намерил най-опояучлив метод за работа. Но от 
д>руга страна причините са 
действие на Общинската конференция на СКС и Ко
митета по отношение на работата на Актива.

Ето защо констатацията на Общинския комитет 
на СНС за незадоволяващата работа на Актива тряб
ва да бъде предмет на обстоен анализ. На само да 
се установят причините за сегашното положение, но 
и да се превземат съответни мерки, с които да се 
издигне ролята на този партиен фактор, така нанто 
повеляват Решенията от Десетия конгрес на СЮК.

СЮК Стане Доланц

личността на Другаря 
играят в борбата за мир, рав
ноправно международно съ
трудничество, прогрес и соци
ализъм в целия свят и отно
во изяви приноса, който СЮК 
и СФРЮ дават в тази борба.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Резултати има, но и слабости готови за организиране на по-съ-

От първичните партийни организации се търси съдържателна 
и конкретна работа върху практически въпроси от ежедневната об
ществено-политическа дейност

митет на СНС ГОНЕ ГРИГО
РОВ се изтъкна, че в проце
са на укрепване и развитие 
■на самоуправителните отноше 
ния въз основа на сдружения 
труд, партийните организации 
в комуната все 
ствано и отговорно участвуват^ 
Това е резултат и на все по- 
интензивната идейно-политиче
ска и нонкретна работа.

— Партийната активност по
чти по всички въпроси е твър
де динамична и положителна. 
Комунистите са мобилизирани 
да водят решително борба за 
|розвитио на социалистичесмо-

(На 4 стр.)

забележки и допъл-На проведеното на 18 юли 
заседание на Общинската кон 
ференция на СКС в, Босиле
град бе обсъден и приет ср

едногодишната дей
ност на партийните органи и 
тела в общината. Отчетът пре 
дварително бе разгледан и с

известни 
нения приет в първичните пар 
тийни организации в местни
те общности и трудовите ор
ганизации.

Във встъпителното слово, 
което на заседанието изнесе 
секретарят на Общинския но-

чета за

помнено оред- и в недостатъчното сь-

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ,

ПОРАДИ КОЛЕКТИВНА ПОЧИВКА НА РЕДАКЦИОННА
ТА КОЛЕГИЯ СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ЩЕ 
ИЗЛЕЗЕ НА 27 АВГУСТ Т. Г.

Реднолегиита на „Братство"



ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В КОЛОМБО

НЕОБВЪРЗВАНЕТО СТАНА 

СВЕТОВНА ПОЛИТИКА
Нашата страна и много дру 

ги необвързани държави ве
на по-дълго време вършат под 
готовна за Петата конферен
ция на ръководителите на 
страните или правителствата 
на необвързаните страни, коя
то от 16 до 19 август т. г. 
ще се състои в столицата на 
Шри Лаика Коломбо. През по
следните месеци се проведо
ха много консултации между 
необвързаните, по въпроси, 
които ще се обсъждат на Кон 
ференцията.

Нашата страна придава из
вънредно голямо значение на 
тази среща и очаква тя да 
бъде събитие от неоценимо 
значение за развитие на меж- 
народните отношения. За това 
говори и факта, че югослав
ската делегация на Конферен
цията ще предвожда прези
дентът на 'Републиката Йосип 
Броз Тито.

Подготовката за конферен
цията в Коломбо и мястото и 
ролята на нашата страна в 
движението на необвързаните 
бяха обсъдени на заседанията 
на най-висшите наши държав
ни и партийни форуми.

конференция на шефовете на 
държавите или правителства
та на необвързаните в Колом
бо ще има извънредно голя
мо значение за разрешаване
то на анутните и други слож
ни проблеми на днешния свдт.

В обширното ои докумен
тирано изложение пред със
тоялото се на 14 юли заседа
ние на Председателството на 
ЦК на СЮК подпредседа
телят на Съюзния изпълни-

запас на когото и да било и 
на която и да било политика”.

В КОЛОМБО НАД 100 
УЧАСТНИЦИ

Говорейки за Петата конфе
ренция !на необвързаните в 
Коломбо, Милош Минич изтън 
на, че тази ореща ще бъде 
най-авторитетното и най-пред
ставително събрание на дър
жавниците от над 100 необ
вързани страни и освободи
телни движения. Изглед на ВЕЦ „Пива"

— Необвързаните страни по 
срещат Петата
на необеързанито в Коломбо 
с баланс от историческо зна
чение
съзнават своята сила и цен
ност на постигнатите резулта 
ти, но са
трудностите и сложността за 
проблемите, които ги очакват.

Съюзът на югославските ко 
мунисти е дълбоко заинтере
сован за възможно по-гол ям 
успех на Петата конференция 1 
на шефовете на държавите и 
правителствата в Коломбо, вър 
ху линията на укрепване на 
активността на необвързаните 
страни, за обезпечаването на 
мира и сигурността, равноправ 
ното международно сътрудни
чество и общия напредък — 
подчерта в изложението си 
Милош Минич.

конференция В ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО НА ЧЕРНОГОРСКИЯТ НАРОД 
13 ЮЛИ

заяви Минич. Те

ВЕЦ »ПИВА« ПУСНАТА В ДЕЙСТВИЕсъзнателни и за

Централното тържество 
Деня на въстанието на черно 
горския народ 13 юли се съ
стоя в Мратинье, нъдето в чест 

празника 
на Съюзния изпълнителен съ 
вет Джемал Биедич пусна в 
редовно производство 
строената водоцентрала „Пива”. 
Тя ще дава годишно около 900 
милиона киловатчаса 
енергия.

ВЕЦ „Пива" нрай Мратинье 
представлява голяма победа на 
нашите строители.

В бента висок 220 метра са 
вградени 750 хиляди кубически 
метра бетон, които са укроти 
ли водите на река Пива. Съз 
даденото акумулационно 
ро е дълго над 45 км с вмести 
мост от 800 милиона кубически 
метра.

на

председателят езе-

новопо-

В новопостроеното градче 
Плужине се състоя голям наро 
ден митинг, на който говори 
председателят на Съюзния из 
пълнителен съвет Джемал Бие 
дич.

елентро-От трибуната на неотдавна 
конференциясъстоялата се 

на европейските комунистиче
ски и работнически партии в 
Берлин, говорейки за необвър- 
зването другарят Тито заяви:

АНГОЛСКИЯТ ПРЕМИЕР от всички области. В това от 
ношение НР Ангола очаква по 
мощ от всички приятелски стра 
ни, включително и от СФР 
Югославия.

Президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито на 20 юли 
на Бриони прие госта от Ан 
гола и води с него приятелсни 
разговор. С това приключи три 
дневното приятелско посеще
ние на Лопо до Нашименто в 
нашата страна.

— Движението на необвър- 
заността израстна в мощен ме 
ждународзн фактор, който не
зависимо и самостоятелно ут
върждава своята политика и 
становища и без което вече 
не могат успешно да се раз
решават световните проблеми. 
Необвързаните страни пряко 
се противопоставят на импе
риалистическата политика и 
доминация от всеки вид. Тях 
ната борба е израз на общия 
прогресивен и революционен 
процес, характерен за нашата 
епоха. Това е процес на бор
ба против социално и нацио
нално упнетяване и всички ви
дове еноплоатация и подчиня- 
ване и за укрепване н© ми
ра, сигурността и равноправ
ното сътрудничество между 
народите. Предстоящата Пета

Лопо да Нашименто посети Югославия
От 19 до 21

страна посети министър-пред
седателят на НР Ангола На 

гост на пред 
изпъл

съвет Джемал Бие-

юли нашата взаимоотношенията 
двете
ни страни, подготовката за Пе 
тата конференция на необвър 
заните в Коломбо и обстанов 
ката в света.

Един от най-крупните пробле 
ми на младата афринахска ре 

обсъдени публина е недостига на надри

между
приятелсни необвързаЙ. Б. Тито

телен съвет и съюзен секре
тар на външните работи Ми
лош Минич особено подчерта 
Титовата оценка, че необвър
заната политика „не може да 
бъде ничий инотрумент, нито

шименто, нато 
седателя на Съюзния 
нителен 
дич.

В разговорите Биедич — 
Нашименто бяха

В1М1 в1 1В В

ПИСМАТА НА СТАЛИН
НАТИСКЪТ започна най-напред на наж Тито, правейки обзор върху дните, желюбие" 

междудържавното поле. Под изговор, че предходждащи на . конфликта. тях лоиятрлгми
в нашата страна са „обкръжени от непри- к

мВГЖ“ вВ =—■ Н
на въоръжените сили на СССР Маршал * стълкновението със Сталин, но помо- нни съветници и? инструктоои лъпЯп
Булганин, изпълнявайки решението на съве- л”л Тит0 да напише статия за вестник ,ко се уверихме че нямУя място” 6 А лб0' 
тското правителство, е заповядал съветски -За тРаан мир и народна демокрация ’, ор- мотивировка за тяхното изтепляне 
те съветници и инструктори спешно да се на Коминформа със седалище в Бел- цялото време на пребиваването им” в 
изтеглят от нашата страна, защото в нея гРад. По воично личи, че това е направил Славия отношениетоР към тях^Рн.Ги! 
уж „са обкържени от недружелюбие". На на СВОя Ръка- Нещо „опипваше . Тито му ДОбр0 но напоаво назян^ кпЯтли Н6 сам? 
утреден, на ден 19 март, управляващият отговори, че ще подготви статия, доколко- Гостоприемно^^ какъвто изобто ° Ик,Наи-' 
съветското посолство Армшинов поиска™ има време да , напише. нъм съветските хора в Югославия
Тито да го приеме по спешност. Когато Следователно яя мя^ аа Югославия,
бе приет, прочете телеграмата, която бе- т в съи*ия Ден, на 20 март 1948 година, НОТо наразбиоаемотп Т^В т=^иИМеННО ЧУА' 
ше написал Молотов за изтеглянето на спе- ]^т° в качеството ои на председател на • Р Р и тежко ни пада,
циалистите. Такова решение представлява Манистерския съвет отправи писмо до ато не знаем истинската причина 
ше изненада и за съветските специали- съветския министър на външните работи пр,осното решение на правителството 
сти в Белград и за нашите хора, ноито Молотов- Предупреди го за вредността от СССР. 
работеха с тях. И едните и другите се пи- такова решение, отхвърляйки като неооно- 
таха: какво стана така ненадейно? вателни посочените за изтелгянето на съ-

ветоките специалисти причини.

т. е., че не се постъпва към 
в Югокхлавия.

ЕрятстНо своите
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за такава

за въ- 
на

Второ, на 19 март 1948 година ме 
сети управляващият посолството Армяни- 

„На 18 март ни съобщи генерал Бар- ков и ми съобщи съдържанието ,на телегра- 
оков, писа Тито на Молотов — че е полу- мата, в която правителство на СССР 

телеграм от Маршал Булгакин, мини- режда изтегляне 
стъра на народната отбрана на СССР, 
която ни

по-
Впрочем, т®ви специалисти в още не- 

закрепнала Югославия от една 
представляваха помощ, а од друга голямо 
материално обременение.

страна

на-чил
„Ние казахме: на нас ни са необходи

ми съветски специалисти, инструктори и 
експерти, но не ни са нужни съветски но-
мандири, защото и ние научихме да ко- на е решило ведната да
мандваме и можем да командваме и са- ите военни съветници и инструктори 
ми. А това не им харесваше” — наза вед- тавировна, че

на всички цивилни опе-в циалисти от Югославия. И 
(на това решение ни е неразбираема 
учудва. Вярно е, че г 
на Кидрич, Сързентич

мотивировкатас© съобщава, че правителството
и ни

по мощни н-м инистърът 
заяви пред вашия

изтегли сво- 
с мо-

са „обкръжени от недру-
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ДИМИТРОВГРАД

ФОТОХРОНИКА
ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДРАГОСЛАВ 

МАРКОВИЧ В БОСИЛЕГРАД
БЕЗ КОЛОНИ ОТ КОЛИ?

Всички тези мероприятия 
дадоха резултати. След наме
сата на нашите компетентни 

. органи — бълпарените граним 
3. ни и митнически органи улес-

ниха „протока” — и само за 
^ десет часа всички пътници ми

Повече от половин час Д. Маркович разглеждаше 
строителните обекти от втория етап на Власинските 
електрически централи в Лиоина. Той прояви особен 
рее за начина, на който ще се прегради помоно-акумула-

гЩк

водо-
инте-(гг

югославско-българската
ВЕЧЕ с граница.

В разговор с началника на 
граничната милиция в Дими
тровград — Митко Томов бях- 
ме осведомени, че от • страна 
на нашите компетентни органи 

Шк са предприети всички нужни 
{Цр мерки за бързо минаване на 
Щвд транзитните пътници на про- ' 

пусквателния пуннт Градини.
Но създаването на колони не щ 
зависи само от нашите гра- щ 
ничии и митнически органи, Ц 
но, най-много рт това дали Ц 
българската страна ще уско- р 
ри процедурата при премина- §§

1години
през юлските дни 
на пътя Пирот — Ш \Щл
Димитровград — ! №
границата могат § Ц
Да се видят коло- * д
ни о.т кола, дости
гащи понякога и 
над 40 километра.
Такъв

БУ*;.-Ш-
I. 3

Е-..
беше слу

чай и на 14 юли |р * 
«ИЙИ .

тази година. В дъл 
жина от 40 кило
метра. А 
автомобилна 
на имаше 
135 хиляди души

в тази 
коло 

около
ването.

Досега предприетите от на- ЙЦ 
ша страна мерки са дали ре- 1|| 

канския изпълнителен съвет и 3Ултат- Това дава надежда, че 
републиканските секретариати в бъдеще може би няма да 
за вътрешни работи, здравео- се създават дълги колони 
пазване и съобщения.

Основното беше за тази хо
ра да си обезпечат хранителни 
продукти: хляб, вода... А то
ва ставаше трудно.

Но освен 
нолоната

I

ционното езеро, защото това ще бъде твърде оригинално 
техническо решение.

Драгослав Маркович, който по трети път посети Бо-
фада,

А. Д.тях, от които в 
имаше най-много 

турени граждани на временна 
работа в западните страни, 
отиващи на почивна. Снабдя
ването и на димитровградча- 
ни беше затруднено. Почти бе 
ше невъзможно да се „изле
зе” извън границите на об
щината.

Обсъждайни тези 
Щабът за
при Общинската енутцина в 
Димитровград предприе спеш
ни мероприятия. Край пътя бя
ха изградени временни сани
тарни уреди и предприети 
мерки за снабдяването на хо
рата в колоната с вода. Тър
говските и гостилнмч арени 
предприятия организираха ре
довно снабдяване на града и 
пътниците. Във връзка със 
сстоянието на пътя бяха изпра 
тени и телеграми до Реттубли-

силеград и сега направи разходка из улиците 
приветствуван от многоброниите граждани.

на

ЛОШО СНАБДЯВАНЕ
В информацията на диренто 

ра на Между общинската служ 
ба за нонтрол на цените ЙОН 
СА ЙЕЛИЧ

На заседанието се заключи 
тринадесетте общини в Регио 
на занапред редовно да ин
формират Междуобщинската 
служба за контрол на цените, 
за да се предприемат мерни 
за по-добро онабдяване.

По въпроса за досегашния 
ход на обществено-политиче- 
сната акция във връзка с об 
съждането на Проектозакона 
за сдружения труд на заседа
ние то се констатира, че първа 
та фаза е успешно приключила 
в общините на Региона. Труд е 
щите се в основните и трудо 
ви организации са ооведомени 
за най-съществените решения 
съдържащи се в този важен 
документ.

се изтъкна, че с 
изключение на Лесковац и 
Враня, останалите общини в 
Южноморавсния регион все 
още нямат добре организирано 
снабдяване. Това нещо е най- 
очебиещо, когато се говори за 
„зеления пазар".

По преценка на Йелич при 
чините за това състояние са

въпроси 
цивилна защита

във все още недостатъчната ор 
ганизираност на обществения 
сентор в тази област и в ела 
бото ангажиране на инспекци 
онните служби в- премахване 
на отрицателните прояви при 
снабдяването.

В края на посещението си в Босилеград, Маркович 
посети Дома на нултурата, който все още се строй, 
тересувайки се за възможностите този важен обент по- 
скоро да бъде завършен.

ин-

Тенст и скимни: В. В.търговски представител Лебедев, че 
решение на правителството на ФНРЮ, ня
мат право никому да дават по-важни сто
панска информации, но съветските хора 
да сз отнесат за информации горе, т. е., 
до ЦК на ЮКП и правителството. Ведно 
с това Сързвнтич наза на Лебедев да се 
отнесе за интересуващите го информации 
до министъра Кидрич. Отдавна бе казано 
на вашите хора, че официални представи
тели на съветското правителство могат да 
получат всички по-важни информации не
право от ръноводството на нашата страна.

Танова решение от наша страна е взе
то въз основа на това, че всеки чиновник 
в нашите министерства даваше на нопото и 
да било и допустими и недопустими ин
формации. Значи, проваляха се разни хо
ра държавни, стопански тайни, които са 
могли, а някои са попадали и в ръцете 
на общите врагове.

някакво си „недружелюбие и недоверие” 
към съветските специалисти и представи
тели в Югославия.

Никой от тези хора до днес не ни се 
е оплакал за нещо подобно, въпреки че 
всеки е имал възможност да направи това 
при мене лично, защото аз до днес на 
никого от съветските хора не съм отказал 
прием, а същото важи и за всички наши от 
говорни, ръководни хора.

От всичко това произлиза, че горните 
обоснования не са причината за такива 
крачки на правителството на СССР, а и 
нашето желание би било правителството 
на СССР отворено да ни съобщи в какво 
се състои проблема, да не укаже на вси
чко, за което счита, че не е в съгласие 
с добрите отношения между нашите две 
страни. Ние считаме, че такъв ход на не
щата е от вреда за двете страни и че 
рано или късно ще трябва да се отстраня
ва всичко онова, което пречи на приятел
ските отношения между нашите страни.

по

ЗАЕМ ЗА АВТОМАГИСТРАЛАТА БЕЛГРАД- 
НИШ И ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА РЕКИТЕ 

ДУНАВ, САВА И МОРАВА
★ ЗАПИСВАНЕТО НА ЗАЕМА ЗАПОЧВА ОТ 1 СЕПТЕМ

ВРИ И ПРИКЛЮЧВА ДО 30 НОЕМВРИ Т. Г. ★ ЩЕ СЕ СЪ
БЕРАТ 3 МИЛИАРДА ДИНАРА * ВНАСЯНЕТО НА СУМИТЕ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТ ЕДНА ДО 24 ВНОСКИ И ЩЕ СЕ ИЗВЪР
ШИ ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1976 Д01 ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА. .

Тези дни Югославската инве 
стиционна банна и Белградска 
та банка ре шиха за разг.исва 
не на заем и издаване на об 
лигации за изграждането на ав 
томагистралата Белград — Нищ 
и водостопаноките обекти на 
реките Дунав, Сава и Морава.
Заем могат да записват всич 
ни граждани и трудови органи 
зации.

Скупщината на СР Сърбия 
прие закон, според който га 
рант на заема е СР Сърбия

Белградсната и Югославска 
та инвестиционна банна ще из 
дадат облигации със следните 
стойности: 100, 200, 500, 1000,
5000, 10 000 и 100 000. Срещу 
внесените за заема средства 
се плаща лихва от 10 на сто 
годишно.

— Калкута, относно Белград
— Ниш — Скопие — Атина. 

Пропуск ватело+ата мощност 
15 хиляди след изграждането 
на магистралата от сегашните 
й ще нарасте на 40 хиля
ди моторни возила на ден.

Общ ествено-иноном ичесяалга 
необходимост от регулирането 
на басейните на реките Дунав, 
Сава и. Морава е огромна. Т* 
е посочена и в проекта за уча 
стието на Международната бан 
ка за възобновяване' и разви
тие. Неотдавнашните наводне 
ния по течението на Морава и 
притоците й. ноито нанесоха 
много щети 
потвърждават 
стта изграждане на много водо 
стопански обекти на тях.

Изграждането на посочените 
обекти изисква много средства. 
Голяма част от тях са обвзпе 
чени от международни кради 
ти, от собствени източници в 
СР Сърбия, а 3 милиарда ди 
нара от разписания заем. То 
ва е още една голяма акция, 
която ще бъде от огромно зна 
чение за бъдещото стопанско 
развитие на СР Сърбия, а асо 
бвно за общините в Лескова 
шко^врански и Нишки регион.

Никакво специално споразумение, каи- 
то посочва в телеграмата, по отноше
ние на даването на разни информации от 
стопански характер на съветските стопан
ски дейци от страна на наши хора не се 
дават без разрешението на правитството 
или Централния комитет, разбира се, ос
вен информации, които са им необходими 
в изпълнението на длъжността, която за
емат.

Домолкюто правителството на СССР чер 
пи овоите информации о-т разни други хора, 
то ние считаме, че към такива информа
ции трябва да се отнасят твърде предпа
зливо, защото те не винаги са обективни, 
точни цито доброжелателни" ..

На 27 март 1948 Тито в Загреб полу
чава първото директно обвинително писмо 
от Сталин. Още от самото начало писмото 
има заповеднически тон, с много обвине
ния против ръноводството на Югославия 
и ЮКП, че води антисъветсна политика и 
под.

и населението 
необходимо-

Всеии път, ногато посланикът на пра
вителството на СССР другаря Лаврентиев 
е поискал лично от мене нужните инфор
мации, аз без резерва му ги давах, а това 
правеха и останалите наши отговорни, ръ 
ководни хора. Нас много би ни изненада
ло когато съветското правителство не би 
било съгласно с танова наше становище 
от държавно гледище.

В също време сме принудени да ма
хнем и в този случай мотивировката за

Тито яоно схваща цялата драматич- 
ност на положението и решава да свика 
Централния комитет на заседание, за да 
се разгледа Сталиновото писмо и даде 
отговор Н8 същото. Заседанието на ЦК е 
насрочено за 12 април 1948 година.

Автомагистралата Белпрад — 
Ниш, чието изграждане започ 
на преди един месец, ще бъде 
широка 28 метра. Тя ще пред 
ставлява участък на трансконти 
нанталния път Лондон — Па- 

Виена Белград —риж
Ниш — София —■ ИнстамбулВ следващия брой: АПРИЛСНИЯТ ПЛЕНУМ
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Резултати има, 

но и слабости
ШШ& Жр II вШ» ШШтш тюви

Положителна оценка за 

делегатската система

елегсгг нош
§1 нна

СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД
проблеми, отнасящи се до сел 
ското стопанство в общината, 
до нвРеАНОСТИТ0 в онабдява- 
него и неизползваните 
можности за разгръщана на 
шо-успешна стопанска дейност 
в трудовите организации. За 
субективните слабости в тези 
области преди вои«но са от
говорни членовете на ОК, на
миращи се на ръководни по
стове — се констатира на за
седанието.

Приемайки 
отчет за работата на партий
ните органи, делегатите на 
Нонференцията заключиха Об-* 
щинския комитет и съответни
те комисии да определят из
тъкнатите
най-актуаяни въпроси, 
да се реализират от компе- 

органи и организа

(От 1 стр.)

то самоуправление и за раз
решаване на жизнените въ
проси, с които трудещите се 
и гражданите се срещат в 
своята среда, изтъкна 
ров. Той подчерта, че със 
създаването на партийни орга 
иизации в повечето местни об 
щности, върху решаването на 
конкретни въпроси от обще
ствен и материалзн харантер, 
значително е обогатена пар- 
тината дейност в общината.

Въпреки, че са постигнати 
забележителни резултати 
осъществяването н& приетите 
заключения има и непоследо
вателност. Това посочи, че ня-

въз-

I риго-

На съв|местната си сесия 
от 18 юли трите съвета на 
Общинската снупщина в Бо
силеград бе обсъдена двего
дишната работа на Скупщина
та, от учредяването й ДО днес.
Делегатите имаха възможност 
да с» изкажат до коя степен 
в местните общности, основ
ните и трудови организации 
действува делегатския прин
цип, какви са резутатите в 
практиката и кои основни ела 
боети съществуват във дей- 
стауването му. Трябва да се 
отбележи, че това е първата 
сесия, на която делегатите об 
съдиха този въпрос.

Благодарение на делегатския 
принцип в работата, в своята 
дейност, в кратък период и в 
сложни условия на работа,
Скупщината е постигнала до
бри резултати.

Двегодишната работа 
Скупщината и нейните съве
ти е била твърде плодотвор
на. На проведените 11 съ- 
вемстки сесии на трите съвета 
е решавано върху 220 въпро
са, е чието обсъждане са уча
ствували 236 делегати. Освен 
определените в програмата за 
работа въпроси, са разглежда
ни и други, произхождащи от 
ежедневната обществено-по
литическа активност.

За две години делегатите 
на Съвета на сдружения труд 
са заседавали 12 пъти и са
разгледали 92 въпроса. Съве- Председателството 
тът на местните общности на 
5 сесии е обсъдил 32 въпро
са, а Обществено-политически
ят съвет на 5 сесии е реша
вал върху 9 въпроса.

Големият брой на прове
дените съвместни сесии на съ 
ветите не може да се пре
цени за положителна практи
ка, защото се губи самостоя
телността на отделните съве
ти, а в разискванията участву 
ват най-непосредствено заин
тересованите делегати.

Голяма активност през из
теклия период Общинската иа 
скупщина е осъществила с ор
ганизациите на сдружения 
труд, местните общности 
и обществено-политическите ор- ни форми за работа. Така на 
ганизации. В този период Изпъл 
ниггелният съвет е показал осо 
бена дейност, решавайки ороч 
но всички важни въпроси.

От опит се знае, че повече
то делегации в местните об
щности редовно обсъждат въ
проси от дневния ред на Снуп 
щ|ината и от ежедневния жи
вот на гражданите. Забелязва 
се обаче че някои делегати 
нередовно информират делега
циите за своята работа. Това 
действува и върху интензите 
та в работата на делегациите. 
Само няколко делегации в 
местните общности работят не 
организирано и без програми 
за работа.

На сесията се изтъкна, че 
матери ално-технич еските 
ловия за работа на делегаци
ите са твърде ограничени. Ня
кои от тях нямат нито мини
мални условия за работа, ко
ето действува и на резулта 
тите им.

'По обем и съдържание ма- 
на териалите, които готви Общин

оката скупщина винаги са 
достъпни на делегациите. Сла
бостите са преди всичко в не
разбираемите термини, което 
често усложнява изясняването 
на делегациите по отделни въ
проси.

Информирането но делегати
те, делегациите и делегатска
та база е един от съществе
ните въпроси и предпоставки 
за успешно функциониране на 
делегатската система. Делега
тите се застъпиха в общината 
да с® образува отделна инфор 
матиана служба. Също така се 
заключи да се премахне про
веждането на съвместни се
сии не трите съвета, ногато 
това нв е необходимо, а при 
решаването на всички по-ва
жни въпроси обезателно да се 
осигури допитване с трудещи
те се и гражданите.

едногодишният

в

на заседанието
коитокои комунисти приемат зада

чите само на думи, без до
статъчна готовност и отговор
ност за претворявано го им в 
дела и за премахване на от
рицателната практика. Според 
думите на Григоров все още 

организации,

тентиита
ции.

Обсъдена бе и досегашната 
работа на самоупраеителнит9 
общности на интересите. 0 

обсъжданеус- има партиини
чиято работа е несъдържа- 
тзлна и формална, а комуни 
стите отхвърлят самокритика
та. Затова и бавно се реали
зират договорените в област-

предстзвения за 
анализ бе посочена досегаш
ната активност на общностите 
върху преустройството им на 
конституционни начала. Конфе 
ренцията определи най-важни
те задачи на комунистите в 
самоуправителни ге 
на интересите.

По предложение на Общин
ския комитет на СНС, Конфе
ренцията реши в местните об
щности: Радичезци, Рибарци. 
Рикачзво и Плоча да се съз- 
дадат първични партийни ор
ганизации.

та на социалната политика за
дачи. Има прояви някои хора 
чрез ходатайствуване да 
лучават работа, с ноето се 
нарушават самоуправителните 
споразумения и се предизвик
ва недоволствие всред граж
даните.

В изказванията на заседани
ето, в които участвуваха по
вече от десетина делегати се 
изтъкнаха редица конкретни

обшности
В. В. по-

БАБУШНИЦА

Ще се подобри 

информирането
в. в.

БЕЛЕЖКА

Кой да ни опаси от 

глиганите?
на Об

щинската конференция на Со
циалистическия съюз в Бабуш 
ница обсъди тези дни 
проблеми във връзка с инфор 
мирането на населението. Под 
чертано бе, че средствата за 
масова информация занапред 
ще трябва още по-пълно да се 
ангажират като предлагат на 
читателя
компетентна информация.

обхванати с този сказки са: 
Осъществяването на Конститу 
цията и по-нататъшното изграж 
дане и развитие на оистемата 
тю всенародна отбрана и об
ществена самозащита, Ролята 
на необвързана Югославия и 
Петата нонференция на необ
вързаните в Коломбо и др. 
Членовете на ръководотвата на 
местните общности ще посе 
щават двудневен семинар, на 
който ще бъдат разгледани 
някои антуални въпроси от дей 
ствуването на делегатената ои 
Ьтема.

Създаден а и комите,т при 
Председателството на ОК на 
ССРН, който да следи изпъл
нението на заема за изгражда 
не на
Соци ал исггич еон а 
Сърбия и регулацията на поре 
чието на Морава.

някои

Неотдавна делегатът в Общинсната скупщина в 
Димитровград от Долна Невля попита: кой на про
изводителите да навакса щетите, които им нанасят 
глиганите? Този въпрос постоянно поставят на най-от
говорни обществено-политически дейци в общината и 
производителите от другите села в Бурела. В Погано- 
во, Драговита, Барйе, Горна Невля... отвсякъде из
дигат този въпрос, 3ащото е наистина много актуален.

Безброй ниви, с пшеница, картофи и ече
мик, са унищожени, а реколтата чувствително нама
лена. Много ливади са ,,изорани”. И хората с право 
се питат: кой да ги защити?

Но да се върнем към отговора, който е даден 
на делегата от Долна Невля. Той гласи: искът на 
Долна Невля е обсъден от професионалните служби 
в Общинската скупщина; запознат е . и председателя 
на скупщината и по-нататък искът е проследен на 
ловджийсното дружество, което да поеме мерки за 
наваксване на щетите. Според законолредгтисанията — 
всеки селскостопански производител

пълна, срочна и

Изхождайки от огромното 
значение на средствата на ин 
формация в идейно-политиче
ското издигане на членовете 

Социалистическия съюз, 
Председателството на ОК на 
ССРН уточни и някои коннрет

автомагистралата през 
републикапример от началото на месец 

онтомври в организациите на 
Социалистическия съюз ще 
бъдат изнесени пет сказки. Ос 
новни въпроси, които ще бъдат

Чрез активността на деле
гатите и делегациите е дошла 
до израз непосредствеността 
и последователността в пре
насянето на становищата на 
делегатската база. Най-актив
ни са били онези делегати, ко 
ито непрекъснато са били 
свързани с базата, а чиито 
делегации са
Един брой делегати своята 
длъжност и отговорност към 
делегациите в ООСТ и мест
ните общности не са изпъл
нявали редовно, «ито пак ре
довно са присъствували на се
сиите на Общинската енуп- 
щцна.

На сесията се констатира, 
че делегатската скупщина ще 
може да осъществява успеш
но своята роля ако инициа
тивите и предложенията на 
трудещите се и 
се обогатяват на 
тен и непосредствен начин. За на 
съжаление, досега такива ини
циативи не е имало достатъч
но.

М. А.
има право на 

обезщетение като се отнесе с иск към ловджийското 
дружество.БОСИЛЕГРАД Според закона за лова, глиганите 
и избиването им е позволено само :
— февруари. Това законопредписание 
ното дружество да плати щетите, 
глиганите на производителите.

Това е едната страна на медала. А 
глежда малко по-инан.

Манар че официално още ,не е известна сумата 
на щетите, причинени от глиганите — 
се заключи, че надвишава няколко 

Тогава възниква и друг въпрос: 
ското дружество в Димитровград 
навакса толкова големи щети.

Без лрекаляване, може 
Явно е

са защитени 
март

задължава лов- 
които причиняват

в сезона

УЧРЕДЕНА ОБЩНОСТТА ЗА 

КВАРТИРУВАНЕ
били активни.

другата из-

не е трудно да 
милиона динара, 

дали ловджий- 
е в състояние да

Неотдавна в Босилеград се 
проведе 
ние на Скупщината на самоу 
правителната общност за нвар 
тируване, на което бе избрано 
ново ръководство на тази об 
щноот.

За председател на Скупщи
ната е избран ЛЮБЕН ИВА-

дател на Изпълнителния съвет 
ПАНАЙОТ ДОЙЧИНОВ, прело 
давател в основното училище 
в Босилеград.

Делегатите обсъдиха и до 
сегашното финансово състоя
ние в тази самоуправителна об 
щност на интересите. Според 
финансовия отчет тя разпола 
га със ообствени средства от 
1,5 милиона динара, с които 
наскоро ще се започне изпраж 
дането на една жилищна сгра
да в Босилеград.

учредително заседа-

да се каже, че не е. 
— решение на проблема трябва да се 

потърси на друг начин.
Тази година ригурйо не ще може много да се 

направи та населението да бъде пощадено от глига
ните, но ще бъде от полза ако и в най-скоро време 
се потърои решение на издигнатия от делегата в Дол
на Невля въпрос. Защото е от по-широк интерес за 
ло-полямата част на населението в Димитровградска 
община и защото наистина не бива да

гражданите
нонкре- НОВ, ръководител на Клона 

Еп ентроразнред ел ителното 
предприятие Леоковац в Боси 
леград, за заместник 
седател ПЕНЕ ВЕЛИЧКОВ, по 
щен ски работник, и за предсе

п ред ее отлага.
М. А.В. В.
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СУРДУЛИЦА ПРЕЗ ЛЯТОТО
БАБУШНИЦА: АКТИВНОСТ В ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛИТИЧЕСКАТА 

ДЕЙНОСТ НЕ 

ПРЕКЪСВА

Голямо внимание на 

идейното издигане
НАПРАВЕНИЯТ тези дни ба

ланс на идейно-политическото
комитет на Председателството 
на ЦН на СЮК, на който са 
участвували 268 - комунисти. 
Младежката политическа шко
ла на вестник ,,Борба” завър
шили 50 курсисти, а младеж
ката политическа школа „На 
да Димич" в организация на 
Междуобщинската конферен
ция на Съюза на комунистите 
в Ниш са завършили 20 души. 
Партийният курс в Пирот са 
завършили 10 членове на Съ
юза на комунистите.

Завидни резултати в идео
логическото издигане на СК 
са постигнати и в организаци
ите на сдружения труд. В три
те отделния на школата на 
самоуправителите в „Лужи- 
ца”, „Текстилколор" и Бал
кан” са били обхванати 60 чле 
нове на СК. В първата поло
вина на месец март са били 
проведени и двудневни семи

нари за председателствуващи 
на делегациите и заместници
те им, за председателите на 
местните общности и пр., в 
които са били обхванати 315 
души.

От заплануваните акции — 
Не е осъществен само семи
нара за новоприетите членове 
в СК, а недостатъчни са и ре
зултатите в идейно-политичес- 
като издигане на комунистите 
работещи в образователно-въз 
питателните учреждания.

Наскоро Общинският коми
тет на Съюза на комунистите 
в Бабушница ще обсъди при 
чините за неизпълнението на 
програмата по идейно-полити
ческо и марксичесно издигане 
в някои организации на Съюза 
на комунистите.

издигане на комунистите в Ба 
бушнишка община е положи 
теле.н. В периода от септем
ври миналата де юни насто
ящата година комунистите са 
постигнали завидни резултати 
в идеологическо-политическото 
ои издигане. В организираните 
семинари, школи и курсове — 
са взели участие голям брой 
комунисти. От 68 първични ор 
ганизации на Съюза на кому
нистите в 36 изцяло са изпъл 
нени програмите,

И през лятото обществено- 
политическата дейност в Сур- 
дулишка община не прекъсва. 
Преди няколко 
данието
ференция на СКС бяха разгле 
дани някои актуални пробле
ми по осъществяването на со
циалната политика и бъдещи
те задачи на СК. Общинска
та конференция на ССРН ра
зисква върху осъществяване
то ролята и задачите на ССРН 
в местната общност и з об
щината.

Централно място в социал
ната политика на Сурдулишка 
община заемат грижите около 
настаняването на работа, жи
лищните проблеми и създава
нето на условия за школува
не на деца на работници и 

производи-

Ниш и регулиране на реките 
Морава, Сава и Дунав. За за
писване и събиране, на зае
ма бе създаден координацио
нен комитет начело с МИЛО- 
РАД ТАСИЧ, секретар на ОК 
на СКС.

Партийната

дни на засе- 
на Общинската кон-

съдържащи 
девет теми. Сказките са слу
шали 820 комунисти. В 20 пър
вични организации програмата 
е осъществена с 50 до 70 на 
сто, а в 12 с 130 комунисти тя

конференция 
прие и решение да се съз- 
дадат първични организации 
на СК в Общинската прокура
тура и в детската градина в 
Сурдулица, а Общинската кон 
ференция на ССРН — програ
ма за работа до края на 1977 
година.

не е изпълнена.
В Бабушница е бил органи

зиран тридневен семинар по 
програмата на ИзпълнителнияМ. Величков М. А.

КОМУНАЛНИ НОВИНИПРОБЛЕМИ НА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

селскостопански 
тели.

През последните 5 години — 
на работа са приети около 
1000 нови работници. Според 
най-новите данни —
Пата по настаняване са зачи
слени 866 души, търсещи ра
бота. От тях 492 са неквали
фицирани работници. 33 от 
тях имат предимство при на- 

което се има 
обаче случаи

Условията ограничават 

възможностите ране нав служ-

улициВЪПРЕКИ че се намира съв
сем близо до Власинските 
водоелентрически 
Босилеградска община е поч
ти изцяло неелектрифицирана. 
От 37 селища досега тон по
лучиха само ■ 6. Съществува 
обаче опасност и някои от те-

— Общинската скупщина 
не е в състояние материално

га два пъти събирали сред
ства и вършили поправка на 
електрическите мрежи. Сега 
електроразпределитеното пред 
приятие от тях отново търси 
средства за поправка на мре
жата.

Електропроводите трябва да 
се строят с железобетонни 
стълбове, но не виждам защо 
низкорезпределителните мре
жи да се строят от такъв ма
териал и хората излишно да 
се обременяват — изтъкна по 
този въпрос ДРАГОСЛАВ МАР 
КОВИЧ в разговорите в Боси
леград.

— Решаването на този проб 
лем виждам в промените на 
занонопредписанията, които се 
отнасят до работата на елек 
троразпределителните 
приятия. Освен правата, кои 
то имат по-определено трябва 
да се установят и задължени 
ята им. Без това не може по 
успешно да се провежда ак 
цията по електрификация, ко 
ято във всички селища в Сър 
бия трябва да приключи до 
1980 година 
Комарчич.

станяването, 
предвид. Има 
някои от безработните да се 
протежират чрез разни връз- 

приятелства и пр., което 
борба сре

централи, да помогне в изграждането на 
тези мрежи, защото през ми
налата година построи 40 ки
лометра далектропровод до ра 
йонните центрове в Лисина и 
Любата и направи дълг 9 ми

зи селища наскоро да останат лиона динара — казва Мицов. 
без електрически ток. Такива условия изненадват,

Защо е такова състоянието 
в тази комунално-битова об
ласт най-добре поясни предсе 
дателят на ОС в Босилеград 
инж. ДРАГАН МИЦОВ в раз-

Със сдружени средства на 
местното самооблагане и на 
Самоуправителната общност 
по комунално-пътна и елен- 
тростолансна дейност понастоя 
щем в Димитровград се върши 
подготовка за асфалтиране на 
улиците „8 септември”, „Мар
ко Шукарев”, „25 май" и час 
тично улица „Христо Ботев". 
Общо ще бъдат асфалтирани 
към 380 метра улици на стой 
ност от 300 хиляди динара.

Същевременно е договора 
но да се изготвят проекти 
за асфалтирането на улиците 
„АВНОЮ" (в казармения ра
йон) и „Момчил войвода".

ли,
изисква ангажирана 
щу такива отрицателни проя
ви.

С цел да се подпомогне по
билото настаняване на рабо
та,* необходима е обществена 
акция за правилното насочва
не на младежта в школуване
то и преквалифицирането й; 
ликвидиране на разни форми 
на хонорарна работа, пауша- 
ли и други доходи след ра
ботно време; откриване нови 
работни места; 
стажанти; да не 
сливането в пенсия на 
изпълнили предвидените от За 
йона условия.

Общината е допринесла мно 
го нъв връзка със стипенди- 
рлнето и кредитирането на 
учащата се младеж, докато 
трудовите организации неза- 
иптересувано са се отнасяли 
по въпроса или са обезпечава 
ли малък брой стипендии на 
предварително определени ли-

защото друпи електроразпреде 
лителни предприятия, наквото 
е и Вранското, не търсят да 
се постяват железобетонни 
стълбове.

Мицов също така изтъкна 
че лесковашкото електрораз
пределително предприятие не 
поддържа редовно и онези 
електрически мрежи, които са 
преди десетина години строе
ни според нейни проекти, но 
тогава са ползвани дървени 
стълбове. Поради това, напри
мер, село Горна Лисина, кое
то има електрически тон от
преди 15 години, сега лесно 
може да остане без тон. Та
къв е случая и с Милевци. 
Още по-поназателен е случая 
с Райчиловци, Радичеоци и До 
бри дол, чиито жители досе-

говора със заместник 
кретаря по стопанство в Сър
бия ЛЮБО КОМАРЧИЧ, който 
неотдавна с група републинан 
ски дейци посети Босилеград. 
С проблемите бе запознат и 
председателя на Председател
ството на СР Сърбия ДРАГО
СЛАВ МАРКОВИЧ.

се-

приемане на 
се протака 

лица, пред

ПРОДЪЛЖАВА КАНАЛИЗА
ЦИЯТА

— Електроразпределително
то предприятие от Лесковац, 
което обслужва и нашата об
щина, не проявява интерес За 
електрификация на селата, ни 
то взима участие в разширя
ване и подмяна на дотраялите 

каза

Обезпечени са средства от 
един милион динара, за про
дължаване акцията по изграж. 
дане на канализацията в гра 
да. Професионалната служба , 
към Общината, а също така 
и останалите заинтересовали, 
ще определят в кои улици ще 
се положат канализационните 
тръби.

заяви Любо
електрически мрежи 
председателят на ОС в Боси
леград.

В. в.
ца.

И в жилищната област не 
съществуват ред и критерии, 
бо подчертано в материалите 
на Общинската конференция 
на СКС.

Д. Мицов привежда факти
те, че през изтеклия период 
от осъществения в Босилеград 
ска община доход това пред
приятие почти 
вестира. Напротив 
той — чрез различни свои им 
терни решения, от които ни- 
то едно преди усвояването му 

е представяно на обсъж
дане, изостря 
изграждане на 
те мрежи дотам, че почти из
цяло спря електрификацията 
на селата в Босилеградска об
щина.

Предприятието 
коразлределителните

БОСИЛЕГРАД I
СТРОЕЖ НА ПЪТИЩА

ОПАСНОСТ ОТ ЗАКРИВАНЕ 

НА ЗДРАВНИЯ ДОМ
Самоуправителната общност 

на интересите по комунално- 
пътна и електростопанска дей 
ност съвместно с Общинска 
та скупщина ще участвуват в 
санирането на пътищата към 
Долна Невля, Поганово и Ка 
меница. На места пороищата 
са заоипали с наноси, а на 
места са изровили някои уча 
стъци на тези пътища.

Поправка на пътя вършат и 
гражданите от с. Височки Одо 
ровци. За подготовка на пътя 
за асфалтова настилка ще бъ 
дат изразходвани 300 хиляди 
динара. Още толкова ще бъ
дат необходими и за асфалто 
вата настилка. Във финансира 
нето участвуват 
чрез местно самооблагане и 
Общността по комунално-път
на и електростопанска дейност.

нищо не ин- 
казваПървичните организации на 

СИ, особено в трудовите орга 
пизации се задължават в най- 
скоро време 
върху тези проблеми в соб
ствена среда и да предприе
мат конкретни мерки в об
ластта на социалната полити-

да разискват
не критериите за 

елентричесни- САНИТАРНИЯТ инспектор в 
Секретариата по здравеопаз
ване и социална политика в 
Социалистическа 
Сърбия. взе тези дни реше
ние, с което на Здравния дом 
в Босилеград се забранява вър 
шенето на хирургически опера 
ции. Изключение може да се 
направи само в спешни слу
чаи; тежки повреди и при бър 
зи интервенции.

Причината за закриването на 
тази медицинска служба, .коя
то работи повече от тридесет 
години са лошите 
условия за робота. Особено

лоши са в хирургическото от
деление.

Ре п убл и к а нен и я,т 
инспектор е наложил на Здрав 
ния дом в срок от три месе
ца да се превземат спешни 
мерки за премахване на съ
ществуващите 
някои други отделения в бол
ницата
льон, болничните стаи и кух
нята. Ако посочените слабос
ти не се премахнат може да 
се случаи Здравният дом да 
бъде закрит.

санитарен
<а. републикаСоциалистическият съюз е 

организирал много акции в из
пеклия период и постигнал _доизпълнявайки

роля,

налага низ- 
токовиОри резултати, 

окояга конституционна 
бо констатирано на Общинска
та конференция на ССРН. 
Ролята на ССРН в бъдещите 
акции ще бъде по-успешна и 
по Законопроекта за сдруже
ния Труд, 
оредносрочвото 
общината и записването на 
заем за автооътя Белград —

слабости и в
мрежи по селата да се строят 

бетонни стълбо-с железни и 
ве, които 
скъпи
защо на едно домакинство в 
някое лофазпръонато село са 
необходими около 20 хиляди 
динара, за да получи ток.

в родилния пави-
са три пъти по- 

от импрегнираните. Ето гражданите

проектоплана на 
развитие на хигиенни

В. В.
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СТОПАНИСВАНЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСС В ДИМИТРОВГРАД РЕШИ:ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

„СВОБОДА“: С ДОБРИ НАТУРАЛНИ В бъдеще - без подпис- 

ПОКАЗАТЕЛИ ване на бърза ръка
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на Об ввде публично разискване и 

да се чуе мнението на база
та, а сетне договорите да 
подписват съответните форуми. 
Също бе изтъкнато, че за та
кива договори не се дава до
статъчно време, така че поч
ти е невъзможно да се про
веде публично разискване и 
гражданите са изправени „пред 
свършен чин”. Затова Предсе
дателството рзши, че в бъде
ше няма изобщо да подписва 
каквито и да' е договори, ако 
преди тсва всичко не се про
веде по посочената методоло
гия.

На заседанието бяха разгле 
дани и други въпроси, между 
които и въпроса за откриване 
на вечерно основно училище, 
понеже има голям брой граж
дани, които имат нужда от ос
новно образование.

Бе взето и решение за всич 
ки завършили стипендианти 
на Титовия фонд да се обезпе 
чи работа. За осъществяване 
на тази цел ще се грижи 
Общинският синдикален съ
вет, Заводът по настаняване 
на работа — отдел в Дими
тровград, и основните органи
зации на сдружения труд от 
общината.

ческиит преглед трябва да да
де отговор кога сградата ще щинския синдикален съвет в 

В 1 Димитровград, неотдавна взе 
решение Да подпише обще
ствените договори за начина 

трябва 1 на образуване цената на хра
нителните стоки на територия
та на общината, на новата це

Законният срок за изготвяне на ше- 
стомесечните баланси бе 20 т. м. И докато се 
изчисляваха последните цифри и все още 
се знаеше какво е било стопанисването 
първото полугодие на деловата година — 
търсихме отговор чрез натуралните показа
тели. Изхождахме от обстоятелството: добри 

са натуралните показатели — и финан
совия ефект ще бъде добър.

бъде годна за / употреба. 
„Градня” изтъкват, че ще бъ 
де предадена на употреба мио 
го по-късно, тъй като

не I
през I

по да се монтират инсталации — 
водопровод, елентричиа и ка 
нализационна система и да се не за превоза на пътници,

конто и договорите за най-ви
соките цени на квартирува- 
не, цената за вода, канализа 
ция и други комунални услу
ги. Съответно решение прие 
и Общинската скупщина в Ди 
митровград и по този начин 
но територията на общината 
вечо имаме нови цени.

Приемайки споменатото ре
шение Председателството на 
Общинския синдикален съвет 
оцени, ч0 постъпката при 
сключването на такива и по
добни обществени договори 
трябва да се измени. Предсе
дателството е на мнение, че 
изобщо е неоснователно съ
щите да минат без обсъждане 
от гражданите и трудещите 
се в местните общности, ор
ганизациите на 
труд и останалите трудови ор 
ганизации, какъвто е бил слу
чая със сега подписаните до
говори. Според извода на чле 
новете на Председателството 
най-напред трябва да се про-

лн

В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” 
през шестте месеца «а теку 
щата година са изпълнили успе 
шно производствения си план. 
От общо заплануваните нъм 94 
хиляди различни видове облек 
ло — мъжка, дамска и детска 
конфекция — произведени са 
над 50 хиляди, или 54 на сто 
от общия обем на тазгодишна 
та продукция. Пресметнато в 
пари планът е осъществен с 
около 65 на сто, относно про 
изведени са стоки на тази сто 
йност.

Каква обаче ще бъде реа 
лизацията и общия доход окон

чателно ще каже полугодиш 
ният баланс.

Засега е известно, че са осъ 
ществени добри материални и 
финансови ефекти от намале 
кието на цените на миналото 
дишната продукция. Това нама 
ление (производствена цена) 
възлизаше на около 26 про 
цента.
}

По заключителния баланс на 
шестмесечието ще разискват 
работниците 
„Свобода” 
си от колективна годишна по 
чивка на 1 август т. г.

на конфекция 
след завръщането

сдружения

,,Градня‘‘: Борбата за предсрочно 

изграждано на обектите г ■ А. Д-

През първото полугодие стро 
ителните работи по строежите 
на „Градня" са напредвали с 
дебри темпове. С други думи, 
физическият обем на строител 
ството може да се отчете ка 
то положителен.

Един от по-крупните обекти, 
които в момента строи „Град 
ня”, е четири етажната жилшц 
на сграда в Димитровград е 
квартал „Гребен”. Стойността 
на обекта възлиза на около 
5,5 милиона динара. На различ 
ни учреждения, предприятия 
и частни собственици ще бъдат 
предадени на употреба десет 
едно и половина и десет дву 
и половина стайни апартамен 
ти.

Въпреки че срокът за пре 
даваме на употреба на тази 
Жилищна сграда е през март 
идната година, благодарение 
на внедряване на нови техно 
логии, счита се, че обекът ще

бъде завършен до края на та 
зи година. Същевременно то 
ва ще бъде първата жилищна 
сграда в Димитровград с Цен Новата жилищна сграда в кв. 
трално отопление и съвреме „Гребен" 
нно конструкторско-технически 
решения.

Друг по-важен обект е вто 
рият етап на Културния дом в 
Босилеград. Понастоящем се 
извършват з а н аятч и й с к о-инста 
лационки работи. Стойността 
на този дял на обекта възли 
за на около три милиона ди 
нара. В „Градня" изтъкват, че 
Културната общност, за чиято 
сметка се строи културния 
дом, ще трябва да обезпечи 
допълнителни средства за до
изграждане на етажа и монти

НОВИНИ ОТ „СТОЧАР" — ДИМИТРОВГРАД
> *-Ь

ПРОДАДЕНИ 10 ВАГОНА 

СИРЕНЕпострои път до сградата. Инве 
ститор на този обект е Здрав 
кият дом в Димитровград.

същевременно 
трафопостове

„Градня"
Прочутият производител 

млечни изделия — земеделска 
та нооперация „Сточар” в Ди 
митровград ще произведе та 
зи година Ю вагона овче, 3 
до 4 вагона краве сирене и 
7 вагона кашкавал. Това пред 
ставлява 30% повече от мина 
лоподишното производство.

Всичко досега 
количество овче сирене, възли 
защо на 8 вагона, както и 2 ва 
гона краве сирене, е намерило 
пласмент и то на белградския 
и скопения пазар. Цената, полу

строи
за Електроснабдителното пред 
прцятие — Пирот, както и за 
нуждите на Югославската на

няколко чена за 1 килограм овче сире 
не е 39 динара, а за краве- 
32 динара. Това е всъщност 
максимално законно позволе
ната цена за овче, относно кра 
ве сирене.

Що се касае за продажбата 
на кашкавал тя трябва да за
почне тези дни. 
досега произведено количество 
от 7 вагона е дозряло 
тово за продажба на белград
ския и скопени пазар.

на

родна армия.
Общата стойност на всички 

обекти, които „Градня" 
през първото полугодие възли 
за на около 10,3 милиона ди 
нара, което същевременно и 
представлява план за първото 
полугодие. Отпгун може да се 
направи извод, че физическият 
обем на строителството ще бъ 
де изпълнен.

строи

Съвкупнотопроизведено
рането на отоплителна инста- 

,'лация.
Тези дни бе завършен сани 

пункт

и е го

тарно-пролусквателния 
край Градини. Обектът струва 
над 640 хиляди динара. Гехни Ст. Н.

А. Д.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ОБЩНОСТ ПО ЗДРАВНО 
ОСИГУРЯВАНЕ Е ОТДЕЛИЛА

ФОТОКРИТИКА
;у:*

Неведнаж е пи
сано за загрозява 
нето изгледа на 
Димитровград. На 
последък особено 

„усърдие" в това 
проявяват магази
ните за продажба

■ =г-.-6 милиона динара за 

регионален водопровод
Ч ■ •

.V ' :г;

Н.1
'Т!

д, Г
на различни стоки. 
Освен че се раз
товарват строител-Републиканската общност по 

здравно осигуряване в Бел
град е решила да отпусне 6 
милиона динара за изгражда
не на регионалния водопровод 
в Димитровградска община. 
Тези средства могат да се 
ползват веднага ( в течение на 
тази година).

На заседанието на Скупщи
ната на републиканската об
щност по здравно осигурява
не, проведено неотдавна 
Белград, 
се отделят средства за изгра

ждане и доизграждане на ре
дица здравни обекти в Пи- 
ротска, Бабушнишка и Дими
тровградска общини. Между 
тези обекти са и здравните 
домове в Бабушница и Пирот, 
здравна станция в Звонци, 
амбулатории в Славиня, Пога- 
ново и Долна Невля и други 
здравни обенти.

Средставата ще се ползват 
в период 1976 — 1980 година, 
а по допълнително установе
на динамика.

ни материали —1 
и празният амба
лаж се трупа на 
тротоарите.

«а

На снимката: ам 
балаж на „Търго- 
кооп” — пред ма
газина за самооб- 
лужване.

У?
8

също е решено да
А. Сн. Ст. Н.
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РЕДАКЦИОННА МАСА НА В. „БРАТСТВО"

СДРУЖАВАНЕТО НА СЕЛСКО
СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Е ПЕРСПЕКТИВАТА НА
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
★ В „СТОЧАР” — ДИМИТРОВГРАД: НАЧАЛНИ УС

ПЕХИ В СДРУЖАВАНЕТО. ★ И ДОСЕГА РАЗЛИЧНИ ОБ
ЛИЦИ НА КООПЕРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, НО СЕ
ОЧАКВА КАЧЕСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ВЗАИМООТНО
ШЕНИЯТА МЕЖДУ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗОВ- 
ДИТЕЛИ И ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ ★ ДА СЕ ДА
ДЕ ПЪТ НА ИНТЕНЗИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНО- С. Панов

1 ВЪДСТВОТО
лански машини. Средства от вим опити чрез разплодни 
един милион дава Банката. кове да подобрим свойствата 
При нас на практика това е на животните и в този район, 
началото на сдружаване на в говедовъдството съще- 
селскостопанските произволи- ствува общинско решение да 
тели на базата на Закона за подменим досегашния „монта- 
сдружабане на селскостопан- фонец" със „сименталско " го 
ските производители, при но- ведо. Това е по-високопродук- 
ето ще бъде обезпечено пъл- тивна раса и по отношение 
но участие на земеделците в на мляко, и на месо, и на ос- 
управлението и разпределение таналите свойства, 
то на дохода. Възможности В обществения сектор има- 
за сдружаване има в малино- ме проект за построяване на 
производството, животновъд- овцеферма от 
ството (угояване на добитък) Липинско пола. С това брояг 

На ба на овцете в обществения сен- 
възлезе на 11 000. Но

материалитеритория възпроизводствени 
на сдружаването не пречат са и селскостопанско 
мо старческите семейства. И ние трябва да водят

за потребностите на 
район от механизация.

Конкретно за нашата тери
тория особен проблем пред
ставлява проблемът на инфра
структурата. Ние почти няма- 

и на ме пътна мрежа, което уве- 
разходите на прои- 

мали-

сметка. На нашатаВъв връзка с прилагането 
на Закона за сдружаване на 
селскостопанските производи
тели и Законопроекта за сдру 
жения труд, беседвахме с 
представители на земеделска
та кооперация „Сточар" в Ди
митровград.

ЦВЕТАН СОТИРОВ, завеж
дащ кооперативни отношения 
и сътрудничество при „Сто
чар”:

— Съвместно със Съюза на 
комунистите и Социалистичес
кия съюз запознахме нашите 

производите- 
Закона за сдружава- 

селсксстопанските про-

съоръже- 
сметка 
самиямладите засега не виждат ни

каква гаранция за дългосроч
но производство, въпреки че 
могат да бъдат добри произ
водители. Нестабилността, не 
само на цените на селскосто
панската продукция, но 
възпроизводствените материа
ли, пречи. Досегашната стихий 
ност зле се отрази и върху 
овцевъдството, и върху сви
невъдството.

личава
зводството. Например в 
нопроизводството цените щя
ха да бъдат и до 30 на сто 

плодовете
5000 овце и

сепо-високи, ако 
предаваха в свежо състояние 
в щайги, а не пулпирани. Съ
щото е и с животновъдството 
в Бурела. В определени месе
ци тоя район напълно е от
къснат, така че нито набав- 
ката, нито доставката е въз
можна в тези села. А това

и мл зкопрсизводството. 
зата на това сме предложили 
договорни форми, чрез 
ще вършим сдружаване на на
шите селскостопански 
водители.

СВЕТИСЛАВ ПАНОВ, ръко- 
ООСТ „Нишава”:

— Основната дейност на 
„Нишава” е производството, 
преработката и пласмента на 
селскостопанската продукция. 
Характерно е, че в Самоуп- 
равителното споразумение е 
посочено, 
моуправители могат да се счи
тат като единица на сдруже- 

тРУД. Доколното тези от-

селскостопански 
ли със тор ще

които реализацията на този план все 
още е неизвестна. Съгласие 
по проекта са изказали всич
ки общински, регионални и ре
публикански фактори. Очаква
ме за 20 дни банката окон
чателно да каже дали ше 
отпусне средства за реализа
цията на тази програма. Засе
га водим борба за създаване 
на нов ВИД овца — по-продук 

с мляко, вълна, ме-

Земеделсната ноопе- 
рация в състава си има 
2 основни организации 
на сдружения труд: 
ООСТ „Нишава” и ООСТ 
„Търгонооп”. В състав 
на „Нишава” производ
ството е организирано 
върху принципа на те
риториално разпределе 
ние. Създадени са еди 
ници на сдружения 
труд: „Висок”, „Смилов- 
ци”, „Димитровград” и 
„Кланица”. Към 
„Нишава” се намира и 
общата служба.

не на
изводители, Законопроекта за 
сдружения труд и Законопро
екта за пенсиите на сдруже
ните селскостопански произво 
дители. Считам, че 
селскостопански

произ-

нашите водител на пречи.
производите

ли можаха да схванат същ
ността на тези закони и че мо 

основа на това да

ОбщинснатаХубаво е, че 
скупщина с решение насърчи 
всеки сдружен производител. 
Именно, всеки сдружен про
изводител, имащ повече о-т 60 
овце и пет крави е освобо
ден от
а също и върху 
засети с изкуствени треви, 
слънчоглед и други култури 
от всеобществен интерес.

в тази насока 
съдзйствуват със

гат въз 
пристъпят към сдрул;аване и 

сътрудничество. тивна — 
со и пр.кооперативно

Засега имаме развита служ
ба за изкупуване на селско
стопански излишъци и снабдя- 

на селскостопанските про 
материали

че сдружените са-
Създадем ли разклонено про 

изводство и различни форми 
на кооперативно сътрудниче
ство, може да се очаква ко
ренно изменение и по отно
шение на сдружаването, откос 
но прилагането на Законопро
екта за сдружения труд и За
кона за сдружаване на селско 
стопанските производители.

СТОЯН ДАВИДКОВ, изпъл
няващ длъжността 
на земеделска 
„Сточар”:

общински данък, 
площи,ООСТ

ния
ношения се развият, планира
ме да създадем организация 
на сдружения труд на сдру- 

селскостопански про-

ване
изводители с 
селскостопанско производство. 
Имаме
за производствено сътрудви- 

растен и е въдството, 
животновъдството и пр. Досе
га имаме 160 договори за дъл-

-| малинопроизвод-
386 за производство на 
и 795 за производство

за

Считам, че 
трябва да 
съответни решения и републи 

и съюзните органи 
освободят от данъци 

производители в

а и всички селСдружените, 
скостопански 
трябва да получат същия ста
тус, като работници. С други 
думи, да имат право на кре
дити за всички видове стони. 
А производителите на селско- 
стопански машини за полупла 
нинсните райони трябва да 
произведат механизация, коя
то ще гарантира производство

договорисключени производители.жените
изводители.

Чрез „Зеления
2,5 милиона динара за 

на миниферми 
замеделци. По- 

приблизително един

чество в план" тър- канските 
и да
сдружените 
полупланинските райони, кои
то са изостанали. По тоя на
чин ще се насърчи сдружава
нето.

сихме 
построяване 
при частните 
лучихме

директор
кооперация

гогодишно 
ство, 
овче

— Считам, че основното 
при сдружаването е да се 
обезпечи 
срочно

ИГНЯТОВ, коопераит от Димитровград:ПЕТЪР гаранция за дълго- 
сътрудничество вър- върху Ст. Н. — М. А.Кооперирам от 1974 година, Средно пр з

1975 година угоявах по 20 глави и до • годин* у ^ и мОМентално още Л)
глави добитък за шест ^ ®- 

1,1 милиона стари

основи.промишлени

1974 и
Сега взех 50. Предадох 
държа в туриус. За 20 
сец иполучих чист доход от над 
динари.

МАЛИНОБЕРЪТ Е В ПЪЛЕН РАЗГАР

25 ВАГОНА МАЛИНИплан” получих около 4,7 мил* о- 
е Ю годиниЧрез „Зеления 

иа ст. динара за 
с лихва от 4 на сто. 
а аз своя тРУД- Засега сметката е 
— ще видим .. •

0бОРКооРп0еКраНциятаЪ дава ионцентрв’ и, 
налице. В бъде не

пазара за малините, а коопера 
цията засметва 10%>.

От 25 вагона, най-много щз 
бъдат изкупени в Поганово — 
около 18 вагона. Останалите 7 
вагона ще бъдат изкупени

Борово, Драговита, Бан

саждения от различни болести. 
Малините изкупува земедел- 

иооперация „Сточар” за 
„Джервин" От Кня- 

вземе

Малйноберът, започнал в на
чалото на миналата с®ДмиРа в 
южната част на Димитровград 
ска община, е в пълен раз
гар. До края на миналата сед- 

бяха изкупени 5 вагона

милион и пристъпихме към ре
ализация на програмата. Ве
че са набавени 500 овце за 
частните производители. Во
дим преговори с организации 
за разплодни добичета за 
обезпечаване на 30 глави раз 

юници, с из- 
на обори съЩО за

Въз о°иова 
се осъще- 

цени и

мляно.на нраве 
на тези договори ската 

сметка на
жевац, който трябва да 
20 вагона и земеделския ком
бинат „Куманово" с 5 вагона

гарантирани

3”',
1Ли Около 500 лроизводи-

доставят производ
на „Удярица отгхг.г=./г«= 

=• !-=ЛГ
СДРУжава‘ 

про-

ствяват
в

мица
малини, а до нрая на берит
бата ще бъдат изнупени още 
20 вагона. Общо тази година 
се очаква да бъдат набрани 
25 вагона малини, което е с 
30°/о повече от миналата го-

селата 
ски дол и Планиница.

В досегашния малинобер въз 
някои проблеми с 

транспорта. Колоните от нола, 
началото на миналата сед

на пътя Ниш

малини.
плодни крави и 
граждането 
почнахме да реализираме то-

никнаха ич оглед, 
тели ще 
ството си

Засега цената, която се га
рантира на производителите за 
1 килограм малини, е 6,50 ди
нара. Предполага се обаче, че 

7 динара.

взи план.
Чрез Животновъдния

и Селскостопанската дина.
Пирот за тази го- 

40 раз- 
за частния сек- 

обез-

— Дими-фонд мица
тровград, попречиха на редовно 

камионите в По
в Ниш тя ще бъде към 

Всичко ще се знае след окон
чателното уреждане на смег- 

смисъл трябва

станция в 
дина
плодни овнове
тор. В говедовъдството 
лечихме изкуствено осеменява 
мо на крави за районите Ви-
сом, Забърдие и Димитров- употреба на изкуствени торо- 
град. Единствено в район Бу- в0 
прл все още не може да въ
ведем това мероприятие. Пра- за предпазване

то идване на 
ганово,

Положително влияние върхуса обезпечени така че 15 тона мали-тазгодишиата добра реколта, 
благоггриятствуващоФО 

са оназали редовната

продължава
По отношение на

не на селскостопанските
изводитали засега 0'и да“овора 

ТИ и набавка на селскосто

не бяха прекарани в све- 
наложи

никите. В този 
да кажем, ч© „Сточар има 
десетгодишен договор с мали 
нопроизводитолите да им пла
ща най-добра цена, която е на

освен жо състояние, а сз 
да бъдат консервирани.време,

и внедрените мероприятия А. Д.
малиновите на-
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД ПРАКТИЧЕСКИТЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЛАДЕЖТА В НЕГОТИН

ПО-ГОЛЯМА АКТИВНОСТ 

ПРЕЗ ЛЯТОТО
Димитровградчани между 

най-добрите
Към нрая на миналата сед

мица от Неготин со завърна 
група студенти от Димитров- 
градсма община, ноито в пре
подава телил център в този 
град са били на шестнадесет- 
дневии практичесни военни 
учения.

Димитровградската 
била една от най-добрите, нам

то по отношение на дисципли
ната, тана и по отношение по
мазаните знания от областта 
на военните науки. Тя е спе- 

от момен-

В ДИМИТРОВГРАД се 
тоя разширено заседание на 
Председателството на Общин
ската конференция на Съюза 
на социалистическата младеж. 
На заседанието присъствуваха 
и председателите на самоуп- 
равителните общности на ин
тересите за физическа култу
ра и култура, секретарят на 
градската организация на Съ
юза на комунистите, ръковод
ството на градската организа
ция на младежта и местния 
клуб на студентите, както и 
представители на самодейно
то културно-художествено дру 
жество.

Разисквайки за активността 
на градската организация на 
младежта' и клуба на студен
тите, Председателството кон
статира, че същата е недо
статъчна и трябва да се по
добри, както на културното 
така и на спортното поле.

На културно-забавното поле 
предстои подготовка за учас
тие на Фестивала на младите 
з Княжевац. Самодейците оба 
че изтъкнаха, че нямат въз
можности за подготовка, поне
же нямат помещения. Също 
не са им обезпечени почти 
никакви средства за този Фе- 

. стивал и въпрос е дали по-на
татък ще участвуват на свои 
разноски. Беше изтъкнато и

със- лошото отношение на Центъра 
за култура, който се грижи са 
мо за своите интереси и не 
позволява ползване на поме
щенията, и на техническите по 
магала. Председателството зае 
становище, че 
помещения могат и трябва да 
ползват
шението на Центъра за култу
ра към тях трябва коренно да 
се измени.

На заседанието беше раз
гледан и отчетът на ръковод
ството на изви д иическия отряд 
,,Момчил войвода” за състоя
лия са ца 4 и 7 юли парти
зански псход. Отчетът бешо 
оценен положително и 11редсо- 
дателството Замлючи гази орга 
низация трябва да укрепва и 
да се омаоовнва. В течение 
на този и следващия месец 
членовете на извидничоснии 
отряд ще летуват по групи в 
Звонсна баня, а в плац е да 
се работи и върху уреждане
то на чешмата-паметник на 
мястото ..Изворище”, нъдето е 
формиран Царибродсмия пар
тизански отряд „Момчил вой
вода”.

циално похвалена 
данта на центъра за най-доб-

обществените ра стрелба.
група

самодейците и отно- А.

МЛАДИ ПОЕТИ
За по-голяма активност на 

спортното поле през лятото и 
тази година беше организиран 
волейболен турнир на младеж
ките организации в общината, 
а предстои да се организира 
и мемориалния турнир по 
малък футбол. Беше изтъкнато, 
че организатор на същия тази 
година е Общността по физи
ческа култура. Това обаче не 
е в нейна компетенция, поне
же досегашен организатор е 
била Общинската конференция 
на ССМ, а така трябва да ос
тане и занапред. В случая об
щността за физическа култура 
трябва да координира работи
те и подпомага финансово.

ПАК
На пътя към безкрайността 
безмииовпо стоеше ти, 
със взор към утринните лъчи 
с повехнало тъжно лице.

Един от важните въпроси е 
и активността на младежта 
включена в градената органи
зация на ССМ, а особено на Съзрях те в тоя миг 

отдавна не си минала тук 
Погледнах те с насъляени очи 
за миналите прекрасни минути.
I *
По пътеката на бъдещето

членовете на Съюза на ному- 
нистите. Беше изтъкнато, че 
младите комунисти трябва да 
бъдат носители на всични мла
дежни акции, а не да бъдат 
по страни, като много пъти 
досега. Затова бе решено да 
се преразгледа работата на 
всеки младеж — комунист.

Във връзка с останалите ак
тивности през лятото беше 
изтъкната възможността за ор
ганизиране на срещи на мла
ди писатели и поети.

отново тръгнахме двама, 
с нови младежки мечти 
за светлия ден на бъдещето.

Даринка ЕВТИМОВА
Цанко Костов

ч/«лллллллллл^

Елин ПЕЛИН

РОДНО СЕЛО Наш Иванчо много знаеМоето родно село в Плоча. 
То е малко селце, сгушено меж 
ду гористи планински вериги. 
Състои се от около 70 къщи, 
разпръснати в .няколко маха-

Горна Любота и Лисина. В цен 
търа на селото се намира коо 
перативен магазин, който селя 
ните се снабдяват.

Неотдавна
Наш Иванчо вече че- — Краката ни служат 

да бягаме, когато някой 
ни подгони 
Иванчо и пак .мига.

да крадем 
ябълки . ..

круши и
тири години ходи на учи 
лище и се във второ от
деление* стои.

— Защо бре, Иванчо

започна акция 
по електрификация на селото. 
Но работите засега са в за
стой. Обръщам се към всич-

ли. отговаря
Съвсем наблизо е планината 

Бесна кобила, а също и мина 
та „Благодат”. От Босилеград 
е отдалечено 25 км.

Селяните от моето село са 
много трудолюбиви хора. ;Ра 
ботят навред ,в страната и са 
прочути като добри майстори- 
строители. И в моето село из 
дигат гордо своите фасади но 
ви къщи, направени от тухли, 
с балкони и хубави цветни м 
зеленчукови градини но дворо 
1вете.

В селото има основно учили 
ще, в което децата учат до че 
твърти клас. По-нататъшното си 
образование продължават

— Ами краката за как 
во ни служат?ки мои съселяни и родите

ли на -много ученици да про
дължат тази полезна акция, 
защото електрическият ток е 
незаменимо богатство -и от 
значение за цялото село.

Аз имам желание Плоча 
да се свърже с останал-ите 
села с асфалтов път. Засега 
до повече отдалечени места 

общината трудно «може да 
се дойде с рейс, а особе
но з-имно време, когато фър- 
ту.ните заличат пътищата.

Станко Станков 
Плоча

НШ'""
•мш

* Сега втори клас— питат го другите, 
не минаваш в тегели?.по-горно 
отделение, ето вече всич
ки те изпревариха.

— Ама луд ли съм да 
минавам в по-горно отде 
ление, да харчи баща 
ми пари за книги — от
говаря Иванчо.

Влезе учителят в отде 
лението и почна да из
питва.

— Кажи ми, Иванчо, 
на колко части се дели 
човешкото тяло?

— Човешкото тяло се 
дели ма три части — от
говаря Иванчо и мига.

— Кои се те? —

в

в
'•А ~.:.г *•••>

А. .
ГАА .ш

Дъждовете често донасят 
на хората необикновени „по
даръци”.

в продължение на 20 мину
ти.

В Испания пък хората съ-
■

ХШ
мтт>:1
у , а-■ пита' • шит учителят.

. . — Те са, те са: глава, 
А. ТРУП и краища!

ПЖйМ* главата? ° "" СЛУЖИ 
— Главата ни

;• ■'

■ ;

0"4
■ВаШ&Я Щ\

. 1
служи,

.' за да си носим шапките 
, ш — отговаря Иванчо.

— Ами за*' Г, ^

:■■■

■ щ Веднъж в Дания,какво ни
бирали жито с кошници, кое
то вихрушните донесли с об
лаците чак от Северна Аф
рика.

заедно
с дъждовните капки „валели” 
на земята морски раци

| служат ръцете? 
— Ръцете

:;
Лозана Миланова — Звонци Натюрморт и тони служат
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БОСИЛЕГРАД РАЗИСКВАНЕ ЗА СРЕДНОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ НА
ДИМИТРОВГРАД

Ново ръководство над сто деца Издателство »Братетво«
НА ЛЕТУВАНЕна общността до 1980 година

ГРУПА пионерки и понери 
от Димитровградска община 
ще летува тази година в Ри- 
сан — Бока Которска. До на
чалото на тази седмица за 
летуване са се записали 119 
деца, но броят на летуващите 
не е окончателен понеже има 
място общо за 147 деца. За 
50 от тях разноските цялостно 
поема Общността за пряка 
детска защита, а за останали
те 50% относно 75% плащат

детски вестник „Другарче” пет 
броя
„Мост" и издаване на книги, 
както и други културни дей
ности, изискват постоянно на- 
дрово и финансово укрепване 
на издателството 
нато
трябва Да стане грижа на об
щинските скупщини и обще
ствено-политическите 
зации в общините Димитров
град, Босилеград, Сурдулица 
и Бабушница и Южноморав- 
сни и Нишки регион.

за култура ТЕЗИ ДНИ централният из
дателски съвет на Издател
ство „Братство” разгледа фи
нансовото положение и въз
можностите за перспективно
то развитие на издателството 
до 1980 година.

Бе изтъкнато, че от година 
на година Издателството ук
репва финансово, благодаре
ние на правилното отношение 
на Републиканската културна

описаниегодишно

През миналата седмица в 
Босилеград се проведе учре
дително събрание на скупщи
ната на общинската самоуп-

управителната общност За кул 
тура е избран СПАСНО СПАС- 
КОВ.

На състоялото се, учреди- 
равителна общност за култу- телно-изборно събрание деле- 
ра, която наброява 17 делега
ти, избрани в делегациите на 
местните общности и основ-

бе изтък
на заседанието. Това

гатите приеха програма за ра
звитие на нултурната дейност 
в Бссилеградсна община до

орган и-
зависимост от

състояние, общност. Но при осъществя
ваме на собствени приходи се 

мнозина

родителите, в 
материалното им 

1980 година. Опоред финансо- за целта Общността е обезпе
чила 80 хиляди динара.

С пионерките и пионери, ле
туващи в Рисан, ще заминат и 
шестима ръноводители, между 
които трима възпитатели, една 
медицинска сестра, преподава
тел по физкултура и предста
вител на Общността. Групата 
ще пребивава в мястото 14 
дена и по това време ще 

кооперативните направи обиколка на Бока Ко- 
торсна. Ежедневно ще се ра
боти на възпитателното, кул-

ните трудови организации.
За председател на Скупщи

ната е избран СПАСКО СПАС- 
КОВ, работник в Общинсния 
комитет на СКС, а за замест
ник-председател 
ЖИЖОВ, работник на митница 
та в Рибар ци.

Делегатите избраха и изпъл
нителен съвет от пет члена, 
чийто председател в предсто
ящите четири години ще бъде 
АЛЕКСАНДЪР МИТОВ, препо 
давател в босилеградсната гим 
назия. За делегат в Репуб
ликанската скупщина на само-

срещат трудности 
читатели и учреждения не пла 
щат редовно дължимите су-

вите данни, в този период за 
по-интензивно развитие на кул 
турата в комуната ще се вло
жат към 10 милиона динара. 
Повече от половината от тези 

се вложат за

Развитието на Издателство
то до 1980 година през септем 
ври ще бъде обсъдено в об
щините, в които живее бъл
гарската народност.

ми.
ДИМИТЪР Разширяването дейността на 

издателството
„Братство", петнадесетдневен

седмичник
Ст. Ст.средства ще 

доизграждане на Дома на нул-
турата в Босилеград, за оспо- 
собяване на

ПРЕГЛЕД НА СП. МОСТ, КНШКД 40културни 
за подобряване на ои-

салони в селата за 
цели и 
блиотечното дело.

турно и опортно издигане на 
пионерите. В този смисъл ще 
се организира начално обуче
ние по плуване. По време на 
почивната ще се организират 
редица игри, а онези деца, ко 
ито имат рожден ден през вре 
ме на пребиваването си в Ри 
сан ще получат подаръци.

Както ни осведоми секре
тарят на Общността за првяна 
детона защита 
татков за Рисан ще се замине 
на 9 август в 5 часа сутринта. 
До мястото се отива с авто
буси. Във връзка с лекуването 
ще се проведе и разговор с 
родителите, който е насрочен 
за понеделнин — 26 юли в 16 
часа. Освен родителите на де
цата, отиващи на почивка, на 
разговора могат да присъству- 
ват и родители на онези де
ца, които не са записани, а 
които желаят децата им да 
летуват в Рисан.

В. В. ров, както и разказа Пресел
ванията на стареца Лазар от 
Детко Петров. Свободан Нино 
лов пише за Творчесното раз
витие на Емилиян Станев а 
Милован Друговац за Митрев 
— критик по звание.

В НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 
Нацко Тончев пише за Ефен- 
тите от замърсяването на въз 
духа

КА Асен Стоев за Връзната 
на физиката с другите учебни 
предмети. В същия раздел 
Слобода« М. Миленнович и 
Милентие Браннович пишат за 
Първата помощ и защита в 
обучението.

ТЕЗИ ДНИ излезе от печат 
сп. „Мост" книжка 40. В т°" 
зи брой са поместени след
ните материали: Звонко Ща- 
убрингер — Тито в произведе 
нията на писатели и художни
ци, Любисав Илиев

КОМЕНТАР

»Неизвинени«
отсъствия

Сдру
женият труд в Проентозанона, 
Иван Андонов — Социалисти
ческият съюз и самоуправи- 
телните общности на интере
сите и Младен Димов — Да
нъчната политика и обществе-

Евтим Ие-

и околната среда, 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИ-

но договаряне. __
В отдел ЛИТЕРАТУРА И ИЗ

КУСТВО др> Драголюб Влатко 
вич пише по повод стогодиш 
нината от рождението на Бо- 
рисав Станкович статията под 
заглавие Поет и психолог, по
местени са стихове от Стойне 
Яннов, Даринна Евтимова, Сте 
фан Манасиев и Милорад Ге-

★ В НЯКОИ СЕЛИЩА НА БАБУШНИШКА ОБЩИ 
НА Е ОТСЛАБНАЛА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ДЕЙНОСТ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

8 Художествените приложения 
в тази книжка на списанието 

художничката Зорица 
Костич.

никакъзпитателно-образователният 
не може да се наблюдава изолирано от обществената 
среда, от нейното развитие. В крайна сметка — об- 

тази, която дава оценна на ус- 
оветлина бяха

процес

са от 
НиколоваА. Д.ществената среда е 

пеха на просветните дейци. В тази 
изнесени редица примери _
лата се конференция на Съюза на комунистите в Ба
бушница. Тези примери не говорят добре за дейност
та на известно число преподаватели.

Като един от елементите за намаляване на връз- 
между просветните заведения, в конкретния слу- 

обществената среда е все 
просветните дейци от обще- 

на село. Някои просветни 
за събитията в своята

състоя-на нетдаана
АКЦЕНТИ

Да подкрепяме самодейните изяви!ката
чай основните училища, и 
по-голямото отсъствие на I 
ствено-политическия живот 
дейци не проявяват интерес 
среда. „Не е редък случай" — се изтъква в матери
алите за конференцията — просветни работници да 
не идват и на събрания на Социалистическия сьюз.
В някои села те не позволяват в училищни помещения някои селите н ^ общдсгвет събран«я. като за-
бравят, че много от училищните постройки са дело 

в селата. „„„
значението на просветно-възпи- 

обучението на най-малки- 
на селото, съвсем ес- 

които трябва

помещения, друг път минимални средства 
за превоз до дадено място и пр.

Една от ооновните задачи на култур
ните общности в общините е да насър
чават такива дейности. За организиране 
на самодейни концерти, програми и друго, 
нв бива да бъдат пречна няколо хиляди 
динара. Още по-малко 
думите НЯМА СРЕДСТВА да се затворят 
вратата пред самодейните прояви на 
дите.

има една хубава народна поговорка: 
„Не се знае в кой храст 
Едно от „преносните" значения може да 
са отнася и за самодейните изяви, относ
но за самодйците. Нима веднаж сме ос- 

изненадаши от талантлива изява на

лежи заека .

Да се има оонование ставоли 
някой самодеец?

За съжаление, все по-често сме сви
детели на пренебрежително, дори снизхо
дително отношение към самодейните изя- 

Под формата изговор: НЯМА СРЕД
СТВА често се съсича още в зачатъка ху
бавата инициатива или полезно мероприя-

на трудещите ое
Изхождайки от 

тателната работа не само 
те, но и за преобразованието 
тргтвено възникват някои въпроси, на 
Ги даде Именно, трябва да се обмйслн
въгюоса защо от 191 просветни дейци в общината 
само00В6 членове на Съюза на комунистите, или

СаМ° ^Просветните дейци, като дейци на политиката 
на Съюза°н^ комунистите, като борци за социализъм, 
трябва сами да поведат борба за очистване на ре- 

си от хора. които се държат пасивно. 
Приетите критерии за моралночтолитичесните, на- 

чзства на просветно-педагогическите работници трябва 
“ прилагат изцяло. От друга страна - предстои 

да се засили още повече марнсическото образование
на работниците във възпитателно-образователните
учоеждения В този смисъл съществуват и ясни на 
^ Пп^вегният съвет в СР Сърбия още преди ед
на година е издал програма по марнсическо образо
вание за всички просветни дейци (не само членовете 
нГсъюза на нечистите) и същата трябва да се 
изпълнява изцяло.

мла-
в

Оплакванията на младите в Димитров- 
излиза насреща за 

Кня-
град, че не им се 
участие на фестивала на младите

отминат тихомъл-

ви.
жевац не бива да се

Още повече, че оттам винаги са се 
връщали с хубави признания за 
майсторено изпълнение.

Младите и от останалите общини би 
трябвало да вземат участие не този фес
тивал. А младите, особено студентите, 
биха могли през лятото да организират 
СТУДЕНТСКИ СРЕЩИ, с нултурно-забавна 

съществува 
още не се пристъпва 

по редица

ном.•пие.
Примерите на вмооки самодейни вър- 

са много. Между певците — изпъл- 
на народна и забавна музика —

високо
хове 
нители

Димитровград с голям авторитет се пол- 
Петър Гигов, Асан Луков, Георги 

Костов, Росица Николова и редица други. 
В Звонци успешно работи мандолинен, а 

Босилеград танцов състав.
Целта ни е не да посочваме къде и 
наши самодейци са спечелили високи 

завоевания. Признания са получавали и 
получават най-различни самодейци.

Тревожи едно друго обстоятелство: за- 
не са дава подкрепа на младите, но- 

гат-о настойчиво хлопат и търсят наи- 
скромни възможности да се изявят. Поня- 

е необходимо да им се обезпечат

в
зват

програма. Такава инициатива 
отпреди, но все 
към нейното осъществяване 
неизяснени причини.

в

кои

За да няма „мъртво" нултурно лято 
— да подкрепяме самодейните изяви и 
всички инициативи, които се раждат.що

Ст. Н.м. Андонов нога
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ПИРОТ

За още по-пълно информиране 

на осигурените лица
нимевич, председател на Скул 
щината на самоуправителната 
общност по здравно осигуря
ване в Пирот, бе 
ча създаването на самоупра- 
вителна регионална 
на интересите по здравно оси 

Ниш, ноято да

ИНФОРМАТОР:

ат самоуправитеотята общшсс на интересите но 
здравно осигуряване - Пирот

В град Пирот този дни се 
състоя съвместна сесия на 
трите съвета на Самоуправи
телната общност на интереси
те по здравно осигуряване. 
Предмет на обсъждане беше 
текста на Проекта на самоуп- 
равителното споразумение за 
основаване на регионални об
щности на интересите по здра
вно осигуряване в Ниш, нанто 
•и тенсто на Самоулравително- 
то споразумение за отстъпва
не на Републиканската об
щност по здравно осигуряване 
и реосигуряване в Белград във 
връзна с осъществяването на 
здравна защита и здравно оси 
гуряване в чужбина. Обсъден 
бе и Правилника за начина и 
постъпката при упътването на 
осигурени лица на лечение в 
чужбина. Също така бе обсъ
дено и Споразумението за раз 
мера на средствата за извърш 
вана на дейности при про
веждането на пенсионното оси 
гуряване на работници.

Делегатите на трите съвета 
бяха запознати и с разшире
ния дневен ред на лятната 
енупщинена сесия и дадоха 
своето съгласие за приемане
то на четири нови решения, 
нато се започне от програми
те за задължителните видове 
здравна защита на територия
та на Самоуправителната об
щност по здравно осигуряване 
в Пирот за 1976 година — до 
даването на съгласие за Об
ществения договор за обезпе 
чавана и сдружаване на сред
ства за подобрение на хиги
енните условия в Социалисти
ческа републина Сърбия без 
автономните области до 1980 
година. В работата на сесията 
на Скупщината участвуваха и 
Бранислав Павлович, предсе
дател на Изпълнителния съвет 
на Скупщината на Самоупра
вителната общност ю здрав
но осигуряване в Ниш и Нино- 
ла Велкович, завеждащ отдел 
здравно осигуряване нъм про 
феоионалната служба на об
щността в град Ниш.

В представения на делегати- • 
те материал, както и в увод
ното изложение на Ракич Ра-

изтъннато

\ общност
ТРУДНО ФИНАНСОВО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

гуряване в 
обхване общините Пирот, Ба- 
бушница, Димитровград, 
паланка, Блаце, Гаджин Хан, 
Долевац, Житоражда, Нуршум 
лия, Мерошина, Пронупие и 
Свърлиг — произтича от прин
ципа на солидарност в осъще
ствяването на лично и общо 
потребление за по-успешно из
ползване на здравния динар.

ВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ьела

ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО на сред
ства за редовна дейност на 
здравните организации в об
щините Пирот, Бабушница и 
Димитровград за текущата го
дина, бе тема върху която се

разисква «а разширеното за
седание на Изпълнителния от
бор на Скупщината на регио
налната общност по здравно 
осигуряване в Пирот. На за
седанието лрисъствуваха и 
представители на обществено- 
политическите общности и ор
ганизации и на здравните ор
ганизации от трите общини.

За разрешаването на проб
лема, с оглед на трудното 
финансово положение на об
щността и на здравните орга
низации, се разисква цели 
шест часа. Изход от положе
нието накрая все пан се на
мери. Остава обаче впечатле
ние, че от него не са доволни 
нито Общността, нито здрав
ните организации.

А положението беше такова: 
здравните организации през 
първото полугодия е на годи
ната са изразходвали повече 
средства отколното' са допус
нали възможностите им. Всъ
щност е трябвало да имат 
предвид, че в 1976 година е 
позволено да изразходват по- 
големи средства в сравнение 
с 1975 година — за 14%. То
ва обаче нито една здравна 
организация в трите общини 
не е зачитала. И като резул
тат се е получило такова по
ложение, че с увеличение от 
14% здравните организаци не 
са в състояние след полуго
дишния баланс да намерят по 
критие за заплатените лични 
доходи. А това значи, че след 
полугодишния баланс бих© ра
ботили със загуба. А ог дру
га страна и Общността няма 
възможности да обезпечи уве 
личение от 14%, понеже в то
зи случай и нейните фондове 
биха работили със загуба.

Представителите на Об
щността предложиха увеличе
ние от 14 на сто. А това зна
чеше загуба и за здравните

организации и за фондовете 
на Общността. Бешо прието 
обаче предложението на пред
ставителите на общоствечо- 
политическите общности и 
организации. То се състоеше 
в следното: Засега Общността 
да обезпечи на воички здрав
ни организации от трито общи 
ни толкова средства, колкото 
са изразходвали. А това зна
чи увеличение по-голшио от 
14%. До края на годината, 
значи през второто полугодие, 
увеличението не може да над 
мине този процент. Значи 
здравните организации трябва 
да водят сметка с какви сред 
ства ще разполагат и въз ос
нова на това и да сз рабо
ти. А само по този начин 
фондовете на Общността ня
ма накрая на годината да ра
ботят със загуба. Също беше 
предложено личните доходи в 
здравните организации да бъ
дат намалени с 10% (от 1 
август). И това предложение 
бе прието, понеже по друг 
начин е невъзможно да не се 
работи без загуба.

Това са обаче само времен
ни решения, с които пробле
мите никак не се решават. 
При това имаме предвид об
стоятелството, че през второ
то полугодие обемът на рабо
та на здравните организации 
трябва да се намали, което е 
и начин да не се работи със 
загуба. А това, поне в здраве
опазването, не е решение.

Също трябва да се търсят 
възможности за по-рационална 
работа и икономии в здравни
те организации. В това отно
шение, както изтъннаха пред
седателите на общините от 
Пирот и Димитровград Деси- 
мир ПетровиЧ и Борис Бори
сов, през изтеклия период не 
е водена достатъчно сметка.

В новата общност биха вле
зли посочените общини пора
ди общия интерес за подобрз- 
!ние на здравеопазването в 
региона и по-мълно използва
не на наличните възможнос
ти. При това разбира се — 
ще се работи иа принципа на 
чисти сметки. Взимайки ду
мата в разискванията ьранис- 
лав Павлович посочи, че на
стоящето сдружаване и свърз
ване на самоугтравителните 
интереси на осигурените лица 
в Социалистическа република 
Сърбия, нъдето от 18 ще се 
създадат осем регионални об
щности
принципа на взаимна солидар
ност, а преливането на сРеД- 
ства от една в друга наса ше 
е неминуемо, за да може на 
осигурените лица да се пред
ложат по-добри условия за 
лечение. Досегашните самоул- 
равителните общности на ин
тересите по здравно осигуря
ване ще престанат да дей
ствуват от момента на озаконя 
ването на регионалната Само- 
управителна общност по здрав 
но осигуряване в град Ниш.

Делегатите на трите света 
се изназаха, че е необходимо 
в Самоуправителното споразу
мение за създаване на Регио
налната общност по-лодборно 
да запознаят осигурени те 
ца в своите общини нато по 
този начин навреме 
странят евентуалните недора
зумения.

БЩШПкка

Неотдавна у нас бе 
произнесена присъда про 

неколцина безотго 
ворни лица, които оби 
рали катастрофирали но 

След злополуката, 
вместо да окажат помощ 
на пострадалите 
дебнели и гледали какво 
да задигнат.

Подобно нещо стана 
дни и нрай 'международ 
кото шосе Ниш — Дими 
трбвград. На юлската го 
рещина, когато автомо
билната колона достигна 
и 40 километра, някои 
недобросъвестни гражда 
ни, възползвайки се от 
положението, продавали 
на чуждестранни туристи 
питиета, хляб и др. на 
много високи цени като 
ло този начин вземали 
големи пари.

Това явление бе пре 
махнато и- съсечено е ко 
рените си веднага, защо 
то енергично действува
ха органите на сигурно
стта, а в акцията пома 
гаше и населението. Но 
остава открит един друг 
въпрос: защо тези граж 
дани не са се опитали 
по друг начин да лропа 
гандират нашия туризъм 
и нашата страна? Не са 
ли могли да окажат по 
мощ на хората, които 
са се пекли на юлската 
горещина?

Вярно е, че постилки 
чарското предприятие 
„Балкан”, както и други 
те подобни предприя, не 
са били в състояние да 
обслужат 
дани наведнъж, 
между другото са били 
■пръснати в дължина от 
30-40 километра, но във 
всеки случай не е тряб 
вало да се посяга вър 
ху традиционното юго
славско гостоприемство.

Пропусквателната мощ 
на граничния прелез Пра 
дини наистина е голям 
проблем. Известно е как 
ви «мъки той задава на 
Димитровград и околно 
стта му, но нашите хора 
в никакъв случай нямат 
■право да „облагата" да
нък с чужденците, като 
им продават провианти 
на двойно и тройно по-

тив

ла.

те се основава на

ли-

се от-

А. Д.
М.

швшппшюшшпш |!1ПШШ

РАННО ОТКРИВАНЕ 

НА ГЛАУКОМАТА
телко да се гледа телевизия и 
не е необходимо и напълно 
ваме

нино, ко 
да се лиша- 

носят зеле-
хиляди праж

кото от Това. Добре е да се 
ви очила. Най-добре е болният да се на
сочи към един ленар, който да следи 
състоянието му, да осигурява правилно ле-

ГЛАУКОМАТА е един от най-важните чрез профилактични прегледи в селищата ^ции МноТчесто по^ил»^ГТе Н°Н'
Т пчо„И в пРактиката на оч«ите лека- и™ а трудовите организации и учрежде- Опазва тру^оопособнос^Г^Т™ г*4*™8 
ри. Оноло 15-20 на сто от слепите са за- нията. м „До/ гл-иоността за дълго вре-
губили зрението си поради това заболява- пкдчпд и» „ же“вНната опеРаЧМя съхранява
не. То засяга предимно хората над 40-го- шв „ вътпе|пчп пожесто имат пови- зр*Уел**'те Ф/нкции За продължителен пе-
дишна възраст. За откриването му орно- хипертонична болрД л'ицата 0 ^ Д' А ри до нрая на тив°та-
вен и най-важен организационен метод си пряка завиоим^т меж™ Р Да ИМа
остава активното издирване на болните -грЧИ оЯКппавя«ма 
чрез профилактични прегледи. Първичната ТеЗИ за6с'ллванил- Мнозина 
глаукома, чийто основем признак е пови
шеното вътрешно очно налягане, се проя- нит_ иГ1,,глпо ___
вява в две форми: проста, протичаща без ,,притъмнява1нията" “без 
оплаквания, скрито, коварно, която се от- _ ,
крива най-често случайно при посещение г, _ ият™ ТЯЛ0Т!0)- 
в очния кабинет за очила, при профилак- ^ ° Уточни неоспоримо за-
тични прегледи, или след като вече зре- е ваДнага
•нието на едното оно е оилно понижено; ши,,^1?.,преди всичко 
застойна, с главоболие, бе при чинно сълзе- Ая.„г.и_ «.понижаващи вътрешното очно ' Значението
не, глождане в очите, притъмняване и дру- ияслвлЛт е Цялостно да ое глауномно болни е много°ТЛ изди1>ване на
ги оплаивания, при ноито оператарното ле- ЛЯИятД1>аТо™<?^1НИЛк °ист6мно Аа се наблю- ната диагноза голямо — с Ра,н-
чение засега се оназва единствено правил- А пеииЛтНИЯ ка0инат ИЛ|И отделение, да ефективно набл!г>леЛЛМвННС>Т0 лечан«а и 
но и успешно. “ леву1ват съпътотвуващите заболявания Е,™,,"!™*9"1® мота Да се пред-

у ОТ интернист, невролог и други специално- в повече от четири пе-
На съвременния етап на развитие на ли. Храненетто трябва да бъде съобръве- т слУчак™. Профилактичните прегледи 

нашите знания и възможности за диапно- но с възрастта, като се избягват вредно- ЯВН0 помагат своевременно да се Ьтнрият 
за и лечение на ллаукомата най-важно е сти (тютюнопушене, употреба на алнохол) с°рата' страдащи от неподозираното ,а 
ранното й откриване. То би могло да се Особено полезно е леното физическо на- йолл1Ване' 3
постигне само с активно „пресяване", товарване. Не се препоръчва продължи

развитието на „ РАННОТО откриване на глаукома- 
болки от гла- га ““осна роля играе популяризирането 

унома страдат от захарен диабет, Особе- а знг»нията на болестта оред медициноки- 
но значение от оплакванията имат ,цвет- те °Реди « ОРЗД населението Не

ни случаите, ногато болни 
лекуват известно

са ред- 
от глаукома се

съдово заболяване. ^Най^често НеВроза 
Кривене на случаите с 
на занъоняване 
циалист.

светещ източник, 
да има промяна или

нъсното от- 
плаунома се дължи 

с прегледа от оченда започне спе-
ме-виооки цени. 

Предприемат се мер
ни на най-високо равни
ще и в скоро време ще 
се вземат мерки за годо 
брени© на пропусквател 
та мощ, защо то този въ 
прос е от по-широк ин
терес.

М. А.

Д-р Л. С.
СТРАНИЦА 10

БРАТСТВО 23 ЮЛИ 1976



НАШИЯТ ФОТООБЕКТИВ

ЛЕТНИЯТ ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР НА МЛАДЕЖТА ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ГРАДИНИ ПОБЕДИТЕЛ
В ОРГАНИЗАЦИЯ на Общин 

ската конференция на Съюза 
на социалистическата младеж 
в. течение на този месец в Ди 
митровградска общима се про 
веде традиционния волейболен 
турнир на първичните организа 
Ции на младежта от общината. 
На турнира участвуваха младе 
жки отбори от Смиловци, Ви
сейки Одоровци, Момици, По- 
ганово, Трънски Одоровци, Гра 
дини и Димитровград. След 
двуседмични състезания побе
ди отборът на Градини.

На състезанията 
Висок и Забърдие, 
се в Смиловци, се играха два 
мача. И в двата победител бе

ше отборът на Смиловци, кой 
то се наложи

град 2:1, Димитровград— Грън 
резултат ски Одоровци 2:1 и Градини — 

2:0 срещу отборите на Моин- Смиловци 2:1. По този начин
ци, относно Височки Одоровци. победител на тазгодишния тра

диционен волейболен турнир 
е отборът на Градини. На вто 
ро място се класираха младе 

Одоров жите от Смиловци, на трето 
от Димитровград и на четвър
то място младежите от Грън- 
ски Одоровци.

Нужно е Да кажем, че как 
то финалните, така и предфи- 
налните състезания, бяха масо

Отборът .на Трънски Одоров 
ци беше победител за район 
Погансво — Трънски 
ци, след като с2 наложи в ма 
ча срещу Поганово с 2:1.

Освен отборите на Смиловци 
и Трънски Одоровци за фина 
лето се класираха и отборите 
на Димитровград и Градини, 
които нямаха противници.

На финалните срещи
во посетени и проследени с 

бяха голям интерес във всички ме- 
постигнати следните резултати: ста, където се играха мачове 
Смиловци — Трънски Одоров те. 
ци 2:1, Градини — Димитров

за район 
състояли

А. Д.

НАШИ ВСЕКИДНЕВИЦИ

КОИ ДА УРЕДИ ПРЕВОЗА 

ЗА ВИСОК?
Найден Митов — Каменица (95 г.)Б. Николов

— Д. Криводол. Само с еднаПРЕЗ ЗИМАТА И ПРЕЗ'* ДВА АВТОБУСА И
ЛЯТОТО

★ ЗАЩО ВИСОЧАНИ НА ПЪТ ЗА СВОЯ КРАЙ ЧАКАТ 
В ПИРОТ И ДИМИТРОВГРАД

малка анкета може да се ус
танови, че много височани, за 
ети в Ниш и околността, иматЗА БИЛЕТИ нужда от такава рейсова ли
ния. Ако се открие една линия 
през юли и август, товадвете предприятия. И всичко 

се стоварва върху гърба на 
пътниците.

Не е рядкост през тези дни 
да намерите в Пирот човек 
със семейство, жена и мални 
деца, да чака за билет. А 
пътува от Македония, Войводи 
на или друго място. Често 
пъти хората пристигат в Пи
рот и когато дойдат — всички 
билети продадени! В Димитров 
град е същото положение.

Както
има два автобуса на две ав
тотранспортни предприятия. От 
Пирот автотранспортното пред 
приятие има автобус, който 
тръгва в 15.45 и обратно в
4.30 часа. „Ниш-експрес” от 
Димитровград има линия за 
Сенокос. Автобусът тръгва в
14.30 и обратно в 4.30. Тия 
два автобуса разменят пътни
ците в Каменица. И може да 
се каже, че двата автобуса 
задоволяват нуждите на насе
лението. Но не и през летни
те месеци.

облекчи положението
намали летните мъки
сочани.

трябва да разреши тоя 
проблем? Общинската скупщи 
на в Димитровград, на чиято 
територия има най-много села

КойНАЙ-ЛОШО Е ПРЕЗ ЛЯТОТО

През юли и август, когато 
пътниците за Висок стават мно 
го, положението става непоно 
симо. В началните станции ви
наги идва до неприятни сце
ни. Шофьорите и кондуктори- 
те, които в случая са най-мал
ко виновни, търпят критика и 
обиди от страна на пътниците. 
Често плащат и глоби зарад 
това, че приемат повече път 
ници.

(Сенокос, Каменица, Брайков-

известно за Високе

Поставя се въпрос: как мо
же да се допусне към Грън- 
ски Одоровци да вървят и по 
няноло автобуса на ден, а към 
Висок, където има много път
ници, с години 
две рейсови линии?!

Известно е,
Висок няколко 
да се подобрят съобщенията 

Висон, но въпроса оста
ва без решение, 
въпросът трябва да се разре
ши с две автотранспортни 
предприятия усложнява пробло 
ма. А свободно може да се 
каже, че е оправдателно от
криване на рейсова линия Ниш

Заминават от Пирот ■ Тръгват аа Пират востават само
С.45 и 14,40 Белград 10,00 и 14.18Бол град

че хората от 
пъти търсят 5,00 8.00. 6,45, 10,30 Ниш 6,30. 10,80, 18,00, 18.30.Ниш

14.40. 18.30 И 10,30 14,00, 17,20. 10,20 и 11 ДООнередности 
на А вто 

Пирот. Авто

Все пак, има 
особено от страна

Крагуааац1.00 14.10Нрагуааоцкъм
СмопмаСкопие 7.00 11Д8

Г.00. 14.30. 18.28
Фактът, четранспортното в 

бусът често закъснява и тре-' 
пътниците. През зимни

ци, Изатовци, Болевдол, Горни 
и Долни Криводол и Вълновия) 
без регулиран превоз трябва 
да се погрижи този проблем 
да се уреди.

8Д0, 7,00 и 12,00 Ласмоеец 
13,30

4,30, 13,30 и 15,48 Кнажевац 
4ДО и 15,30 Звом. баня

Ласноаац
Зайчар
Ккажааац 
Звоноиа баня

Зайчар 4 ДО
вожи
те пък месеци 
от Димитровград пътува през 
Пирот и тогава настават извее 
тните недоразумения

4,00, 5.40 и 11 ДО 
4 ДО и 18,48автобусът

7 ДО. 11 ДО.Велика Бонимца 5,45 Велино Бонинце
7,00 9,00, 12.00, 13,00 м 18,00 13Д0. 18Д0 и 15,00

Бабушница 4,30, 5,00 5,45 Бабушница 1,00, 1,48. 8Д0 
7ДО, 9.00. 10,45, 12,00 13,00 8,1*. 10,00, 12,10, 14,10, 18Д«

18 ДО, 17,00, 17Д5, 18.45 
Д. Криводол 
ДоДмиици

Б. Николовмежду
1ММ1 15,30, 18,00, 18,00 20,00

4 Д814.00
18.00

100.00 14.30 Т. Одоровци 
умаинл 5,00 15,15 В. Луммая 
5,00. 12,00, 15,15, 18,16 Нишор

Д. Криводол 
ДоАкинцм 
Т. Одоровци 
Валии* Л 
Нишор
Б. паланка на всеки ча<

от 5,00 до 22,00 от 5,00 до 22.00
Димитровград на всеки час Димитровград на ясени чаа 

от 5,00 до 22,00 от 5,00 ДО 22.00
4ДО, 8.05, 8,00 12.00 Тамсна 5,10, 7ДО, 8Д0. 11Д0 

14,10, 18,00, 20,10 , 22,10 13Д5, 15Д0, 17,00, 21Д0, 2КД8
Вам. оело 4,30, 0,05, 7.15 Вал. сало 5,10, 0.40. 7ДО. 8ДО

8,00, 11 ДО. 12.10, 14,10 11,40, 13,05, 14,4*, 10Д0. 17Д0,
15,00, 17.00. 18,00, 21,10, 22,10 1Б.40 21Д0, 22ДО

_ 4ДО, 8,08, 12Д0 Държина 5.18. 8Д8. 18ДО
14,18. 18ДО, 22.10

НА ЛЕТУВАНЕДОДА ЦАНА 4*
• М и 1140 
1.00 и 1040

МО. 11,41. 1ТЛ0 1144

Тамсна

14Д8, 18 ДО 22Дв
7 Дв, 18Д8

1,11, Т.00, 11.11. «40
1.11. ИЛ
1.11. МЯ

5,00, 12.00 Йиниц* 
Суноао 440. ММ. 1140, 1440,Су*о*о

440, 14,11 Потиоооц 
440. 040 М. 1иа

П«тммц 
М. Мамо

11.11. 1400 ИМ1140. 14.10. 1040
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»Салют-5«: научни 

изследвания
СЪОБЩЕНИЕ

Чрез жребий са опре
делени следните лица за 
награди:

Комплет книги: Петър 
Тодоров, Пончево, Стоян 
Миланов, Димитровград, 
Мария Михайлова, Дими
тровград.

Абонамент за „Брат* 
ство" — Рада Михайло
ва, Босилеград;

Абонамент за *»ДРУгаР
Ч0” — Лиляна Смилиова, 
Стара Пазова;

Абонамент на „Мост 
__ Сузана Стойчевсна,

ровка на космонавтите. За из 
следвало на функциите ш кръ 
воюбръщението по време на ко 
смичесни полет коомонавтите 
И'злолзваха многофулкци онал на 
клинична апаратура, кодто по 
зволява да се регистрират да 
ините аа сърдечна дейност, за 
тонуса, за кръвоносните съдо
ве и да се контролира дишане

Според лаГнновите съобще 
нии от Централното управле 
ние на полета на ,,Салют-5" 
космонавтите Борис Волинов 
и Виталий Жолобов след като 
завършиха по-гол ямата част от' 
операциите по разколсервира- 
нето и проверката на бордова 
та апаратура, пристъпиха към 
научните изследвания и еиспе 
ри мен ти.

Екипажът с ръчен 
графира овделни райони 
земната повърхност и хоризон 
та на Земята при здрачаване 
Тези експерименти' се извър 
ш.ват с цел да се изследват 
природните ресурси и до се 
проучи вертикалното разпреде 
лоние .но компоне тито, влиза 
щи в състава на атмосфсра- 
та. В телевизионен репортаж 
от борда космонавтите разка
заха за работата си с спокто- 
трафа.

Медицинските 
включваха експерименти по оп
ределяне на праговата чувстви 
тел:.ост на вестибуларния апа 
рат към електрическите драз 
нители в условията на безте
гловност. Материалите от тези 
измервания, ноито ще продъл 
жат, са необходими за по-на
татъшно усъвършенствуване на 
методите на подбор и трени-

ЗАДЪРСТЕН ПУТАТ
Пише ми Стоян од Погаиово да идем 

1 при шега на малине.
„Дойда свате да видиш чудо! Родиле су 

иустшьете, а нема кой да Ьи откупуйе и те
ка се скапаше. Продавамо Ьи по 5 динара, 
ама за тебе без паре. Само си донеси кай
те ..

Сиопие
Всички иупончета иг

раят за теглене на оше 
една печалба, ноято ще 
бъде обнародвана 
,,Братство” от 3 септем 
ври, иогато ще 
нашата кова 
НА.

то.

сеаноита наспекто- По времо -на 
връзка Борис Велинов и Вита
лий Жолобов съобщават, че 
са свикнали напълно с Ьезте 
глоано!С11та и с ритъма на ра
бота.

вот
започне

ВИКТОРИ

Тека ми пише Стоян. Я не съм научил 
на малине. Йедем само висоНе трънКе, ка 
ми се уснице зберу и од Ниселину по цел 
дън се мърщнм. Затова реко айде да идем 
да донесем малко малине да напрайимо сок 
със Станию.

Узо канте, село у автобусат та у Цариброд. 
Са реко чидем пешКп до Желшюу да видим 
нещо работе и оттамо че се качим на авто
бусат за ПогановсЬп манастир. Ка стнго до 
Лукавичку рампу, има кво да видим. Пут 
задърстен од кола-край му се не види. Рс- 
ко айде че почекам малко колата че се пс- 
точе и тегая че минем путат. Седе под сен- 
Ну около йедън саат видим колата не мър- 
даю. Питам кво йе това чудо, да нейе не- 
коя войска тръгла или друго чудо, йедън ду- 
кавчанин ми каже да он вече три дъна спи 
у Цариброд и не може дома да си отиде. 
Пут затворен и не може да се

И са да видите ква чуда вндо тия дън 
при Лукавачку рампу. Човеци у колата же- 
дую. А дечишта носе у кофе од бунарйе 
мутулшгу и ньим продаваю по неколко ди- 

А знайете ли кво йе на тия

Наш хумор * ДВЕ СЛУЧКИ
висок

Височанин предава ма нооперацихта овчо мляко.
Първите дни на юни. „ л л я м„

—- Продавате ли мляното? — пита го съседа У-
— Да-
— Трябват ти пари за Петровден?
— Не, за Димитровден.

изследвания

ПОГАНОВО Блъсна-Селяните от Поганово предават малини, 
ница. Изиупчинът мери, записва, чете ... Хората чанат 
с пълни кофи с малини.

И ногато и последният пристига до изиупична
малиновотой го почерпва свместо ма л и н и 

вино! ______

о— Изпратихте ли съобщение 
на съпругата на починалия?

— Естествено.
— И то в пред 

мателна форма?
— Да. Написах го съвсем 

нечетливо'.

мом-Налускащ пътник към 
чето от хотела:

— Изтичай бързо и виж да 
чадърът ми е в стая 502 

в ъгъла до умивалника.
След няколко минути момче 

то се връща запъхтяло:
— Да, господине, 

ви наистина е там.

мине.

пазлива и вни : ЛИ
Келнер носи чиния с пържо 

ли, придържайки я с палец.

— Така ли се сервира? ! — 
възмущава с0 един клиент.

— А как? Да го изтърся за 
трети път ли! ..

нара чашку. 
човеци. Кажем я на йедиога, бре имайте 
душу. А он ми одговара: „Нийе смо 
турци, били 500 године без воду и леп. А 

давамо воду без паре 
А да видите и друга чуда. Путниците 

друЬе работе, а нема 
на селяци. И

чадърът
опод

— Животът не е яек — се 
оплаква млад мъж на приятеля 
ои. — Имам всичко, от което 

пари,

о
са ли да ььим своятаМлада жена прави 

първа банкова вноска. 
Служителят й казва:
— Сега, моля, подпишете 

нанто обикновено.

,осе нуждае един мъж: 
яхта, къща, любовта на очаро 

момиче. За съжале 
•най-хубавите мигове от

требе да върше и 
куде. Све заонодеди гьивете 
кво че прайе не може да се иде у димузи- 
нете. И я сам ви до ка търчу турци по н>и-

МАНЧА

Съпруга към мъжа си:

— Предложи ли стол на съ 
дия-изпълнителя?

— Да, но той се хвана вед 
нага за бюфета! ...

вателно 
ние в
живота ми се появява и моята ето тук.

отговаря— Да, ясно е 
тя и пише: „До гроб ваша Ми 
ка”.

съпруга.
вете.

• ,Л'0

I»


