
ЩРШтВо с у*тя на Преждата м Социалист 
Ч*сн« Федеративна рапувлина Юг» 
слааяв от 14 фааруари 1»75 г. И*д* 
талотва „Братство” а удостоено с 
Ордан братство и единство см ера- 

венец ва особени жаслуги в
областта на информативната и гра-
фичасна дейност и ва приноса в раз 
витиато на братството и единството
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ОФИЦИАЛНО И ПРИЯТЕЛСКО ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В СЪВЕТСНЯ СЪЮЗ

ПОСРЕЩНАТ В МОСКВА
★ Президента на Републиката 

новете на югославсната делегация на и председател на СЮК и чле
на,... ч ппцоотата,, летище „Внуково 2” бяха посрещ-

седател на Президиу^а^н/^р^вния^ъвет^на" СССР "леонид0 Врежие"' 
и други Съветски държавни и партийни ръноводители ■-*- 
150 000 мосновци на пътя от

Повече от
летището до Кремъл топло приветствуваха 

от Югославия ★ На Тито връчен Орден на Октомврийската ре-гостите
волщция :

I

Президентът на Републината и председател на СЮК 
Иосип Броз Тито с членовете на югославската делегация във 
вторник в 14 часа по московско време пристигна 
дневно официално и приятелско посещение на Съветсния 

Президента Тито и гостите от Югославия на летище 
„Внуково 2” бяха посрещнати от генералния сенретар на 
ЦК на КПСС и председател на Президиума на Върховния 
съвет Леонид Брежнев и високи държавни и партийни ръко
водители.

хора с югославски и съвет
ски знаменца и големи фо
тографии па Тито и Бреж- 
пев и с махаме

в много

СЪЮЗ. приветству
ваха гостите и своите ръко
водители. На Лениновия про
спект и други московски у- 
лици „добре дошли" 
лаха над 150 хиляди

поже-
души. Момент от посрещането на Тито в МоснваВ делегацията с президен

та Тито в столицата на Съве 
тския съюз допътуваха СТА
НЕ ДОЛАНЦ, секретар на 
Изпълнителния комитет на 
Председателството на ЦК 
на СЮК, ВЕЛКО МИЛАТО- 
ВИЧ, председател на Пред
седателството на СР Черна 
гора, МИЛОШ МИНИЧ, под 
председател на СИВ и съю'

то на Президента, а тук бе 
построена почетната едини
ца на съветската армия, със 
тавена от представителите на 
пзехотата. авиацията и мор- 
нарицата.

Щом самолетът с югослав 
ското знаме пристигна към 
него се отправи Леонид Бре 
жнев с високите съветски 
Ръководители. На вратата на 
самолета застана другартя 
Тито с обгорено от слънце
то лице и очевидно в добро 
настроение. След слизането 
сърдечно и приятелски се 
поздрави с Леонид Брежнев. 
След първите думи 
бре дошли" и поздравления 
с членовете на делегацията, 
другарите Тито и Брежнев 

, тръгнаха към почетната е- 
дипица, където след приема 
на рапорта изслушаха югос
лавския и след това съветс
кия химн. След това на пре
зидента Тито бяха представе
ни останалите съветски ръ* 
ководители.

На президента на Репуб
ликата югославският посла
ник в СССР Йоже Смолс 
представи персонала па пос
олството, а тогава Прези
дентът обиколи шиалир па 
московските работници и 
югославяните на работа в 
СССР. Букети цветя му връч 
иха Арифа Йеркович и Еле
на Арсович. Докато Тито се 
намирише между югославя- 
иите заедно с Леонид Бреж
нев, на московското летище 
отекваше онова югославско: 
„Ние сме Титови — Тито с 
наш".

*А ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПО ТЪРЖЕСТВЕН НАЧИН В КРЕМЪЛ БЕ ВРЪЧЕН ОРДЕН 
НА ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Малко са такива личности
★ В историята могат да се намерят 

иално примери, ногато личността на ръно- 
чодителя тана силно действува върху раз
витието на своята страна, накто вече няко- 
1но десетилетия действува върху разви-

витието на Югославия дейността на дру- 
аря Тито — каза Леонид Брежнев ★ ,.То- 
а е признание на революционната борба 

ча югославснитв номунисти и на всички 
югославяни, участвували в Октомврийска
та революция" — наза президентът Тито.

зен секретар за външни ра
боти, д-р АЛЕКСАНДАЪР 
ГЪРЛИЧКОВ, секретар в Из 
лълнителния комитет на 
Председттелството на ЦК 
на СЮК. д-р ЕМИЛ ЛУДВИ- 
ГЕР, член на СИВ и съюзен 
секретар за външна търго
вия- На московската аеро
гара „Внуково 2", освен Ле
онид Брежнев на другаря 
Тито и членовете на югос
лавската делегация пожела
ха „добре дошли" АНДРЕЙ 
КИРИЛЕНКО, член на По
литбюро на ЦК на КПСС, 
АНДРЕЙ ГРОМИКО, член 
на Политбюро и ми мистър 
на външните работи, МИХА 
ИЛ СОЛОМЕНЦЕВ, канди
дат-член на Политбюро и 
и председател на Руската 
федерация. КОНСТАТИН РУ 
САКОВ, секретар па ЦК па 
КПСС, ИВАН ПОЛЯКОВ, 
подпредседател на Президи
ума на Върховния 
ВЛАДИМИР НОВИКОВ и 
ИВАН АРХИЛОВ, подпредсе 
датели на Министерския съ
вет и други личности.

Вечерта в Кремъл по тър
жествен начин на президен
та на СФРЮ и председател 
на СЮК Йосип Броз Тито бе 
връчен Орден на 
йената революция, 
го отличи Президиумът на 
Върховния съвет ма СССР 
по повод 85-ия рожден ден. 
Орденът на президента Тито 
връчи генералния секретар 
на ЦК КПСС и председател 
ма Президиума па Върхов
ния съвет на СССР Леонид 
Брежнев.

онното движение — 
по-нататък Брежнев. — В 
историята могат да се на
мерят малко примери, кога- 
то личността на ръководи
теля така действува върху 
развитието на своята стра
на, както ето вече няколко 
десетилетия действува 
ху развитието на Югославия 
дейността на другаря Тито. 
С неговото име неразривно 
са свързани победата на со
циалистическата революция, 
ополтяване редовете на се
мейството на югославските 
народи, обединени в Социа
листическа федеративна ре
публика, мобилизацията на 
техните усилия за решава
не на многостарни задачи 
в изграждането на новото 
общество, активната роля 
на Югославия в междунаро 
дните работи.

— Голяма е символиката 
в това, че другарят Тито се 
награждава с Орден на Ок
томврийската революция. В 
младите години бе свидетел

каза на революционната експло
зия, която назряваше в Ру
сия, непосредствено дойде в 
допир с голямата октомв
рийска буря, която възвести 
началото на нова ера в ис
торията на човечеството.

От все сърце Ви привет 
ствувам по повод заслуже 
пата награда. Желая Ви до 
бро здраве и дълъг живот 
Нови успехи във Вашата от 
говорна дейност за доброто 
на социализма в Югославия, 
приятелството и сътрудниче 
ството между нашите пар
тии в страните, в полза на 
свободата, социализма и ми- 

каза накрая генерал
ният секретар на ЦК на 
КПСС и председател на Пре 
зндиума на Върховния съвет 
на СССР Леонид Брежнев.

Благодарейки на високо 
признание, президентът Ти
то каза:

— Приемайки Орден на 
Октомврийската революция 
аз желая да изтъкна, че в

(Следва на 3 страница)

на „до-

Октомврн-
С НОЙТО

вър-

Връчвайки ма президента 
Тито Орден па Октомврийс
ката революция Леонид Бре 
жнев между другото 

— Награждаването на пре 
зидента па СФРЮ и предсе
дател па Съюза па югослав- 

другаря

раказа:

съвет,
ските комунисти 
Тито със съветски орден — 
това е преди всичко отдава
не на признание на приятел 
ството между нашите наро
ди, приятелство, което мина 
изкушенията във войната 
срещу фашизма и на разви
тието, ма което ние прида
ваме голямо значение. Това 
е отдаваме на признание на 
многогодишното сътрудниче
ство на нашите комунисти
чески партии и социалисти- 

страни в борбата за 
траен мир, за равноправни 
отношения между държави
те, срещу милитаризма, сре
щу всички форми па угнет
яваме и диктат, за сътрудни 

чисто по-нататъшно 
считаме

ПОСРЕЩАНЕТО НА 
„ВНУКОВО"

Самолетът ма президен
та на Републината иацна на 
пистата на летище 
во", на което най-често посе
щавайки 
държавници, точно в 14 ча- 

На пла-

„Внуко-
ПЪТЯТ ДО КРЕМЪЛ ГРАНИЧНИЯТ СЪБОР В ДИМИТР

ОВГРАД — НА 28 АВГУСТ
СССР пристигат

Посрещането и пътя*' 
високите гости и домакина 
от летището до Кремъл сни
маше и директно излъчваше 
Централната съветска

По Лениновия прос

на
са тукашно време, 
тото пред сградата на лети
щето, на която на сърбохър 

руски език бе на
дошъл,

чоекм

Традиционната среща на крайграни
чното население, както е внесено в протоко 
лите от предишните срещи на смесената юго
славско-българска комисия за гранични събо 
ри — в Димитровград ще се състои 
август т. г.

тслс-ватски и 
писано „Добре 
другарю Тито" 
те пионери и 
съветски и югославски зна
менца и цветя, в ръцете и 
маши граждани на работа в 
Москва и Съветския съюз. 
които с особена радост и 

идавне-

ВИЗИЯ.
лект, една от най-красиви* 
те московски авении, от пър 

Нова Москва,

ни
, московски- 

работиици със чество,
задълбочаване ние 
за твърде желателно.

— Ние изтъкваме днес го
лемите лични заслуги на дру 
гаря Тито пред

вите къщи на 
па петнадесет километра до на 28

портата на старата нрепост 
в центъра па града, стояха 
московци, предимно реиолющгмладивълнение очакваха



ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ДАТИ В ИСТОРИЯТА НА МА
КЕДОНИЯПОЧИНА ДУШАН ПЕТРОВИЧ ДВА ПРАЗНИКА

Македонският народ иа 2 август г. г. че- 
забележителии дати - и-ри-си.ШАНЕ ствува две

На тази дата преди 33 години в
Антифашисткото софашенЖкедда^^-

ГстСХсГщ^ТГГ9МшГнав0крушевонлам 
ва въоръжено въстание иа македонския народ 
срещу османската империя и се ражда първаш 
република на Балканите, за която полагат живо
тите си много македонци.

Крушевската република живее десет дни, 
но става вековен символ на стремежа на маке
донския народ за свобода. Идеалите на Крушев
ската република се осъществяват в новата револю 
Ция срещу германските и българските фашистки 
окупатори и домашните предатели. Първата дър
жава и по-новата си история със своя парламент 
и временно правителство Македония получава 
тъкмо па Илинден 1944 година. Начело на първо- 1 
то македонско правителство застава Лазар Коли- 

на Председателството на '

Председателят на Съюзната конферен
ция на ССРНЮ и член на Председателство
то на ЦК на СЮК, народен герой Душан 
Петрович — Шане почина вследствие на 
сърдечен удар

На 21 юли югославската об
щественост, народите и наро
дностите на СФРЮ, се прости 
ха със скъп и свиден син на 
югославската работничесна кла 
са, председател на Съюзната 
конференция на Социалисти
ческия съюз на трудещите се 
на Югославия и член на Пред 
седателството на ЦК на СЮК 
— Душан Петрович — Шане.

Ненадейната смърт на наро 
дния герой и герой на социа
листическия труд другаря Ду 
шан Штрович — Шане, се каз 
ва в съобщението на предсе
дателството на обществено-по 
литическите 
Югославия 
тежна и незаменима загуба за 
Съюза на югославските кому 
нисти, Социалистическия съюз 
и нашите народи и народности.

С дълготрайната си револю
ционна дейност, както преди 
войната, така и през Народноо 
свободителната война, след
военното строителство и съвре 
мекото развитие на нашата со

циалистичесна, самоуправител- 
на, югославска общност, той 
даде забележителен принос в 
борбата на работническата кла 
са, за укрепване братството и 
единството и циментиране рав 
ноправието на всички наши на
роди и народности, 
дането но нашето общество 
под ръководството на Комуни 
етическата партия и Съюза на 
югославските комунисти наче
ло с другаря Тито.

В това свое жизнено дело 
другарят Душан Петрович — 
Шане отдаде цялата си лично
ст и изгоря, оставайки докрай 
верен на идеалите от най-ранни 
дни. Тези свои идеали другарят 
Душан Петрович — Шанс като 
млад каменоделец-работник но 
си в битието от първите дни 
на революционната дейност и 
борбата за работническата нла- 
са, вгради ги във всеки свой 
ход и задача, цялата своя ре 
волюциона и творческа дей
ност прониза с дълбок класов 
подход и отношение към вся 
ка задача. Известен е по това 
не само между другарите и 
съподвижниците си, но и в най 
-широките кръгове на трудещи 
те се; той бе олицетворение 
на основните стремежи и себе 
отрицание на целонупната наша 
революционна борба и ангажи 
ране на партията.

На сегашната дължност, ка
то един от най-близните сътру 
дници на другаря Тито в осъ 
ществяването на задачите на

изграж

шевски, сега член 
СФРЮ.

Душан Петрович — Шане 
широкия фронт на организира 
пито социалистически сили — 
Социалистическия стлоз на тру 
дещито се — другарят Душан 
Петрович — Шане — последо 
вателно продължи щ,тя, запо 
чнат в родния Крагуевац, а 
след това на функциите в 
Сърбия и Федерацията. Боре
йки се за пълна афирмация 
на трудовия човен, укрепване 
положението на работничесна 
та класа и необвързания и не 
зависим път на нашата стра
на, нейното положение и авто 
ритет в света, той докрай про 
веждаше с цялата си последо 
вателност политината на Съю
за на югославските номунисти. 
Като такъв упорит борец, дъл 
боко хуманен и решителен, но- 
гато за това се яви необходи 
мост, ще остане незаличим в 
спомена на съподвижниците 
си и на всички трудови хора 
в нашата страна 
в съобщението.

своитеДнес Македония с гордост чествува 
дла Илиндеиа, върху чиито основи се изгражда 
днешния лик на Републиката. От изключително 
аграрно-селскостопанска страна- почти без ни
каква промишленост, Македония израства в об
ществено-икономическа развита република, в ко
ято произведственият потенциал от преди войната 
досега се увеличава пет пъти.

Македония днес има свой университет „Ки 
рил и Методи", на който досега са дипломирали 
над 25 000 специалисти, а сега следват 40 000 сту
денти. Тази година в Македония се чествува и 
десетгодишнината на Македонската академия на 
науките и изкуствата, значителен фактор в кул
турното и научното развитие на Македония. Та
зи наша република има широко развита здравна 
и образователна мрежа, голям брой крупни про
мишлени обекти. Промишлеността днес е водещ 
отрасъл на тази република и в него и през настоя 
щите години ще бъдат вложени големи средства 
за по-нататъшно развитие, понеже той ще бъде 
носител на македонското стопанство.

организации в 
представлява

Президентът 

Тито ще посети 

Китай и Франция
Президентът на Социалисти 

ческа Федеративна република 
Югославия Йосип Броз Тито 
по покана на Държавния съвет 
на Народна република Китай 
ще направи официално прия
телско посещение на Народна 
република Китай към края на 
август тази година.

По покана на президента на 
Република Франция Валери Жи 
скар д'Естен, президентът на 
Социалистическа федеративна 
република Югославия Йосип 
Броз Тито ще направи офици 
ално приятелско посещение 
на Франция през есента та
зи година.

се казва

Вилко Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз
УТО

НА КОРМИЛОТО
Един екземпляр на доклада 

на Йосип Броз „Обстановната 
в Югославия, ЮКП 
щите й задачи" носи датата: 
7 онтомври 1939. Един ден пре 
ди това кой по кой път Хи
тлер в Райхстага, след пола 
ската трагедия, като вълк след 
кървав пир се облизал и изне 
съл своите предложения за 
мир, а на Югославия отново 
гарантирал нейните граници.

В този доклад на Йосип 
Броз липсват някои наглед 
извънредно нови и изключи 
телни неща. Войната е озна 
чена като империалистическа, 
като война между двата импе 
риалистичесни лагера. Докла
дът се противопоставя на във 
личането на Югославия във 
войната. Но затова силно е 
подчертан призвунът на борба 
та против натиска на фашисти 
те сили. Обстановката в стра 

.ката е охарактеризирана нато 
номпромис. Буржоазните кърго 
ве се изплашили от разпадане 
то на Югославия и затова се 
спогодили за даване на автоно 
мия на Хърватско. Но това 
решаване на въпросите било 
капиталистическо и то ни най- 
малко не решавало национал
ния въпрос в Югославия, ни-

то могло да удовлетвори основ 
ните интереси, нито на работ 
ническите, нито на селските ма 
си. Докладвайки за създаване 
на Народна помощ, вместо пре 
дишната Червена помощ, Йо
сип Броз именно информира 
Коминтерн, че ЮКП финансо 
во е самостоятелна.

жизнено, осъществимо. Могъл 
е тогава Йосип Броз да умре, 
а неговото г 
бъде свързано с

и предстоя име завинаги да 
реорганиза

цията на ЮКП в най-нритични 
те моменти за нея. Дали Йо
сип Броз е доживял моменти 
те на това чисто щастие? Тру 
дно е да се каже. Той е можал 
и да пренебрегне обстоятел 
ството, че Коминтерн в това 
свое решение е констатирал 
факта, че ЮКП — 
казвало в решението — сери 
озно се е захванала с изпълня 
ването на задачите и решени 
ята, приети от Секретариата 
на 5 януари същата година.

ВЕСТИ И Н НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излижа всеки петън

редакционна 
полели

НАЧЕЛО НА СЮК
«) Ако Сенретариатът на Кому 

нистичесния интернационал и 
в края на 1939 е 
свои заседания накто 
гава

провеждалйепййЬ*-'
' МРУгаря йосип Броз Ти- .

стсо' в повече броеве 
ъ(0 публинуЗа част ст 
книгата на Вилно Вин
терхалтер „По жизне
ния път на Йосип 
Броз". В тази частна кни 
гата под название —: 
НА КОРМИЛОТО се го
вори за 
гато другарят 
става начело на Парти
ята и я готви за съд
боносните историчесни 

- събития на НОБ и На
родната революция.

както се е
ТОДОР ВЕЛЧЕВ 

Главал и отговорен
и дото

— представители на отде 
лни партии да пресъствуват 
работата на

вредактор
СТОЯН СТАНКОВ 

Тохямч*
заседанията, до- 
дневния ред секолкото в

намират техни проблеми —' йо
сип Броз сигурно е присъству 
вал на заседанието на Секре 
тариата от 23 ноември, когато 
бил обсъждан Титовият 
клад, на 23 ноември 1939 го
дина Йосип Броз е трябвало 
да се намира в Москва.

БОГДАН НИКОЛОВ 
Телефони: директор — 
48-454, Редакция 46-845 

администрация 48-343 
Годишен абонамент 80, 

а полугодишен 30

Само Йосип Броз 
е трябвало да убеждава 
чни около себе си, та целият 
този комплекс изобщо да 
лезе пред Секретариата, и че 
готова не би се стигнало без 
личното застъпване на Димит
ров. Йооип Броз сигурно 
уомихвал в себе си поради об
стоятелството, че именно 
вет месеца е работил от име 
то на Коминтерн онова, 
и сам е търсил да се напра 
ви. Но да оставим и това. И 
Йосип Броз е част от Комунис 
тическия интернационал. После 
дният действува чрез своите

знаел колко 
вси-

до- из-

Тояуща сметна 
8В900-803-Ю9 
СДН — Ниш

Това заседание се едонесло мо 
рална сатисфанция на ЮКП и 
на Йосип Броз лично. Този фа
кт е трябвало да предизвика 
чувство на щастие, ногато то 
ва, за което си живял и си се 
борил, и страдал, и страхувал 
най-сетне бива увенчано 
зултат и се е показало

годините, ко- 
Тито за- де-Пиапмца „Вуи Нарад-

”, Ст. Поуаеаич
МП- Ниш което

II
АМи

с ре 
нато
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ИАСМР7дниТсТвОИТВЕЛБНЕлТГАрдСдЕЩА НА ЕВР0ПЕЙСН0Т0 СЪВЕЩАНИЕ ЗА СИГУРНОСТ Малко са такива
Успешно завършена работа ЛИЧНОСТИ

(От 1-ва страница) Под ръководството на вели
кия Ленин и партията, коя
то изгради той, работничес
ката

него виждам признание на 
революционната борба на 
югославските комунисти, ко 
ито начело на работничес
ката класа и на народите в 
Югославия, минаха нървав и 
труден път до победата на 
революцията в освободител
ната война на нашите наро
ди и след това чрез укреп
ване и развитие на нашата 
социалистическа революция

Приети решения за организирането и работата 
нната среща, която започва на 4 октомври в нашата страна

класа на Руоия откри 
преобразование на света. 
Трудещите се на Съветския 
съюз постигнаха в изграж
дането на социализма, въпре 
ки големите трудности ^из
кушения, огромни резултати 

ръководството на своя
та Комунистическа партия. 
Идеите на Октомври и Ле
нин са

на есе-

Подготвителната 
главното 
пейското

среща на 
съвещание на Евро- 
съвещание за сигур

ност и сътрудничество, който нлючи с работата си 
започна на 15 юни в център 
..Сава)' в Нови Белград, при-

миналата 
седмица. На последното пле
нарно, 60-о заседание, което 
както и първото бе достъпно 
за обществеността, чрез кон
сенсус са приети решения на 
подготвителната среща за рабо

под

босилУе°граАИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВ0 НА ВРАНЯ и пътеуказател на ми
ра, извор на вдъхновение за 
всички борещи се за свобо
да и независимост, за суве
ренитет и равноправие на 
народите, за 
отношения между хората и 
народите. Затова великият 
Октомври е собственост 
Цялото прогресивно човечес
тво.

Неизползвани възможности 

в повече области
тата на есенната среща.

Подготвителната 
Белград продължи 52 дни. На 
60 пленарни заседания и няно

среща в демократични

лко десетици неформални сре 
щи в бройни билатерални и 
многостранни контакти

на
Между Общините Враня и Бо 

силеград съществуват обектив 
ни възможности за плодно съ
трудничество в повече области. 
Тази констатация бе 
та на състоялите се в Босиле 
град разговори, в които учас
твуваха: ръководството на Бо- 
силеградка община, председа 
теля на ОС във Враня Драго 
люб Митич, директорът на фа
бриката „Неметали” от Вранска 
баня и заместник — директора 
на мебелната фабрика „Сим- 
по”.

като в Босилеград се произве 
ждат готови елементи на амба 
лаж.

Трябва да се изтъкне, че в 
Босилеград годишно могат да 
се обработват към 3 хиляди 
кубически метра дърво.

и раз
говори, дипломатите от 33 евро 
пейсни страни. Канада и САЩ 
настояваха и успяха да съста 
вят документ, нойто съдржа 
дневния ред на главната сре
ща, организационната схема, 
анекс, делови и други модли 
тети на есената среща, анекс 
с делова програма и дневен 
бюлетин, така-наречения „жур 
нал" с изявленията на пред- 
седателствуващия.

— Днес, когато 
социализма вече 
историческа победа, 
другарят Тито, когато соци
ализмът като световен 
цес и обществена сила 
шаващо влияе върху разви
тието на съвременния свят, 
обективно нарастват възмож 
ностите и за осъществяване 
на една от съществените 
цели на Октомврийската ре 
волюция — траен мир, обо
снован

идеите на 
отнесоха 

казаизтъкна-

про-
ре-

Съществуването на кварц, 
графит и други неметални су
ровинни в Босилеградска общи 
на представяват интерес за 

Неметали” въвпредприятие 
Бранена баня. С 
на средства от Републиканския 
фонд за развитие на недостатъ 
чно развитите краища, може 
да се експлоатират някои неме 
тали.

ангажирането

върху равноправието 
на народите, върху свобода
та и обществения напредък 
във всяка страна. Революци
онният процес в съвременни 
те условия особено се изяв
ява във все по-решителните 
стремежи и борби на народи- 

равно- 
сътру-

дничество, за афирмация на

Босилеградска община разпо 
лага с големи залежи рудни су 
ровини, дърво, работна ръка и 
друго, което може да се акти 
визира при положение на непо 
средствено сътрудничество ме 
жду стопанските

Главната среща на Европей
ското съвещание за сигурност 
и сътрудничество ще започне 
на 4 октомври в Белград. До- 
колкото упълномощените мини 
стри на външните работи не 
успеят да завършат работата 
до 22 декември, Съвещанието 
ще възобнови работата си 
през средата на януари и ще 
завърши с приемане на заклю 
чителен документ и утвържда 
ване мястото и датата на про
веждане на следващата по 
добна среща.

Незаетата женска работна 
ръка от Босилеградска община 
също може да бъде важен 
кадров потенциал за Памуко
вия комбинат във Браня.

Й. Б. Титоорганизации 
В разговорите бе посочено, 

от Враня и Босилеград, 
че дървообработвателния цех 
на горската сеция в Босилеград 
обективно може да се свърже 
със „Симпо” — една от най 
успешните стопански организа 
ции в този отрасъл в страната 
Предложено е част от произ 
водствената програма, — фи 
нално дървообработване, да се 
реализира 
цех. Първи крачки в това на
правление вече се правят, тъй

те за независимост, 
правно международно

в нейните следващи етапи, 
след въоръжената победа. 
Аз в това отделно виждам 

, признание на югославяните, 
непосредствено взели учас
тие в Октомврийската 
волюция и гражданската во
йна, от които мнозина поло
жиха животите си.

С една дума, водещите сто
пански организации от Враня, 
с ангажирането на средства от 
Републиканския фонд за разви-

принципите за мирно съвест
но съжителство в междуна
родния живот. Заедно с оста 
палите прогресивни сили со
циалистическа необвързана 
Югославия дава и ще дава 
и в бъдеше свой пълен при
нос на тази борба — каза 
Йосип Броз Тито.

ре-
тие на недостатъчно развити 
те краища, могат да дадат го
лям принос в обществено-ико 
номическото развитие на Боси 
леградска община — бе изтъ 
кнато в разговорите в Босиле 
град.

Октомврийската револю
ция, продължи другарят Ти
то, означи епохален прелом 
в съвременната история.

босилеградскияв

В. В.

За да не го открие полици 
ята, особено турената, ноято ве 
че го дебнела, той извадил би 
лет за параход, като че ли път 
ува за Съединените американ- 
сни щати. В параходната аген 
ция казал, че йена да се качи 
на италианския параход „Кон 
те ди Савоя", който за Амери 
на тръгвал от Неапол. Въз ос
нова на такъв билет логично 
било, че от Турция до Неапол 
трябва да пътува през Юго
славия. Тана пристигнал в Юго 
славия през Солун. Югослав 
ските полицейски органи не 
му обрънали голямо внимание 
понеже видели че има тран 
зитна виза. Когато тренът пре 
стигнал в Загреб Тито просто 
слязъл от вагона и напуснал 
гарата".

Това било последното пъту 
ване на Йосип Броз в чужбина 
преди Втората световна война. 
И последното му пътуване под 
чуждо име. Отсега за чужбина 
той ще има само едно име: 
Тито. Това „Тито" ще му оста 
не и единственото име за ре 
волюционното движение в Юго 
славия- Само юго.славената по 
лиция безуопешно ще се за
нимава и отгадава няколното 
имена, с които и нататък ще 
се служи.

След завръщането в страна 
та Тито бил запознат с това, 
което ставало по време на не 
говато отсъствие. Но сега има 
ло много нови неща. Правител 
ството Цветкович 
продължавало да води двули 
чна политика на лавиране ме

ди. Концлагерите са пълни с 
най-добрите и най-преданните 
революционери. Беснее от фа 
шистките завоеватели и натис 
ната от ботуша на жандамери 
ята и полицията — като в най 
мирното пристанище.

Неочаквано Йосип Броз бил 
принуден да остане в Цариград 
цели три месеца. В „Приложе 
нията за биографията” Влади 
мир Дедиер така описва завръ 
щането на Йосип Броз.

жду силите на Оста и западни 
те демокрации. Само в едно 
отношение — 
правителство 
ло: в острия си курс към ре
волюционното движение. За 
това, нито едната, нито друга 
та страна нищо няма да му 
прехвърли. Напротив ще полу 
чи аплодисмент и демократи
чески и фашистки, а освен то
ва спокойно ще може да води 
своята предателска политика 
към страната. На 14 декември 
1939 година става къвропроли- 
тие пред паметника на Вук в 
Белград, когато демонстрантите 
манифестират за „хляб, мир и 
свобода". На правителството 
Цветкович — Мачек били по
требни само нянолко месеца 
брутално да свали маската от 
лицето, да приеме допълнение 
на Закона за защита на държа 
вата, дс заведе концентрацио
нни лагери и без никакъв непо 
средствен повод да започне да 
затворя прогресивните хора. 
Правителството завежда реди 
ца мерни с цел да се облек
чат условията за сговор с фа 
шистките страни — от Закона 
за евреите до уредбата за из 
лишъците на жито.

Започва войната, Югославия 
е извън военните действия- 
Председателят на правителство 
то Цветкович твърдил, че стра 
ната има най-добри отноше 
ния с всичките си съседи, 
донато в страната състоянието 
никога не било тана лошо. Гле 
дайии от най-тесната точка на 
интересите на една страна, 
егоистки, така да се каже, Юго

органи, но и отделните лица. 
А отделните лица поникват от 
огромния размах на 
международното работническо 
движение. Той това го и казва 
в своя отчет — сигурно искре 
но. — че ЮКП се е реоргани 
зирала с помощта на Номин- 
терн.

славия не е била и в състоя
ние военната конюнтура на 
една невоюваща страна да по
лзува поне за подържане на 
нормален ход на едно стопан
ство. С всичките си икономи
чески ресурси Югославия ино 
номически вече станала ска
чен съд с икономиката на Тре 
тия райх. За съжаление, само 
в една насока, в насоката на 
отливане на енъпоценните сто 
ки към потребите на германска 
та военна машина, а не и обра 
тно. Стопанските ограничения, 
валутните рестрикции, инфлаци 
ята, дълговете на селяните, 
увеличените данъци, безработ 
ицата, постоянният нурс към 
намаляване на наемната рабо 
та — всичко това официални 
те икономисти наричали блест
яща конюнктура на югослав
ското стопансто. Нима е чудно 
че през 1939 и 1940 година, 
въпреки терора са избухвали 
стачки, които никой не бил в 
състояние да спре. В тези 
стачки идвало до солидарност 
между работниците и селяни 
те, народът помагат борбата на 
работниците и техните тариф
ни движения нато част от своя 
та борба за демократически 
права. Там лозунгът за мир, 
хляб и слобода става лозунг 
близък на всеки човек. Мир, 
хляб и свобода — най-същес
твеното и най-минималното. 
Пък и това е липсвало по то
ва време в Югославия. По-то
чно това го имало най-малко.

както и всичкоцялото
не е лавира-

Завръщането на Йосип Броз 
в страната било ло-драматично 
отколкото отиването му. Пора 
ди войната Йосип Броз бил 
принуден да пътува през Тур 
ция. Ако турците — поне ме
жду някогашната им балканска 

— ги бие глас, че са яваш

„Когато тръгнал на път, бил 
инфлуенца. От Одболен от 

с параход пътувал за Цари
град. Обаче контролът бил 
твърде строг. Тито притежавал 
канадски паспорт на името на 
Спиридон Мекас. Трябвало по- 
дълго да остане в Цариград, 
защото не могъл да извади 
необходимата виза за Югосла 
вия- По нареждане на партий- 

технина от Загреб за Ца 
риград заминал Владимир Веле 
бит и донесъл на другаря Ти 
то един паспорт. Обаче този

еса

рая
,яваш, те ло това време могли 
да бъдат 
отношение, освен 
ния на организираността на ре 

полицията.

такива във всяко 
по отноше-

пресивната сила:

Може би нейните методи са 
нещо модифицирани, обаче 
по ефикасността си тя е без- 

най-добрите.
ната

спорно между

Йосип Броз е знаел това. Нас- 
малко щял да го изкуси. паспорт не бил най-сполучливо 

изработен и другарят Тито тря 
бвало още да чака. От ЮгосластранатаВръщайки се 

тъкмо през тази страна Йосип 
Броз в своите 
трябвало да почувствува — 
же би сега по-непосредствено 
отколкото преди — как е била 
правилна неговата основна за 
мисъл, че ръководството тря
бва да остане в страната. Къде 
сега би отивал Йосип Броз ако 
не беше тана? И как? Няма го 

виенският амбиент, не мо

бил изпратен още един 
една другарка от Сло

вия 
куриер, 
вения,

размисли е
МО

която донесла нов пас 
този не бил годенпорт, но и

за употреба. И накрая 
другарка със свободна ръка в 
Титовия паспорт на името на

тази

МачекСпиридон Мекас вписала юго 
славона виза. Така Тито тръгнал 
за Югославия-

вече
же вече спокойно да се раз 
ходи и из парижките булевар-

(СЛЕДВА)
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По повод 15 август - деня иа граничаря
ДИМИТРОВГРАД Всички сме граничариДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ 

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН от граничарите да чуемнянои
много поща, характерни за жи 
кота им. между тях со нами
раше и Божидар манчич, от 
пелина Лупан#, инак овчар в 
..Сгочар I ой обаче не е само 
овчар, но и граничар, който са
мо но носи уиисрорма.

— Надалеч оттук се намира 
още един военен обент. Няко
гашна гранична застава. Ьлаго 
дареики но разбирателството 
на армейците ние ползваме то 
зи ооект в студените нощи. И 
но само това, но те помогнаха 
много на този край- До спом 
нем само електрификацията, 
строжът на мостове, пътища 
и т.н. Винаги са готови да ока

В полита иа Стара планина оо 
намира гранично застава. И тази 
застава понищо не се различава 
вт всички други. Обкършена сг>с 
зеленина, с борови и елови 
дръвчета, повече наподобава 
на планинска иъптичка, откол 
кото на обект, където се нами 
рат пазителите но нашите гра
ници.

С приеми, посещения и други манифестации в Дими
тровградската община по тържествен начин бе ознаменуван 
15 август — Деня на граничаря-

На 15 август всички застави в общината бяха по
сетени от представители на организациите на сдружения 
труд, обществено-политическите и останали организации. Гра
ничната застава на „Градини" посетиха работници от „Град- 
мя". Общинската скупщина и други гости от града и вътреш- 

страната; казармата в Димитровград 
ботници от „Тигър" и „Търгокооп"; заставата край Верзар 
представители от нонфекция „Свобода"; работниците от ко
мунално-битовото предприятие „Услуга" и представители от 
„Агроекспорт" в Белград бяха гости на граничарите на заста
ва на „Лазино Бърдо”; застава нрай Петачинци бе посетена 

работници на ножообработвателното предпиятие „Брат
ство" и гостилничарското предприятие „Балнан"; четиридесет 
участника на младежката трудова бригада „Братство и един
ство" и работници от „Цило" бяха гости на граничарите в 
Бребевница; а заставата край Долни Криводол бе посетена 
от представители на земеделската кооперация „Сточар". В

работници и

Това са само първите впеча 
тления. които обаче но са и то 
чии. Обиколката на терена, с 
командира на заставата Миле 
Нииолич, напълно ми убоди, 
чо на границата со намират 
млади хора, от чийто поглед 
■не можо да „избяга" нищо. 
дори ни прелитащите птици.

Тук са те, този млади хора, 
на ежедневната задача. А това 
е обглеждано и обиколка на 
терена, поддържано на радио 
и друга връзка със заставата 
и всичко останало, необходи 
мо за сигурността на нашите 
граници. С граничарите о вина 
ги и кучото „Мики”, техен ве
рен друг през деня и ноща.

Покрай ежедневните задачи 
редовно со провеждат и обуче 
пия, на които младите гранича 
ри со запознават със специфи 
чностите на границата, а ста
рите опресняват знанията си.

В свободните им часове има 
хм© възможност в разговор с

посетиха ра-ността на

от
жат помощ на местното насе 
лонио, каза Минчич.

— Не трябва обаче да се за 
брави, а практиката това го 
най-хубаво показва, че без по
мощта на местното население 
няма цялостно обезпечена гра
ница, намеси со в разговора 
граничаря Сафет Салчин от Са 
раево.

Това го потвърди и Миро Го 
рела от Порторож, който изтъ 
нна и сътрудничеството с мла 
дежта от съседното село,, а 
особено на спортното и нултур 
но поле. За другарските и брат 
ски отношения на граничарите 
от тази застава говориха и Ми 
каило Гаврилович отКрагуевац, 
Туда Бардул от Струга и оста 
налите граничари.

другарски разговори, песен и игра граничари, 
младежи чествуваха Деня на граничаря-

По случай празника за граничарите и старшини от 
граничните застави в общината устрои прием и заместник- 
председателя на Общинсната скупщина в Димитровград — 
Еленко Тодоров. На приема присъствуваха и представители 
председател на Изпълнителния съвет при Общинската скуп
щина, организациите на сдружения труд, Секретариата на 
сътрудничеството между граничарите и местното население 
и следвоенното развитие на общината говори Васко Тодоров, 
председател на Изпълнителния съвет при Общинската снпу- 
щина в Димитровград.

Сафет Салчин
А. Д-

Всични те изтъкнаха, че се 
гордеят с това, че са гранича 
ри, което е не само голямо 
задължение, но и чест за все 
ни войник. Онова, което обаче 
най-много доминираше в разго 
ворито беше сътрудничеството 
с жителите от този район. Те, 
младите граничари, искаха, и 
не само искаха, но ни и убеди 
ха, че всични жители тук, в те 
зи села, са граничари. Може 
някой „нежелан гостенин” и да 
не бъде забелязан от страна 
на граничарите, но сигурно, че 
няма да остане незабелязан 
от страната на селяните. Роде 
ни тук, те се познават всички 
помежду себе си и всяко ново 
лице не може да мине,, тяхна 
та граница". Дори в болшин
ството случаи такива „гости" 
са откривили местните жители 
и осведомявали веднага своите 
другари на заставата.

Всичко

В ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАЗАЧИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА

НАРОДЪТ И ГРАНИЧАРИТЕ — 

ЕДНА КРЕПОСТ
Разнобразното сътрудничество между граничарите и жителите в Босилеградска общи

на дава извънредно добри резултати

ворени. Жителите от крайгра 
ничните села винаги са край 
границата, ако трябва да помо 
гнат, но и да поискат помощ. 
Тук се говорят всички наши 
езици и всеки разбира всекиго. 
Братството и единството, кое
то се ражда тук в планинското 
безпътие, което шибат ветро
ве или където въздухът кипи 
от горещина, има отделна стой 
ност, защото е неделимо.

— Ежедневните примери го 
ворят, че всички хора непосре 
дствено настанени край грани 
цата и сами са граничари. По 
твърде убедителен и конкретен 
начин те оказват помощ на 
граничарите в опазване на гра 
ницата. Непознатият трябва да 
мине през селищата и ако е 
нежелателен никога не е оста 
нал незабелязан, а разбира се 
и неоткрит. Един селянин от 
крайгранично село е изтичал 
три километра, за да съобщи 
в най-близката застава, че 
край границата забелязал въор 
ъжени бегълци. После и сам 
той участвувал в залавянето 
им. . . Такива хубави примери 
има много — казва Душан Вор 
начин оказват помощ на 
командир на границата.

За взаимното сътрудниче 
ство и приятелство на граница 
та свиделствуват и други при 
мери.

Ежедневното сътрудничество 
в културно-забавния и спортен 
живот с младежтта в цялата 
община безсъмненно допри
нася за все по-голяма афирма 
ция на граничарите.

Поради всичко това — изтъ 
кват в Босилеградска община 
— трудно може да се направи 
разлина между граничарите и 
населанието. Защото, те са 
едно.

военните командири. Поради 
това нашите териториални еди 
ници са подготвени за съдей- 
ство военни упражнения са по
твърдили тяхната готовост в 
решителния момент да заета 
нат в боева редица с. гранича 
рите и заедно с тях да отбра 
няват границата на нашата 
страна.

Костадинов отделно изтъква 
значението на сътрудничество 
то на граничарите с трудовите 
колективи на най-големите тру 
дови и стопански организации 
от общината в Южноморав- 
ския регион.

— Фабриката „Симпо” и 
Памучния комбинат от Враня, 
Медицинския център ..Зеле 
Велкович” от Лесковац са по
братимени с граничните колек 
тиви в нашата община. Наско
ро те ще подпишат и докуме 
нт за междусобното си плодо 
творно сътрудничество 
зва Костадинов.

Своят 33-и рожден ден на 
граничните войсни граничарите 
от поделението на Душан Вор 
напич порещат с редица резул 
тати и всестранно сътрудниче 
ство с жителите на Босилеград 
сна община. По сняг, Дъжд, 
вятър и горешини, със зорко 
око и напрегнат слух те не
прекъснато бдят на границата 
на родината. Граничните заета 
ви, пръснати по планините, че 
сто са отдалечени от първите 
селски къщи и по няколко ча 
са. В тези модерни сгради, с 
електрически ток, вода и оста 
нала уютност — живеят грани 
чарите. В обезпечаването на 
държавната граница, оръжието 
винаги е заредено с боеви па
трони. . .

. Михаил Гаврилович

това потвърждава и 
укрепва братството и единство 
то на нашито народи и народ
ности. И правилната ориента
ция на нашата необвързна стра 
на. А това значи, 
трябва жив бент на 
граници ще бъдем всички, ко
ето и сега потвърждават 
телите в район Висок — 
чните граничари".

А ако някой 
преклонна възраст, не може да 
събере сеното, когато облак

че ако за- 
нашите

Туда Бардулжи
лено граничарите не са сами. 

Границата обезпечава и на
родът, „изпълнявайки" 
вътрешеността на територията 
всяко свободно пространство. 
Години народ и тази тра
диция на сътрудничество ме
жду жителите на крайгранични 
те села и младежите в сиво- 
маслинените форми, и все по 
вече се задълбочава. Ето за
що е невъзможно да се уста
нови къде започват, а къде 
свършават длъжностите на гра 
ничарите. Освен пазители на 
страната ведно са и строители 
на културния, спортен, полити 
чески живот на общината.

со задава, нека не се безпо
кои — тук са младите гранича 
ри, те ще му притекат в по
мощ.

във
от тях, вече нака

А. Д.
В Босилеградска община съ 

що така изтъкват значението 
на съвместните трудови акции 
в изграждане на местни пъти 
ща, водопроводи, електрифика 
ция на селата, залесяването.

— Потвърждавайки на прак
тика своя обществен характер 
като съставна и неделима част 
на нашето самоуправително со 
циалистическо общество, гра
ничарите на ЮНА дават все 
по-голям принос във всестранно 
то икономическо и обществе
но-политическо развитие на на 
шата страна — казва инж. Дра 
ган Мицов, председател на Об
щинската скупщина в Босиле
град.

ДИМИТРОВГРАД

70 ХИЛЯДИ ДИНАРА — БРАТСКА ПОМОЩ 
ЗА АЛЕНСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ

И ТАЗИ година много райо
ни в нашата страна бяха захва 
нати от природни бедствия — 
проливни дъждове и градушки. 
Една част от общината на брат 
ски Александровац Жупски 
също бе захваната от градуш
ка и напълно опустошена.

Координационното 
премахване последиците от при 
родни бедствия при Общинска 
та скупщина в Димитровград 
на заседанието си от 29 
т. г. прие решение да 
като помощ сума от 20 хиля
ди динара. Общинсната

на братски Александровац. Об 
що, Димитровградска община 
ще даде 70 хиляди динара за 
премахване последиците от при 
родното бедствие, сполетяло 
Александровац Жупски — по 
оратим на Димитровград.

Тъй като и няколко села в
Димитровградска община 
даха, Общинската енупщина 
от същия фонд на бюджета 
Даде помощ в размер от 150 
хиляди динара. Накто е из-

РЕЗУЛТАТИТЕ

— Непрекъснатото сътрудни 
чество дава възможност конце 
пцията на всенародната отбра 
на в нашата община последо 
вателно и успешно да се реали 
зира т- изтъкна Борис Костади 
нов, председател на Общинска 
та конференция на ССРН. Из
вънредно важна е помощта, 
иоято в тази област ни оказват

тяло за стра

юли
ВЗАИМНОСТ даде вестно от градушка страдаха 

Окървеница, Г. Невля, Драго- 
вита, Барйе, Врабча и Петачин 
Ци, а частично и Бачево и Въ 
лновия.

Граничните застави винаги 
са били уютен нът, където на 
добре дошлия вратите са от-

скуп
щина също така от резервния 
Фонд на бюдж«>та одобри су
ма от 50 хиляди динара помощВ. В.

Д. С.
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ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКД ОБЩИНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОМА ЗА СТАРИ ЛИЦА В ДИМИТРОВГРАД(

12 милиона собствени 

средства
РАБОТИТЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН

ЕТАП
Членовете на Скупщината на 

Основната самоуправителна об
щност за здравно осигуряване 
на работници и земеделци в 
Босилеградска община 
гласиха със санационната прог 
рама за погасване дефицитите 
в здравните фондове в Южно 
моравски регион, 
възлизали на 130 милиона ди
нара.

Скупщината на самоуправи 
телната общност за здравно 
осигуряване в Южноморавски 
регион, чрез въвеждане на до 
пълнителни облаги, (обсъдени 
в делегациите на самоуправи 
телните общности на интереси 
те в тринадесетте общни в Ре 
гиона) е изготвила санационна 
Програма за погасване на де 
фицитите, ноято е окончателно 
и приета.

На състоялото се заседание 
на Скупщината на Основната 
самоуправителна общност в

Босилеград бе обсъден и фи 
нансов план за тази година. 
Средствата, с които ще раз
полага тази общност възлизат 
на 12 милиона динара, от кои
то 4,4 милиона ще се обезпе 
чат земеделските осигурени ли 
ца, а 7,6 милиона динара от 
здравните осигурени лица — 
работници.

Трябва да се отбележи, че 
основните 
здравни общности досега не 
разполагаха със собствени 
средства. Сега е направена ва 
жна нрачка напред. Общности 
те ще бъдат компетентни да 
вършат разпределение на сред 
ствата, предназначени за здрав 
еопазване. Всичко това ще 
бъде от голяма важност за ра 
ционалното използване на ди 
нара, определен за развитие 
на здравното дело.

Тези дни се приключват до 
вършителните работи от вто 
рия етап на изграждане на До 
ма за стари и изнемощели ли 
ца в Димитровград, ноито про
вежда строителното предприя
тие „Градня”.

Според проектосметната, сто 
йността на тези работи възлиза 
над 3,5 милиона динара, а стой 
ността на досега извършените 
работи над 2,6 милиона дина 
ра. Главен инвенститор е Здра 
вния дом в Димитровград, а 
средства са обезпечили Репу

бликансните общности за здра 
вно, инвалидно и пенсионно 
осигуряване, както й от други 
източници.

Според плана, работите вър 
ху втория етап, — обхващащ

помещения з'а«дневно пребива 
ване, спални стаи, медицински, 
хигиенични и други помеще
ния
до 15 септември тази година.

трябва да приключатсе съ

А. Д.

които са ДИМИТРОВГРАД

Регулация на коритото нарека Нишавасамоуправителни

Работниците на Водостопан- 
ската организация „Южна Мо 
рава” — Ниш продължиха от 
неотдавна работите върху регу 
лацията на коритото на река 
Нишава през Димитровград, в 
дължина от 1 600 метра. Стой 
ността на работите възлиза над 
7,5 милиона динара.

С приключванете на тези 
работи коритото на Нишава

през Димитровград ще бъде 
цялостно регулирано, с което 
основните организации на сдру 
жения труд — научуковата про 
мишленост „Тигър” в Димитров 
град, конфекция „Свобода" и 
други — както и плодородните 
площи от дясната страна на 
реката ще бъдат осигурени от 
.наводнения.

ЗАПОЧНА УРЕЖДАНЕТО НА 
ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ 
„ГРАДИНА”

ОЩЕв. в. А. Д.

ЧЕТИРИ БЛИЦ — ИНТЕРВЮВ ДИМИТРОВГРАД ЩЕ СЕ УЧРЕДИ

ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ В ОЧИТЕ НА 

ДВАМА АКТИВИСТИ
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ СТАРШИНИ НОВИ
Общинският отбор на Съюза 

на запасните военни старши 
ни в Димитровград на неотда
вна прозеденото заседание, 
прие решение за провеждане 
избори и за начина на учердя 
ване на Конференцията на 
Съюза на запасните военни 
старшини върху делегатски 
принцип. Според приетото ре
шение, Общинската конферен 
ция на запасите военни ста
ршини в Димитровград ще 
има 35 членове, делегирани от 
страна на първичните органи 
зации на запасните старши
ни, обществено-политическите

ТРАСЕТА С този въпрос се обърнахме 
към трима работници от разли
чни ООСТ в Димитровград, но 
сители на нянолно поважни 
обществени функции в своя 
трудов колектив или в община

организации, граничните едини 
ци от територията на община 
та и т.н.

Конференцията ще има свое 
Председателство от 9 членове, 
което е нейно 
тяло, както и свой председа
тел, подпредседател и секрв

нудени да „нарушаваме" разпо 
редбите на Закона.

На края Аленсов заяви: Об
ществената дейност му доста
вя удоволствие. Тя ми повдига 
самочувствието. Също така нау 
чи да ценя и чуждата работа, 
както и своята. Ето затова не 
оставям обществените задъл
жения” — завърши събеседни 
ка своите размисли.

изпълнително На граничния пропусквате 
лен пункт „Градина" тези дни 
започнаха работите върху из 
граждането на четири трасета, 
на входа и изхода от нашата 
страна. Това са начални рабо 
ти върху уреждането на пун
кта, с ноето значително ще 
се увеличи пропускватилната 
му мощност, относно съобще 
нията на този пункт да се про 
веждат без застой-

В рамките на уреждането на 
пункта предстои и дислоцира 
нето на някои обекти, между 

са кантората на „Ком- 
и бензиностанцията на 

„Югопетрол".

та.

тар.
Изборите в първичните орга

низации на Съюза на запасни 
те военни стршини в Дими
тровградска община ще се про 
ведат до нрая на ноември т. 
г., а Конференцията ще бъде 
учредена до края на годината.

А. Д.

ДОЛНА ЛЮБАТА

коитоЩе се строга ©бш!© 
стзекй сграда

пас

АЛЕКСОВ ТОДОР — норми
ращ работнин в конфекция 
„Свобода". Тоя тридесетгоди
шен мъж с трудов стаж от 
около десет години, освен за
дълженията си, ноито има на 
работното си място и родител 
ската дължност в къщи, обще 
отвените задължения му стана 
ха съставна част на работата.

Другарят Аленсов между дру 
гото е делегат в Самоуправи 
телната общност на интереси 
те за детска защита и е член 
на Изпълнителният съвет на 
същата, до преди месец — 
председател на трудовата об
щност на конфекция „Свобо
да", а днес член на работни 
ческият съвет, делегат в дру
жеството на нонфекционерите 
при „Центротенстил" в Белград 
и член на СЮН.

— Не изоставям обществена 
та работа, защото тя ми не 
пречи за успех в личния жи
вот. Обаче, не приемам общес
твените задължения поради 
ция „Свобода" е малък колен 
тив и добре се познаваме. Аз 
някакви привелегии. Конфен 
зная какво нолегата ми може, 
а той знае накво аз мога и 
зная- Когато пък бъдат избори 
те ние всичките знаем кой къ 
де може най-добре да отгово 
ри на задачата.

Мисля, че Законът, правилно 
е казал, че повече обществени 
функции не може да има едно 
лице. Обаче ние в малките но 
лентиви, често пъти сме при-

Стойността на работите въ
злиза над 10 милиона динара, 

обезпечили СРФинансирането на сградата 
Общинската 

скупщина, предприятието за 
производство, оборот И търго 

„Босилеград", местната об-

За потребите на 
канцелария, пощата и търгови 
ята на дребно, в Долна Люба 
та ще бъде построена обще 
ствена сграда. За този обект, 

изграждане са необхо

местната а средства са 
Сърбия от бюджетни резерви 
и „Сърбия-път” от Белград. Ра 
ботите върху обекта провежда 
Предприятието за пътища от

обезпечат:що СТАНОЕВ СТАНКО —четирде 
сетпетгодишен квалифициран 
гладач в ООСТ „Братство".

Другарят Станоев вече пълни 
17 години работи в тази кожу 
харсна трудова общност и в 
момента има следните общес
твени задължения — председа 
тел е на работническия нонтро 
л, член на сенретарията на 00 
СК, делегат в ОС в Съвета на 
сдружения труд, член на Об
щинската Конференция, член 
на Съюза на номунистите и 
прочие.

— „Материално аз нямам ни 
каква полза, дори имам загуба 
от такава обществена актив
ност. Обаче желанието ми на- 
делядава това съзнание. На 
обществениците много са по
ясни напреженията за повиша 
ване на обществената проивво 
дителност на труда, за иконо 
мия на суровини и материали, 
борбата за високо качество на 
продукцията и т.н. Ето така 
егоизъмат почти не е присъст 
ващ при такива хора, а докол- 
кото тун-таме се яви това е 
при хора действително в раз
рез съо социалистическия ни 
подем”.

Накрая от разговора другаря 
Станоев изтъкна, че общество 
нота работа „вдъхновява и 
тласка винаги към новото.Д. Стоев

вия
щност и пощенското предпри 
ятие от Враня- Ниш.за чието 

дими над един милион динара 
вече е изготвен проент.

А. Д.В. В.

Карикатура: М. Носанович
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НОНА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУДПРИЛАГАНЕ НА ДЕЛО НА ЗА

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ 

УСКОРЯТ РАБОТИТЕ
БОСИЛЕГРАД

Формирана комисия за прила
гане на занона за сдружения

труд съгласие със Засъщо но е в 
йона.В останалите организации не 
о обаче направено нито това. 
Затова Общинският синдика- 

беше на мнение, 
необходимо да се прове

дейности при Общинския син 
динвлен съвет с ръководители 
то, председателите на профсъ 
юзните организации и секрета 

па първичните организа 
ции на Съюза на комунистите 
от извънстопансните организа 

На това заседание ще се

Както е известно, в срок от една годи- 
и стопански организации са 

своите самоуправител

С изготвянето на правилници 
за разпределението на сред
ствата за лични доходи се за
къснява в почти всечни органи 
зации на сдружения труд в об 
щината. Тази констатация на 
Общинския синдикален съвет 
в Димитровград не о нова и 
тя се повтаря на почти всички 
заседания, ногато се разисква 
за претворяването па дело ма 
Закона за сдружения труд.

Обсъждайки съществуващо 
то положение но заседанието 
на Общинския синдикален съ
вет бе казано, че то особено 
тревожи в областо на извънсто 
папските дейности. С изилючо 
ние на гимназията „Йосип 
Броз Тито”, където изготвянето 
на правилника за разпределе 
нието на средствата за лични 
доходи е почти в заключите 
лна фаза, нито в една друга 
организация не е направено 
нищо в тази носова. Дори но 
са оформени комисии и за изго 
твяне на правилниците.

Имайки всично това предвид 
бе решено час по-сноро да се 
състои съвместно заседание 
на комисията за обществени

на, трудовите 
длъжни да съгласуват

със Закона за сдружения труд. Ю- 
и в ооществеио-

рито лен съвет 
че е
де заседание и с ръководите 
ли на стопанските организации, 

на профсъюзни-

ни акти
зи въпрос е актуализиран 
политическите организации на Босилеград- 

община. Общинският комитет на СКС е 
приел акционна програма за целта.

За успешното прилагане на Закона за сдру 
жения труд при Общинската скупщина е 
оформена комисия, чнито председател е Ла
зар Стойнев, делегат в Обществено-политичс- 

Общннската скупщина. Коми- 
която са делегирани представители

ции.
обсъди положението и утвър 
дят датата докога правилници
те трябва да б'ьдат изготвени. 

Подобно о положението и в 
от областта на

председатели 
то организации и секретари
те на първичните организации 
на Съюза на комунистите.

Да кажем и това, че до края 
на годината всички организа
ции трябва да имат правилни 
ци за разпределение на сред
ствата за лични доходи, поне
же в противен случай ще при 
емат минимални лични доходи. 
Затова е необходимо да се ус 
кори изготвянето им. Във вся 
на организация да се наме 
рят такива основи и мерила за 
разпределението на средствата 
за лични доходи, които ще бъ
дат подтин на всеки трудещ 
се нъм по,добри резултати, 
от което ще има полза и ра 
ботника и трудовата му органи

ска

организациите 
стопанството. С изключение на 
„Тигър", където са определо 
ни срокове за изготвяно на 
псичии споразумения и правил 

останалите организа-
ския съвет на
сията, в
на обществено-политическите организации и 
на Общинската скупщина, има за цел да съ- 

. действува и контролира дали последовател
но и цялостно се прилага на практика Зако
на за сдружения *груд.

ници, в 
ции, като че ли всо още няма 
методология в работата. В кон 
фекция „Свобода" например 
имат правилник, който прила
гат още от май, но който не 
е цялостно в унисон със Зако 
на за сдружения труд и трябва 
да претърпи 
ции. Строителното предприятие 
„Градил" © платило да се из
готви правилнин на един инсти 
тут от Белград, което говори, 
че работниците не са участву 
вали в изготвянето му, което

В. В. известни иорек-

БОСИЛЕГРАД

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ДРЪВНОТО 

СТОПАНСТВО

зация-
А. д.

ПОЖАРА В МЕБЕЛНАТА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ”СЛЕД

Премахване на последицитеза развитие на недостатъчно 
развитите краища и от други 
източници.

За организирано и планово 
развитие на така нареченото 
дребно стопанство до 1980 го
дина, Общинската скупщина в 
Босилеград е сключила съотве 
тен договор, изготвен от Изпъ 
лнителния съвет на Скупщина 
та на СР Сърбия- 

Между другото този Договор 
предвижда развитие на услуж 
«о-производстввните стопански 
дейности в неразвитите краи
ща, организиране на домашно 
ръкоделие въз основа на мак
симално ползване на местни 
материали и отпадъчни суро
винни, намаляване на вноса на 
онези стоки, чието производ- 

може да се обезпечи в

Предстои реконструкция и модернизация на производствотоВ. В.
зацията обаче ще вървят ета 
пно. В първия етап ще бъдат 
изразходвани към шест хиляди 
динара. Понастоящем работни 
ците сами разчистват руините 
на изгорялата сграда. Мебели 
те за обзавеждане на бъдеща 
та сграда също ще бъдат из 
работени на доброволни нача 
ла от работниците.

на е готовост да се възстанов 
ят целокупните щети, 
претърпя мебелната фабрика.

да се задоволят нуждите на 
пазара — осведоми ни замес
тник -директора, инак референт 
по набавките Асен Радоицев.

И действително: само след 
три дни застой, производство 
бива възобновено, а на рабо 
тниците (работниците бяха на 
колективни годишни отпуски) 
на ключовите места бяха пре- 

годишните

Неотдавнашният пожар в ме 
белната фабрика „Васил Ива
нов — Циле” в Димитровград 
(въпреки че все още няма офи 
циални данни за щетите) нане 
се на предприятието сравните 
лно висока загуба. Изтъква се, 
че първоначално предвидената 
сума от около 10 милиона ди
нара в крайна сметка действи 
телно ще бъде размерът на 
нанесената щета.

които

РЕКОНСТРУКЦИЯТА — 
ГЛАВНИЯТ ИЗХОД ОТ 

СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Всъщност, Застрахователни
ят завод „Дунав" ще осигура 
изработката на план за разши 
ряване сградата на склада. До 
сегашният склад е имал над 80 
квадратни метра площ, а пред 
стои построяването му на 
площ от 600 до 800 квадратни 
метра. Предвижда се построя 
ването не само на склад за го 
тови произведения, но същев 
лия склад. Освен това, изказа 
ременно и строителството на 
производствено хале за заклю 
чителния етап в производство

почивки.къснати
Всички проявиха високо съзна 
ние и без дума негодуване се 
захванаха да премахнат после 
диците от бедствието.

РАЗРЕШАВАНЕ НА 
ТЕКУЩИТЕ ПРОБЛЕМИ

— Нещастието сполетя на
шия колектив именно в моме 
нт, когато произведенията на 
„Циле” намериха отличен пла 
сман на пазара и бяха търсена 
стока от купувачите. При това 
бе засегната най-чувствителна 
та част: готовите произведе
ния и възпроизводствени ма 
териали. Наложи се в най-къс

створамките дребното стопанство 
и друго.

Според подписиният Дого
вор, необходимите средства 
за капиТоловложения ще се 
обезпечават от съществуващи 
те организации на сдружения 

• труд, от банкови кредити, 
средством общностите за 
мане на работна ръка, а също срок да се преустанови и въз-
така и от Републиканския фонд обнови и производството, за

Една от основните причини, 
че около 230 работници в „Ци 
ле” имат сравнително най-ни
ски лични доходи в общината, 
е липсата на стимулативни ме 
рила за разпределение на ли
чните доходи. В последставие 
на това липсват нужните спе 
циалисти за съвременно сто 
панисване — икономисти, прав 
ници, инженери по дървообра 
ботване и пр.

Законът за сдружения труд 
и на този колектив трябва да 
помогне да се изнамерят дей
ствително стимулативни мери 
ла, които не само да ускорят 
производството, но ще разре 
шат и останалите жизненотреп 
тящи проблеми в предприяти 
ето.

ПЪЛНО РАЗБИРАТЕЛСТВО 
ЗА ТРУДНОСТИТЕ

— Приехме решение всички 
свободни съботи да работим, 
за да комплектуваме асорти
мента, тъй като временната 
на. С премахването на тесните 
места — производството тече 
конюнтура на стоките е огром 
нормално. Върши се и подгото 
вка възпроизводствените мате 
риали да се преместят моде- 
ларницата, а складът за готови 
произведения да се доближи 
до основните суровини. Ускоре 
но се работи по подготовката 
за реконструкция и модерниза 
ция на производството — доба 
ви А. Радоицев.

След работниците в мебелна 
та фабрика владее оптимизъм 
по отношение бъдещето на 
фабриката. Това е основателно, 
тъй като огромно разирател- 
ство за настъпилите трудности 
проявиха Общинската скупщи 
на, републиканската и регионал 
на стопански камари, общно
стта, обществено-политически
те дейци и организации. Зас
трахователният завод „Дунав" 
също навреме се притече на 
помощ. На два пъти — първия 
с 500, а втория с 600 хиляди 
динара подпомогна набавката 
«а възпрозводствени материа
ли и подготовката на предстоя 
щата реконструкция на изгоре

по-
зае

При потушаване на по 
жар, освен войниците 
от местния гарнизон, 
градската младеж и на
селение, първи се яви 
ха и самите работници 
в предприятието. Между 
първите пазачите Богдан 
Божилов и Томислав Бош 
кович, магазинера Гроз
дан Нинолов, а в борба
та с пламъците се проя 
виха и Кирко Дончев, 
Петър Милошев, Аленей 
Пешев и други.______

ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БОСИ ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА:

КАРАМАНИЦА ПРЕДЛАГА 

ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Една от възможностите за 

изход от незавидното положе 
ние са и започналите разгово 
ри за кооперация и делово 
сътрудничество с други мебел 
ни фабрики в страната. Пър
ви контакти са възстановени 
със „Словения-лес”, но засега 
това е само начален етап.

— Следователно, в „Циле" 
не се стои със скръстени ръ 
це. Изхождаме от оназ народ 
на: „Помогни си сам, та и дру 
гите да ти помогнат" и счита
ме, че сме на правилен път. 
Трудности има доста,но с общи 
сили могат да се надделеят — 
заключи накрая А. Радоицев.

но-цинновите руди е два пъти 
по-голямо.

Изхождайки от тези фанти, 
Минно-металургичния комбинат 
„Трепча” от Косовска Митрови 
ца, съвместно с химическата 
фабрика „Зорка" от Шабац го 
твят обемна проентоинвестици 
онна програма, включително с 
нови минно-геологически изсле 
двания, необходими за откри 
ване на мината 
Очаква се, че към края на тази 
година ще продължат минните 
изследвания и ще се направят 
първи стъпки за отнриване на 
тази мина.

Освен . в активизирането на 
фосфатите в Лисина, Босиле- 
градена община полага големи 

• /;и реални надежди в откриване 
то на оловно-цинновата мина в 
пределите на село Караманица. 
Счита се, че това рудно нахо 
дище е едно от най-перспек 
тивните в Социалистическа ре 
публика Сърбия. Досега обаче 
то не е достатъчно геологичес 

;ки изследено, въпрени че пре 
ди десетина години тук се въР 
шеше експлоатация на олов- 
но-циннови руди с твърде бр- 
гато съдържание на чист ме
тал. Счита се, че в. околността 
на Лисна, Попов намън и дру
ги места, присъствието на олов

то. Това ще даде възможност 
производството да тече по-то 
чно и ще се премахне сегашна 
та „възвратна" операция във 
финализирането на продукци
ята.

Запленувано е построяване 
то на етаж, в който ще бъде 
настанено управлението и ще 
има помещения за общество 
•но хранене. По тоя начин ще 
се освободят сегашните поме
щения на управлението, като 
се използват за модернизира 
не на тапетарсния цех.

Реконструкцията и модерни-

Караманица.

В. В. Ст. Н.
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СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ Н'А БОСИЛЕГРАД

Рлаборат за преработка 

на картофи
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на ръковод
ствата на обществено-полити 
месните организации и на Об
щинската скупщина в Босиле
град от неотдавна започна из 
готвянето на програма за от-

условия за увеличаване проз- 
водството на картофи, за което 
в Босилеградския край съще
ствуват извънредни природни 
и почвени условия.

Също така се готви и про- 
ектоинвестиционна програма за 
производството на животновъ
дна храна. Като суровини в то 
ва производство ще се ползва 
овес, фуражни треви и, отпад 
ъчните суровинни след прера 
ботката на картофите.

!8& ,ц
.1; УУтшкриване на производствен цех 

в Босилеград за преработване 
на картофи в скроб. Според 
първите изчисления годишната 
производствена мощност на то 
зи промишлен обект би била 15

л,т;■М лщ <\
щ'Щ-„ ЯнШшШШг

ж
'ЩШШ

хиляди тона суровини.
'хЩ-

Очаква се, че откриването на 
един такъв обект ще създаде В. В.

Тодор Петрушев със своите юнаци

ЖЪТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
АНд

По-слаби добиви от лани
Говедото в Босиявградена об 

щина заема важно място в 
животновъдството, 
че имотното състояние на сел 
скостопанските производители 
до голяма степен зависи и от 
броя на говедата, които отглеж 
дат. Днес в цялата община има 
около 12 000 говеда — сравни 
телно висока цифра, като се 
има предвид, че на село гла
вно са останали хора в напред 
нала възраст.

Традициите в отглеждане на 
говедото са твърде големи. По- 
старите хора изтъкват, че го
ведото е основата, оърху коя
то хората са градили имотното 
си състняние.

Много места в Босилеградска 
община носят имена именно по 
говедото: „Говедарнин", „Гове- 
дарско присое”, „Пладнище” 
и пр. и пр. Преди в Босилегра- 
дско се отглеждаше главно си

вата буша — домашно говедо, 
приспособено за полупланин
ския характер на общината.

Днес условията се менят, 
подобрява се съставът с поро 
диети говеда: сива-искарска ра 
са, монтафонска, сименталсна.. 
Или главно се отглеждат меле 
зи. В последствие на това на па 
зара все по-често се продават 
качествени раси. От друга стра 
на се полагат усилия да се лри 
мине към съвременно животно 
въдство: строят се удобни ко
шари, затревяват се площите 
с изкуствени треви, предприе
мат се ветеринарни мерки, а 
добитъкът се застраховава при 
Застрахователния завод.

Законът за сдружения труд 
в селското стопанство също от 
крива неизчерпаеми възможно 
сти. Босилеградските животно
въди очакват именно от гове
довъдството много по-добри

приходи. Желающите да се по 
светят на отглеждане на доби
тък не са малко. Следва само 
да се пристъпи към нооперати 
вни отношения със земеделска 
та кооперация, за да започне 
угояване на добитък.

Един от по-известните жи
вотновъди е И Тодор Петру
шев' от махала „Ела-село”"
Горно Тлъмино. Той счита, че 
Босилеградска община разпола 
га с извънредни природни ус
ловия за развитие на животно 
въдството, по-специално' на го 
ведовъдството. , • •

Естествено, че по развитието 
на този отрасъл в селското сто 
панство
кажат специалистите — живо-

★ Жътвената нампания ще приключи след седмица — две
Счита се,На територията на Димитров 

градска община тази година с 
пшеница бяха 
около 12 000 декара площи. То 
ва е с 50 на сто по-малко в 
сравнение с предишните годи
ни. Причината е, че през есен 
та миналата година лошото 
време не позволи на селскосто 
ланските производители да за 
сеят всички площи с пшени-

под тази култура. В момента 
засушаването може да намали 
приносите и от тази култура, 
но влагата, която царевицата 
получи през юли не ще поз
воли големи изненади. При то 
ва очакват се валежи и в Ди 
митровградена община, особе 
но в района на р. Нишава, т. 
е. най-плодородната част на 
общината.

засети общо

в

ца.
Сенодобивът, особено на ес

тествените ливади, сродно въ
злиза на 15 метричесни центне 
ра, докато на изкуствените от 
50 до 60 метричесни центнера. 
Като такъв, може да се оцени 
сравнително добър, въпрени че 
сушният период през пролетта, 
особено през април, значител 
но намали добивите.

Засушаването през март- ап
рил тази година се оказа с 
цялата си острота върху таз
годишните добиви, така че спо 
ред груба преценка на селско 
стопански специалисти добиви 
те са по-слаби дори с 30 на 
сто в сравнение с лани. С дру 
ги думи, частните селскостопан 
ски производители са получили 
от 15 до 20 метричесни центне 
ра от хектар, а на обществе
ния сектор тези добиви дости 
гат от 20 до 25 метричесни цен 
тнвра.

Досега жетвата приключи в 
района на Димитровград и око 
лните села, Забърдието, и ча 
с.тично в по-ниските села на 
Бурела. Остава реколтата да 
се прибере във Висок, както 
и в по-високите села на оста 
налите райони в община.

Инак, земеделската коопера 
ция „Сточар” в Димитровград 

прибиране на реколтата бе 
обезпечила осем комбайна, а 
също така са осигурени и не
обходимия брой вършачии за 
вършеене на житото в онези 
раяони. където главно меха 
низицията не може да дей
ствува и където пшеницата бе 
прибрана ръчно. Счита се, че 
жътвата и вършитбата тази го 
дина ще приключат навреме.

ДОБРИ ИЗГЛЕДИ ЗА 
ЦАРЕВИЦАТА

Въпреки че климатическите 
условия при засяваното на ца 
ревицата не благоприятствува- 
ха особено — на територията 
на общината с царевица с та 

нултура бйха засети над 
25 000 декара, което предста
влява и землищния максимум

думата трябва да си

тновъди, а известна помощ 
трябва да окаже и общността.

С. Евтимов

ЗАТРУДНЕНИЯТА
В ЛИПИНСНО ПОЛЕ РАБОТИТЕ В ПЪЛЕН РАЗГАР

При прибирането на пшеница 
та земеделската кооперация 
„Сточар" се сблъска с един 
непредвиден проблем: селско
стопанския комбинат в Ниш 
отказа да поеме към 80 тона 
пшенично зърно, а коопераци
ята няма складове за неговото 
съхраняване. Едва след наме
сата от страна и след запозна 
ване с проблема на висшите 
инстанции 
но бе поето и съхранено в си 
лосите на съответните селско 
стопански организации, откос 
но хранително-вкусови органи
зации.

ИЗДИГА СЕ ЖЕЛЕЗНАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ОВЦЕФЕРМАТА
На пет километра от Дими

тровград се намира Липинско 
поле. До (неотдавна там беше 
овцеферма

дига се железната конструн- ва е нещо. ново в селското 
ция на новата овцеферма. стопанство на общината. С из

Манар че работите на този граждането на тази овцеферма 
обент засега са завършени със се напуснат старите начини
само 30 на сто проличава ясно отглеждането на овце и 'зЬпо-
чо тази овцеферма ще бъде чва индустриален начин йа про 
единствен обект и то не само изводство. 
в общината, региона, но и Ре в момента на обекта работят 
публиката. А това е и внесено около 80 работника от- строи

телнто предприятие „Градня”, 
което ще извърши строежа. 
Те вярват, че до края на годи 
ната овцефермата, а това значи 
всички необходими сгради, ще 
бъдат готови. След това пред
стои обзавеждането, за което 
ще се изразходват почти три 
милиона динара.

Също са обезпечени и над 
• 12 милиона динара, за набавка 

на високопродуктивни раси 
.' овце, с което трябва да се по-

А°бри породистия състав на 
овцете не само на общество 

& V'. . ния,- но и на частния сектор.
* чСЗ Покрай това . овцефермата, в

у ! Липинско поле дава материал 
|Ц|Й за разплод в цялата Републи- 

::кал А това рено говорц, че:та 
«й. ; ' ■ зи,; най-голяма .аоцвфврма. а

. .*■ > Републиката,. щв окажа, «лия-
^-•г ■■л7® ^ • .ние върху развитието на овце-
^•:*****»^'-.. :>•, въдството и то не само,в об-

ШШщ 1 “•1,0 и в “

на земеделската 
кооперация „Сточар", в чиито 
стари пояти има около 1.000 
овце. Недалеч от тези пояти, 
на площ от около 15 хиляди 
квадратни метра, върху по- 
плодородно, камениста площ, 
со строи нова овцефармо.

пшеничното зър
в плановете още преди да за 
почне изграждането й- 

Да напомним, че за строи
телната част ще се изразход
ват 17 милиона динара. А това 
са над 20 сгради — овчарници, 
помещения за храна, млеко
преработване и т.н. Всично то

за
В Липинско поле усилено со 

роботи. Строи се овцеферма, 
за 5 000 овце и 1 000 кози. В 
продължени© на повече от 
един месец бумтят машини, изНалага се, вследствие но ва 

жността от прибирането на ре 
нолтата, да се подведат под 
отговорност виновните, тъй на 
то жътвената нампания но о 
ничия прищявна, а неуредици
те от тоя вид могат да се ома 
жат катастрофални по засява 
ното на площите с пшеница, 
тъй като създават чувство на 
несигурност сред производите
лите, боз оглед дали со касае 
за земдолсна кооперация или 
частни селсностопансни произ
водители.

Чл
I .г

%% : \ У

ЙШ
Ж:
\Л- . - .:Й

На Липинско поле
ЗИ ; а. д.Ст. Н.
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Щтцра шш
ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАД

ПОДГОТОВКИТЕ
ЗАКЪСНЯВАТ
До началото на новата учебна година остава още 

половин месец. Нанто а известно, тази учебна годи
на започва с реализация на новите начала на средно
то целенасочено образование, ноето се въвежда за 
всички ученици, завършили основно образование.

Каква е досегашната подготвителна дейност в 
Средношколския образователен център „Иван Караи
ванов" в Босилеград — единственото средно училище 
в общината?

Предварително и навреме при Общинската снуп- 
щина бе оформен координационен комитет, пойте да 
се грижи за провеждане на необходимите подготовни 
за преминаване през тази учебна година на целена
сочено средно образование.

По преценна на Изпълнителния съвет на Общин
ската снупщина досегашните подготовки за тази цел 
не са цялостни и достатъчни. Затова е предложено 
да се активизира дейността на Координационния но- 
митет, а също тана и трудовият нолентив на Средно- 
школсния образователен център да предприеме мерни 
за обезпечаване на необходими недри, помещения и 
ДРУГО. В. В.

ДИМИТРОВГРАД

М. Петров: На плаша (Пирея — Гърция)книжния фонд
ПРЕДСТОИ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА КУЛТУРНИЯ ДОМРепублинансната нултурна об 

щност (чрез изкупуване произ 
веденията на съвременни юго 
славски автори, както и на зна 
чителни произведения на све 
товни писатели), безплатно 
ежегодно отстъпва изкупените 
книги на библиотените в репуб 
ликата. По този начин димитро 
вградената библиотена от юни 
до днес получи 315 ензепляра 
от общо 150 заглавия-

Това опресняване и обогатя 
ване на книжния фонд безспо

рно значателно влияе върху 
увеличаването броя на любите 
лите на литературата, особено 
сред младежта. Димитровград 
сната библиотека пън по тоя 
начин върви под нран с кни
гоиздаването у нас, т. е. на
време получава всични по-нови 
издания.

СЪВМЕСТНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

НА СРЕДСТВА
Републиканската нултурна об 

щноот абонира димитровград
ската библиотена и на някои 
списания и вестници.

★ Димитровградските основни организации ма сдружения 
труд отделят около 350 хиляди динара

Ст. Н.
В тазгодишния план за напи 

таловложения в строителство
то и ренонструнцията на кул
турни обекти, Републинансната 
културна общност е внесла су 
ма от 600 хиляди динара за 
предстоящата реконструнция 
на културния дом в Димитров 
град, Тъй като тези средства 
няма да достигнат за комплек 
тната реконструкция по почин 
на обществено-политическите 
организации в града беше раз 
движена инициатива за събира 
не на допълнителни средства. 
Тази инициатива срещна пълно 
разбирателство в Димитровград 
сните основни организации на 
сдружения труд, които за цел 
та отделиха нъм 350 хиляди 
динара.

струнцията) и като намерна 
сцена за изпълняване на оп
ределени сценични произведе 
ния. Също тава тук биха се 
организирала литературни вече 
ри, изпълнения на камерни нон 
церти сериозна музика, органи 
зиранв на художествени изло 
жби и прочие.

СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ЛОША ОЦЕНКА ЗА ДВЕ САМОУПРАВИТЕЛНИ ОБЩНОСТИ
Делегатите на трите съвета 

на Общинсната скупщина в 
Босилеград 
неотдавна съвместна сесия, с 
особено внимание разгледаха 
отчетите за работа на самоу 
правителните общности на ин 
тересите в общината през ми
налата година. Това е и разби
раемо с оглед на конституцио
нното значение на общностите 
на интересите за задоволяване 
на поотделните и общи инте
реси на трудещите се и граж 
даните. За изпълняване на за 
дачите общностите на интере 
сите с около 15 милиона дина 
ра. Това са почти с 50 на сто 
по- големи средства от сред
ствата на общинския бюджет.

Изназванията на дегелатите 
посочиха, че самоуправителни 
те общности на интересите до 
еега са направили много по- 
малко от очанваното и възмо 
жното. Конституционното им 
преустройство, което бавно се 
провежда, все още не дава 
видими резултати. Съществу
ват тенденции общностите на 
интересите да се превърщат в 
(институции, ноито да прибират 
и разпределят средствата. То
ва е съществена разлина от 
основната им задача: да бъдат 
място, нъдето гражданите и 
трудещите се посредством сво 
ите делегати ще се договарят

Съществува опасност получе 
ните от Републинансната об
щност по физическа култура 
средства да останат неизполз
вани.

Доста бавно приключва изграж 
дането на Дома на нултурата 
в Босилеград, което трябва да 
бъде главна грижа на самоу- 
правителната общност по нул- 
тура.

Изхождайки от тези и други 
слабости, делегатите на Общи 
нената снупщина не дадоха по 
ложителна оценка на отчетите 
на самоуправителните общно
сти за основно образование и 
възпитание и за физичесна кул 
тура.

Конституционното преуст 
ройство, което при само 
управителните общности 
на нитересите все още 
не е приключило, е една 
от причините за прояве
ните слабости

на проведената
Естествено, че досегашната 

акция по събиране на сред
ства за реконструкция на нул 
турния дом, даде добри резул 
тати главно зарад всестранното 
ангажиране на най-номпетвн- 
тните обществено-нултурни фа
ктори в общината. Със събра 
ните средства следва обаче да 

реконструкцията, 
тъй като строителния период 
за тази година изтича, а и

за разрешаване на редица ак 
туални жизнени въпроси. Ето 
защо бе измазано мнението, 
че делегациите на самоуправи 
телните общности на интереси 
те не проявяват достатъчна ак 
тивност, а като последица на 
това липсва необходимата град 
ивност в работата на енупщини 
те им.

В изказванията на делегати 
те бе изтъннато, че самоуправи 
телната общност за основно 
образование и възпитание ча 
етично изпълнява своите за
дачи. Почти половината учени
ци в общината не получават 
топла занусна. Четири подведо 
мствени училищни сгради са 
пред рухване, а няма нонкрет 
ни инициативи за изграждане 
то на нови.

В тази година, ноято е провъ 
згласена за година на физичес 
ната нултура, съответната об- 
щинена общност досега е пре 
дприела твърде малко анции.

се отпочне

Съместното обезпечаване на 
около един милион динара за 
ренонструнцията на културния 
дом е съвсем реална предпо
ставка окончателно да се раз 
реши този с години наред ви
сящ и отлаган проблем. Както 
се изтъква, особено остър е 
проблемът и необходимостта 
от ренонструнцията на малката 
зала. В нея главно до неотда 
вна се провеждаха заседания, 
събрания и други прояви, в 
които броят на участниците 
достига до стотина души. За
рад дотраялата дървена ме
ждуетажна нанструкция пона
стоящем тя е негодна за упо 
треба.

всяно отлагане поскъпва строи 
телните работи.

Ст. Н.

С цел ефинасно и начествено 
проявенитеда се отстранят 

недостатъци, бе оформена три 
члена комисия, която подроб
но ще изучи състоянието в те 
зи общности. След това ще се 
проведе съвместна сесия на 
Съвета на сдружения труд на 
Общинската снупщина с деле 
гатите на скупщините им, на 
ноято ще се вземат решения 
за по-наттаъшната работа на те 
зи общности — бе занлючено 
на съвместната сесия на Об
щинската скупщина в Босиле
град.

Малката зала, според замие 
постановчицилите на някои 

в семодейния театър, с успех 
може да се ползва (след рвнонВ. В.
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ПРИ БРИГАДИРИТЕ В ЗАБЪРДИЕ

ДЕТО ИЕ МОГАТ МАШИНИТЕ - МОГАТ БРИГАДИРИТЕ...За младежта - обучения 

по военни знания
В Радейна в 

сградата на учи
лището се нами
ра бригадирския 
стан на тазгоди
шната младежка 
трудова 
„Димитровград 
77” под назва
ние
динство". 
втората
работят 42 брига 
дири
школци, работни 
ци, ученици, гра
дска младеж. По
среща ни приве
тлив изглед на 
самия стан и мно 
гобройни лозун
ги, изписани с 
прости слова, но 
отразяващи енту 
сиазма на мла
дите.

Осведомиха ни, че брига
дата е на работа между Пър 
топопинци и Бребевница. За
варихме бригадирите на за
служена почивка около о- 
бед. в местността „Велино 
бранище" край Пъртопопни- 
ци. Комендантът на бригада
та Тошко МАРКОВ ни пос
реща с „Добре дошли” и 
веднага ни осведоми за ре
зултатите:

*ша Милош Капларович (Загреб), 
Мирко Колар (Сисак)...

Също и за най-младите — 
пионерите в бригадата бяха 
изказани думи на похвала: 
Сима Илиев, Димитър Став- 
ров, Йордан Димитров, Но- 
вица Георгиев, Емина Мила
нова, успешно се справят с 
всяка възложена задача. Те 
с гордост ще могат да ка
жат, че през лятото са из
вършили полезна работа.

И докато на групички бри 
гадирите почиват, бързаме 
да узнаем какви резултати 
постига втората смяна.
^ Но бригадирите, както по
бързаха да ни кажат някол
ко девойки, не са тук само 
да работят.

— В нашата бригада ви
наги е весело. Редовно орга
низираме танцови забави и 
бригадирски увеселения, ус
тройваме^ срещи с младежи
те от Забърдие, а младежи
те от Радейна — общо 36 ду 
ши ни гостуваха на обекта 
и заедно работихме — прик
лючи се Боса Маноилова 
към разговора.

Почивката изтече и брига
дирите отново се захванаха 
с работа. По ентусиазма и 
по горещия 
започнаха 
волята и бликащата радост 
от успешно изпълнената за
дача — личи, че бригадири
те наистина живеят 
ценно и пълноценно творят.

Напускаме строежа е чув 
ството, че младите от Дими
тровград (като част от об- 
щоюгославското бригадирс
ко движение) са намерили 
правилния път как най-доб
ре да оползотворят своята 
младост и как утре със за
конна гордост ще могат да 
кажат, че са вложили труд 
в основите на социалистиче
ско строителство в Димит
ровградска община.

V

акция
В село Звонци, през 

половина на юли, се проведо 
ха военни обучения за 
щата се младеж, родена 
1960 и 1961 година от общи
ните Бабушница и Димитров
град. В течение на 20 
дежите от тази две общини 
бяха на лагер 
казарма в това село.

Целта на обученията беше 
запознаване на младежта с ле 
ко оръжие, с нянои теми от 
областта на цивилната защита, 
международната политика на 
нашата страна, местоположени 
ето и значението и на Балкана 
и в света.

С младежите, разделени в 
зводове, работиха запасни во
енни старшини от двете общи 
ни.

Освен практическите обуче 
ния и сказки от областта на 
всенародната отбрана и остана

втората лите области бяха прожектира 
ни и филми с тази

За отбелязване 
на сто младежта е 
отличен успех, а общия успех 
на обученията е оценен с мно 
го добър.

Освен за извънучилищните 
военни обучения през лятото- 
то бяха проведени и за сту 
дентите от първи курс, от 
Димитровградска община. Те
зи обучения се провеждат ве
че втора година в Центъра за 
военни обучения за учащата 
се младеж в Неготин. Младеж 
та от Димитровград и тази го 
дина показа твърде добър ус
пех, а седем души се изтъкна 
ха с особени знания, за кое
то трима получиха значки, а 
четирима грамоти.

тематика, 
о, че над 30 

показала

„Братство-е- 
Във

неуча-
през

смяна

Шдни мла- средно-
в някогашната

■рр1
^, о

шш
■Л.

шш.■>-;М
Младежката бригада от Димитровград

разнообразна: тук младият 
лекар Димитър Иванов, ин
женера Цветко Иванов, ра
ботничката Олгица Иванова 
(„Цяло семейство Иванови” 
— пошегува се един брига
дир), ученика Митко Алек- 
сов, средношколката Боса 
Маноилова. .. Бригадата е 
разделена в две чети с ко
мандирите: Младен Найде
нов и Драган Алексов.

— Искам специално да 
подчертая помощта, която 
ни оказват граничарите — 
добави комендантът на бри
гадата. — Забележете, че ве
че няколко пъти от десет 
до петнадесет войници на 
на най-трудните места ни 
помагат.

Забележихме и имената 
на някои: Анда Богданович 
(Шибеник), Исмет Шаля 
(Прищина), Риза Сикри (Ка 
кань), Миладин Саич (Лиг),

А. Д.

МЛАДИ БРИГАДИСТЙ УРЕЖДАТ 

ВЛАСИНА
темп, с който 

да работят по

В чест на юбилеите на дру
гаря Тито, младежка трудова 
бригада от Сурдулица, съставе 
на от сто младежи и девойки, 
през това лято почиства и уре 
жда младите борови гори край 
Власинското езеро — бъдещия 

• Парк на братството и единство 
то „Йосип Броз Тито”.

Организатор на тази местна 
трудова акция, която през идна 
та година ще прерастне в 
съюзна, бяха обществно-поли

пълно-тическите организации от Сур- 
дулишка община и Власински 
те водоелектричесни централи.

В тази трудова акция сурду- 
лишките бригадири успяха да 
почистят около 150 хектара 
борови гори. Инак те бяха в 
сградата на основното училище 
на Власина рид и имаха добре 
организиран културен и спор
тен живот.

— Прокарахме около един 
километър канали за райо
нния водопровод. Работих
ме на онези участъци, къде- 
то механизацията беше без
помощна.

Втората смяна бригадири 
е интересна по състава си: 
от общо 42 души — 22 са 
девойки и 5 пионери. А и 
„социалната” структура еВ. В. Сг. Н.

СРЕЩИ

»ЗАД НАС ЩЕ ОСТАНЕ ЕДИН НЕЗАБРАВИМ МЕСЕЦ«...
— Когато пристигнах тук не познавах ни

кого, а сега бнх желала трудовата акция да про
дължи още един месец, каза ни Боса Маноилова. 
И миналата година участвувах в трудовата акция 
— „Морава 76". Тогава обикнах този живот — 
разнообразен, жизнерадостен, от полза за нас и 
цялото общество. А всички- ние, и тези които пре
хвърляха нормата, и тези, които постигаха по- 
слаби резултати, на края ще завършим с общ 
успех — отличен. Зад нас ще останат изкопани 
канали и сложени в тях водопроводни тръби 
край селата Бребевница, Пъртопопинци, Радейна 

— в цялото Забърдие. След нас ще остане и 
един незабравим месец на смях и радост, на тан
ци и игри, на нови познанства и прияателства. 
Нещо, което няма да забравим до края на живо
та си. Да кажа и това, че ние укрепвахме и осно
вите ма нашето общество — братството и един
ството.

продължение ма два месеца почти сто 
девойки и младежи от Димитровград
ска община бяха на трудова акция на 
районния водопровод от Пъртопопин
ци до Димитровград. В две смени, от 

15 юни до 15 август, младежта копаеше канали 
за водопроводните тръби, на всички онези места, 
където машините пе можеха да минат.

За Боса Маноилова, ученичка от Куса вра- 
Митко Алексов, ученик от Градини узнахме, 

осъществените резултати са между иай-до-
на и 
че по
брите. В продължение на един месец, „изхвърля
ли” по шест метра кубически земя от каналите, 
а през някои дпи и десет, метра кубически. А то
ва е три пъти повече от предвиденото. Всъщност 
за едии месец те два пъти са изпълнили предви
дената норма, или както популярно се казва пре
изпълнили са нормата за 200 на 100.

— За един ден средно копаех канал в дъл 
жина от 6 метра, широчина от 80 сантиметра и 
дълбок 1,2 метра, а през някои дни дължината 
възлизаше и па 10 метра. Всичко, което изкопаех 
Боса изхвърляше. . . Приятно е да работиш с 
такъв човек, с такава другарка като Маноилова. 
През всички тези дни, когато чувствувах умора 
тя ме насърчваше, даваше кураж да продължим 
с още по силен темп и осъществим най-добри ре
зултати в бригадата.

Беседвахме с удоволствие с Маноилова и 
Алексов, които са осъществили извънредни резул 
тати. Но не само те, а и Цвета Миланова от Дими 
тровград, Петър Таков от Лукавица и други девой
ки и младежи не са изоставали в работата. Или 
както каза другарката Боса накрая резултатът на 
младежката трудова бригада ще се отчете като 
отличен. . .

А. Димитров

СТРАНИЦА 9
БРАТСТВО * 19 АВГУСТ 1977



НА РЕСПИРАТОРНА
ТУБЕРКУЛОЗА И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯВ ЗАВОДА ЗА ЛЕКУВАНЕ НА 

ТА СИСТЕМА В СУРДУЛИЦА
НОВИНИ ОТ СТРОЕЖА НА ПЪТЯ СУНОВО — РАНИТА

СРЕЩУ АСТМАТАПЪТЯТ НЯМА ДА БЪДЕ 

ГОТОВ ЗА 8 СЕПТЕМВРИ С ИГЛА
слециалист-лнеумофтизиович,

лог, тъй нато доста научи от 
д-р Марич.

Този завод е снабден с най- 
модерни електронни апаратури 
и номлютори 
здравословното състояние на 
пациента. Д-р Сърба Алексич, 
р7>новодител на това отделе 
ние, всички астматици лрегле 
жда подробно, а тогава д-р Ма 
рич и д-р Ковачевич предпри
емат лечението.

определени места на 
Тези лени убо

мана в
човешкото тело. 
ждания предизвикват всякакви 
реакции в зависмост от жела
нието на лекаря- Отстраняват 
се болните, правят някои орга 

•] отново да започнат по-до
бре да функционират. Анупунк- 
турата може да замести ане
стезията и при най-тежки опе 
рации. С нея могат да се ле

В ООСТ Завода за ленуване и 
рехабилитация на( болните от 
тубернулоза, професионалните 
и други заболявайия на раопе 
раторната система в Сурдули- 
ца от 15 януари тази година 
се пристъпи нъм лечение на 
астмата и други бронхиентазии 
с прастария китайски начин 
на лечение на много болести 
— акупуштура.

Отсечката на пътя Суново
— Ракита в дължина от 10 
км., която се строи в долината 
на р. Ерма от 14 април т. г. 
няма да бъде готова в срок. 
Първоначалната дата 8 септем 
ври (според „Политика”) и 1 
октомври (според „Братство") 
претърпява нова отсрочна — 
29 ноември. Това бе повод да 
посетим строежа и узнаем но 
вините. Беседвахме с майстор
— ръководителя Драголюб 
Ангелнович:

— В момента работим без 
застой- Имаме всичко необхо 
димо за работа. На помощ се 
притекоха 
предприятие в Ниш — то ра
боти върху пропуските и мини 
рането, и номунално-предприя 
тие „Комуналац" в Бабушница, 
което прекарва нужния матери 
ал на трасето.

— Нашето предприятие (пре 
дприяатието за строеж на пъ 
тища в Ниш) тук има 8 камио 
на, 1 товарител, 1 булдозер, 
3 валяка, 2 вибромакса, 2 но- 
пресора, 2 „Марини"-валяка и 
1 цистерна. Също тук работят 
около 40 работнина. Всичко 
това не е малък потенциал за 
успешно изпълняване на зада 
чата. Все пак нито на 8, нито

но 1 октомври ще предодом 
тази отсечка на употреба. Най- 
вероятно това ще стане за 
Деня на републината — 
ноември —• заяви Д. Ангелно
вич.

29 за изследване

ни
Заинтересувахме се за глав 

ната причина, че строежът за
къснява.

— Дъждовете през април — 
май но първо място спъваха 
строежа. След това се наложи 
да пробиваме ново трасе на 
няколко места високо в бре 
га, на две места трябваше да 
преселим течението на Ерма, 
или пък да строим подпорни 
стени за бъдещия път. Нало 
жи се да срутим две огради 
в Суково, да 
от далекопровода, което дове 
рихме на електростопанското 
предприятие в Пирот. . .

При края на разговора прие 
тигнаха двама представители 
на надзирателния орган от Им 
ститута за пътища — Белград. 
Единият от 
Слободан Митрович ни заяви:

— Тържеството по повод пу 
скането на отсечката от пътя 
Суково — Ракита най-вероятно 
ще се състои за Деня на ре > 
публиката — 29 ноември. . .

утьщр.
А лечението се състои от 

иглоубождане в тялото на 7 — 
10 точки, на т.н. нанали на бе 
лите дробови до 5 сантиметра. 
Тези точки се намират на раз 
лични места по тялото — ръце 
те, гръдния кош и т.н. Иглите 
остават до половин час. Това 
се повтаря от ден на ден, 
според състоянието на болния. 
Това не е класическа болка, а

Водостопанското
изместим част

някакво чудно приятно чув
ство, когато иглата улучи съо 
тветната точка. Болните най- 
често се задържат до 5 седми 
ци, нато средно се провеждат 
от 15 до 20 сеанси с убожда
ния.

инженертях

й
Лечение на астма чрез анупуннтура

Най-грубо казано, анупунту- 
( рата е лечение с убождане на 

Д. С. | особени игли от еластична сто

нуват болести нато мигрена, 
ишиас, паралич и много други. А признания засега идват 

от всички краища на страната. 
Има и благодарствени писма.

За началните опити по при 
лагане на акупунктурата докто 
рите Предраг Марич и Мио- 
драг Здравкович и Бошко Кова 
чевич са написали семинарна 
работа, която ще бъде изнесе 
на на Балканската медицинска 
седмица, която ще се проведе 
през септември в Белград под 
покровителството на президен 
та Тито.

В завода за лекуване на ту 
беркулоза на белите дробове 
и други заболявания на бели
те дробове за 7 месеци от 
астма са се лекували 230 бол
ни. И резултатът е повече от 
задоволителен. Само в 15 
сто тя не е помогнала, до ос
вен астма пациентите са боле 
дували и от други болести.,

Инак акупунктурата изпълня 
ва д-р Предраг Марич, специа- 
лист-неуролсихиатър от Власо- 
тинце, който е бил 4 месеца на 
специализация в Китай. От не
отдавна с анупуннтура започна 
да лекува и д-р Бошко Коваче

В СЕЛАТА РАДИЧЕВЦИ И МЛЕКОМИНЦИ

До октомври нови мостове
на

20, а широк 3 метра, а в Млеко 
минци със съща широчина и 
дължина 23 метра.

Очаква се, че до началото 
на октомври и двата моста още 
бъдат готови, което ще бъде 
от голямо значение за подо
брение на пътно-транспортни
те връзки с посочените села.

В. В.

Преди година и половина 
ООСТ „Услуга” в Босилеград 
започна строежа на два моста 
на река Драговищица в селата 
Радичевци и Млекоминци. Оба 
че, след полагане на бетонни
те стълбове, набуялите води 
на реката ги събориха и изгра 
ждането на мостовете спря. По 
такъв. начин жителите от тези

села останаха не само без но
ви, но- и без старите моствове, 
които предварително бяха сру 
тени.

Сега от Общинсния номуна- 
лен фонд са отделени допълни 
телно средства от 200 хиляди 
динара, за да продължи изгра 
ждането на мостовете. Мостът 
в с. Радичевци ще бъде дълъг Сърболюб МИКИЧ

Елин Пелин По слVчай 100-гоаини от ->ожаението на автооа
През май беше. Гостувах няколно дена у 

чичови. Неговият Митно е колното мене и ние 
сме не само братовчеди, но и добри приятели. 
Той ме покани да направим няколко излета в 
онолностите на тяхното село. Там имаше краси
ви местности, пълноводни реки с близки изво
ри. Имаше зелени живописни долини, стари бу
кови гори и една интересна дълбока пещера. 
Добре, но като пристигнах в село, заваляха 
дъждове и цели три-четири дена не можахме 
никъде да излезем. Ние с Митко се мръщехме 
и ядосвахме, но селяните бяха доволни от тия 
валежи и с радост назваха: „Да повали, да по
вали още някой и друг ден”.

Но хубавият, славният май си знаеше ра
ботата. Да пои хубаво земята той, разпръсна об
лаците, разчисти небето и цялата земя светна 
от радост под хубавото слънце. Освежи се при
родата и за един ден всичко се обнови.

Една утрин чичо Никола — бащата на Ми- 
— ни събра рано-рано и рече:
— Ставайте, деца! Искам да направим днес 

хубава разходка.
Ние се развикахме радостно и рипнахме

ЕДНА РАЗХОДКА ци се обаждаха. Навлязохме в нея по един тесен 
коларсни път, дълбоко изкопан от коли и порои- 
На една мална полянка, до норените на стар 
дъб, извираше малко изворче.

— Тука ще обядваме — рече чичо Нико
ла и избра едно отседно тихо място, далечно 
от кладенчето.

Извадихме храната: сирене, пресен чес
нов лук и едно варено пиленце. Постлахме 
чиста понривчица и насядахме наоколо. Бяхме 
доста огладнели и ние с Митко лапахме бързо- 
бързо.

чевите лъчи. Пеперуди се гонеха във въздуха. 
Всичко това ни оживи, упои и развесели. Ружа 
тичаше като обезумяла из нивите, но чичо Ни- 
нола я винна, върза я със синджирчето и я по
веде.

една

— Не бива да тича из нивите 
той- — Не чувате ли колко пъдпъдъци се оба
ждат. И яребица изхвърнна. Не трябва 
шим 
вече

каза
— Няма що да бързате, деца. Спокойно... 

Сдъвнвайте добре краната, не гълтайте цели за- 
лци.да пла-

птичките. Сега някои от тях мътят, а други 
отглеждат малки. Затова занонът забранява 

ловуването през пролетните и летни месеци.
Спуснахме се по една тясна пътека към 

реката. Тя течеше бистра, пълноводна. Някъде 
бързаше, нянъе правеше дълбоки спокойни ви
рове, над които свеждаха нлони върбите и 
шаците, които гъсто покриваха бреговете.

— Туна да починем — рече чичо Никола 
и свали раницата на сянка под една голяма 
върба. Отвърза и Ружа. Тя радостно почна да 
тича покрай реката и да гони подплашените жа
би, които бяха излезли да се попенат. Чичо Ни- 
нола извади от раницата една мрежа.

— Да хванем малко реба — рече спокой
но той и тръгна покрай реката. Той хвърли ня- 
колно пъти мрежата и при всяно хвърляне из
важдаше по нянолко рибни.

Но той не ги събираше, а отново ги хвъ
рляше в реката.

— А бе, чичо, защо ги хвърляш? Дай ги 
на нас! — примолихме се ние с Митко.

Не наза тежно той- — Аз опитвам 
дали има риба в рената. Миналата година няма
ше. Пущам ги, защото през тоя сезон и рибата 
е забранена. Сега тя си хвърля хайвера и излю- 
пените рибки са много мални. Чак през юли е 
разрешено. Сега е позволено ловенето 
въдица. Но въдица нямам.

Той стана и отиде нъм кладенчето да на
лее манерната с вода. В това време нещо за
шумя през песъчливата трева нъм нас. Донато 
видим канво става, един голям смок 
бързина оттам и залъкатуши право през нашата 
трапеза, разпръсна лунови стрънчета, преметна 
солницата, избяга и се завря в коренището на 
една стара шипка до гъстата търница. Ружа 
скочи към него но се уплаши и застана като 
скована. Ние с Митно не успяхме да бягаме и 
припискахме уплашени. Чичо Никола който 
отдалечко случката

изпълзя с
тно

еле-

веднага.
— Ама за цял ден! — рече чичо Нинола.

Това ни зарадва още повече. Закусихме 
набързо. Чичо натъпка раницата с храна и взе 
пушката. Той бе ловец.

— Ама на лов ли ще ходим? — попитах 
аз с вълнение.

— То лов няма да правим, че през тоя 
сезон ловът е забранен. Но ако падне пред 
очите ни някой хищнин, ще му гръмнем. Ще 
оземам и Ружа да се поразходи.

Ружа беше нучето му. Хубаво, умно и кра
сиво животно, цялата бяла. Само на челото си

видя
каза:

— Не се бойте, деца! Смокът 
и не напада. Той не е 
полезен, защото изтребва

чнахмеВЪпаз™™ °Т Т°Ва Рядк0 Събитие, ние по
чнахме разговори за смонове и змии и
Никола ни разправи интересни работи.

Отведнъж наблизо в гората се чу особен 
шум и нещо тежко падна там, като че някой 
хвърли камък. Надигнахме се да видим В гъс-
ТЗНа УтЖокАяе„бНеШе' а ПОред ная подхвръкваше търкаляше някаква птица 

— Чакайте, деца, стойте

има" малкГтя ИМа- Наблиз° гнездо и сигурно 
жаизаля I? ~ Маиката' се Уплашила от Ру-
гнездото и хитпо вни“анието й. скочила е от 
гнездото и хитро ое търналя и поестоувя на
врага на дГеЪчноа Г Да я ™отвлеч
ТвГисоаноД иГи я гони™ °Т ГНеЗД0Т0- П°Сле *ар™ 

Това, което

не хапе 
отровен. Той даже е 

мишките.

чичо

имаше едно нръгло жълто летно.
Слънцето току-що беше се подало под 

баирите, когато ние излязохме от селото. Вре
мето бе чудесно. Небето сияеше, окъпаната земя 
цъфтеше от щастие. Нейната животворяща си
ла бе бликнала във всичката си пълнота.

Навлязохме в един път през ниви и лива
ди. Житата бяха пуснали вече високи стебла и 
млади нласове леко тръпнеха над тях. По лива
дите бяха нацъфтели пъстри диви цветя. Пчели 
ранобудни жеркаха като златни иокри през слън-

и се

на местата. То-

само с

Ние стояхме доста време оноло реката, 
а към обед поехме през едно малко мостче нъм 
гората. Тя цялата бе кипнала в зелена преснота. 
Разни птици летяха към нея. Гълъби видях тоя ден, никога нямаи гургули- да забравя.
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но би било тези средства да 
обезпечи Общността по фи
зическа култура в община
та. По една или друга при
чина, за сега тя не финанси
ра провеждането на тур
нира.

Остава открит въпроса: 
как занапред да се обезпе
чат средства, така че 
веждането на турнира да 
не се довежда под въпроси
телна. На мнение сме, че 
Общинската общност на ин
тересите по физическа кул
тура тоя турнир трябва да 
внесе в годишните си плано
ве и да обезпечава необхо
димите средства. Тук могат 
и следва да помогнат и ор
ганизациите

про-

МАС6В0СТ И КАЧЕСТВЕН ФУТБОЛ Средствата тази година се 
набираха от самите участни
ци: всеки отбор за участие 
в турнира заплати по 200 
динара. Сравнително доста 
средства бяха везети от про 
дажба на билети, организи
ране на танцови забави, 
помощта, която им оказват 
отделни организации на сдру 
жения труд: „Васил Иванов 
— Циле”, „Услуга”, Против- 
пожарната служба, Цен
търът за култура... Тук след 
ва да се отбележи, че и 
Съюзът на социалистическа- 
което спаси турнира от про 
вал. Наистина организато
рите (турнирът се провеж
да в организацията на мест
ния клуб на студентите, но 
всъщност цялата работа е 
легнала върху плещите на 
няколко ентузиасти — бив
ши спортисти) изтъкват и 
та младеж дейно се включ-

★ На тазгодишния турнир участвуваха 
25 отбора с около 300 футболисти

място и купа и кристална 
ваза опечели отбора на 
„Югопетрол” (Димитров
град, второ място, купа и 
пепелник от кристал, отбо
ра „Любиша Шнайдер” от 
Чиниглавци, а трето място, 
купа и малка кристална ва
за „Йолина момчетия” от 
Строшена чешма. За най-до
бър гол-майстор бе провъз
гласен Драган Йоцич от от
бора на „Любиша Шнайдер”, 
за най-добър вратар Кирил 
Ставров от отбора на „Юго
петрол”, а най-красив гол 
вкара Драган Йоцич. На тях 
бяха връчени купи и съот
ветни подаръци. Също така 
на всички отбори-участници 
в турнира бяха дадени бла
годарствени грамоти.

на сдружения 
труд, както и останалите ор 
ганизации, тъй като 
мирът си завоюва почтено 
място и авторитет сред спор 
тната общественост на гра
да. Не без значение би било

От 24 до 31 юли в Димит
ровград се състоя традаци- 
онния турнир по малък фут- 
оол „Александър Пейчев — 
Аца . 
леен

Безспорно е, че турнирът 
по малък футбол „Алексан
дър Пейчев — Аца" 
ложи в Димитровград като 
масова изява на спортното 
поле, и то в летните месеци, 
когато останалия живот по- 

Организиран 
начела,

тур-
се иа-

Тазгодишният 
турнир

юби-
десети

привлече изключително 
го, и участници, и зрители. 
Състезаваха се 25 отбора с 
общо около 300 футболисти, 
а средно мачовете наблюда
ваха от 500 до 600 любите-

и поемането на покровител
ство над турнира от някоя 
организация. Но тоя покро
вител ще трябва да се по
търси още сега, а не в наве 
черието на самия 
когато фактически 
се намират на годишни от
пуски. Именнб за това та
зи спортна манифестация 
не бива да се отмине тихо
мълком.

мно
чти заглъхне.
върху самодейни 
той придобива особено зна
чение. По масовост на учас
тниците и спортуващите, ка
кто и по броя на посетители на малкия футбол, 

общо над 3000 души.
турнир,
всички

или
лите, заема едно от челните 
места в спортния живот на 
града.

Борбата за най-високо 
сиране и тази година бе до
ста остра, но в рамките на 
спортменството, което 
даде особена окраска и еже 
дневно привличаше 
бройни посетители. Първото

кла

Но този турнир открива 
и цялата безпомощност на 
организаторите му да обез
печат трайни средства за ор 
ганизмрането му. Най-логич-

при-
ва в организирането на тур
нира. Ст. Н.много-

ПРЕД НОВОТО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО.
Въз основа на Правилника за хода при обнародване на 

конкурс и Правилника за единните и по-конкретни критерии за на
биране на стипендианти
СКУПЩИНАТА НА ТИТОВИЯ ФОНД НА СР СЪРБИЯ ЗА СТИПЕН- 

ДИРАНЕ НА МЛАДИ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЧЕСКИ ДЕЦА

обнародва

Подготовката на 

Асен Балкански“99КОНКУРС ПРЕЗ МИНАЛОТО футбол 
първенство „Асен Балкан 
” другаря Еленко ВИДА-

Спортният център е реги
стриран, имаме към 40 спор 
тисти (според критериите на 
МФС член на лигата може 
да бъде онзи отбор, имащ 
„А” и „Б” състави). Нашата 
цел е от почти от последно 
място в зоналната група до 
края на сегашното първенст 
во да станел! първенци, а 
след това да станем члено
ве на Сръбската лига. Усло
вия за работа имаме извън
редни
треньорът Е. Виданович.

но
ски
НОВИЧ, да ни каже за се
гашната подготовка.ЗА ИЗБИРАНЕ НА 500 СТИПЕНДИАНТИ НА ТИТОВИЯ ФОНД В 

СР СЪРБИЯ БЕЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ АВТОНОМНИ ОБЛАСТИ,
И ТО ЗА: — Онова, което беше не

достиг през миналато пър- 
венство: игрище, а оттам 
воля, ентусиазъм, свои зри
тели и желание за победа — 
сега имаме. Затова може да 
кажем, че 5 септември, ко
гато започват състезанията, 
посрещаме подготвени. Още 
повече, че редовно тренира
ме — три пъти в седмицата.

а) млади работници на школу 
ване, специализация, доквалифика-

ходното школуване) за младите ра 
ботници да бъде над 3, за полувис
шите школи и факултетите над 7, 
за ученици над 3,80, за студентите 
7,80);

ция в средните, полувисшите и ви
сшите училища, факултети и дру
ги възпитателно-образователни ин-

заключи накрая

ституции.
б) деца на работници, учени

ци на средните училища и студен
ти на факултетите, полувисшите и 
висшите училища и академии.

Стипендиите се дават за уче
бната 1977/78 година за редовни 
форми на образование.

— да нямат достатъчно матери 
ални възможности за по-нататъш
но школуване;

— да притежават съответните 
морално-политически достойнства.

Доказателства за изпълнява
не на условията на конкурса мла
дите работници и работническите 
деца — ученици и студенти — по
твърждават с попълване на отдел
ни образци.

С образците кандидатите пода 
ват и удостоверение за имовното 
състояние, което издава органа на 
управлението по приходите при 
общинската скупщина.

Молбите и образците с доказа
телствата за посочените условия 

конкурса младите работници и 
работническите деца — ученици и 
студенти — подават до 30 септем
ври 1977 година, дата, до която кон 
курсът е открит, до Скупщината 
па Титовия фонд иа СР Сърбия 
чрез Съвета на Титовия фонд в об
щината, където могат да се поду, 
чат образци и по-подробни сведе
ния за конкурса.

Некомплектувани документи 
няма да се взимат за разглеждане.

Д. С.

БОСИЛЕГРАД

Унищожаване на дивите
— млади работници, работе

щи в непосредственото производ
ство и в другите организации на 
сдружения труд, ако се намират 
на същи работни места, които

от 30 години и

овине
В борбата срещу дивите сви 

не, които нанасят сериозни ще 
ти на земеделските производи 
тели в Босилеградска община, 
ловджийското дружество „Со 

" от Босилеград превзима 
сериозни мерни. Оформени са 
НЯКОЛКО ловджиски групи, ко
ито имат за задача да изби 
ват дивите свине. Също тана 
са прибавени и две специални 
ловджийски кучета, които да

«с разоткриват и преседават то 
зи дивеч.не

са по-възрастни
най-малко 2 години трудов Очаква се, че след тези ме

роприятия сравнително ще се 
намали броя на дивите свине в 
Босилеградска община, които 
от ден на ден нанасят все по- 
големи щети на имуществото 
на земеделците.

имат
стаж, предимно в своите организа
ции на сдружения труд,

кол

— деца на работници, чиито 
родители работят в иепосредстве- 

производство или в другите 
организации на сдружения труд, 

намират на същите работни

и а в. в.ното

ако се
места, както и деца иа пенсионери 

са били в непо- Започна изграждането на спортния 

център в Босилеград
и инвалиди, които 
средственото производство.

Младите работници, учениците 
и студентите трябва да 
ват следните условия:

— да са показали изключите
лен успех и прилежност в работа
та и ученето (успехът им в пред-

изпълня-
поправено футболното игрище 
и ще отпочне изграждането 
на плувен басейн.

Изграждането на спортно-ре 
креационния център в Босиле
град, който ще се строи ета
пно, е доверено на ООСТ „Мо 
рава", която работи в състав 
на белградското строително 
предприятие „Хидротехника".

В. В.

Неотдавна в Босилеград запо 
чна изграждането на спортно- 
рекреационния център, нойто 
ще се простира на площ 
около две хиляди квадратни 
метра. Със средства, обезпече 

от Републиканската общно
ст по физическа нултура 
други източници, ще бъдат по
строени игрища за ръчна

баскетбол, волейбол и те- 
Същевременно ще бъде

от

Съветът на Титовия фонд
димитрСо'Сдс„агаСоб°щаинаа “ризоТаГ “си..... ученици, млади ра-

Я^цГГсТде" конкурират за стипендии иа Титовия фонд праз 
учебната 1077/78 година. Ноннурс.т е отирит /ю 30. IX. 1977 годи

За по-подробни сведения отнасяйте се до Съвета на съюза

НИ
И ОТ

топ
на,

синдикатите в Димитровград. ние.на
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Дойдо при сват Гогу оди Строшену че 
шму на госйе. Я и не знайем кикво празну- 
йе, ама беше ми пратил абър:Мапчо да дой
деш да се провеселнмо. А щом йе работа за 
госйе — два пути не требе да ме окаю.

Постегну се и етети ме около ручък 
при сват Гогу. Сват Гота ме пригърну, ама 
видим я нещо Кисело, Кисело. . . УшКпм се- 

домо, износи он бъклицу с реКийу, ама нещо 
се върполш, не га сдържа на йедио место.

Я нали съм си йел од кокушку иогу, 
че га питуйем — не могу да издържим:

— Бре свате, пита га я — гледам те 
имаш некнкъв зор, сватаници смо, кажи ми 
може я и да -помогнем.

— Бре Манчо, залетел съм доста, ама 
работата йе теквая, не йе за казуваше. По- 
голем резилък чини ми се нема. . .

— Твой ли йе резилъкът, свате, или на 
друЬи? Ако йе твой, че зажмим на йедно 
око. . .

ХУМОРЕСКА

ДНЕВНИК
Стъмни ми се!
Събота: — Сирене, сирене, искате ли 

да си купите сирене? — проточва се нас
тоятелен глас и му събужда.

От слънцето нито следа. Ставам и и 
побелявам също като сиренето. Препра
щам я до съседите и отново лягам. Уж 
заспивам

Сряда: Първият комшия ме събужда 
в четири сутринта. Търси лопата. Копае ка 
нал в гаража си. Гласно изругавам лопатата 
(в себе си и комшията). Днес е първият 
ден от годишната ми почивна. Жената се 
събужда, изтрива сънливите си очи и из 
ползва качеството ми на ранобуден мъж, 
та заръчва: да измета двора, нахраня ко
кошките, да ходя на воденица, да купя 
хляб, да козирувам на млякото да про
ври. . .

I, но някак си изпокъсано, като 
Сънувам сирене като Влашка лла-кредит.

нина. . . Събуждам се и на пръсти излизам 
да не събудя жената. Излизам в двора. 
Там се съзира третият комшия.

— Много хубаво, че си подранил — 
провиква се — я ела че да ми помогнеш... 
нали си на почевка и без това друга рабо
та си нямаш. . .

Лримъчнява ми, но преглъщам и се 
отправям към двора на третия комшия-

Неделя: Тревожно извънява телефон
ът. Спешно трбва да отида при един при
ятел. Изливал плоча на новата 
Майсторите дошли, пък 
проста работна ръка. . . Да съм си поне
съл и лопата, че той нямал за всички.

Грабвам лопатата и си говоря нещо

Прекрасно начало на моята почивка!
Четвъртък: Едно куче ме събужда в 

пет сутринта. Наругавам целия му кучеш
ки род. Сетне се разкайвам — отде гор
кото знае, че съм на почевка. Хвърлям 
поглед към току-що излизащото слънце 
и отново ме обзема чувството на почивка 
и поной- Кучето отново се обади. Изру
гах повторно — гласно. Жената се събу
жда. Отново трйбва да се заема с къщни- 
те работи. . .

Петък: Събужда ме баса на моя вто
рия съсед: леля му е тежко болна — да 
я закарам в съседния град. Приятел е и 
моли — как да му откажа. Изкарвам ко
лата от гаража и докъде моторът загря
вам на очите ми се лепва една хубава 
просъница. Но болната идва с пъшнане, 
охкане. . . А в съседния град щом видя 
виртините, каза:

си къща- 
не му достига— Море Манчо, не йе мой. Резилъкът 

йе на царибродскуту вурню, демек на леба- 
рйете. . .

наум. . .
Понеделник: Идва служителя и ме ви

ка веднага да отидам в канцеларията. Бил 
съм член на номисията за почивка 
дих на работниците, пък нямат кворум. . .

Тук пренъсвам дневника! Наистина се 
нуждая от почивна.

— Е що свате, не месе ли убав леб?
месе убав леб, 

ама не месе колко требе — искарайу йедну 
две вурнйе и после затворе. . . А нали Ца

риброд се напълни с народ — нема леб. И 
я сабале закъсне да си узнем леб и съга 

останумо без леб. . .
— Нищо свате, нищо, нека омеси по- 

гачу бабата. . .
— Ма отиде свате она йоще около 

ручък, па Ьу нема. Вурняцийете щом свърше 
леб иду за Пирот и оттам докаруйу. Само из
гледа съга им се йе покварил камионът, па 
ви йоще нема. . .

Я се съви ко пет паре у цеп, помисли, 
помисли, па реко, по-добре да прегълнем, да 
не казуйем каменичКсте бруЬе: там знайу и 
да се степайу. Задружната вурня и там не 
искарйу доста леб, та народ прави опашВе.

Не сака да му казуйем оти се надам 
дека некой че се сети да дърпне коцабаший- 
те не за опашЬете, а за ушите.

— Море не йе това и от-

„Я. поспри, казват че 
днес ще има разпродажба на хубави ки- 
лими". . .

Момчило АНДРЕЕВИЧ

I

Манча

— Иване, събуди се, нося ти решение за почивка. . .
Каринатура: М. Андреевич
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