
С указ на Президента на Социалиети- 
чесна Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с / 
Орден братство и единство със сре- й&б 
9ърец венец за особени заслуги в ЯН 
областта на информативната и гре- 9 
фичесна дейност и за приноса в раз- 
витието на братството и единството $ 
между нашите народи и народности.
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АКЦЕНТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

I

НЕОБВЪРЗВАНЕТО - 

НЕЗАМЕНИМА СИЛА
50 ГРАМА 

НЕФТ-ГОЛЯМО 

БОГАТСТВО

. •

Под ръководството 1на «под 
председателя «а 'СФРЮ Видое 
Жарнович на 18. т. м. в Бел
град се състоя заседание на 
Председателството на СФРЮ, 

Председателството разгледа 
Ътчета и одобри работата на 
югославската делегация на не 
отдавна проведеното министер 
ско заседание на ‘Координаци 
онното бюро 'на необвързани 
те страни «в Ню Делхи. Пред 
седателството констатира, че

и тази среща е «манифестира 
ла единството на необвързани 
те страни и с решенията и 
становищата си е потвърдила, 
че необвързаността «представ
лява независимя и незаменима 
вл«иятелна сила в борбата за 
равноправни международни от 
ношения. за политическа 
икономическа еманципация «а 
държавите и за мир в ове-

В Автотранспортното 
предприятие в Бооиле 
град са пресметнали, 
че огромни средс\за 
губят само заради 
ва, че не се пести по 
възможно най-добър на 
чин.

то-

и
При положение мотор 

ните возила (камионите 
и автобусите) да нама 
лят потреблението на 
нефт с 50 грама по изми 
нат километър, което е 
съвсем възможно, годи 
шно могат да се спе 
стят 150 хиляди литра 
нефт. Пресметнато в па 
ри това са 600 хиляди 
ди динара или едномесе 
сечен личен доход на 
целия колектив.

Годишно всяко мотор 
но возило в това пред 
приятие може да спес- 
сти и две гуми. Цифри 
те говорят, че и по този 
начин могат да се спе
стят повече от половин 
милион динара.

Юва са само два при
мера от десетки други, 
също така убедителни, 
които говорят за неиз- 

възможнос-

Живко Угренович открива започването на строежа на 
пътя Суново — Ранита

РАДОСТНА НОВИНА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ДОЛИНАТА НА 
Р. ЕРМАта.

ЗАПОЧНИ СТРИЕШ НА 

ПЪТЯ СУКОВО-РАКИТА
НА ПЪРВИ МАЙ

ЧЕСЮУВШО - ДЕЛОВО
ВСЕКИ ПЪРВИ май за нас 

е преглед на трудовите по
стижения, потвърждение на 
изминатия път и нов «импулс 
за осъществяване на предсто 
ящите задачи. Тази година 
Първи май за всички наши 
трудещи се е нещо повече от 
това. Чествуваме го в знак 
на Титовите и наши юбилеи 
— 40-гадишн ината от идване 
то на др. Тито начело на 
Партията и 85-Ия му рожден

преустройство, акционмото на 
сочване на подготовката за 
XI конгрес на СЮК. Чествува 
нето трябва да бъде пропито 
с всекидневната борба за ста 
билизация и решаване на кон 
кретните 
мичесни проблеми във всяка 
среда. При това трябва да се 
подчертае големият принос 
на Югославия нъм политика- 
тя на необвързване, провеж
дане на заключенията ка Кон 
ференциите за европейската 
сигурност и сътрудничество и 
за международното работниче 
око движение.

ДО 1 ОКТОМВРИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАВЪРШЕН УЧА
СТЪКЪТ СУКОВО-ДЪРЖИНА

Четиринадесети април на 
1977 година ще бъде записан 
със светли букви е историята 
на Горно Лонишавие. В този 
ден започна строежът на шосе 
то Суково-Ракита при село 
Държина.

В навъсеното и студено ап 
рилско утро в долината на ре 
ка Ерма цареше оживление и 
изчакване. Просто имаше хо
ра, които все още не вярваха, 
че тази важна съобщителна ар 
те рия ще почне да се строи.

Неизвестността бе прекъсна

та към обед. когато .в присъ
ствието на Зоран Наети, сенре- 

Александър Йованович,
обществено-иконо-

/ тар,
помощник-секретар за съооще 

СР Сърбия, Добросавния в
Петрович, подпредседател на 
Междуобщинската регионална 
скупщина в тр. Ниш, Никола 
Радованович. директор на „Сър 
бия-път", председателите на 
Ппротека и Димитровградска 
община Десимир Петрович и 
Борис Борисов и председателя 
на Изпълнителния «съвет и ,се 

(Следва на 4 стр.)

1
ден.

Затова ознаменуването на 
1 май да не се сведе само 
нз официалните дни на праз
ника. Програмите за чествува 

трябва да

ползваните 
ти. които предлага пе
стенето.

И не само в Автотран 
спортното предприятие. 
Широки възможности за 
пестене съществуват и 
другаде, 
предприятието за произ 
водство, оборот и оито- 
ви услуги „Босилеград , 
в горската 
що така.

Сега, когато въз осно 
Закона за ЗДРУ'

Това е една от препоръки
те на Съюзната конференция 
на ССРНЮ във връзна с 
предстоящото чествуваме на 
1 май.

не, преди всичко 
бъдат изпълнени с резултати 
те и осъществяването на но- 

отношения в сдружения 
в самоуправителното

ЛИПИНСКО ПОЛЕвите 
труд и

Например Б

Стопански обект с 

републиканско значение
АПРИЛСКА ВИЕЛИЦА

' БЛОКИРА
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

секция съ'

ва на
жения ТРУД се вършат 
подготовки за изготвяне 
на нови правилници за 
разпределение на дохо- 

личните доходи, 
трябва

се стимулира пеете- 
Защото трудовите 

ефекти никога няма да 
бъдат «положителни (без 
оглед на големината на 
осъществената реализа
ция) ако «е се държи размера на

* Основен камък на овцефермата в Ли- 
поле положи Джока Трайкович, по-преопи, които дълго време не 

успяха да пробият булдозери
те. Поради това един ден и 

нощи четири автобуса на 
Автотранспортното

Босилеград бяхй 
„заточение" «в снежни 

те преспи на Влаоина.
Под тежестта на влажния 

силните ветрове в мшо 
Босилеградсна общи 

оа унищожени овощните 
дървчета, които тъкмо в се
гашния момент бяха в цвят.

Ако снежната покривка се 
задържи по-дълго «време, мо
же да предизвика 
трудности 
дите, поради

След продължителното сту
дено ■ време с температури 
пор нула градуса Целзусови, 
В Босилеградсна община през 
последните два дни от м““" 
лата седмица непрекъснато 
вма оняг. Снежната поирив- 
„Гв планинските предели до
стигна повече от един метър.

пинско
мощник-републикански секретар за селско 
и горско стопанство

* Обезпечени 30 милиона динара за из 
граждане на овцефермата

да и 
особено много ДВ0

предприя 
оста-да ти е в 

нали внето.

— ОСНОВЕН камък на овцефер 
мата в Липинци положи Джо- 
но Трайнович, помощник ре
публикански секретар за сел
ското и горско стопанство, а 
на тържеството присъствува- 
ха видни обществено-лолитиче 

ръководители от Републи- 
ната. Института за селско сто 
панство в Земун-поле. регио
на и общините в Горно Пони 
шавие. _

Говорейки за значението на 
обект др. Дж0 

ка Трайкович между другото:

оняг и 
го села вснеговалежи 

за-Ненадейните
поедизвинаха тридневен 
стой в пътно-транспортните

■ка-
Щ0 бяХа.междуАЬ^илеград и 

центрове в общи

на
сметка за 
разходите.

Именно рационалното 
ползване на средства и 
труд, което конкретно 
и обстойно да се изучи 
за всяио работно място, 

Фьде от мно- 
значение във 

трудова организа-

ски
сериозна

щенията 
районните

Н0На асфалтното 
снежните

дълбоки

и «при животновъ-
л«ипса на храна.може да 

гократно 
всяка 
тя-

Че това не <- п 
говори примерът на ^ 
новната организация 
строителна дейност
градня”.
През миналата година 
тя е осъществила най 
висок доход по ^ 
работния, между ЛРУ™ 
то и поради сравнят0* 
но ниските разходи 
дейността си.

шосе през 
виелици бя 

снежни (Следва на 5 стр.) този стопанскиВласина 
ха създали

0 лозунг маза:
— Лично съм щастлив, че 

Изпълнителния съвет на 
СР Сърбия и 

секретариат
на читателите, сътру- 

нореспондентите, че първо- 
вестника излиза на

пред
Скупщината на 
Републиканския 
за селско и горско стопанство 
мога да приветстеувам 
началото на изграждането на 
този твърда важен стопански 
обект и да му пожелая успеш 

6 стр )

Съобщаваме 

дниците и
28аЙаКпИрилТув"личен брой страници.

„Из

Джока Трайнович слага оонов- 
ния камък на бъдещата ов- 

цеферма (Следва на

В. В.



ОТ НОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ПЕЧАТА В ЗАГРЕБ

погледи. Наистина трибсвоите
на да нажа, че не постигнах 

по този гла
След встъпителното изложе 

тю на д»р Владимир Банарич 
кореспондентът на Радио А'РД 
от Германската федерална ре 
публина зададе въпрос: кои 
са решаващите моменти в 
епохата на Тито. ТИТОВА ЕПОХА ме споразумение 

вен спорен въпрос, 
българската страна продължа 
аа да застъпва отрицателни 
мнения по този въпрос.

__ Друго — продължи
София наисти

на се договорихме да продъл
жим с размяната на мнения 
и постигнахме съгласие в то 
ва отношение, втората рунда 
на разговорите да проведем 
в Югославия тази година. Раз 
бира се, поставя се въпросът 
за това за какво ще разгова
ряме Ано се срещнем едни 
на други да повтаряме същи- 

ноито изнасях- 
особена

понеже

Ви-
ние вдич— Точно е — заяви дю Ба 

нарич, — че ние за нас бих
ме могли цялата тази епоха 
да означим като Титова епо
ха в нашето развитие, но не 
само за нас, а много по-ши 
роко. Според думите на д-р 
Банарич през 20-те до 30-гге 
години Тито води борба за но 
муниотическа партия от мо
дерен тип, за преодоляване на 
франционерските борби. Кога- 
то през 1937 година дойде 
начело на Партията и до 1941 
година ние успяхме да съз 
дадем партия с дони погле
ди на положението в Югосла 
вия, в Европа и до известна 
степен и на развитието в све 
та. Д-р Банарич подчерта, че 
това е времето, когато Европа 
бе застрашена да я завладеят 
Хитлер и германсния фаши
зъм и да поробят Югославия 
и когато Партията се готве
ше за битна и за отбрана на 
Югославия-

След това Д-р Банарич из- 
тънна голямата заслуга на Ти 
то в умението му да органи-

дич, Д1р Борислав Шефер, Ивица Рачан, 
Милорад Пешия и Милия» Коматина. 

За нашито читатели предаваме изводи 
Банарич и Ви

На състоялата се на 16 април т.г. в 
Загреб нонферРнция по печата пред по
вече 100 чуждестранни журналисти за 
международната дейност и вътрешното 
развитие на Югославия говориха другари
те дчр Владимир Банарич, Добривое Ви-

от отговорите на другарите 
дич за настоящата епоха в югославската 
история, относно за отношенията ни с 
НР 'България- _________

те аргументи,
София, няма

Остана да обмисля-
КАКВО Е СПОРНО В СОФИЙ 
СКИТЕ РАЗГОВОРИ

Н ародоосвободител нагг азира
борба, не като някакво тай 
но движение, отзвук на «якои 
големи битки в света, но о 
искал

думите на Бакарич, съдържа 
шо в себе си и познанието, 
чо в света съществуват дос
татъчно социалистически сили 
и прогресивни движения, но- 
ито ще окажат подкрепа 
Югославия в нейния самосто 
ятелен път. След това дру
гарят Бакарич каза, че се е 
показало като нереално оно 
во, което по-рано е считано, 
че ако някой отпадне от Мо 
еква трябва да 
фашизъм или под закрила на 
някой друг. И тук се вижда 
една велика заслуга на Тито, 
който с голяма храброст пое 
това задължение и го прове 
де. След това Тито пое ос
трият курс на по-нататъшното 
развитие на самоуправлението. 
Когато натисците върху Юго
славия бяха най-гол еми — 
подчерта д-р Бакарич 
Югоолавия не се прилагаше 
желязната ръна, но с лозун 
га „Фабриките на работници 
те”, началото на процеса на 
самоуправлението.

ме в 
причина.

върху това, колкото е вьо 
по-дълбоко дз обсъди- 

двете
ме

на парижкияКреопондентът 
„Монд” Павле Яшович поста 
ви следния въпрос: — Към 

на миналата година 
>ия се състояха българо- 

разговори за ре-

можно 
ме позициите,, които 

изнесоха през септем 
бъл-

всенародно 
въстание на целия народ, на 
всички народни сили за соб
ствена овобода. Също така е 
важна, че през войната ус
пяхме да създадем братство 
то и единството на нашите

въстание,
страни
ври. Ние очакваме при 
гарската страна да дойде до 
определена еволюция по този 
главен спарен въпрос, защото 
по други въпроси, каквито са 

между

на
вкрая 

Соф|
югославски 
шаване на някои спорни въп 
роси между двете страни, от 
делно на македонския 
рос. Изглежда, че при 
не се е стигнало до никакви 
конкретни резултати, а казано 
бе че разговорите ще продъл 
жат по-късно в Белград и до 
ри като възможен срок бе ол 
ределен месец април. Сега се 
чува, че до тези разговори 
изобщо няма да дойде, па 
бих искал да ми кажете накво 
е положението по този въп
рос?

въп-
това

отношения 
и България в раз- 

области на икономиЧе 
сътрудничество, култур-

общите 
Югославия 
личните

народи и сложихме основите 
на бъдещия ни съвместен жи 
вот.

отиде втув

си ото
ното сътрудничество и т м. 
няма някои особени проблеми.

Не е точно, че сме се до
говорили седващата среща да 

състои
година или до такива^ разгово 
ри изобщо да не дойде. Ние 
очакваме, тези 
бъдат продължени с желание 
то да се намери конструктив 
на основа за целокупните на

Последва 1948 година и 
оценката на Тито, че не тряб 
ва да се преклоним на натис 
ка на Сталин, която според

през април тазисе

разговори да

Датската кралица 

Маргарета в Югославия
На този

членът на ИК на 
телството на ЦК на СЮК До 
бривое Видич. Той 
се касае за размяна на мне
ния, които основно извърших, 
ме през септември 
година за целокупното състо- 
отделно за спорните въпроси, 
особено накто би се рекло за 
главния спорен въпрос, тоест 
за отношението на българска 
та страна нъм съществуване
то или
я»ие на нашите отношения, а 
македонското национално мал 
цинство в България и изобщо 
към македонската нация като 
цяло. Двете страни

въпрос отговори 
Председа-

в

ши отношения и отделно ед 
на ясна. принципна 
ска позиция, която би приз
нала историческите и жизне 
ните аргументи във връзка с 

македонската на-

българназа, че

миналата
На края, основната идея на 

необвързването поникна от 
Тито. Той прецени, че обста
новката в света е такава и 
че необвързването е единстве 
ната перспектива за по-нататъ 
шното оценяване и за бъде
щото развитие на човечество-

живота на 
ционапност в България и по 
отношение на целокупния трет

си и за по-нататъшното услеш 
но развитие ня отношенията 
между двете страни. В досе 
гашното сътрудничество между 
Югославия 'И Дания са постиг 
нати занчителни резултати.

датската 
кралиця ще приключи на 24 ап 
рил.

По покана на президента на 
Републиката Йосип Броз Ти 
то на 19 април в страната при 
стигна 'на петдневно официал 
но посещение датската крали 
ца Маргарета II и принц Хен 
рих.

По време на посещението 
гостите от Дания ще разгле
дат Белград, СР Манедония, 
СР Черна гора и СР Хърват 
ско.

ман на българската страна 
към македонската нация- 
това отношение, без съмне
ние. българската страна тРяб

Внесъществуването на

Посещението на
ва да направи съответно уси 
лие.то. изнесоха

С това датската кралица връ 
ща посещението на президен 
тя Тито, който през есента на 
1974 година бе в тази приятел 
ска нам страна.

Посещението на 
кралица и срещата й с прези 
дентя Тито и сътрудниците му 
са удобен момент за широка 
размяна на мнения по редица 
актуални международни въпро

Вилко Винтврхалтер: По жизнения път на Йосип Броз

НА КО-Р.М.ИЛО.ТО,датската

т\

Ш2ШШ Така по са били в състояние да осу
етят идването на Франко на 
власт. Неговото владение по- 
сетне най-добре обяснява и 
самите причини за поражение 
то на испансната гражданска 
република.

В самата страна, в отговор 
на търсените повече свободи 
правителството >на Стоядино- 
вич в края на 1936 година 
арестувала голям брой най- 
добри номунисти на Югосла-

времето,
Йосип Броз се връща в стра 
ната, на най-широк междуна
роден план са се очертавали 
силуетите на бъдещите агре 
сии. Фашистките сили и им- 

Япония ве-

когато испанската война, което всъ
щност представлявало осуетя
ване на прогресивното движе
ние

/И1Т<1Щ
на Югославия да окаже 

помощ на испанския народ та 
ка и толкова колкото самият 
югославски народ е искал. 
Освен това, правителството в 
един

НАЧЕЛО НАСЮКМСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ ■ 

С»Р ЮГОСЛАВИЯ
Излиза

перналистичеока 
че пряко се ангажирали в пър 
вите опити отново да се из
меня нартата на света. Я>по3)всеки петън неестествен, непопуля

рен, бърз завой 
пакт за

сключило 
„вечно приятелство" 

с кобургска България. Про
цесът на сближаване с Ита
лия, в който бързо се надми
нати

ния започва своя поход към 
Китай в големи мащаби. Гер 
мания и Италия открито за
стават на страната на испан 
ската нонтрареволюция и от
криват страницата на светов
ната история, която се нари
ча испанска гражданска вой
на. В тази обстановка Велико 
британия и Франция показват 
своята безпомощноот да пред 
приемат нанвото и да било, 
което по това време е можа 
ло да обезхрабри оилите на 
остта. Не се пада на нас да 
изследваме тук дали са това 
желаели или не са 'могли; 
Испансната република е била 
предварително 
Испания е претворена в го
лям полигон на Втората ове- 
това война. Републиканската

По повод 40-годишния 
юбилей от идването на 
другаря Йосип Броз Ти- 

ЮКП -
(1937—1977) и 85-ия му 

,Брат- 
оеве

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
П вия, между другите и Цялото 

партийно ръководство на Сър 
бия- Освен тази открита поли 
тическа репресалия, правител 
ството гласувало редица меро 
приятия, чиято цел била на 
рабо!ническата

трудностите 
в резултат на обстоятелство
то, че Югославия — за раз
лика

рцитор
СТОЯН СТАНКОВ

настъпили«ято начело

т рожден ден 
ство” в повече 
ще публикува част от 
книгата на Вилко Вин- 
терхалтер „По жизне
ния път на Йосип 
Броз”. В тази част ма и ни 
гата под название — 
НА КОРМИЛОТО се го-

в. „1 
е брВОТДАН НИКОЛОВ от останалите държави 

придържавала 
към решенията за стопански 
санкции срещу своя фашист
ки съсед, довежда до сключ 
ване и подписване 
зумение за приятелство 
номическо сътрудничество. 
Преговорите, които предше- 
ствували на това споразуме
ние са водени тайно в Рим. 
1аиността е била добре до
шла за югославяните поради 
възможните забележки от За 
пад, а италианците това

стриктно се е
класа да се 

отнемат и онези права, които 
са оцелели през 
най-черната диктатура. Една 
от тези мерки била и Уредба 
та за минималните

■дммииятрцня 4В-14» дните на
Гвдимим и 1МТ М,

на спора- 
' и ико

• млугядммм М
надници, 

'колективните договори и арби- 
тражата, която била целенасо
чена към това ма работниците 
да се отнеме правото 
нуване.

Т< вори за годините, ко
гато другарят Тито за
става начело на Парти
ята и я готви за съд
боносните исторически 
събития на НОБ и На
родната революция-

СДИ - Ни>
жертвувана,КчмлПнинМ .Дук 

■от*. Ст. П«Г
на стач

Л1 П — Н м ■ Във външната политика пра 
вителството на Милан Стояди 
нович заело становище 
утралност по

»|т
АМ армия, испанският народ и 

интернационалните бригади не
същои

на не- 
отношение на

имали в предвид с оглед на
своите германски съюзници.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Стопанските организаци без дефицити
та дейност в- общината- в- све
тлината на оценните стано
вищата на Изплнителния номи 
тет на
ЦК на Сюн.

Трябва да се изтъкне, че 
ООСТ за комунална дейност 
,,Услуга” е имала дефицит от 
715 хиляди динара, нойто е 
погасен със средства на* ос
таналите

Стопанските Системата- на възнапражда- 
ване въз основа на резулта
тите- от труда в тази органи- 
зция още не е разработена. 
Това довежда до незаинтере
сованост на работниците за 
осъществяване на по-добри 
делови резултати. Сегашната 
система- на заплатите най-мно 
го отговаря на онези, на ко- 
ито> е вее едно наквм резул
тати- бележи стопанската орга 
низация-

непогасени дефищ^и^об^. 8 общината 
на по-добри делови

нямат
за осъществяване

тивност от трудовите^колектипи П'активизиране
”„а;ТШНИТе ресурси „ стимулиране " личния 
труд

11редседателеткото на-

ООСТ. Дефицитът 
от милион динара: в: Авт.о-Целта на заседанието- бе- 

обективно да се прецени сьс 
тояН|Иепго в стопанските- орга
низации в общината, да се 
утвърдят конкретни задачи- за- 
по-нататъшна

транспортното предприятие е; 
погасен- от. средствата на соб 
отвените фондове и от фон
дът на общите резерви 
стопанските организации в об
щината.

На проведеното през мина
лата седмица заседание чле
новете на Общинския комитет

на
на СКС Босилеград разгле
даха актуалните идейно-поли
тически

работа. в чието- 
реализиране най-голяма отго
ворност ще имат 
на първичните партийни орга 
низации.

в

членоветевъпроси в стопанска

ПРОБЛЕМИ МЕРОПРИЯТИЯНОВИ КНИГИ

Възп роизводствеката 
собност на стопанските орга
низации е все още ниска и 
представлява един от основ
ните проблеми. Това нещо не 
благоприятно действува върху 
интензивността на стопанска
та дейност и осъществяването 
на икономическата стабилиза 
ция^

Сегашното стопанско състо
яние- в общината налага пъл
на активност на всички труд е 
щи се и активизиране на въ
трешните ресурси.

сгто-
РЕЗУЛТАТИТИТО ЗД 

ЕВРОПА
В изготвеният за- целта ама* 

лиз бе казано-, че през мина
лата година стопанските орга 
низации в Босилеградска о*ъ 
щина, при наличие на- съще
ствуващите проблеми- са- по
стигнали значителни резулта
ти. Осъществен ата- реализация 
изнася 144 милиона динара, 
което е с 12,5- на сто повече 
от предишната година-. До»- 
ходът възлиза- на 3-1 милиона 
динара и по-гол ям е от оня. 
в 1975 година с 20 на сто. 
През миналата година сред
ният личен доход на заетите- 
е възлизал на 2.521 динара-.

— Трудовата дисциплина и 
отговорността на работниците 
непрекъснато нараства. Те 
ежедневно повдигат редица 
антуални въпроси; от чието 
разрешаване зависи съдбата 
на организациите им. Именно 
тук е мястото за действува- 
не на първичните партийни- ор
ганизации.

Положителните резултати 
най-голямата организация „Бс 
силеград” са солидна база за 
постигане на по-добри резул 
тати през тази- година.

Обаче, съществуват и слабо

в

ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ПУБЛИКАЦИЯ .ЮГОСЛАВИЯ 
И ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ” НАСКОРО ЩЕ БЪ
ДЕ ПУБЛИКУВАНА НА СЪРБОХЪРВАТСКИ АНГЛИЙ- 

ФРЕНСКИ, НЕМСКИ. ИСПАНСКИ ’и РУСКИ Отделна отговорност ному- 
ниститв имат в последовател 
ното реализиране на решени
ята, нойто взимат самоуправи 
телните органи. Досега обаче 
практиката говори, че има 
примери на незачитане* а до
ри и нарушаване на самоупра 
в и тел ни те решения — 
на ГОНЕ ГРИГОРОВ, сенретар 
на ОК на СНС.

СКИ.
ЕЗИК сти.

Една от основните е липса
та на- достатъчно кадри. Съ
що така до края не са- уто
чнени- междусобните отноше
ния между основните оргзн-и 
зации на сдружения труд. То 
ва довежда до пилеене на 
драгоценно време гга дребни 
вълроои, а пренебря^ват се 
онези, които са от голямо зна 
чение за цялата организация-

В рамките на приготовления 
та за белградското заседание 
на Конференцията за евро
пейската сигурност и еьтруд 
ничество, ноято ще започне 
на 15 юни тази година, Из
дателският център на „Кому
нист”, „Танюг” и Издателство 
то „Югославска действител
ност”
на политика” наскоро ще из- 
дадат представителната книга 
„Югославия и европейската 
сигурност и сътрудничество”.

На видно място в книгата

е поместена речта на прези
дента Тито на- Конференцията 
в Хелзинки през 1975 година, 
след това интервюто на Ед- 
вард Кардел пред съборник 
„Бъдещето на Европа”, изво
ди из речите на Милош- Ми- 
нич за Конференцията за ев- 
ропейсанта сигурност и съ
трудничество,
Джуро Нинчич „Югославия и 
идеите за европейската сигур 
ност и сътрудничество и ней 
ният принос за провеждането 
и резултатите на Конферен
цията в Хелзинки" и др.

В анализа Се отбелязва, че 
платежоспособността е подо
брена. Инвестиционната дей
ност е сравнително добра, а 
необходимите средства за из 
граждане на нови обенти на
време са осигурени.

Най-гол ям доход (70.248 ди 
нара)
осъществен в Предприятието ■ 
за производство, оборот и би
тови услуги; „Босилеград”, а 
най-маяън (31.240 динара)1 в. 
горската секция-

изтьн-

Григоров се застъпи в сто- 
организации най-по-статията наООСТ „Международ по един работник е ланските 

дробно да се разговаря за съ 
стоя*тето след годишните ба 
ланси, с участвуване на всич 
ни работници. При това е ну 
жно не само да се даде оцен 
на. но и да се утвърдят кон

Нормативната дейност, съ- 
Закона за сдружения 

незадоволява
гласно
груд__ все: още; 
не само- при- тази, но и при
останалите организации.

нретни задачи, на нойто ше? 
се мобилизират всични труде
щи се. Отделно трябва да се 
изучи съществуващата органи 
зираност на1 ООСТ в светли
ната на. Закона за сдружения 
труд.

седалището на ЦК,, или първо 
Виена

На четвърто място трябва 
ло е непосредствено да се 
ангажира за оназване помощ 
от народите на Югославия на 
борбата на испанския народ. 
Гози въпрос е бил от първо 
степенно значение. Той е бил 
изява на международната со
лидарност на работническата 
класа на Югославия с прогре 
сивното движение в Испания- 
И не само това; По това вре- 

това е бил един от възло 
зите въпроси, върху който са 
се декларирали и мобилизира 
ли югославските -напреднича
ви сили. На ЮКП той дава 
възможност със своето анга 
тиране да бъде- тълкувател на 
стремежите и готовността- на 
масите да помогнат, делото 
на испанския народ. Той е 
съдържал в себе си мобилиза 
ция против нарастващата опа 
сност от страна на фашистки 
те сили, ноято е била насо
чена и нъм собствената стра 
на, тоест нъм Югославия*

обезпечих друг паспорт и пъ
тувах по съвсем друг път, за 
щото често се случваше дру
гарите, -на които Горкия оси
гуряваше паспорти щом при
стигнат на границата /на Юго
славия, да бйват арестувани.

Първият писан документ от 
този период, е писмото на Йо 
сил. Броз от 23 'ноември 1936' 
година,, с което се обажда на 
представителството в Москва 
и го информира за това, как 
во е. предприел, в. смисъл на 
заключеното. Тук. Йосип Броз. 
търси» в страната, да. се. изпра 
ти. неговия жизнен революци. 
онен» другар и съратнин Е& 
вард Кардел (който наскоро 
след това и пристига). Също 
така е известно, че вече на 
24^ ноември 1936 година, под 
негово ръководство св' е- със
тояло заседание -на, ЦН- във 
Вйена-. Нянолко протоколи от. 
заседанията на: ЦК от този 
период* поназват, че Йосип 
Броз енергично и обмислено 
е раздвижил всични- въпроси, 
нойто е имал на дневния ред 
и че той и» другарите м-у хра? 
брО) са1 се заложили за т-яХ^ 
ното изпълняване. На едно 
от. тези» заседания е решено 
Йосип- Броз: да замине в.стра 
ната. Вече нъм- нраЯ; нв1 1936 
година Йооип Броз е в Сплит, 
нъдето- предприема първите 
мерни» за- изпращане- не- добра 
аолци в: Испания-

Граф Чано на 25 март 1937 го 
дина пристига в Белград да 
присъствува на тържествено
то подписване.

При такива предзнаменова
ния Йосип Броз се връща 
страната. Основните работи, 
които е трябвало да завърши 
могат да се сумират така.

На първо място трябвало е 
да изпълни решението на Че- 

национална нонфе- 
Люб-

и сет-се- е озовал във
не- пристигнал в страната, днес 
се- знае, че първо е отишъл 
във Вйена. Тук поради оснъ 

документация са
В разискванията ое изтъкна, 

че без осъществяването на 
принципа за възнаграждаваме 
то на резултатите от труда труд 
но ще могат, да се разрешат 
редица проблеми, между но- 
ита* повишаване производител 
ността- на труда, пестенето и

дицата на 
възможни некорентности в да 

казахме,, те

в

тите, но както 
няма много да отнемат от ло 
гичната цялост 
дело през този период.

на. Титовото

ДР-твъртата
ренция, състояла се 
ляна на 24 и 25 декември 
1934 година и да подготви 
формирането на самостоятел
ни комунистически партии на 
Словения и Хърватско и по 
отношение на бъдещето на 
Македония*

На второ място, максимал
но да се застъпи за запазва
не на синдикалното единство, 
да се проведе идеята, кому
нистите да бъдат длъжни да 
действуват навсякаде нъдето 
се събират и организират ра
ботници, па макар това било

Ако до тогава. Йосип Броз 
малко или повече беше ви
дим и важна- част в механиз. 
ма/ на организацията на. юго
славското революционно и

движение, сега- 
но- сърце 

мотор. Него е 
това движение. 

Сега пък, той е позиция да 
влияе върху това движение, 
да сложи печат на своята ли 
чност — разбира се и- в сми 
съла кан- Йооип Броз е гле
дал на- личността и история,-

мев
Ма края* на. заседанието бе. 

заключено до края на- този 
месец. в. отопансните орпаниза 
ции в обшината да се прове
дат партийни, заседания, на 
които да- се обсъдят делови
те резултати, а- след това- по 
същия- въпрос да- се организи
рат разговори с всични члено 
вд на трудовите колективи.

прогресивно 
той става не лост, 
на неговия 
формирало

В. В.

та.
и в режимските синдикати. Зад Йосип Броз 

СССР, нъдето се намирали и 
загадката/ и отговорът на мно 
го въпроси; Там бил и Гор
ния, нойто му дал паспорт, с 
нойто трябвало да се върне.
Пред. него била Югославия- А 
той- трябвало да- бъде нянаде 
между тях, на третия пуннт, 
нъдето се намирало седалище

ЦН на ЮКП. Донато до та веднага да замина» за- ГСтз> 
славия, Той ми снабди пас
порт и мава- от ноя посока* да: 
влезна в Югославия, през кой 
граничен прелез. Обаче, аз си

останал0 Без» оглед, дали Йоеип Броз 
е дошъл в страната; а; сетне 
в Прага или Виена или: обрат 
но, все пан точно е* това,, 
че той- не се е: послужил1 с 
паспорта, получен* от: Горкич. 
Ето какво* той казва* за товас

На трето място е била за- 
но*вадачата да се постави 

организация на Съюза на ко 
мунистическата 
Югославия- Това не е трябва 
ло вече да бъде младежка 
реплика на Партията, но 
широка и по-отирита организа 

в легални форми 
задачите на ЮКП 

маси,

младеж на

по-

„От Горнич получих задача-ция, която
ще пренася
на широките младежки

мобилизира младежта

то на
неотдавна трудно беше да се* 

Йосип Броз първода се
е борба и акции, които са би 

на тежненията

каже дали 
се е 
сле във

а поотбил в страната, (Следва)билоли отражение 
на целия народ.

Виена, нъдето
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ЗАПОЧНА СТРОЕЖЪТ НА 

ПЪТЯ СУКОВО- РАКИТА
(От 1 стр.)

иретаря на Общинския коми 
тет в Бабушница Славко Йе- 
ленкоьич и Миодраг Панчич, 
Живко Угренович по тържест
вен начин означи началото «на

На няколко пъти досега се 
подемаха инициативи за из 
(раждането на този път, но те 
но дадоха резултати, поради 
непоследователното и неанга 
тирано пристъпване нъм раз 
решаването на този 
проблем.

Може ли да има по-хубава 
Ц новина за хората от Дереиула 
г и Бурела за Първи май от за 
|Ш почването на строежа «а птдя 
Ц Суново-Ракита?

Може ли полдобре да се от
бележат Титовито юбилеи 
40 години от идването му 
чоло на Партията и 85-тия му 
рожден ден от започването на 
един така важен за население
то от този край обект.

Песента на .машинните мото 
ри — тази година от Суково 
до Държина, догодина щ« про 
дължи към Погановоки мана
стир и Зюонона баня и ще сгр 
ява сърцата на хората

навестява нови още по
весели и по-щастливи дни.

С изграждането на тази важ 
на съобщителна артерия и раз 

ко изключим няколко по-незна ношната балканска красавица 
ч и тел ни злополуки.

Паради тесния път размина 
ването става трудно, а зимно 
време, поради тези причини 
понякога движението спира. С

ставаха при големи .трудности.
Може би само благодарение 

крайното внимание на водачи 
те на моторни превозни сред 
ства, в долината на Ерма не 
станаха досега катастрофи, а-

важен

• 4 ■ 5 \Лу?
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Изглед от Босилеград

БОСИЛЕГРАД

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНИКОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА 
ТЕ ПРИЕ:като

им,

Булдозерите разчистват трасето Програмазапочването на строежа на
Ерма ще открие обят^я пред 
окото на любителите на приро

пътя.
Живко Угренович между дру 

гото изтъкна, че този път има 
опроглно значение за подобрени 
ето на съобщенията в долина 
та на р. Ерма. С изграждането 
му. както подчерта той, забе

дата.
Ще бъде нарушена и мана 

стироката тишина край Пога- 
манастир, а

колко трудности Се пътува до 
районите на Трън ски Одоров 

лежителният културно-истори ци, Поганово и Власи най-до
чески паметник от 14 в. Пога бре знаят шофьорите от ,.Ниш- 
новснм манастир, както и Звон експрес” и пиротското авто- 
ска баня що бъдат по-достъп транспортно, накто и жители 
ки на любителите на природа те от тези села. 
та. Тази . година, до края па 

Угренович

неговата Най-добри резултати ще се 
осъществят след формиране 
ня съответни секции при мест 
ните общности в 
центрове в общината, 
непосредствено ще се анга
жират върху тази и редица 
други задачи.

Кон-
за обществена 

жените в Босиле

новски
ществековна история ще бъде 
по-близка и по-известна.

Председателството ня 
ференцията 
дейност на 
градска община прие програ 
ма за работя за тази година. 
Съвкупната 
литичесна дейност 
организация през настоящата 
година съдържателно що &ь 
да свързана и с чеотвуването 
на Титовите юбилеи.

районните 
ноитоМ. Андонов

обществено-по- 
на тазисептември, наза 

Ще трябва да завършим 10 ки 
лометра от този път, относно 
участъка Суково — Държина,

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА
Членките на тази организа

ция дейно ще участвуват в 
реализацията на политиката 

обществено-инономическо 
то развитие на общината до 
1980 година, на задачите про 
изтичащи От Закона за сдру

.у

Паметник но небрежното По случай Деня на младост 
тя и рождения ден на дру 
гаря Тито. Председателството 
на Конференцията за обще
ствена дейност на жената в 
Босилеград ще организира из 
ложбя на експонати от дома
шно ръкоделие.

на

От лявата страна на асфаптното шосе между селата 
Райчиловци и Радичевци се намира голяма неваросана сгра- 

тухли. На горния етаж са голям брой стаи, 
бетонени стълбове.

жения труд и други.да, построена с
а на долния пространна зала с

Това е градата на бившата керемидчииница, ноято по- 
сигурно унищожава времето. И хората — разбира 

отвземе от нея (прозорци,
На проведеното заседание 

на Председателството на Кон
ференцията за обществена 
дейност на жената, участнич 
ките в разискванията изтъкна 
ха нуждите от организирано 
развитие на домашното ръно 
делие в Босилеградсна общи

лена, но
се. Всично, ноето е могло да се 
трати, патос) - вече не е тун.

По всично личи, че компетентите 
тази сграда, за чието изграждане днес 
изразходвани повече от 3 милиона динара.

Каква е „историята” на тази сграда, понрай ноято 
любопитно спира всени минувач?

На първи май точно преди 
ла построена и тун отпочнало производство на неремиди. 
Тя била построена със средства, обезпечени от Онолии- 
сният народен съвет в Босилеград и с доброволен труд 
на жителите в общината. В изграждането й доброволно 
участвували мнозина младежи и възрастни хора от селата.

Няколко години по-нъсно, ногато се прекъснало 
производството на неремиди, сградата останала ничия о0®* 
ственост и почти забравена.

От тогава до днес предлагани са безброй инициативи 
този важен обент да се използува.

Дали такава ще бъде съдбата и на инициативата, 
ноято се протана от миналата година, сградата да се оспо- 
соби за обент, в нойто ООСТ „Напредък’ ще угоява до- 
бигьн?

Също така ще участвува и 
в останалагта част от програ
мата при провеждането на 
фестивала на младостта в Бо 
силеград.

отдавна са забравили 
сигурно би били

25 години сградата е би-
В чествуването на Първи 

Деня на труда, нак
на.

май
то и на останалите празници То дава възможности за ра 

зрешаване на проблемите на 
неквалифицираната и незаета 
женска работня ръна.

и юбилеи, тази организация 
ще се включи не само в 
трудовите организации, но и 
в местните общности.

Борио Борисов на пътя

обезпечени 20 миза който са 
лиона динара, а след това ще 
се продължи строежа на оста 
налите участъци с обща дъл 
жива от 20 километра..
Пътят ще бъде широк 6 м.

Мощните мотори на булдо 
зорите на предприятието за 
строеж на пътища в Ниш след 
това надвиха шума на немир 
ната «и бърза Ерма събаряйки 
като от шега опровши стлъба 
тополи и други дрвета и оче 
ртавайки трасето на новия 
път.

С предложените решения в 
тази област ще бъде осведо 
мено ръководството на Об 
щинската скупщина и на оста 
налите обществено-политичес
ки организации в общината.

В своята тазгодишна дей
ност тази организация плани 
ря редица мероприятия във 
връзка с оспособяването на 
жената в общонародната от
брана, сигурността и обще 
ственото самоопазване.

кан

В. В.

БАБУШНИЦА

200 НОВИ 

ТЕЛЕФОННИ ПОСТА
Съобщенията в долината на 

Ерма през последните 14 годи 
ни наистина ставаха с големи 
трудности.

След ликвидирането 
,;Ерма” в Ракита бе махната и 
теонолинейната като с това на 
селението от двадесетина се 
ла от поречието на Ерма оста 
на почти без изход нъм овета. 
Истина преди 7-8 години първо 
димитровградска > „Услуга” 
Сега „Ниш-експрес"), а по-къ 
оню и Пиротското автотран
спортно предприятие пуснаха 
рейсове до Тр. Одоров ци и 
Куоа врана, но поради лошия 

път, съобщенията

на мина
До нрая на настоящата го

дина гр. Бабушница ще по
лучи още 200 нови телефон- 

поста,
година — още 1000. Според 
програмата на ПТТ 
щения в Ниш в Бабушница 
трябва да се изгради подзети 
Ня телефонна мрежа за об
що 1200 телефонни постове, 
от които 200 ще бъ&ат мон
тирани през тази година.

Телеграфопощенските съоб 
щения с Бабушница са за
труднени и затова се пред
вижда отварянето на 24 но
ви изходни канала, с което то 
зи проблем да се разреши.

Модернизирането на теле
графопощенските съобщения 
в Бабушница 
3 милиона

до 1980ни а

съоб

ще струва към 
динара.

Ш?:и тесен М. А.
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ДИМИТРОВГРАД ТЦР------ - САМОУПРАВИТЕЛНА ПРАКТИ КА

ОБЩИ САМОУПРАВИТЕЛНИ 

АКТОВЕ
Във Висок и 

Забърдие над 

метър сняг ферендум и с подписване на 
изявления, за някои само чрез 
референдум и с подписване 
на изявления, зя някои само 
чрез рефереодум, а някои мо 
гат да приемат и работи иче 
ските съвети.

За всички е общо това, че 
върху,
общи актове, ноито (работници 
те приемат с непосредствено 
гласуване трябва да ое прове 
де предварително обсъждане 
на събранията на работници 
те. Предложенията на тези ак 
тове утвърждава работнически 
ят съвет ня ООСТ. 
Самоуправителното споразуме
ние за сдружаване на труда 
на работниците в основната ор 
ганизация е основният общ 
Рнт на основната организация- 
Това самоулравително споразу 
мение трябва да има всяка ос 
новна организация ;на сдруже 
ния труд в трудовата организа

Под понятието сам ©управи
тел ши общи актове се подраз
бират актове, с които по общ 
начин се репулират общество 

- но-икономичесните и другите 
самоуправителни отношени я 
между работниците в организа 
циите ня сдружения труд. То 
ва са: обществени договори, 
самоуправителни споразуме- 
ния, статут, правилник, реше 

Взаимното отношение на са 
моуправителните общи актове 
е 'Поставено така. че статутът 
не може да бъде противополо 
жен на самоуправителното спо 
разумение за сдружаване, в 
останалите самоуправителни о- 
бщи актове трябва да бъдат 
в съгласие със статута.

Всички самоуправителни об 
щи актове не се приемат по 
един и същ начин. За някои 
работниците решават чрез ре

ция, всяка трудова организа 
ция и всяка трудова общност 
за завършаване на работи от 
общ интерес. За проектопре- 
предложението на самоуправи 
телното споразумение, утвър 
дено от отрана на работниче 
окия.т съвет, работниците ре 
шават чрез референдум. Рефе 
рендумът е формя на 
средствено решаване, при кое 
то работниците, с тайно тласу 

” или 
акт.

Лошото време миналата сед чар” формираха група 
мица захвана и Димитровград ра, със задача да стигне до 
ска община. След двудневни

от хо
самоу п ра в ителните

мястото, нъдето стадото се 
намира, за да разчисти сня
га и създаде възможност до 
битъка дя се храни. Помощ 
на „Сточар" оказаха и вой-

непо-
снеговалежи, на 16 и 17 ап
рил, първи през последните 
20 години в общината, ясно е 
че е направена значителна 
вреда на овощията.

вана се изясняват „за
,;ПроТИВ”
Счита

предложения 
се, че само.управител- 

ният общ акт е приет ако за 
него чрез референдума се изя 
снят болшинството юг общото 
число на работниците в тази

ници от граничната застава 
нрай Долни Криводол. Стадо
то се е намирало на около 4 
км, а храната на един кило
метър от добитъка.

Най-лошо беше зя жители
те на Висок и Забърдие. На 
18 април в Димитровград 
„стихията вече мина”, а вре 
мето беше обикновено за та 
зи част на годинатя 
летно. Пътят за Забърдието 
и Висок остана обаче непро
ходим за моторни возила. От 
Козарица нататък снягът до
стигаше дълбочина от поло
вин метър и повече. На ме
ста беше натрупал и до 1 м. 
височина, какъвто беше слу
чая в Радейна и пред Сми- 
ловци.

Освен че оказа лошо вли
яние на овощията лошото вре 
ме имаше и други последици. 
В трудно положение се наме 
ри земеделската кооперация 
„Сточар”. чието стадо от 300 
шилета и 150 овнове с пър
вите пролетни дни беше из
карано на пасбищата' в Ста- 
ря планина. Стадото, с трима 
овчари, два дена остана „за 
робено” от сняга. Понеже не 
успяха> с моторни возила, да 
стигнат до пасбищата в „Сто

организация-
След приемането на самоу 

лравителното споразумение за 
сдружаване на труда на работ 
ниците в основната организа 
ция всеки работник свободно 
решава дали приема споразу 
мението с даване на изявле 
ние в писмена форма. На ра 
болника, който не иска да да
де писмено изявление, че при 
ема това самоулравително спо 
разумение, трудовото отноше 
ние престава да важи по си 
лата на закона.

За статута на ООСТ работ 
ниците също така 
чрез референдум. Статутът се 
приема по същия начин как 
то и самоуправителното спора 
зумение за сдружаване на тру 
да на работника в основната 
организация- При това 
гласуването не трябва да 
дават отделни писмени изявле 
ния за неговото приемане.

освен тези два самоуправи 
телни общи акта работниците 
чрез референдум решават о-

про-

А. Д.

Първи резултати от възнаграж 

даването според труда решават

делно ще бъде стимулирано 
пестенето. Тук са пресметна
ли, че при по-рационално по 
требление на нефта и автомо 
билни гуми, годишно могат да 
спестят повече от един 
лион динара. Това са два ме 
сечви лични доходи на целия 
колектив.

В Автотранспортното пред
приятие в Босилеград, което 
наброява 170 работника, започ 
наха разплата с безделието, 
поради което повече от две 
години имаха дефицити и по 
ловин година бяха под времен 
на управа.

Изхождайки от решенията 
на Закона за сдружения тРУД. 
вече няколко месеца успеш
но изнамират критерии да въз 
награждават същинските ре
зултати. Основното мерило за 
разпределение на личните до 
ходи е осъществения доход 
на всяно работно място. На 
тази задача все повече се мо 
билизира трудовия

В тази втора по 
големина 
ска организация в 
общината се вър
шат сериозни подго 
товки да се възна
граждава труда и 
резултатите му на 
всяко работно мяс- 

така както 
изискват Закона за 
сдружения труд

следстопан-
се

ми-

— Кан да се намалят раз
ходите е централен въпрос 
не само за самоуправителни- 
те органи и управата в пред
приятието, но за всени член 
на нашия трудов колентив. За 
щото миналата година самоед 
на пета от общата реализа
ция е осъщественият доход, 
а останалото са разходи. 

По решение на работничечс- Представете си колко 
кия съвет всеки член на тру- лям би бил дохода разходите 
довия колентив ще получава да се намалени само с 5 на 
личен доход в размер на осъ сто. Това говори за низният 
шествения резултат. Така на- доход в нашето предприятие, 
пример онези, които са успеш който, инак, в услужнитв деи
но изпълнили трудовите ои пости възлиза от 30 до 50
задачи получават от 10 до 15 на сто от общата реализация- 
на сто по-големи лични дохо Наистина и тун има автобуси, 
ди в сравнение от преди. Ня- чийто доход е 50 на сто от
кои работници, ноито поради реализацията. Има обаче и
лични причини не са изпълни- такива, чиито са разходи
ли нормите ои. вече втори ме 50 на сто по-големи от реали 
сец получават минимални лич- зацията! Именно тук се снри 
ни доходи. ват вътрешните ресурси и въз

Тун изтъкват, че до нрай на можности за успешната дей- 
миналата година в разпреде- пост на предприятието,
лението на дохода са имали Чрез системата на възнагра 

” които са създава- ждаването на най-успешен на 
чин ще стимулираме пестене
то — заяви Любен Богосло- 
вов, директор на предприя
тието.

Разбира се, това е начало
то на успешната дейност на 
самоуправителните органи и
управата в тази стопансна ор 
ганизация при конкретни усло 
вия да усъвършенствуват сис 
темата на възнаграждаваното 
опо.ред резултатите на ТРУДа- 

Обаче трябват още усилия 
за да се изнамерят същеотве 
ните нритерии, ноито ще мо
тивират и стимулират личният 
труд, а с това и повишаване 
производителността на труда 
и пестенето.

Сигурно е, че в този опи
тен колектив, ноито има из
вънредно способни работници, 
в това ще ое уопее. Законът 
за сдружения ТРУД е онажно 
оръжие в ръцете им и те 
вече успешно го осмисляват 
в практика.

ще за: самоуправителното спо 
разумение за сдружаване в 
трудовата организация, в сло
жната организация и делова 
то общност; за промените в 
организирането на основната 
организация, трудовата органи 
зация и сложната организа
ция; за основите и мерилата 
за разпределение ня средства 
та за лични доходи и за съв 
местното потребление и за ос 
таналите самоуправителни об 
щи актове, когато това е пред 
видено със закона.

Другите самоуправителни об 
актове, 

работа

то

колектив.
ПО-ГО-

За какво ли служат?
щи правилници 

и решения) 
работниците приемат на събра 
ние с болшинство гласове на 
всичките работници от основ 

® ната организация ми работни 
ческият съвет с болшинство 
на всички членове «а съвета. 
Със статута се утвърждава 
нои самоуправителни общи ак 
тове приемат работниците, .а 
кои приема работническият съ 
вет ма ООСТ.

за

„заплати , 
ли недоволствие в трудовия 
колектив. Защото, оня, които 
о осъществил доход и за де 
сет други работници — полу 
чавал е също толкова както 
и оня с по-големи разходи от 
реализацията. Само разпреде 
лението въз основа на резул 
татите на труда може да мо
тивира личният тРУД — изтък

въпросите от обласгт» 
взаимните делови, отношения, 
ноито не са регулирани със са 
моуправителното споразумение 
за сдружаване на труда ня ра 
ботниците се уреждат с други 
самоуправителни общи актове, 
тоест с правилници и правил 
ници за работа. Основната 
организация самостоятелно ре 
шава дали трудовите отноше 
ния ще регулира с един само 
управителен общ акт или ще 
има повече такива.

Самоуправителните общи ан 
тове трябва да бъдат публину 
вани преди да влезнат в си

на

си задават хора-Като чели такъв въпрос 
в с. Звонци.

та на Акцията" по3довеждане на вода започнала 
3 години, е в застой и не е известно 

И ако началото й беше доб- 
ред субективни слабости, е

още преди 
кога

ват тун-
Сега на края на всеки ме 

сец се изчислява осъществе
ният доход при всеки камион 
и автобус. Ползвайки Закона 
за сдружения труд, работниче 
ският съвет е решил да ут
върждава дали онези работни 
ци, ноито в продължение от 

месеци не осъщест- 
плани,рания доход, могат

ще продължи, 
ро, сега поради
спряла че не бил добър проекта, други

Едни твърдят, чс вз0ме извор, трети
— че е трябвало А правилно започната...
~ ЧеноКТрно е едно; поради бездействаше 

н вярно А всичко, тези търби
Общност ЛР А“ ^ бъдах вградени

ле.
Самоуправителното споразу 

мение ва сдружаване на рабо 
тниците в основната организа 
ция, статутът и оамоуправител 
ният общ акт, с които се ре
гулиря ТРУДОВОТО
обезателно се връчват на все 
ни работнин.

няколко 
'ВЯТда останат в предприятието.на местната

си стоят на открито, вместо

«ЧР-
ще се развалят...

ЧРЕЗ ПЕСТЕНЕ — ДО МИЛИ-на водавъв отношение,они
се „съживи 
бите ще изчезнат иди В сиотемата на въз)напраж- 

даването в предприятието от- М. М.В. в.м. А.
СТРАНИЦА В
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П1НЛШШ

СТОПАНСКИ ОБЕКТ С РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ
(От 1 отр.) ни или 97 на ото. Такова есо, мляно вълна и ножа, тази 

овцеферма ще дава материал •положението и в нашата ре-
но изграждане. Тази овцефер публина където от 2 милионаза успешно развитие на овце

и въдството в Републиката. и 120 хиляди бройки — самома има голямо стопансно
Ионам да напомня, че от 

целокупния фонд на овце в
обществено значение не само 900.000 са в обществения сек
за Димитровградска община, тор. Значението на обществе
но и за Цялата ни Републина. Републиката около 7,5 милио ните ферми е особено важно
Именно понрай лроизвеждане- на броя. частният сектор раз ногато имаме предвид сегаш

полага със 7,430 хиляди брой ната стопанска и икономичесто на по-голямо количество ме
на насока в развитието на ов
цевъдството

Трайкович изтъкна, че изпра 
жданмго на ооцефермата в
Димитравградона община 
е случайно, а се облага вър-

но

ху големите традиции тун в
овцевъдотвото и опитът в съ 
здаването на малки овцефер- ДИМИТРОВГРАД
ми след оовобождеииото, нан
то и а преработката на мля-

»Свобод|«
чуждия

ното.

ЗА ПРЪВ ПЪТ: ИНДУСТРИА 
ЛЕН НАЧИН НА ПРОИЗВОД
СТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ 
ИЗДЕЛИЯ

Ооцефермата в Липинсно 
поле трябва да бъде завър- 
шена до първи ноември та
зи година, ще има 5000 овце 
и 1000 козе. Сума от 30 ми
лиона са обезпечени от фон
да за насърчаване развитие
то в изоставалите общини, 
банкови кредити и собствено 
участие на земеделската ко
операция „Сточар" в Дими
тровград.

Над 17 милиона динара ще 
се изразходват за строителни 
те обекти, а строежа ще из
върши „Градня" от Димитров 
град. Останалите оредства ще 
изразходват за набавка на 
механизация м набавка на ов 
це и козе. Овцефермата ще 
заема площ от 11 хиляди ква 
дратни метра, а помощните 
обекти ще заемат 2,5 хиляди 
квадратни метра. Почти цели
ят производствен процес в та 
зи ферма и производството 
на мляно и млечни продукти 
ще става по индустриален на 
чин. Така мленонадоят ще 
се повиши и до 150 литра от 
една овца годишно, ноето дво 
йно повече от в момента по 
лучаваното количество. С при 
лагането на най-съвремените 
постижения в тази област; ов 
цефермата ще бъде не само 
най-голяма, но и най-съвреме 
нната у нас. Тя между друго 
то ще дава материал за раз 
плод в цяла Социалистическа 
републина Сърбия.

Значението на овцеферма
та може да се потвърди от 
факта, че с увеличението на 
съществуващото стадо от 
5000 овце с нови 5000 
бройки Димитровградска об
щина ще засили М|НОГо обще 
ствения сектор в очарството, 
а от друга страна това са най- 
големите капиталовложения в 
общината в развитието на 
селското стопанство след осво 
бождението.

пазар
т. г„ когато е срокът за прев 
земане на изработените моде 
ли.

Освен в Съветския 
тази година „Свобода" ще из 
нася и на Западноевропей
ския лазар.
Вече са изработени хилядо 
мъжки костюма, които тези 
дни трябва да превземат иу 
пувачите от западноевропей
ския пазар.

От началото на тази седми- 
ця в конфенция „Свобода" 
Димитровград започнаха с из 
работна на женски 
мъжни палта за износ.

омент от започването на строежа на новата В

Съюзманта и

Доставката е предназначе
на за пазаря в Съветския Съ 
юз, а ще бъдат изработени 
по пет хиляди бройки, чиято 
стойност възлиза на 4 милио 
на и 830 хиляди динара. Оло 
ред договора работите трябва 
Дя приключат до края на юни А.

РАЗГОВОРИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА СЪС СЪ 
СЕДНИТЕ СТРАНИ# ' ; V.' >

ДА СЕ ПОДОБРЯВА И 

РАЗШИРЯВА СТОПАНСКОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВОДимитровградските агнета се търсят и на чуждия пазар

Сътрудничеството на крайгра 
ничните общини и по-широни- 
те области с НР България и 
НР Румъния се развива в съ
гласие с прокламираните прин 
ципи във външната политика, 
като обхваща повече области, 
но още не е достигнало обем, 
за който съществуват взаим
ните интереси и условия.

зор бе направен ня развитие 
то на отношенията с НР Бъл 
гария и НР Румъния-

В разговорите участвуваха 
и членовете на комисиите на 
Междуобщинските конферен
ции на ССРН от Нишки, Юж 
номорваски и Тимошки реги
он, представители на общин 
ските снупщини и обществено- 
политическите организации 
крайграничните общини, пред 
ставители на стопанските оргя 
низации от тази област >в Юго 
източна Сърбия- - ч

ьеше изтъкнато, между 
гото, че нонтанште с нашите 
източни съседи са много ,по- 
развити в областта ня иулту 
рата, спорта и здравеопазва 
нето, а стопанското сътрудни 
чество все още не е на задо 
воляващо равнище. Възможно 
сти и потреби съществуват за 
много

Тази констатация бе 
на неотдавна състоялата се 
среща в Ниш, организиран., от 
комисията за международни 
отношения при Републиканска 

конференция 
циалистичеокия съюз. на «оя 
то се водиха

Еизнесе

та Со-на
АРУ

разговори за 
по-нататъшното подобрение на 
отношенията със съседните 

нато специален об-Стадото в Липинци наскоро щесе увеличи Б. Н. — А. Д. страни,

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕ 
ЛНИд СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИ
МИТРОВГРАД Аошо насочени средства торията на Димитровградска 

община. В това 
достатъчно да имат собствени 
средства, понеже Общинската 
скупщина няма оредства 
участие. Органите 
ние

отношение по-широко сътруднице 
ство именно в тази област съ 
ще.ствуват и пго 
гото се насае за граничен обо 
рот, но и за дългосрочни 
перативни сделки.

Засегя стопанските 
ции от трите |региона със 
ите

е

не само но-ОбСъждайки проектообще- 
ствения договор за критерии
те и разпределението на оред 
ствата от бивши инвестицио 
нен фонд на Нишкя околия 
Изпълнителният съвет при Об 
ещиноната скупщина в Димит 
ровград реши да не го приеме. 
С това проентодоговаряне на 
средствата на инвестиционния 
фонд при бивша Нишка око 
лиялия- Целтя е, да се реаши 
зира Пропрамата за погасване 
на държавния капитал, а въз 
оонова на Закона за пренася 
не на средствата, правата и 
задълженията на Републиката 
в самоуправително сдруженото 
стопанство.

Изпълнителният съвет в Ди 
мит ровград, когато се касае за 
средствата на този фонд, ечи 
та че според предложението в 
проектодоговора, не оа разпре 
делени правилно. Тези оред 
ства са били преди 
предназначени За развитие на 
изостаналите територии и об 
щипи. Обаче според критерии 
те в проектодоговора тези сре 
дствата нървенствено ое иаооч 
ват в развитите [общини. По то 
зи начин, по мнението на чле 
новете на Изпълнителния съ 
вет в Димитровград, се прене 
брегава една твърде важна за 
дача в политиката — създава

не на възможности за разви 
тие на изоотаналите общини.

На заседанието на Изпълни 
телния съвет беше разгледан 
и искът на Момчило Сабо- 
левич за откриване на автоме 
ханична работилница. 0 този 
иск той търси от Изпълнител 
ния 'съвет да му ое одобри 
откриване на такава работил 
вица, в която би наста)нил на 
работа двама майстори ^ око 
л,о Ю ученика. Изпълнителният 
съвет констатира, че пречки в 
това отношение няма и воич 
ни занаятчии, шито желаят- 
нриват работилници на тери

за
на управле

обезпечават обаче г * 
'сто за лоциране на обенти 'и 
помещения за тази цел.

коо
Мя-

организа
сво

партньори отПо този начин се създава 
възможност и Димитровград 
ока община да получи един 
сервиз, който е необходим, 
освен това ое създава възмо 
жност и за настаняване на 
бота на нови хора,

съседните 
страни, специално от Бълга
рия, установяват временно съ 
трудния ество.

О.т наша страна инак не 
съществуват пречки зя много 
по-широка и 1по-тяона търгов 
ска размяна, при което орга 
низациите на сдружения труд 
в крайграничните общини имат 
пълна подкрепа ня 
тните републинавони 
ни органи.

всично

а

ра-
с което се 

решава още един важен еъ 
прос.

компетен 
и съюзА. Д.

СТРАНИЦА 6
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СМИЛОВСКИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРОБЛЕМИ НА СЕЛАТА

За сдружаване След едно събрание под 

Църноок
на ясни начала

от 29 ЧАСТНИ 
производители 

ли през миналата
дит от г 
ния план
са от Смиловци. В 
с някои от тях 4 
да доловим

селскостопански
получи

средствата Та^ЗеТе-
почти

СДРУЖАВАНЕТО И БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИТЕ АКЦИИ — 
ТРАЙНА ЗАДАЧА И ЗА НАЗЪРИЧАНИ И ДОГАНИЧАНИ

СЕЛЯНИТЕ от Назърциа, До 
ганица и Ярешник често про
веждат общи събрания. На 
тях разискват за съвместните 
проблеми, търсят и намират 
решения за построяване на 
пътища, снабдяване, сдружа
ване и под. На събранията на 
гражданите или обществено-по 
литическите организации не 
Рядко присъствуват и най-от
говорните хора от общината.
По този начин на събранията 
се дават отговори на много 
повдигнати въпроси, хората 
не изпадат в заблуждение и 
реално съблюдават 'потребите 
и възможностите да се прео 
долеят многобройните трудно 
сти в живота на планинците 
под Църноок.

Разговаряхме с председате
ля на съвета на местната об 
щност Иван Бойков от Назъри 
ца за най-жизнените въпроси 
в този район: сдружаването, 
прокарването на пътища, -те
лефонната връзка с Босиле
град и други ...

една трета 
' Разговора 

Се опитахме

пускат селото ... Това се ви
жда и по училището. Преди 
пет години в Назърица имаше 
40 ученика от I до IV клас, 
сега са останали 15 а догоди
на ще бъдат 11 ... И естестве 
но, поставя се 
ще изглежда

техните
на “и*™6 ОДРУнаването на труд и средства с-ьс земе 
делената кооперация „Сточар" 
в Димитровград. и

Един от
въпрос нак 

сдружаването 
със стари хора на село.

... — Питате за възможнос
тите на животновъдството. Да, 
реално гледано в такива кра
ища условията за отглеждане 
на домашни животни са дей
ствително ^п,обри. Особено за 
отглеждане на овце и говеда. 
Но досега в нашите села жи 
в отн овъдотвото 
но: слабо качество и малко 
количество. Стопанинът на се
ло все още не е станал сто-

ползвателите
ТеноГз** “ " ДеЛЧа “■*

кредит от 120 
ляДи динара е купил 
с ремарке,
селскостопански
план е да търси 
ства, и обещани са 
граждане на обор...

Не съм добре запознат
сдружаването,

Найденов. По 
имам обаче определено 
ние. Имам

хи-
трантор, 

и други 
машини. В

както

още сред- 
му. за из Трайко Панайотов

ст-вие бих се е екстензив-сдружил, поне 
же имам доверие в „Сточар”, 
и няма с дъщерята и съпруга 
та да по жалим труд, както и 
досега, само стига да 
както досега...

Между нашите събеседници 
имаше и такива, които безспо 
рно нямат такива възможно 
сти за сдружаване, както Да 
видкав. По едни или други при 
чини. И Трайко Панайотов е 
получил кредит и купил две 
крави, които е платил нъм 25 
хиляди динара. Млякото преда 
ва на кооперацията. През ми 
налата година е предал 5 хиля 
ди килограма, а само за трите 
месеца през тази година около 
4 хиляди килограма. Но той 
счита, че годините му, 67, са 
пречка за по-тясно сътрудни 
чество, относно за сдружаване. 
А кооператор е както назва от 
освобождението, и преди, още 
от 1928 г. .Лозанъсня се, за 
мене> поне, с тази хубава ря 
бота" — казва Панайотов...

... А така мисли и Захарина 
Панайотова, която също, 
прени напредналата си възраст 
е взела кредит и купила една 
крава.

със каза
този въпрос 

1 мне-
двамя синове, Гер 

Васил. Единият гледа до
битъка, угоява 
ята юнци, а втория работи с 
трактора. Казвам: 
имота й синовете, 
сдружават, но да зная и аз 
какъв

ков производител, да произ
вежда месо, мляко, вълна и 
прочее за пазара. Породата 
на говедата още не е изме 
нена. Преобладава нискодоход 
но,то планинско говедо „буша" 
а същото 
при

вървико и
за коопераци-

давам и 
нека се и $

е положението и 
овцевъдството ... Напо- 

следън „Налредън" даде един 
породист бин с цел да се по
добрява породата на говеда
та, но това надали ще бъде 

Нещо подобно 
трябва да се предприеме и 
за овцете... От своя страна 
земеделците все повече се 
ориентират към производство 
на качеотвено сено от такана 
речените изкуствени треви. 
Тази година с фуражни треви 
са засети 100 - 
следващите ще 
такива площи ...

На въпроса за

гще ми бъде утрешния 
ден. Ще бъда ли пенсионно 
и здравно осигурен? ...

Синът му Герго в момента 
угоявя юнци. Имаме 17, но 
ще ги „увеличим” на 25. И 
миналата

Селскостопанските
производители От нашия пла
нински район горе-долу са за 
познати с принципите на За
кона за сдружения труд. От 
прилагането на същия не- 
завиои само от нас. От ОООСТ 
очакваме Много.
„Напредък" от Босилеград не 
е готова за цялостно сдружа 
ване, за сдружаване на труд, 
добитък и земя. Нейната ори- 
ентировна е коопериране със 
селяните при отглеждане на 
добитък. А какво да правим с 
имота? Няма ной да го обра
ботва, понеже малко работо
способни хора останаха на се 
ло. Сдружаването търси рабо 

изтраен труд. 
Младите хора все повече на-

&
достатъчно.

година е ня два 
пъти угоявал по 24 юнета . . . Но това

Щ ■— Чух за сдружаването — 
казва Герго, но все още не 
ми е напълно я°но как ще 
изгледа всичко това. Естестве 
но, че съм заинтересован, но 
да ми кажат какви задълже 
ния имам, какво трябва да 
„вложа", какво трябва да ра 
ботим, кога трябва да рабо
тим, какви права имам и т.н. 
Ето аз например бих угоявал

Герго и Делча Давиднови*
денара, а през 

има повече§ благоус
тройствените акции, другарят 
Бойков заяви, 
ните точки на всяко събрание 
в тези села.

че те са глав-въ-
та. упорит и

Манол Янев, учителна два пъти през годината 
по 30 юнета. Направил бих 
още един обор за крави и 
произвеждал мляко. Нека се 
какво мога да получа аз, а 
всичко това пресметне и види 

кооперацията-

ГОРНА ЛИСИНАНо останалите, освен споме
натите. животновъди в Смилов 
ци, я има ги общо 10, които 
са получили от средствата на 
„Зеления план" 
ни условия за сдружаване. А 
освен тях договор с ноопера 
цията имат и 46 производите- 

слънчоглед...

Събореният мостАко имат всичкакво
имам сметка и аз и коопера
цията, най-лесно е да склю
чим договор

На мястото Милтеница, 
метър от село Горна Лисина
Л° "“и" м° ™Ва не Се отна°я за днешно време.
сами за пр^^ГмТнар“1 чГГГбГ д“' 
греди, които тук оставали донато не изгният или не 
пи отвлече реката. А след това старили отново. Така 
е било нянога и мост

Преди няколко години

на около половин кило- 
ат „памтивек” е има-за сдружаване.

В съседство на Найденови 
живее още един кооператор 
— Цветан Давидков. Минала 
та година е взел 80 хиляди 
динара. Тези средства е из
ползвал за купуване ня овце 
за разплод, а в момента строи 
модерен обор за овце.

ли

Захарина Панайотова А. Д.

е имало винаги.
те направиха мост от бе

тон и железопътни релси. Селяните мислеха, че мо
стът ма Милтеница са направили за по-дълго пол
зуваме. Обаче, обектът им не трая дълго. Една от 
причината е че не беше добре направен, а второ че 
предприятието „Хидротехнина" от Белград го подкопа, 
вадейки от реката песъм и чанъл.

Наистина, „Хидротехнина" обеща да направи 
нов мост, признавайки по тоя начин своята вина, но 
за сега това са само обещания. Селяните от махала 
Разцепеница (21 къщи) минават реката като този чо
век на снимката.

Имам сто овце, а още 
оставил за12 агнета съм 

разплод. Получих средства от 
кооперацията и мога да на 
жа, че съм доволен. Смятам, 
че и те са доволни от мен, 
понеже през годината им пре 
давам около 8 хиляди кило
грама овчо и 3 хиляди кило
грама краве мляно (имам и 
две крави), — казва Давит- 
нов. Също , .дадох” 60, а ще 
дам още 40 агнета. Нато се 
пресметне излизя 
около Ю милиона стари дина 

работим

Д. Стоев

Даиа, Цветанка и Цветан Даоидиови

горе-доле

ра. А всичко 
заедно със 
ка и дъщерята Ден а.

А какво да мажа за сдру
жаването? Аз мисля- че съМ 
се сдружил. Дават средства, 
помагат и всичко, което _про 
изведа давам на тях. ^ега 
очаквам още кредит, ще ку 
пя трактор. Трябва ми. да 
изкарам тора, да окося Шш 
30 дна изкуствени ливади^, да 
пренарам сеното и т.н. *Ря л 
в а оста налатя работа бърз 
да приключи, за да мога Л шШШШША 
гледам овцете. А ДО 
ощв веднвж, че с удовол

това
съпругата Цветан

няма мост
От „зеления
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АНКЕТА
Закона за Седмсиол- 
Свдмоюлската награ- 
Седмоюлската награ-

Въз основа на член 2 на 
напрала и Правилника заЗа цялостно архитектурно уреждане 

иа площад „Освобождение“ 

в Димитровград

ската
да, Отборът за присъждане на 
да публикува обявление за

ЗА СЕДМОЮЛСКАПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ 
НАГРАДА В 1977 ГОДИНА

награда се присъжда на отдел- 
техните резултати и 
живот и дейност в

Оедмоюлсната 
лица, накто и на групи за 

всички области на'НИ
приноса във 
обществото, а особено за:

тру- 
и в_ научни художествени ^и

овоягаА°област пре^гавлЯват високо "°н^енн0иена. 
обосновани са ни1®6™ и допринасят за опа-

Са^ГГГХЛ™™е»ааИ^ГиИ-на Народооовободителната бор

адове,
Главните площади >на градо 

вете дават впечатление за съ 
щите. Те най-много се помнят 
От посетителите и дават глав 
ни белези за 'миналото и, на 
стоящето на един град.

Главният площад „Освобож 
дение" в Димитровград е съ 
що така място, около ноето 
се създавало селището. На то 
ва място още в края на мина 
лото столетие, когато Цари
брод се оформил като градче 
се създавали белези на центъ 
ра на града. Сетне тун било 
построена беседка-павлионче. 
което просъществува до 1945 
година. По време когато търга 
вското съсловие създаваше 
чаршията, а гражданите на гра 
да оформяха градското населе 
ние на това място те показва 
ха своите постижения и мани 
ери. В неделните следобеди 
тук се събираха на разходка и

тобуона спиркя и с (построява 
ването на десетина гаражи от 
лявата страна на улица „Най 
ден Киров" площада загради 
ха и малките, «някои направени 
от дъски, гаражи. По този на 
чин главния пощад „Освобож 
дение" на Димитровград в се 
гашното си положение е дей 
ствително всичко но 1не 'И град 
ски площад, който има съвсем 
друго предназначение.

Време о значи да се помие 
ли за неговото оформление. 
Той трябва да отразява исто 
ричесното минало на града, 
да отговаря на естетически и 
аохитектурни (изисквания- До 
ри и ако в скоро време не дой 
де до строеж на Автобусна 
станция, автобусите оттук тгряб 
в а да се премахнат. А частни 
те гаражи, които намериха 
право на гражданство на шло 
щада също така са анахро

да намерят място тук на то 
зи площад, защото само с тя* 
града ще оправдае своите теж 
нения в 'миналото, настоящето 
и бъдещето-като град, който 
служи за мост на братство и 
единство.

Значи, (площад „Освобожде 
ние" о_ огледало на града, т,ряб 
в а най-сетне да получи своя 
та окончателна физиономия. А 
тези в редовете нямат амбиция 
за ноннретни предложения, а 
само подтик оя акция и ра 
зиенване«върху въпроса, който 
не търпи отлагане. С това от 
крива ме истината 
читателите да участвуват с7>с 
свои предложения.

шето
Ре-зването и

придобивки
волюцията; области на 

стой-ВЪВ всички
общопризната 
- обществото; 

в подобряването на 
на социа- 

областта

__творчески постижения
имат трайна и
положително отдейносттите, които 

•ност и са оценени
— изключителна 

процеса на производството
самоуправителни

науката, културата,
и другите

активност
и развитието 

отношения в
изкуството, оора- 

обществени
листическите 
на стопанството, 
зованието, 
дейности.

здравеопазването
на-

Предложенията за даване на СеАМ°^ЛС”друже. 
града могат да доставят организациите
НИЯ "и професионални и
други сдружения на гражданите.

Предложението за даване на Оедмоюлсната на- 
града трябва да съдържа: биографични данни за кан
дидата, обоснование на предложението (аналтона де 
лото, относно дейността със съответната А°«У™е»та 

такава), данни за досегашната работа 
кандидатите и приноса им в отдел- 

области, относно в подобряването на 
относно на отделните обществе-

и молим

ни иБ. Николов

ЗА УЧИЛИЩАТА НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ

ция. еко има 
и постижения на 
ните творчесни 
стопанското развитие, 
ни дейности.

Срокът за изпращане на предложения за кан
дидати за присъждане на Седмоюлска награда продъл
жава до 25 май 1977 година.

«Предложението за кандидати за Седмоюлска на 
града трябва да се достави до Отбора за присъждане 
на Седмоюлсна награда, Улица Маршал Тито № 15,

Учебниците
-навремеЕ*— /XI

: т-~
Паралелно с печатането на 

на сърбохърват 
ски езин ще се превеждат и 
печатат и учебниците за учи 
лищата на българсната народ 
ност. За учебниците по българ 
ски език наскоро ще се обя 
ви конкурс. До 1980 година 
ще бъдат преведени и съета 
весни 70 учебници за основ 
ното училище.

Това бяха «най-съществените 
заключения, приети «на състо 
я-пото се миналата седмица за 

на комисията за у- 
чебници на българсната народ 
ност («председател Тодор Сла 
винени).

До началото на 
1977/78 учебна година

Белград.
& учебниците -т

Отборът за присъждане на 
Седмоюлска награда

>**’—-} - 4-

■ -
. Из музейната сбирна пра ЦентъраДимитровград: част от площад „Освождение”

забава като с часове слушаха 
духовата венна музика.

Затова след освобождение 
то тук хората започнаха да 
строят Културен дом, като мя 
сто което най-много отговаря 
«на предназначението. А по-къ 
сно тук се построи и Общин 
ската скупщина и други нови 
жилищни постройки. Така се 
оформи «нов площад без Лав 
лиончето. Остана само една 
стара сграда от северната стря 
на. която още отстоява пора 
ди още нерешени градоустрой 
ствени може би 
въпроси за построяване 
предвидения Универсалон ма 
газин на града.

низъм на едно време, когато 
всички искат да бъдат по-бли 
зо до центъра на града, па «и 
колата им. Тези гаражи само 
са картина на една без вкус и 
ца, 1КОято е допусната не от 
незнание, за това което пред 
ставява но от недостатъчна у- 
поритост на компетентните да 
запазят красота на площада. 
Тук победи прим«итивизма и «ин 
тереса на частно-собствениче 
ските интереси пред изиенва 
нията на градените нужди и ху 
бавото.

седание,

новата
от сър

бохърватеки на български език 
ще «бъдат преведени общо де 
вет учебниня за I, II и V клас 
на ооновните училища. Прево 
дачи са «вече ангажирани и пре 
веждането ще се върши не 
посредствено от ръкописите 
на сръбските учебници, в един 
доста кратън срок (о-т 20 до 
25 дни) за Дя бъдат печатани 
навреме. По ггакъв начин се 
правят усилия учениците от 
«основното училище на блгар 
ската народност да получават 
учебници «на роден език, кога 
то ще ги имат и ученици от 
оръбоките училища.

Наскоро ще бъде разписан 
конкурс за оригинални учеб 
«ници по български език — бук 
вар, читанки, христоматии и 
граматики, зя I. Л, V и VI 
клас, които трябва да бъдат 
изготвени до края на година 
та, а «печатани за следващата 
учебна година.

Според плана на комисията 
и Завода за учебници до сеп 
те мори 1980 година за основно 
то училище на българската не

материални Сега как ще върви по-ната 
на тън (уреждането на площада 

действително зависи от хора- 
рата ноито скроят” градоуотро 
йствения план. На нас оста 

Сега «могат да се правят ра ва да разискваме: дали на мя
злични анализи. Да се разглеж отото на старите дюкяни, за

държали се до днес трябва не 
пременно да се .строи Уни 
версален магазин или това про 
странство трябва да се из 
ползва за увеличение на пло 
щада. Защото «не трябва да 
забравим е, рано или къоно, «ня 
този площад трябва да ое 
строи паметник на загиналите 
през Народооовободителната 
войНя бойци. Или ако не то 

площада стана сам ва, то непременно трябва да
градски. Нови проблеми се ое поставят бюстовете ,на .Йо 
раждаха с нараственото шп Броз Тито, с чието «име 
на междуселските рейсове израстна града и Георги Ди
и увеличение на броя митров, чието име «града ноои.
на автомобилите в гра- Тези двамя «великани на южо
да. Сега площада стана и ав славянското братство трябва

да площада от много аспекти. 
Но едно е вярно: построяване 
то на тези сгради «вървеше сти 
хийно. Никой «не е мислил как 
цялостно ще изглежда 
главен площад на «града. Той 
остана притеснен на простран 
ство, което заграждаха и част 
«ните търговски дюкяни «преди 
едно столетие. Тук «минаваше 
отначало международното шо 
се, сетне, след 
то на новото международното 
шосе

този
На снимката е съд и стрела от келтеки период. На
мерени са на мястото, нъдето сега е пощата в Ди
митровград, изгорели кости.

МУЗЕЙНАТА сбирка при
Центъра за култура (в Дими
тровград разполага с оноло 
1200 екопонати, засега все 
още недостъпни на любители
те на музейното дело. Те са 
поместени в мазето на Цен-

адаптирана в музей, в кодто 
биха се 
ни отарини.

В настоящата рубрика ще 
културната обще

ственост с експонати с*г та
зи сбирка, разполагаща с 
оръдия, оръжия, съдове, до- 
нументи, снимки, нумизматика
и т.н. ел
ши дни.

съхранявали тези ценпостроявани

запознаем
родност ще бъдат преведени 
или съставени общо 70 учеб 
ници.

търа, нъдето сигурно не им 
е мяото.
А това говори, че трябва Да 
се намери подходящо поме
щение, няноя праисторията д0 на-Ст. Ст. стара къща

СТРАНИЦА 8 БРАТСТВО * 22 АПРИЛ 1977



ллдежкл ОТрАНЦЦА шшжтшяшт
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ „Й. Б. ТИТО" В СЛЕДВОЕННИТЕ МЛАДЕЖКИ ТРУДОВИ АКЦИИ

Пред чествуването на 

патронния празник
Голям принос на босм- 

леградсната младеж
— Тазгодишното Повече от 1.000 младежи и 

девойни от Босилеградсна об
щина са участвували в досе
гашните съюзни трудови ак-

бригади са постигнали в изгра 
ждането на Власинските вод 
ноелекгрически централи. Ме 
жду другите признания за по 
стигнатите! успехи 
обект те са удостоени с Ор
ден на труда със сребрей ве

чествуванев знак на юбилейната година
Тазгодишното 

патронния 
зидта „Й.

чествуване на 
празник «а пимна

Б. Тито в Димитров 
град ще бъде в знак на дво
йния юбилей — 40 години от 
идването на другаря Тито на 
чело на ЮКП и 85-ия му ро
жден ден.

Централна прослава 
лището е предвидена за 24 
май. Този ден на

на тозиции, а над пет хиляди в мест 
ните преди всичко в зале
сяването на ерозивни площи.

Още ь първите трудови ак
ции. организирани олед вой
ната за възобновяване на раз 
рушената ни страна, босил е- 
градските младежи и девойки 
са участвували масово. Те са 
работили в изграждането' на 
железопътните линии: Бръч- 

Банович и Шамац — 
Сараево и Добой — Баня Лу 
на. На тези акции босилеград 
ските младежки бригади, със 
тавени от средношколци и сел 
ска младеж, повече пъти са 

за ударни, 
мнозина брига

нец.
Традицията да участвуват 

на младежки трудови акции, 
босил вградените младежи и 
девойки продължават и днес. 
В движението на гораните за 
период от 15 години те са 
залесили 3.550 хектара голи
ни. Стойността на този труд 
възлиза на 17 милиона дина 
ра. Участвували са в изграж
дането на повече местни пъ
тища в общината, между ко
ито и в пробиването на пътя 
Горна Лисина

на учи

димитров
градската гимназия ще госту
ва някое от средните учили
ща в Горно Понишавие. През 
деня ще се проведат спорт 
ни срещи, в различни дисци 
плини, между учениците. Ще 
се проведат и разговори ме
жду членовете на различни 

литературната, мар 
историческата и

ко

Топли Дол. 
Трябва да се отбележи, че 

Босилеградските младежи и де 
войни през последните две го 
дини взеха участие в Съюз

провъзгласявани 
а също така 
дири са се завърнали с при
знанието „ударник".

Босил вградената младеж се

секиии — 
ксистката, 
т.н.

Димитровград: Младите дейно участвуват в културния жи
вот на града

Същият ден вечерта, в го
лямата зала на Центъра за 
култура в Димитровград, ще 
се състои тържествено съб
рание с подходяща култур
но-забавна програма. На съб 
ранието, за историата на учи 
лихцзю. ще говори дирек
торът на гимназията Методи 
Георгиев. След това ще се 
предаде рецитал съпровож
дан от хорови изпълнения- 
Танцовият състав при гимнази

е озовала и в изграждането 
на Новия Белград, фабриката 
„И. Л. Рибар” в Железник, 
мината край Алексинац, авто 
магистралата Белград — Заг
реб и други.

Твърде солидни 
босилеградските

ната младежка трудова акция 
„Ниш”. През това лято една 
младежка трудова бригада, от 
Средношколски 
лен център в 
участвува в съюзните младеж 
ни трудови акции.

революционен път на др. Ти 
то. изложби и т.н.

Също така и в програмата 
на секциите - 
историческата, 
та — е предвидено в април 
и май да се обработват пре
димно теми свързани с дело
то на другаря Тито.

ята ще Се представи с кит
ка народи хора, на всички на
роди и народности в 
страна, под название „От Три 
глав до Гевгелия"- В програ 
мата ще вземат участие и го 
стите.

Освен това ще се организи 
ра и писане на наградни те
ми във връзка с жизнения и

образовате- 
осилеград ще-нашата

марксистката,
филооофска- резултати

младежки В. В.

БОСИЛЕГРАД

ПРИКЛЮЧИ ШАМПИОНАТЪТ, ,ТИТО 
МИР”

РЕВОЛЮЦИЯ

УТРЕ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД Дипломи за 

отлични знания
ЧЕСТВУВАНЕ НА ПАТР9ННИЯ ПРАЗНИК

изпълнения и рецитал. В про 
грамата ще вземат 
ученици от всични класове на 
училището. Програмата на тър 
жеотвеното събрание ще бъ 
де подготвена в знак на юби 
лейнатя година — 40 години 
от идването на другаря Тито 

ЮКП и 85-годиш- 
Оовен,

и народнос-щя на народите 
тите в СР Сърбия- 

Осеем тържественото събра 
ние, за гостите и родителите, 
ще бъдат изпълнени и две 
представления с 
програми, преди обяд за ние 
шите, а след обяд за висши-

Днес, 22 април, навършават 
20 години от преименуването 
на основното училище в Ди
митровград. На този ден.лре 
ди 20 години, само един ме- 

Моша

участие

Костов. Ведно тези ученици 
ще представляват Босилеград 
ска община на Междуобщин 
окото регионално състезание, 
което до края на този месец 
ще се състои в Лесковец.

Всички участници на прове 
деното Общинско състезание 
получиха дипломи за отлично 
познаване историята на СЮН 
и революционната дейност ца 
другаря Тито. Също такя и на 
петте основни училища бяха 
връчени дипломи за самоотвер 
жен труд и голям принос във 
възпитанието на младото поко 
лен и е в духа на братството и 
единството на нашите народи 
и народности, на светлите тра 
диции от Народооовободителна 
та война и самоуправителкият 
социализъм.

След успешно проведеното 
състезание, Координационният 
номитет по организиране на 
състезанието и учениците 
състезатели се приобщиха нъм 
предложението на всични на
ши народи и народности на 
другаря Тито по трети път да 
бъде присъден Орден на наро 
ден герой.

В петте основни училища в 
Бооилепрадска община при
ключиха състезанията в Шам 
пионатя по знания: Тито — ре 
волюция — мир. В тази свое 
образна политическа школа по 
марсическо образование на 
младите, организираня в чест 
на рождения ден на друга-» • 
Тито и 40-годишни ната от ид 
ването му начело на Партията 
взехд участие над хиляда уче 
нг/жа от четвърто отделение 
до осми дол ас.

През миналата седмица, в 
продължение на Шампионата 
по знания, в Босилеград се 
проведе общинско състезание 
с най-успешните представите
ли от петте основни училища. 
Участниците в състезанието от 
говаряха на 30 въпроса от ис 
торията на Съюза на югослаз 
ските комунисти и революци 
онното дело на другаря Тито.

Общо всични участници са 
показали извънредни знания, 
а най-високи резултати са по
стигнали представителите от 
Основното училище 
Димитров" в Босилеград. Това 
са: Зорица Йовева, Снежана 
Тодорова, Миряна Дойчинова, 
Ясминна Стоименова и Йовчя

подходящи
смъртта на 

(починал на 15 март
сец след 
Пияде
1957 г.) е решено училището 
да носи името на великия ре 
волюционер ня

те класове.
По повод Деня на учили

щето ще бъдат връчени и под 
ходянци награди на пенсиони 
рани работници от основното 
училище.

Предвидени са, в течение 
на утрешния ден, и спортни 
състезания по баскетбол и 
малън футбол между ученици 
те на училището.

начело на
ния му рожден ден. 
че ще бъдат в този дух про 
пити хоровите изпълнения и 
рецитала ще бъдат прочетени 
и наградените творби на два 
мя ученика от основното учи
лище, които са взели участие 
на нонкурса на тема ,.40 ( го
дини начело на Партията , а 

който са участвували учени 
всични основни учили-

югославсните
Моша Пияде.народи

По този повод, в голямата 
Центъра за култура 

Димитровград утре ще се 
събра-

зала на
а
проведе тържествено

на което за патронния 
ще говори дирек- 

Васил Ни

ние,
празник
торът на училището

ще бъде изпълнена и 
програма с хорови

в А. Д.колов. 
подбрана ци от

В АЛЕКСИНАЦСАМОДЕЙНИТЕ ТЕАТРИНА ПРЕГЛЕДА НА

Димитровградските самодейци между най-добрите
■ -------------------- -------- драмата ,,Краят на играта на

Фестивала да вземат участие 
и още две представления от 

в Алекоинац и то 
изпълнение на са-

—ЙТС”ГУ о?изпълнение на СКХД ,,лиение ^ ст )Хри.

_ две първи ^‘Тлобода.Гниколов за 
ските самодейци за мьжка роля
постановка и Ангел теор.и ----------------

прегледа 
„Снаха” в 
модейците от Димитровград и 
„Женски разговори"

на Самодейния театър
в изпъл

,Г еоргине ни е 
от Пронупйе.

Ано вземеме това предло- 
журито за официал 

че театърът „Хри

ТО.

жение ма В. В.
„Краят на играта 

Самодейното
но ясно 0- 
сто Ботев” е рангиран .на ето 

15 самодейни
епреглед

ДР-Ане
гтво „Велко Влахович от 
Ниш. ПО този начин нишките
самодейци са класираха за самодеиц сам0дейците 0т

5 май се

„Христеатър

богатата си история «а Успз0 
хи забележи още 
налиия преглед « самодеини 
групи от Източна с''^би,г' „ви 
тоял се през лъРва_ » екси_ 
но но този месец в Алекси
нац, димитровградските само-
дейци бяха между наи-добри

В ро МЯСТО, от 
групи вз'вли участие на прегле 
да в Алексинац.

Освен това 
„Снаха" — Слободан Николов 

получил шрва награда за 
постановка. Пър 
получил и Ангел

Младежи и девойки, изпра
щайте материали за явния 

конкурс
режисъора на

фестивала на 
Сърбия, който отП^0^урВитоМеВД1оРбеачСеНапред

лаика, жу.рито е

— е
Па на й-у спеши а 

ва награда е 
Георгиев за най-добре изпъл
нена мъжка роля-

за сце 
при Съюза на 
Сърбия освен

Комитеталожило на 
ничио изнуство 
самодейците

А. Д.те. на специалното
пиеса на този

вПо оценна 
жури най-добра СТРАНИЦА 9
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„ЧАСТНИ“
ХОТЕЛИ

ТРОВГРАД26 АГ"’ИЛ 8 АИМИ 1

Акция по 

събиране 

на кръв

та по-широна акци#, в иоято 
антивно да участвуват и след 
отвените органи, и ииспенции- 

Обшииисата скупщина

Когато неотдавна попитахме 
директора на гостилничарсиото 
предприятие „Църни връх” 
Бабушница П. Спасич с иаиви 
трудности се срещат в сезона в 
Звонсма баня. той между ДРУ 
гито посочи и „ионнуренция- 

" на частните собственици на 
сгради, Те. наза Спасич”, пол 
зва-г нашата баня, дори и на 
ши услуги по снабдяването, 
взимат
И въпреки че имаме договор, 
когато по време на сезона, ня 
ма места в нашите вили, да 
им отстъпваме гости, те не 
се придържат към него.. .

в

те при 
и „Църни връх”.

Организациите ня сдружеии« 
труд ще помогнат ано^ попре 
чат на някои свои съдържате 

вили да взимат отпусни 
болест в иай-големия сезон, 

за които положително се знае, 
че иониурират на „Църни връх 
в Звонсна баня-

Останалите съучастници в та 
зи необходима акция 
много да допринесат 
баня Дя се защити от „частни 
менажери”.

та

а ли наза нощувания.пари
На 25 и 26 април в Димит 

ровград ще се проведе акция 
по сьоиране на пръв. Очаква 
се, че (В тази значителна, ху 
мана акция ще вземат участие 
около 500 работника от органи 
зациите на сдружения труд и 
други трудови организации в 
общината.

по

ЗВОНЦИ

ЛЕКАРЯТ ДОЙДЕ Наистина о така. И по-мина 
лата, и миналата година, кога 
то поради неблагоприятното 
време и половината от леглатя 
на „Църни връх” в Звонсна 
баня бяха свободни — частни 
ци им отвеждаха гостите по 
своите вили.

• • • могат
ЗвонснаОт известно време и в село Звонци има ле

кар. Това е Георги Костов от Димитровград. Него
вото идване разведри лицата на звончани, дсенов- 
делци, ранитчани, нашушковчани, беринизворци ... Се
га могат навреме да се прегледат в Звонци, без да 
се излагат на излишни пътувания до Бабушница 
Пирот.

Миналата година в акция съ 
що взеха участие около 500 
души, с което беше надхвър 
леи републиканския план с 50 
на сто. Г1о този начин минала 
та, накто и предишните годи
ни, жителите от Димитровград 
ска община бяха между по
добрите в Републиката. В та 
зи годинд се очакват още по
добри резултати, понеже това 
е юбилейна година — 40 го
дини от идването на другаря 
Тито начело на ЮНП и 85-го 
дишния му рожден ден 
която с дела и резултати тряб 
ва да дадем делови харантер 
на прославата.

Ще бъде наложително, изгле 
жда, и санкциите да бъдат по- 
остри. Ако например се слу 
чи съдържател на частна ви 
ла да е отнел гости ня Църни 
връх” и ако посред нощ ги 
карал по иъси гащета да бя 
гат в гората, ще трябваят и 
по-остри мерки.

„Църни връх” трябва да съз

или

Преглеждам и по стотина пациенти на ден 
— наза Костов. Надявам 
техният брой ще намалее, 
нато положението се доведе в ред.

се, че за нратно време 
но засега е така... до-

Не може да се отрече, 
не о имало действия да се 
попречи на едня такава пран 
тика. Имало е. По-миналата го 
дина са били съставени 8, а 
миналата 2 акта и съдията за 
нарушения в Бабушница е на 
ложил съ ответни глоби и нака
зания, но изглежда, че това е 
било недостатъчно.

Налага се да бъде предприе

че

ПРИ СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯ В БАБУШНИЦА

НЕРЕШЕНИ 529 ДЕЛА 
ОТ 1976 ГОДИНА

в

даде условия за по-приятно пре 
карване в банята.Наистина, тоя брой нереше

ни дела в една малка община 
— Бабушница — са много!

Това е нечия вина и говори, 
че не си е гледал работата 

пък е може би нещо дру-

при решаването му. Но ако 
нещо от това е изоставено от 
съставителя на акта, подсъди 
мият има възможност да раз 
така с присъдата. Освен това, 
наказателната политика не е 
адекватна. Например: за пол
ска щета. Ако съсед е напра
вил щета с добитъка си на 
съседа, аз мога максимално 
да го глобя до 10 хиляди ста 
ри динара! В тоя случай той 
плаща глобата и сетне прави 
още по-голяма щета. Наказа
телната политика в общината 
за полсна щета се провежда 
по решение от 1961 година.

Най-много нарушения се 
правят в областта на съобще 
ния-та, а следват нарушенията 
на обществения ред и мир. 
Но и дивото строителството в 
Бабушнииа също така е ггроб 
лем, котйо ни създава голе
ми главоболи. ___

М. А.А. Д.

ИЛ и В сезона на коприватаГО.'
За да бъдем по^добре осве

домени за Юя проблем отидо
хме при съдията за нарушения 
— Томислав Благоевич.

— Да, точни са тези сведе 
«ия, и съгласен съм, че това е 
голям брой нерешени дела —; 
започна дипломираният юрист 
Благоевич. Според мене проб
лемът е в следното: Миналата 
година аз заминах в ЮНА. Ко
легата, който ме е заменил е 
трябвало да реши тези дела. 
Но има и други причини. За 
да бъде едно дело по-бързо ре 
шено, зависи и от юридическа 
та му формулировка. Ако точно 
е записано нарушението на 
подсъдимия, къде, кога, има 
ли свидетели — няма проблем

Кокичето и нопривата са 
първите предвестници на про 
летта. Бялото кокиче изпра
ща зима, а зелената коприва 
посреша пролетта.

6. Копривата имапри страдащи от хиповитами 
ясзни и при изтощени след 
продължително 
защото съдействуват за увели 
чаване на хемоглобина, на 
червените кръвни телца.

Сега е сезонът на коприва 
да го използвам пълно

широко
приложение при стомашно-чер 
вни болни, при чернодробни и 
жлъчни заболявалия, нанто и 
за увеличаване на млякото у 
кърмачките, 
й става по следния начин: две 
супени лъжици от копривата 
се зелизат с 400 мл

боледуване,

Приготовлението
През март из Цялата стра

на покрай пътища и огради, 
на припеци и по-влажни и бо 
гати на органчни 
почви започва да расте копри 
вата. Расте навсякаде и осо 
бено в близост с 
торища и гористи места.

та
цено.

Ето няколко рецепта, «оито
вряла

вода и се оставят да киснат 
от час до час и половина. За-

вещества
ви предлагам:

1. Сушените листа на нопри 
вата намират широко прило- 
желние като омекчаващо 
откашлечно средство при ка
тари на горните дихателни пъ 
тища бронхити, бронхиална 
астма. Дневната доза се при 
готвя, нато се вземат две су 
пени лъжици стрити на дреб 
но изсушени листа и се зали 
ват с 400 мл вряла вода. К'д 
то изстине, запарката се пре 
цежда 1и в три равни части 
се изпива за един ден.

2. Листата на нопривата се 
прилагат външно за подсилва 
не на гранулацията и 
лизирането на рани, особено 
след изгаряне. Четири супе
ни стрити сухи листа се запа 
рават с 400 мл

парната се прецежда и от 
нея се пие по една чашка от 
50—60 грама три до четири 
пъти дневно.

мечурища,
и

Копривата пониква със сто
пяването на снеговете и цъ- 
вти от май до септември. За 
храна се използува предимно 
в ранната пролет и 
на височина от 5 до 15 
Когато

Д-Р Г. И.Д. Стоев

В ГОРНА ЛИСИНА
ЦЪРНОЩИЦАкогато е

ТОПЛА ЗАКУСКА, КОЯ10 ТОВА НЕ Е см.
порасне от 30 до 150 

см, тя се ползува 
лекарство. За

само за 
лекарство се 

изоплзуват листата и норени 
щата обикновено в сухо със 
тояние.

В основното училище в с. 
Горна Лисина на учениците 
е© дава „топла” предобедна 
занусна. Тази закуска получа 
ват около 150 ученици. За 
храната, учениците заплащат 
35 динара на месеца, а оста
налото се доплаща от общия 
ския фонд за детска защита. 
За тази цел в училишният 
двор е построен хубав учени 
чесни стол. Приета е и гот
вачка със средно инономичс- 
ско образование.

За съжаление «ито сграда 
та, мито готвачката са вклю 
чени в работата. Обаче „то
плата” закуска се дава. Тя 
не е топла, не затова, че не 
я дели готвачката! Тук е на 
чалото на много неприятни 
неща.

Закуската се раздава в кла 
оните стаи по време на по
чивната от 15 минути. Хляба 
се меси в с. Божица. Доставя 
се по нехигиеничен начин, в 
чували по автобуса. Има слу 
чки, когато хлябът отмине 
училището и нощува в автобу 
са в Босилеград и утре ден 
се разделя- По такъв начин

децата в един де« получат по 
две закуски! Предлага им се 
само „зденка” оирене, мар- 
мелад,, колбаси, нонсерви и 
т. н.

Това не може да не смути 
човека. Поставя се въпросът: 
Дали е това топла закуска?

Това е голям проблем и 
търси неотложно решаване. 
Преди всичко слабата хигие
на може да доведе до неже 
лателни последици. Нехигиени 
чното транспортуване на хля
ба, стоялата и суха храна, „ 
трябва непремено да се за- 
менят с топла закуска. Тази 
закуска не трябва само прос 
то да нахрани децата 
ниците, но м да пи възпитава 
на ред, хигиена, колективен 
живот. Много деца не знаят 
да пият млякото, манар че 
в къщи го имат в изобилие. 
Науката назва: Млякото тряб 
ва да се пие преди и след 
ядене!

На «рая. без чай, мляко, 
бяло кафе, какао — няма то 
>пла закуска.

Какво съдържа копривата?
Провитамини А, витамините 

В, С, и Н, белтъчни и дъбил 
ни вещества, мравчена и пан 
тотенова ниселина, 
ксонтофил,
леми коли чества хлоро- 
фил, хистомин, клей и желяз 
ни соли. Общо в един кило
грам ноприва има около 400 
биологични единици

елите ПЪТ
вряла вода. 

Еъс запарката се правят ком 
преси на раните.

3. Копривите се 
ват и при младежките пъпни. 
Четири чаени

каротин, В Църнощица — 
най-гол емит

едно от 
босилеградски 

села тези дни започна 
ждането на два пътя 
жина от 10

гл ОК 03 иди, го- е
изгра 

в дъл- 
«илометра с кои 
махали в

употребя-

лъжички стрити 
сухи листа се накисват за де 
сет минути в чаша вряла во
да. Запарката се прецежда и 
от нея се пие по една супе
на лъжица от три до пет пъ
ти дневно.

то всички 
ще бъдат свързани.

селотовитамин

Народната медицина препо 
ръчва копривата при виене 

уче на свят, главоболие, задух, 
нервни припадъци, захарна бо 
лест, при кожна, мускулна и 
ставна

Тези важни обекти строи 
местното население от мест 
ната общност с помощта на 
Общинската скупщина. Оба
че, най-важното <в тази кому 
нално-битова акция е солидар 
ността «а почти всички отсе 
лени от селото Църнощичани.

5. В народната 'медицина 
стата
ривата се използуват при но- 
сопад и пърхот. Рецептата е 
следната: 100 гр оитно 
запи листа или накълцани 
ренища се варят половин 
в половин литър вода и 
вин литър винен оцет. С от 
варата се измива главата ве
чер преди легане, без да се 
използува сапун.

ли
свърхчувствителност, 

мускулен и ставен ревма
тизъм, при сърбеж от алерги 
чна ортинария. Жуленето с 
ноприва е полезно при рев
матизъм.

и коренищата на коп-

Досега те са дали над 80 
хиляди динара за изграждане 
то на тези двя пътя- Очаква 
се те и

наря
ко

час
полоПриготвените от прдона или 

сушена ноприва ястия — су
пи и пюрета, са вкуони и по
лезни особено при анемични.

занапред парично да 
помогат тази важна анция на овоите съселяни.

Д. Стоев
В. В.
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&пюгцт
И. Заянчковски

В НЕДЕЛЯ ЗАПОЧВАТ БАСКЕТБОЛНИТЕ СРЕЩИ

КОЙ УЧИ 

ЖИВОТНИТЕ
Състезанията се очакват с

(3)•:*г?оптимизъм
В неделя, 24 т.м., 

баскетболните г 
Републинакската Б

ЗАСЯГАЩИ СЕзапочват 
състезания в

риха сили да се 
всичко .и създаде нов отбор, 
съставен предимно от младе 
жи 16 до
раст. _

Под ръководство на но- 
вия треньор — Иван Симов, 
които е същевременно и 
питен на отбора, тези 
баскетболисти 
сезон

преодолее ни дни на игрището в Опорт 
ния център.

Тази година отборът се съ 
стезава в същия ранг, някои 
неща обаче са изменени. От 
миналогодишните 
останали сам,о шест, а вклю
чени са и два отбора от по
виеш ранг. Така че тази ди- 

|ПО-каче 
че в та

ОБИДАТА е чувство, предизвикано от причине
но огорчение или оснъроление. И много животни да 
се ооиждат могат. Известни са .редица примери, ко- 
гато птиците и зверовете са’ показвали на хората, 
че са им обидени.

На времето в Уфа живееше у нас една кой 
знае откъде появила се котна. Когато й се роди 
котенце и то навърши едва няколко дни, котката 
започна изведнъж да го мъкне по стаята. Занесе го 
дори в леглото на жена ми! Ние ги въдворихме на 
предишното място. След известно време котката от
ново започна да ноои котенцето. На следния ден 
историята започна да се повтаря отначало, мз се 
разсърдих и нашляпах котката, иъвсем лекичко, про
сто за поука. И котката се обиди. Тя престана да 
идва при мене и демонстративно се извърщаше, но- 
гато минавах покрай нея- на определеното й място 
тя седеше в мекото кресло с гръб към мене. Цупе
ше се! Това продължи няколко часа. Една привечер 
котката забрави обидата ои и стана гальовна като 
преди.

диви
зия, в която се състезават 
и баскетболистите на „Свобо 
да” от Димитровград, 

миналогодишните

18-подишна въз-

отбори саВ състеза
ния димитровградските баокет 
оолисти постигнаха 
но добър уопех — 
отбора те заеха шесто 
сто. Трябва обаче 
тъкне, че през миналогодиш
ните състезания отборът се 
срещаше с редица трудности: 
смяна на _треньора, нередов
ни тренировки, смяна на 
но от поколенията баскетболи 
сти и прочие. В такива об
стоятелства все пак се наме

на-относител 
между 12 млади 

миналия 
и сега, 

новите съ

през
„се каляваха” 

пред започване на 
стезания може да 
че вече

визия е значително 
ствена. Ако се знае, 
зи дивизия От Димитровград 
ще се състезават млади бас
кетболисти, пълни

мя-
да се из-

се каже, 
имат едногодишен с ентусиа

зъм, може с оптимизъм да 
се очакват предстоящите сре 
щи.

опит.
В течение на зимния пери

од се провеждаха редовни 
подготовки във физкултурна
та зала, а с тренировки се 
продължи с първите пролет-

ед-

А. Д.

ФУТБОЛ Преди няколко години бяха писали във вестник 
„Сельсная жизнь” за удивителната вярност на едно 
куче, което се обидило на своя господар. Това ста
нало в Дагестан. Бригадирът на овчарите имал хуба
во, храбро и умно куче. То му помагало да пази ов
цете по планинските пасища от хищниците. През 

- есента когато сваляли овцете в долината, бригадирът 
захвърлил старата ои куртка. А когато се отдалечили 
на доста голямо растояние, забелязали, че любимото 
му куче го няма. Като решили, че то е с овчаря, 
който се отправил малко по-рано, бригадирът се ус
покоил и се отказал да търси кучето. Но то не се 
отказало и там. Кучето пропаднало. След осем месе
ци овчарите отново подкарали овцете към планина
та. Избрали съседен на миналогодишния участък 
онзи бил вече зает от овчарите на съседния колхоз. 
Когато ги наместил бригадирът узнал, че неговото 
куче е У тях. Овчарите, които го намерили, разказа
ли, че кучето пазело куртката, но било крайно изто
щено. Цялата трева около куртката била изядена. 
Кан кучето понесло глада и лютия студ в планината 
в течение на осем месеци и как останало живо, е 

7.: тайна. Когато бригадирът отишъл да си го прибере 
- и започнал да го вина, -то му обърнало гръб. Не по

могнали нито увещания, нито милувки: кучето не же
лае да вижда господаря си. С целия си вид то 
сянаш говорело, че го презира. И дълго още след

Първа победа в пролетния полуеезон
„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „12 ФЕВРУАРИ” (НИШ) 

2:1 (1:1)
През второто полувреме от 

борът на „Асен Балкански” 
беше абсолютно по-добър. В 
56 минута днес извънредния 
К. Кръстев идеално подаде 
топката на А. Петров, на ко
гото не беше трудно да я 
вкара в гола и осигури мини
мална победа от 2:1.

Мачът се проведе в спорт 
сменена атмосфера, без неже 
лателни прояви и от страна 
на футболистите на „12 фев
руари” и от страна на „Асен 
Балкански” 
има и 
сич.

Пирот, 17 април. Игрище на „Раднички" 
(помощно). Теренът неравен. Времето лошо, със 
снеговалежи. Съдия М. Тасич (Долевац). Голмай
стори за „Асен аБлкански" К. Кръстев в 45 и 
А. Петров в 56 минута.

„А. Балкански": Г. Ставров 6, Д. Каменов 
7, Д. Велков 6, А. Петров 7, А. Пейчев 6, К. Кръ
стев 7, Т. Виданович 7, П. Димитров 7, Б. Ми
хайлов 5, С. Миркович 5 (М. Тодорович), С. Ива
нов 6.

Лошото време, със снегова
лежи, и неравния терен ока 
заха влияние на 
на играта, така че и двата 
отбора показаха слаба игра.
Все пак „Асен Балкански” бе 
ше по-добрия отбор и заел у 
жено извоюва две точки.

, а заслуга за това 
добрия съдия М. Та-

Гостите първи вкараха гол 
в 32 минута, след една кон
траатака. Когато се очакваше 
край на първото полувреме 
димитровградските футболисти 
изравниха резултата, след ху
бава акция и гол на К. Кръс 
тев в 45 минута.

Най-добър 
„Асен Балкански” беше К. Кръ 
стев, а оовен .него с добра иг 
ра се изтъкнаха и А.Петров, 
П. Димитров и Д. Каменов.

отбора нав
качеството

това кучето не могло да прости на господаря си не
волната му несправедливост. Ленарят М. Тихолов, 
който описва този случай, завършва разказа си с 
думите: „Много съм чел и слушал за случаи на при
вързаността на кучетата към човек. Но никога «е 
съм мислел, Че едно куче може да изпита толкова 
дълбоко, истинско човешко чувство на обида”.

Владимир Брапин разказва как му се обидило 
таралежчето което бил опитомил. Когато настъпила 
зимата, тарапежчето започнало да се готви за про- 
длъжитилен сън. И то помъкнало изтривната, под 
кревета, нъдето живеело, върху което спяло кучето. 
То поръмжало малко, но станало и отстъпило изтрив
ната. Забелязал тази нередност, Брапин взел изтрив
ната от таралежа и я върнал на мястото й. Скоро 
дошло време за обяд. Обикновено таралежчето изли
зало изпод кревата, след като чуело почукването на 
чинийката му — оигналъгг за обяд. Но този път то 
не се отзовало. Повторили почукването. Притичапа кот 
ната, дошло и кучето, но таралежът не се появил. 
Той свел глава, нахлузил върху челото бодлите си 
и не томърднал. Обидил се. Така и не излязъл до 
масата. Обидата взела връх - над чувството за глад!

'Малките деца, които не умеят още добре да 
говорят, могат..дзде да разбират- когато някой обиж
да техшя татн6:1:’йл1И мама. Нещо подобно проявяват 
и малките на някои животни. Писателят индианец Ве- 
ша Каувезин (Сивата Сова) разказва за един танъв 
случай. Една зима в горската му хижа живеяло се
мейство -бобри. Временно на новото място, не тряб
вало да ги пускат до водата. Мъжкият обоър често се 
мъчил да наруши забраната и да се промъкне през 
решетачния отвор в езерото на стопанина се нала
гало често да по отвлича от това занимание. Веднъж 
той доста грубо изтеглил бобъра за опашната, за да 
го научи, манто следва. В същия миг едно от бобър- 
четата, любимец на мъжкия бобър-баща, се хвърлило 
към него. Като хленчело жалено, бобърчето притис
нало носа ,ои до този на бащата и разиграло такава 
нежна сцена, че, като пише след това Веша Коуне- 
зин, на него му станало орамно за своята невъздър
жаност. Малкото разбрало, че са обидили неговия 
баща!

А. Д.

На 29 април изминава едч?» 
годиня от смъртта на нашата 
добра и обичана След кратко боледува 

не почина на 63 годишна 
възраст нашият мил и 
непрежалим съпруг, дя 
до. баща и приятел

Погребението му ста 
на на 12 април т. г. на 
Димитровград ските гро
бища!.Тодорка И. Ковачева 

- Тета - ОПЕЧАЛЕНИ:
Съпруга Дена, син Вла 

йно, дъщеря Наета; зет 
Никола и снаха Ранна, 
внучета: Ирена, Наташа 
и Бети и много близки

Тодор Маринов 
Ташков

Изпълнени със скръб и тъ
га ще посетим гроба й в 
Димитровград на 24 т.м. в ие 
деля, за да отнесем цветя и 
възстановим спомените за нея- 

Опечалени: съпруг Илия, се 
Ерма,

пенсионер от Димитровград

стра Даченка, внучка 
снахи Деса и Радка, Свобо- 
дан и Спас и ост. роднини.

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 28 т.м. се навършва ед
на година от смъртта на на
шия съпруг, ДяА°« 
брат

баща и

Асен Николов Антов
Каменицаот с.

По този случай на 24 април 
в 11 часа ще поднесем цветя 
на гроба му в Каменица. Г

(СЛЕДВА)
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ВНИМАНИЕ:хучт> БЛИЗНАЦИ!Дама пита джантламан:
— Помните ли ма? Преди 

нянолно години вие ма помо 
лихто да ви стана жена...

— И вие станахте ли ми? 
— пита расеяно той. , А ЛV шш★ -Ш Н.ЛДъщеря пита майка си:

— Защо по-рано са носели 
дебели халки, а сегя оа та
кива тънки?

— Защото, дъще, те тряб
ваш© да отигнат за цял жи
вот.

Ш\№ 1;
1
Шк ЩШ&

• П
шшй★

■ шВ ресторанта:
— Потънах десет пъти шни 

цел, а вие още ...
— При такива големи ноли 

чества поръчката с© изпълня 
ва по-бавно.

; Г *'•

нерпушко
{I ^ада^-1--г;- • .. ........

Излезо сабале у задругуту да си купим йодно 
пайе цигаре, на видим събрали се мойи комшийе — 
Сота Нурта, Васил Воденичарат и Зарно Мирин.

— Айде Манчо, тебе чанамо, седи тува...

Седо я после дойдоше йоще петима, па шес
тима — напълни се наваната. И мално после видим 
од другуту собу ми замериса на печено. Чудим се 
нво може това да буде... Нейе празник. И после 
почеше масете да се пълне със салате, мезетия, 
сливова и вотна... А я не бейо занусил те си йедну 
но човек ...

'страни в света нъм дома му 
се запътили журналисти, любо 
'литни хора, учени и друли на 
то на ходочастие със 
ние да видят ,,изтрищъц|ите'. 
От всички страни семейство- 
1о Дион било натрупано с по 
дараъци, колети, парична по
мощ.

Момичетата

РАЖДАНЕТО на близнаци, да 
же двойни, а още повече, 
тройни, четворни и дори пе
торни, е винаги предизвиква
ло огромно любопитство. Се 
стрите Дион са един от най- 
познатито петорни близан ци 
от нашия вен. Ето, няколко 
интересни сведения за тях, 
обнародвани неотдавна в сли 
санието „‘Наука и жизнь”.

Папа Дион, фермер бедняк 
от Нанада, вече имал в дома 
ои пет палави невръстни мал- 
чуги, «огато женя му преж
девременно, дори два месеца 
преди срона, родила шестото 
мално. Обаче, виж чудо!, ня
нолно минути след шестото 
последвало още едно 
след него осмо, па девето и 
на края десето. Бебчвтата се 
раждали едно след друго и 
бащата Дион се така обър
нал и възбудил, щото избягал 
в гората нъдето бродел с ча 
сове, страхувайки Дя се за
върне в къщи. В отчаяние 
той проклинял себе ои и тоя 
злочест ден — най-горестния 
в неговия живот.

Обаче, Дион се излъгал. 
Този ден, 28 май 1934 годи
на. когато семейството му се 
увеличило с още пет дъще
ри-близнаци, се превърнал в 
най-щастливия и благословен 
ден е живота му. Този ден 
му донесъл невиждана слава 
и благоденствие. От всични

жела★
— Аз обикновено слагам 

ня своя автомобил тежки и 
твърди гуми. А вие ианви 
предпочитате?

— Аз предпочитам мените 
и лените.

— А нанъв автомобил има-I били много
дребни, но помежду си при
личали точно как 
вода. След раждането си всич 
ни внупом имали тегло нанто 

нормално

пет напки

те?
— Никакъв. Просто често 

ми се налага да пресичам ули новородено.едно
Най-тежкото момиче едва из
насяло един килограм и трие 

най-лекото едва 
Местни-

цата.

та грама, а 
достигало 600 грама.

мъсйе Дефо, стро- 
възможно мал- 

преживеят и бъдат 
С ест рич н ите-бл и-

★
бебе, ят лекар 

ил всичко
Питам до мене Зарка Миринога:
— Бре, Зарно, кинва йе тая черпушна од са-

Беше верен на себе си. 
Това не значи много. ните да 

приютени, 
занци попаднали в такива ус
ловия за наквито било възмо 
жно единствено да се меч
тае. Наскоро те не само че 
изравнили помежду теглото 
си, но започнали да догонват 
бебета-връстници. Те раснали 
и се разхубавявали като при 
чинявали радост не само ня 
родителите си, но и на всич
ки окръжващи 
подкрепвала 
материална добив. Момичета
та Дион предизвиквали невиж 
дано нашествие на туристи, 
което на Канада донасяло го 
дишно около 25 милиарда до 
лара доходи.

бале?
★Зарно се понасмея па ми каза:

— Чуче и пини си, после че видиш...
Мално после донесоше печено я™е. Растьрго- 

чае и остадоше само ношчинйе по масете...

Мене па ме копка:

Не забравя приятелите си, 
винаги ги търси, ногато има 
нужда от тях.

мо ги за
★

на небето 
- то може

Не се молете 
да прати дъжд 
дя да си спомни молбата ви 
по време на наводнение.; *'**>••,//

— Бре, Зарно, нво стая, одека това пийен»е 
и све си мислим, може Васил Воденичарат да не до
бил на лотарию. Знам он играй© на тея работе и 
сигурно йе падло милионче. Или мислим си може Со
та Нурта Да йе продал добре я™ищата па му йе ос- 
тал неной динар за черпушну ...

Мину веселбата, доде нелнерат и Васил Воде
ничарат извади йесин» и плати. Неной изона:

ги. Радостта 
и чувствителна

★
— Какъв хубав изглед! — 

обръща се гражданин нъм 
местен селянин.

—■ Може би. Но ано ви се 
случи да орете този изглед, 
да го грапите, да го жънете, 
дя го нопаете, носите и при
бирате — сигурно ще ви се 
види малко по-друг ...

— Айде нека йе със среБу, па ка напрайиш 
оборат, че пийемо пан нръчму...

Са чън разбра нинва йе работата: Васил Во
деничарат прайи обор за овце и оче да черпи.

мално пинул и питам

I?ЬI ЕДИНСТВЕНО само 
запълни всяка минута от живота.

ученето може да★Излазим я из врата,
Разговарят двама приятели:
— Ногато Хопнинс на вен- 

чавната си повел булнатя — 
вдовицата Джейн — към ол- 
таря, изведнъж всични лампи 
в чернвата изгаснали.

— А как са се оправили в 
тъмното?

— Тогава го повела Джейн, 
тя добре познава пътя-

Васила: Т. МОР
— Бре, Василе, що върл»и толно паре за почер- 

пушку, а йоще не си почел япиюту?
— А бе, Манчо, — каже Васил — са йе 

модерно. Видиш ли дека и Задругата „Сточар” 
у Липинсно пол»е да прайи овчарнин и онну на 
цел град.

★
Великото изкуство да се научи е да 

се започне с малко.
тека
поче

гоейе ДЖОН ДОК
★— Па що не онну и овчаратога, да обиде ягне*

Хитрите хора презират ученето, прости
те се прекланят пред него, мъдрите го из
ползуват.

шно месо?
— Па задругата при толно овчарй© не онну ни 

йеднога, а я имам само йеднога и че га окам..
ЗАМЕТНУ ПЕ1ШНИРАТ И СИ ИЗЛЕЗО ВИДИМ 

ДЕКА ВАСИЛ СИ РАБОТИ ПО ПРАВИЛО НИНО ЩО 
РАБОТИ НАЩА ЗАДРУГА.

★
Татно, тази вечер ще има 

„мини” родителсна среща в 
училището.

— Щом е „мини”, няма да 
отида. Уморен съм.

— Трябва, татно, Дирен- 
торът каза да бъдем само 
тримата — ти, аз и той...

Т. МАКОАЕЙ★
Ученето на младини е резба върху ка

мък, на старини — чертеж върху пясък.
ТАЛМУДА

МАНЧА

==

Бащично
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