
Йз речта на др. Тито Т. Ужирев Никола Любичич, Милош 
Минич, Петър Стамболич, 
Арагослав Маркович, Марко 
Никезич, генерал Мирко Йо- 
ванович и други високи ръ
ководители от република Съ
рбия.

На площада президентът 
Тито и върховен комендант 
на въоръжените сили напра
ви преглед на построените 
части от териториалната от
брана и първобойцитс от то
зи край.

Митинга бе открит от Се
кретаря на Общинския коми 
тет на Съюза «а ‘ комунисти
те на Титово Ужице Сретен 
Йованович. След това бурно 
поздравен от 50 хиляди граж 
дани на Ужице и околните 
места президентът Тито бла
годари за приветственото сле 
во и величественото посре
щане като изрази радостта 
си. че отново е между бой
ците и гражданите от рево
люционно Ужице.

В ЕДИНСТВОТО Е НАШАТА ОПОРА
ЦЕ ПРЕЛ НА 8 МАИ в ТИТОВО УЖИ

На тържествено украсения 
със знамена цветя и лозунги, 
президентът Тито пристигна 
точно в 10 часа и 30 минути 
придружаван от съпругата 
си Йованка Броз, Джемал 
Биедич, Миялко Тодорович

РАЗВИТИЕ.
(НА 3 СТР.)

ЕрштВо Междуградско младежко 

сътрудничество
Неотдавна в Димитров

град сс водиха разговори ме 
жду председателите на ОК 
на Съюза на младежта <на 
Смедерево, Ковии, В. Плана 
Ниш и Димитровград. Сре
щата бе организирана по и- 
нициатива на председателя 
на Съюза на младежта от 
Димитровград Симеон Кос
тов.

вено по-сериозно сътруднмче 
ство. В това отношение тря
бва взаимно да си гостуват 
културно - художествените 

дружества на тези общини, 
а също да се провеждат и 
спортни състезания. Освен 
това се реши постотоянно да 
сс обменя опит в координи
ране на по-нататъшната двй- 
ност на младежката органи
зация.

На края бе решено да се 
оформи една обща бригада 
за „Ниш 72.“

** ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКДТЙ народност в са»р Югославия •

12 МАЙ 1972 * БРОЙ 550 * ГОДИНА XIV * ЦЕНА 50 ПАРИ
Разговорът се води във 

връзка с по-нататъшното съ
трудничество помежду мла
дежките организации в посо 
чените общини. На разгово
ра се реши да бъде осъщест-В този брой: А. А-

ЩЕ СЕ СТРОИОбществена
хроника:
А тия що са 
далеко?

АСФАЛТОВО ШОСЕ 
ДИМИТРОВГРАД — ВИСОК

Осван средствата, конта и- 
ма фонда, изграждането ща 
кредитира и строиталиота 
предприятие „Градня“ с 150 
хиляди динара, а също ща са 
търсят и банкови кредити.

На заседанието са също 
реши да се направи 10-годи
шен план за изграждана на 
шосета до всички насалаии 
места в общината.

На 5 май в Димитровград 
се проведе разширено засе
дание на Управителния от
бор на фонда за пътища. Ре
шено е да започне строеж 
на пътя Димитровград — Ви 
сок. Шосето ще строи „Град
ня". То ще бъде готово до 
1 юли.

Разходите поемат пътното 
предприятие от Ниш и Общи 
нската скупщина в Димитро 
вград.

Стр. 4

Димитров
градската 

гимназия пред 
реверификация

Стр. 9

А. А

Босилеград

ОЩЕ 15 КМ АСФАЛТОВ ПЪТ
Тази година ще бъдат застроени 15 километра 

асфалтов път от Власнна към Босилеград. Това е по
чти два пъти повече в сравнение с миналата годи
на. Именно такова решение, с което се ускорява из
граждането на пътя към Босилеград е взето от стра
на на Съвета за пътшца в Ниш.

Върху реализирането на това решение усилено 
работи пътното предприятие Ниш — клон Враня. На 
пътя между село Божнца и „стара граница“ се на
мират повече работници и механизация. В момента 
те работят върху разширяването на пътното трасе.

Освен изграждането на пътя, това лято на Брес- 
1шчка река, край Босилеград пътното предприятие 
ща строи мост в дължина от 26 метра, за който ще 
бъдат изразходвани 600.000 динара.

Същевременно тези дни ще бъде завършен ■ но- 
мост при село Бистър. Неговата дължина е око

ло 26 метра, а стойността му възлиза на 450.000 дм- 
иара.

Електрифи
кацията във 

Висок — Поста
вени първите 

стълбове
Стр. 5

Наскоро:
Достатъчно

учебници
Стр.

пия

В. В.

9 В Босилеград

НАСКОРО - АВТОМАТИЧНА ЦЕНТРАЛА

ТОК И В ПЕИНА И ДЕБЕЛИ ДЕЛ зван единствено посре
дством телефонната це 
играла във Враня.

Апаратите на новата 
толефонна централа, 

конто коствата над 3. 
милиона нови динара 
вечо се монтират в ед
но от помещенията на 
пощата в Босилеград. 
Доколкото не се закъс
нее с монтирането, но
вата телефонна цантра 
ла ще бъде пусната в 
експлоатация май - къс 
но след два масеца»

След два меоеца и 
Босилеград ще получи 
автоматична телефошю 
централа, с която ще 
бъде един от последни
те общински центрове 
който що получи така
ва централа.

В случая, с получава 
пето на новата центра- 
ща що нма дванадесет 
толефощш изхода в 

сравнение със сегаш- 
ла, боснлеградската по 
пия едни, който • пол-

че слсдНай-важното е,
5—6 години откак са се елек 
трифицирали едната част от 
селата иа Клисурския район 
отново се предприемат сери
озни акции за окончателно™ 
електрифициране на Клисур 
ския район. Успехите ще^за-

иолитнчес- 
и местни-

•миза на 10.000 динара. Насе
лението от махалите с уча
ствувало във финансиране™ 
из обекта с 50%, а Об/цип 
ската скупщина в Сурмм- 
1Ш е дала останалите 50»/о.

Сега се изгражда електри
ческа мрежа и за махалите 
Савина и Гад-сина. ^

Тазгодишният Първи май 
населението от махалите По
йна и Дебели дел в Клисур- 
ския район чествуваха много 
гю-тържествено отколкото 

предишните години. На ха 
април бе приета електричес
ката мрежа от трафопоста в 
Клисура-център до спомена
тите махали, както и из ма
халите. Радостта бе неописуе

Стойността ма иовоизграде
електрическа мрежа въ

от локалнотовисят
пие, обществено - 
китс организации 
те общности в района.

й са 
Обекта ще фина 
50:50°/» местното 

ОС в Сурдули-

жлапето 
800 динара, 
псират пак 
население и М. В.ма.
ца.ната



кооперацията. Стигнахме дотам, че започнахме да кооперации интеграцията постигнахме. Си-АИте и
разтуряме и онова, к о цените в коопера-стемата «е е крива за формира ^ * подобни разми.

шТеиия КИРИЛ МИТОВ от Мъзгош предава със следните

Димитровград
„Сточар“ получи 
първомайска награда И частните 

производители 

искат да
самоуправляват

думи:
— Само производителите не са включени в самоупра

влението и всяко определя цените според техните нроиз-

ВЕА Затааряйки очи пред този факт - не с в интерес на 
кооперацията, нито на производителите, пито спомага ико 

омическото укрепване на общината, нейното самоупра- 
вителио конституиране, пито е в интерес на сфикасиосгга 
и мобилността на обществсио-политическитс сили и Съю
за на комунистите.

Във всички тези размишления и проверка на досегаш 
лия опит би било добре ако се отговори на въпроса: дали 
кооперацията и частните производители съставят интерес
на общност? Ако състават, тогава как самоуправително да 
се конституират и съгласуват общите им интереси с цел 
да се засили сътрудничеството, което е основа за подо
брение на селскостопанското производство, т. е., как да 
се интензивират ония отрасли, които дават наи-добри ре
зултати в димитровградското поднебие.

Ние от село имаме интерес да се намерят такива мер
ки които да ни помогнат да станем стокови производи
тели, да произвеждаме за пазара. И още един въпрос: 
къде тогава виждаме и схващаме частния производител 
като самоуправител? А по един или друг начин, налага се 

осигурят самоуправителни позиции и за производи-

Данило Кнсжсвич, предсе
дател на Стопанската кама
ра в Ниш, на 28 април тър
жествено връчи първомай
ска
признание на 
камара в Ниш на трудови 
организации, постигнали за
видни успехи в стопанство
то през миналата година.

Между 28 трудови органи
зации от Нишкия регион, ко 
иго са получили дипломи и 
парични награди, 
ната първомайска награда 
получи и земеделската коо
перация „Сточар“ от Димит
ровград.

Земеделската 
„Сточар“ през 1968 година е 
работила със загуба от 600 
хиляди динари, но в течение 
на миналите години те са 
предприели мерки и са успе 
ли да компенсират тия загу
би, така че 1971 годи 
операция „Сточар“ представ
лява година на делови успе- 

• хи. През 1971 година планът 
е преизпъл-

награда, традизионно 
Стопанската

тазгодиш-

В твърденията, конто сс появиха на априлското съве
щание по селско стопанство в Димитровград „. 
всичко са виновни обективните обстоятелства; че ако вси
чко беше в ред и кооперацията би се поправила има мпо- 
го истина Това впрочем никой и не порицава, нито пък 
някой има намерение да твърди обратното.

Обаче ПЕТЪР ГИГОВ, млад производител от Скърве- 
ница, сто как вижда нещата:

— Някога имахме специалисти, които ни учеха какво 
да работим. Сега хората от кооперацията виждаме

.. че закооперация

да сс
телите на село.

Кооператорите във „Видлич” — а те 
— не са избягали в заслон. За подоорсние на произво-

отношения те нямат

на за ко са около 150 ду-
и как
само по време на изкупуване. ши

сили в кооперацията, когато си позволиха да изиграят до
верието на частните производители.

Може ли вече да се говори за отдавна започнатото 
установяване на кооперативни съвети и съорания на 
оператори, които да водят политиката на сътрудничество
то, да разделят риска и общите средства и пазарните трай 
сакции. Може ли по такъв начин да се даде възможност 
на производителя да има увид и как се пласират произ
веденията му? Тъкмо тоя минимум изисква най-много и 
тук именно е най-болната точка.

КОСТАДИН СТАНКОВ от с. Мъзгош казва:
продават агнетата. Да

на кооперацията 
нен с 13°/о. Личните доходи 
са увеличени с 29% а фондо
вете с 146%. Акумулативно- 
стта е увеличена с 119%, а 
индексът на увеличаване на 
техническата оборуденост из 
нася 164%. Те са осъществи
ли приход от 20.000.000 дина
ри, а доходът също е увели
чен с 47%, Печалбата в 1971 
година в сравнение с 1970 го 
дина е увеличена с 89%.

— Трябва да знаем по колко се 
зная колко лш остава на мене. а колко взима коопераци
ята. Само ако са ни чисти сметките, можем да говорим 
за доверие в кооперацията. Иначе — няма доверие... Ко
гато ни вземат и ние се оплакваме, те казват, че не е вяр-

ко-но като че ли ние сме деца.
В тези размишления сложи кол и секретаря на Общии 

ския комитет на СКС в Димитровград Райко Зарков. Той 
~ изказа боязън съвещанието да не приеме предпоставката, 

•. според която всички трудности идват следствие иеразре- 
' шените системни въпроси. „Но има явления, изтъкна Зар
ков, ,за които системата не е от никакво влияние... Гол- 
ямб е' недоволството и несъгласието между произволите-А. А; 1 М. Б.

гп!

ТитоИстината за
Московска „Правда“ даде 

голям публицитет на темата 
на Велко Влахович, членът 
на Всеславянския комитет 
под заглавие „Четвърта годи 
на на героичната борба на 
югославските народи“ в коя
то според писането на вест
ника е казано следното в 
броя от 18 юли 1944 година.

„Четири години вече юго
славските народи водят ге
роична борба против немско 
-фашистките завоеватели за 
свое национално освобожде
ние. След като през април 
1941 година окупираха стра
ната, хитлеристите се опита
ха да използват природните 
богатства и населението на 
Югославия за да го изпол
зват за целите на войната, 
която води хитлеристка Тор- 
мания.

тервю от Маршал Тито“ в 
което се казва:

Тези дни имах честта да 
се срещна и разговарям с 
маршал Тито. В тази кратка 
статия не мога да дам пор
трета на този извънреден чо
век. Всичко, което мога да 
направя е да скицирам на
шата среща и онова, което 
той искаше да каже.

Маршала намерих в мал
ка дървена колиба всред пла 
нината. Навсякъде около го
ри с тесни пътеки през жъл
ти поля с царевица.

Адютанти се намират на 
постове при входа в колиба
та, в която временно се на
мира Върховния щаб. Те из
насят бързи писма и безшум 
но изчезват.

ше край масата и неговите 
хитри очи прострелят всеко- 
го. който влезне в стаята.

Бях при Маршала по вре
ме на вечеря. Там бяха няко 
лко офицера от щаба; разго 
варяхме за всичко. Денят, ка 
кто беше през последните се 
дмици, донесе хубави нови
ни за боевете...

Йосип
Броз
ТитоСледващия ден Маршалът 

даде интервю. В отговорите 
на моите въпроси той посо
чи няколко момента от сво
ето детство и младост. Той 
е роден в малко хърватско 
село, в бедно семейство. И- 
мал е трима братя, от които 
двама, Стйепан и Алойз сега 
се борят с партизаните.

Когато бил малък баща му 
го дал да учи занаят в един 
ресторант. Три месеца по- 
късно той избягал от ресто
ранта и започнал

кой е неговия най-тежък и 
най-лек ден през изтеклите 
три години.

решим: или да се прехвър
лим през планината в Босна 
или през реката в Санджак. 
Реших да преминем реката, 
защото германците в 
направление бяха по-слаби. 
За да осигурим успех на пла 
на, послужих се с измама. 
За изненада, на нашите хора 
дадох нареждане всички мо 
стове на Неретва да се раз
рушат, а един отряд от на
шите части да върши напа
дение към Босна. Бойците нц 
падаха и започнаха да напре 
дват. Германците изтеглиха 
своите сили от реката, за да 
се съсредоточат за . нападе
ние: Точно това и очаквах. 
Дадох нареждане да се по
строи нов мост през реката 
и ранените бяха прехвърле
ни в Санджак.

„Добре — каза той след из 
вестно размишление. — Мо
же би това е един ден за два 
та случая. Това беше по вре
ме на четвъртата офанзива 
при Неретва. Бяхме в плани
ните, обкържени от всички 
страни от германците и Не
ретва пред нас. Мостовете 
на Неретва бяха все 
наши ръце. С нас бяха 4 000 
ранени, които исках да спа
сим на всяка цена. Борбата 
за долината продължи през 
целия ден. Ако 
бяха навлезли в

Докато говори, лицето на 
Маршала се разведрява с ус
мивка. От неговите замисле
ни очи личи доброта. В съ-^а шлосерски занаят, който го 

| интересувал още от млади- 
|ни. След това заминал за Заг 
*реб, където също така бил 
железарски работник. През 
1913 бил приет в австрийска
та армия.

„За щастие — спомня си 
Маршала — в армията полу
чих неочаквано отличие. Бях 
добър фехтовчик и -на едно 
съревнование спечелих втора 

! награда.
„На съревнование на пол

ка?“
„Не. на националното 

внование

товаНо вече два месеца след оку 
пацията на страната хитлери 
стите бяха принудени отно
во да започнат военни дей
ствия на територията на Ю- 
гославия — срещу многочис- 
лените-партизански отряди 
на югославските патриоти, а 
по-късно — срещу Ютослав- 

начело

да учи

щото време почувствувах, че. 
неговите. сини очи могат да' 
станат остри, ако някой ^о 
ядоса. Неговото лице е при
ятно, с остро изразено мъже 
ство на човек, който е пре
живял много. Сребристите 
коси обкържават широкото 
му чело.

Мебелировката е твърде 
скромна, каквито сам видял 
в щабовете на Червената ар
мия в периода на бързите о- 
фанзиви: маса, столици, кар 
ти. Една работа, която отли
чаваше тази стая от остана
лите е присъствието на куче
то, той навсякъде придружа
ваше Маршала. „Тигър“ седе

още в
ската народна армия, 
с маршал Тито“.

В статията се посочват най 
-важните действия в Югосла 
вия „за общите цели на въо
ръжените сили на обедине
ните народи за пълно унищо 
жение на хитлеристка Гер
мания“.

германците 
долината 

всички ранени щяха да бъ
дат загубени.

съре
на цяла Австрия“, 

насмея се той отново, видно 
доволен, че се подсетил 
малко известни епизоди 
своя живот. Това

Чакайки на вести за бор
бите, цяла нощ прекарах раз 
хождайки ое по щаба в мал
ката воденица. На тая нощ 
се дължи явяването на бели
те косми.

През октомври седмично
то съветско списание „Совйет 
вор“, излизащо на английски 
език, в броя си .от 19 октом
ври помести статия на изве
стния съветски писател и пу
блицист Константин Симо- 
нов под. заглавие: „Взех ин-

Ако тази нощ беше най- 
страшна. в момента когато 
видях, че и последния ранен 
мина Неретва беше «ай-щаст 
ливия момент за който си 
спомням.“

на
от

показва, 
че в него е текла войнишка 
кръв.

Преди да напусна Марша
ла, помолих го да ми каже

На сутринта получих съоб 
щение, че още задържаме ге 
рманцитс. Сега трябваше да

Б. Николов
КРАЙ
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ИЗ РЕЧТА НА ДР. ТИТО В Т. УЖИЦЕ година ни донесе охрабрява- 
щи резултати. Производство 
то расте, подобряват се отно
шенията в разпределението. 
Особено искам да подчертая 
резултатите във външнотърго 
вския обмен. За първите че
тири месеца износът се уве
личи с 25 процента, докато 
вносът се намали с 15 проце 
нта. През последните десет 
месеца имаме положителен 
платежен баланс.

След като говори за иконо 
мическите проблеми у нас и 
по-специално за политиката 
на цените, за единния югос
лавски пазар и планирането, 
другарят Тито каза:

„Утре се навършват 27 го
дини от историческата побе
да на свободолюбивите и де
мократически народи надфа 
шизма. След големи страда
ния и изпитания, народите 
от целия свят посрещнаха 
деня на победата с радост и 
облекчение. Вярваха, че су
ровите поуки от Втората свс 
товна война са толкова сил
ни, и че принципите на не
зависимостта, равноправието 
и миролюбивото сътрудниче
ство ще станат трайна осно
ва на отношенията между 
народите и държавите. Но 
въпреки всички положител
ни промени, останаха много 
причини за неспокойство. В 
течение на един дълъг след- 

беше

Необвързаните страни, ко
ито и досега даваха крупен 
принос в борбата за запазва 
пето на мира в света, за не
зависимост и равноправни 
отношения между народите, 
ще трябва още повече да ан
гажират силите си в това 
направление.

Нашата външна политика 
и активността на междунаро 
дната сцена, произлизат от 
същността на нашата рево
люция и от нашето социали
стическо битие. Това правим 
и затова, защото знаем, че 
без мир и без международно 
сътрудничество, не можем 
да бъдем сигурни за собстве 
мата си сигурност и проспе
ритет. От това произлиза, че 
политиката на необвързване 
е наша трайна ориентация. 
Тя не е' израз на някакви на
ши тактически моментални 
нужди. Международното по
ложение на Югославия, въп
реки сложните международ
ни обстоятелства в света, е 
добро. Това е резултат и на
шата решимост да защища
ваме своята независимост и 
самостоятелен път на разви
тие. Нашите граници са мир
ни и открити. С всички съ
седни страни имаме добри 
отношения и все повече по
добряваме полезното сътруд
ничество. Добри и приятел
ски отношения и сътрудни
чество Югославия има с по- 
вечето страни в света. Ис
кам накрая да кажа, че ня
кои реакционни кръгове в 
света разпространяват слухо 
ве, или за промяна на наша
та политика или за разпада
нето на Югославия, а може 
би утре ще измислят нещо 
трето. Обаче с тях са и ония, 
които през 1941 година тук 
и в други наши краища пре
дадоха своята страна. На 
тях очигледно пречи социали 
етическа, независима Югос
лавия нейното международ
но положение и престиж. Но 
техните сметки са ялови. На
шата сила е в нашето един
ство, в решимостта на наши 
те трудещи се да изграждат 
самоуправителна система, са 
моуправнтелен социализъм и 
в тяхната готовност по цена
та и на най-големи жертви 
винаги да защищават придо
бивките на нашата револю
ция“, каза накрая президен
тът Тито.

В ЕДИНСТВОТО Е 

НАШАТА ОПОРА
(ОТ 1 СТР.)

Президентът Тито 
пред говори за 
на революцията като напом
ни че са изминали тридесет 
години от започването на ос- 
вооодителната борба против 
германския фашизъм, който 
тогава бе пробил цяла Евро
па. През 1941 година, подчер
та той, битките 
ските акции в западна Сър
бия, особено, тук, в Ужице 
и в цялата страна означава
ха първи схватки с числено 
и технически по-силния 
— и то не само с фашисткия 
окупатор, но и с техните слу 
ги льотичевци, недичевци, 
дражевисти и други, 
беше начало на

Другарят Тито се спря вър 
ху развитието на революцион 
ното движение в Сърбия ка
то подчерта значението 
революционните кадри, кои
то даде Ужишко. Той каза, 
че се спира върху това рево
люционно минало за да под
чертае ролята на комунисти
ческата партия и революцио
нните сили в Сърбия, конто 
през първите години участву 
ваха с 51 отряд и една бри
гада с около 27 хиляди бой-

ми за нас от други, но и ние 
трябваме да говориме не 
.мо за слабостите, но и за ре
зултатите; защото тия резул
тати са постигнати с потта и 
мазолите на нашите трудещи 
сс и ние сме длъжни да го
ворим за тия постижения за 
да потикнем хората към но
ви успехи.

По-нататък президентът Ти 
то говори за политическите 
промени в политиката и ико 
помнческата система у нас с 
цел още повече да укрепне 
нашето самоуправително со
циалистическо общество. 

При това той изтъкна значе
нието на извършените и пре
дстоящите конституционни 
промени.

Спирайки се върху ролята 
па Сърбия в междунационал 
нпте отношения, той каза, че 
комунистите в Сърбия са на
правили много за осигурява
не на национално равнопра
вие в Републиката, а с това 
п за развитието на братство
то и единството в цяла Юго
славия. Но на този път и в 
Сърбия съществуват сили, ко 
ито не се примиряват с на
ционалното равноправие. И- 
мам предвид преди всичко я- 
вленията на великосръбски 
хегемонизъм, на унитаристи- 
ческите сили и явленията на 
подценяване на национализ
ма в редовете на всички на
родности. Има достатъчно 
примери каза той, които го
ворят за това, че опасността 
от великосръбския шовини
зъм не бива да се подценя
ва. Под неговото знаме се 
мобилизират най-реакциои- 
ни сили. В това хоро са се 
хванали и всички останали 
врагове ма самоуправлението 
— и по такъв начин заедно 
се намериха четници, иеоин- 
формбировци и разбитите 
па четвъртия пленум сили.

Когато става дума за ико
номическото положение у 
пас, подчерта по-нататък дру 
гаря Тито, началото на тази

най-на- са-
значението

на

и партизан

ин.
Говорейки за 

на Югославия в следвоенни
те години, той изтъкна, че 
нейния напредък се 
ма всяка крачка, 
страна каза той, в сравне
ние с останалите страни, пра 
вп гигантски крачки. № 
това малко говориме, малко 
пишеме. Защо това е така? 
От една страна това е резул
тат на нашата недостатъчна 
склоност към хвалби, което 
води към подценяване на по
стиженията. Но целия свят 
вижда нашите успехи. Изве
стно. е че ние сме една от 
страните, които най-бързо се 
развиват. Мисля, че е добре 
да чуем такива похвални ду-

враг развитието

вижда
НашатаТова

великата е- 
попея на нашата освободите
лна война, каза Тито като 
подчерта, че тук Хитлер е 
доживял първите неочаквани 
поражения. Пред 
щурм се изправи силата и 
елана на една 
плод на революционните и 
свободолюбиви

ю за
военен период светът 
под натиска на студената во 
йна, чиито последици и ден 
днешен се чувствуват. В све
та останаха да егзистират съ

неговия

революция.

традиции на 
нашите народи начело с Ю- 
гославската комунистическа

противленията срещу демо
кратизация на международ
ните отношения, както и на
стоя ванията на реакционни
те сили със сила да запазят 
иди да възвърнат загубените 
си позиции като заплашваха 
независимостта и свободното 
развитие на отделни страни. 
И все докато продължава та
кава практика, светът няма 
да бъде пощаден от кризи и 
конфликти, пито ще се стиг
не до стабилизация в между
народните отношения, 
че осъществяването на стре
межите на народите към сво 
бода и независимост, към 
равноправни отношения е 
исторически неминуем про
цес, той може да бъде осуе
тяван и забавям, което за съ
жаление сс и случва, но ни
кой мс може да го спре.

партия, която имаше не само 
ясно освободителни, 
класови цели.

но и

ДОГОВОР ЗА 

АКЦИИ
НЕОТДАВНА НА ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО 

ОК на СКС Оба-се състоя по инициатива на 
съвещание с ръководители на партийни

те организации в Сурдулишка комуна. В съвс 
щанието участвлваха членовете на ОК на СКС 
в Сурдулица и членът на Секретариата на ЦК 
на СКС — Охран Невзати. Целта на съвеща
нието бе да се възстанови методологията по ре 

акционните програми в СК.ализирането на
Бяха изнесени 4 доклада. За методологията 

в реализирането на задачите СК в селските 
организации изнесе доклад ГРАДИМИ1 ни 
КОЛИЧ в стопанските трудови организации 
— ДЖОКА СТОЯНОВИЧ, председател на Об- 
щинския съвет на профсъюзите, а в извънсто 
паските организации — ВИДОСАВ ДИМИ 
ТРИЕВИЧ, член на ОК на СКС " “'1рг?та.р,,'!а 
ОС Четвърти яДоклад изнесе МИЛОЬ АНД- 
ЖЕЛКОВИЧ член на политическия актив при 
ОК на СКС и той се отнася ше за задачите на 
членовете на СК в борбата срещу неприятел
ската деятелност.

След като изслушаха
твуващите на съвещанието се разделиха в Ф" 
разделиха в три работни групи: за село, м 
и предприятия и други организации Групи с 
най-напред у точниха въпросите, върху които 
да се води разискване. Така напр : групата за 
село о^исква върху подготовските и устрои- 
вш.етоР пГзаЙдания на местните организации 
и клоновете на СК, идейно-политическата ра
бота °на члеиоството, организационните въп

азЬсЖййЖ
и отношениет™ на “местните организации 
СК към трудовите организации на село в к >- 

съществуват организации на СК.
След разискванията отново прел всички 

присъстващи на съвещанието председатели
те на работните групи предложиха заклгаче

а от време
и ОК на СКС И Общинската коиферен 

СКС трябва да правят анализи за про-

докладитс присъс*

иа

иго нс

на

на време 
ция на 
вежда него па задачите. М. Величков
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Димитровград Обществена хроника

Голям отзив на нръводаритвли А тия, що са далено?
Заводът за трансфузия на 

кръв в Ниш, на 25, 26, и 27 
април т.г. проведе акция за 
събиране на кръв в Димит
ровград.

В акцията, която бе подгот 
вена въз основа на договора, 
който сключиха Заводът за 
трансфузия на' кръв от Ниш 
и Общинската скутпцина в 
Димитровград, взеха участие 
работници почти от всички 
предприятия в града. Броят 
на кръводарители изнася 
251, а особено се изтъкнаха 
работниците от фабрика „Ти 
гър“-клон Димитровград, от 
които 133 лица дадоха кръв 
и работниците на конфек
ция „Свобода“ с 45 кръвода
рители.

С оглед на важността и ху- 
маността на тази акция, го
ворихме с д-р Сретен Павло 
вич, доцент на Медицинския 
факултет в Ниш и директор 
на Завода за трансфузия на 
кръв, с желание да ни изне
се своите впечатления от та
зи акция. Д-р Павлович меж
ду другото каза:

— Ние, които работим в 
тая служба, до сега не сме 
имали възможност да прове
дем акция в място, където с

ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО в Димитровградско 
проблеми за разрешаването. Ето обаче 

когато вече се поста-си има много
още един, който възниква сега,
вят селските мрежи. п„,я.га

какво ла се прави с стопаните на къ 
когато воденето на ток до 

скъпо?
Именно —

щи, коигО са отдалечени, 
тях иска доста стълбове и жица и е

Засега ни е известен един случай в Пьртопопин 
цн. Къщата на един стопанин, който участвува в еле
ктрификацията от първия ден, е поотдалечена

близо 400 метра. Ако се пуснат стълбове до- 
той, трябва още цял милион

от

селото
там, за да има ток и 
стари динара.

А кой да го осигури?
Стопанинът сам не може да събере толкова

много е за една глава.
Селяните от Пъртопопинци също не са съгласни 

по десет-двайсет хиляди стари динара 
електрифициране. Малко семейства са.

ду младите кръводарители 
пс е малък.

Убеден съм, чс в СР Сър
бия няма да има място, къде 
то процентуалио повече 
има кръводарители отколко- 
то в Димитровград.

На края от името па Заво
да бих искал да заблагодаря 
ма хората от организацията 
па Червения кръст в Димит
ровград, конто оказаха всс- 
сърдна помощ при провежда 
ме па акцията.

да плащат още 
па неговото
около 3540, а селската мрежа е доста дълга и ще ги 
струва близо по 130 хиляди стари динара, без тази 
допълнителна линия.

Въпросът, като се гледа от страна на човещина
та, иска разрешение. Ток трябва и на този стопанин, 
още повече, че е давал пари за електропровода и е 
предложил пари за селската мрежа, но селото не 
му ги приело, за да не му води ток до къщи.

Справедливостта изисква да се направи нещо. 
Струва ни се, че решението лежи във фонда за 
ктрификация на общината. Може би този фонд тр
ябва да помогне за солидарността ето как:

На села които са повече разстлани, а имат мал
ко семейства, да се помогне малко в поставянето на 
селска мрежа, за да могат всички хора да получат

такъв ентусиазъм взеха уча
стие в организирането и про 
веждаисто на акцията обще
ствено
цн, ръководителите на трудо 
впте организации п учрежде 
пия н т.н. Най-голямо впечат 
ление ми остави това, че ме
жду кръводарителите иа вси 
чкн предприятия и учрежде
ния бяха и техните директо
ри. Също съм нмпрссиони- 
ран от факта, че има много 
хора, конто са многократно 
дали кръв, а и отзивът меж-

политическнте деи- щс

еле-

А. Д.

Из дейността на профсъюзите в Босилеград
ТОК.Интеграцията - неотложна задача Иначе нечовешко ще е да лишиш някой от ток, 
защото е далече, когато е участвувал във всички 
давания и акции токът да стигне в селото.

Членовете на Общинската 
конференция на синдикатите 
в Босилеград обсъдиха дело
вото и финансово положение

М. Н. Нейковвътрешния контрол в трудо
вите организации, за да се 
премахнат явяващите се зло 
употреби, нарушения и сто
пански криминали.

На заседанието се заклю
чи на Общинската скупщи
на да се предложи да прове 
де Закона за национализация 
на помещенията, които се 
дават под наем, а отделно 
частните помещения, които 
се ползват за търговски ло
кали. Само в Босилеград та
кива помещения има над 40.

От трудовите организации 
се търси да съгласуват сво
ите нормативни акти с кон
ституционните амандмани.

В. В.

на стопанските организации 
в кохмуната. Заключи се те
зи въпроси да разгледа и ка
марата на трудовите общно
сти на Общинската скупщи- СЕМИНАР ЗА ЗАПАСНИ 

ВОЕННИ СТАРЕЙШИНИМладежта и общо
народната отбрана

на.
На заседанието се предло

жи от стопанската камара в 
Лесковац веднага да се пои
ска да достави елаборат за 
интеграция на стопанските 
организации в босилеградска 
та община. Със залагане и 
инициатива на синдикатите 
веднага след това ще се при 
стъпи към конкретно реали
зиране на тази акция.

По-специално Общинска
та конференция на синдика
тите се залага да се засили

На 6. май настоящата година в залата на пожарникар 
скня дом в Сурдулица бе организиран семинар за старе- 
йшинп от запаса в Сурдулишка община.

За значението, ролята и задачите на Съюза на запас
ните военни старейшини говори ГРАДИМИР НИКОЛИЧ. 
член на ОК-а на СКС в Сурдулица.

Покрай това бяха изслушани и докладите: „Чуждестра
нни армии и блокова политика“ и „Обществено* неравен
ство в социализма,” върху които се води и разискване.

Семинарът беше успешен.

В Димитровград неотдавна 
се проведе заседание на меж 
дуобщинската конференция 
на Съюза на младежта от 
Нишки регион. Бяха разгле
дани задачите на Съюза на 
младежта в общонародната 
отбрана. Покрай членовете 
на междуобщинската конфе
ренция на Съюза на младеж 
та на заседанието присъству 
ваха началниците от поделе
нията за народна отбрана от 
Ниш, Пирот, Алексинац, Со- 
кобаня, Б. Паланка, Долевац, 
Димитровград и др. Участие 
в конференцията взеха пред
ставители от Съюза на извид 
ниците и представители на 
офицерите от запаса.

На конференцията бе фор 
мирана комисия, която да из 
готви план за реализация на 
заключенията във всички ОК 
на СМ.

Встъпителна реч изнесе Си 
меон Костов, председател на 
междуобщинската конферен
ция на Съюза на младежта. 
Той между другото, каза:

— Организацията на Съю
за на младежта от Нишки 
регион, която е възпитана в 
духа на социалистическия па 
триотизъм и братството и е- 
динството на всички народи 
и народности в СВРЮ, все
кидневно се подготвя да за
щищава и защити свободата, 
независимостта, суверените
та и цялата териториална об
щност на Югославия.

След това той изтъкна не
обходимостта организацията 
и органите на Съюза на мла
дежта от тоя регион и ната
тък с пълна отговорност да 
се отнасят към всички въпро 
си, които се касаят до реали
зацията на плановете по об
щонародна отбрана.

М. В.

Срещи и разговори валифицирани работници, не 
квалифицираните да остъпят 
място — на способните.

За тези свои становища на 
шите събеседници ежеднев
но се борят в самоуправител 
ните органи в предприятие-ДВАМАТА ОТ 

»УСЛУГА«
то.

В. Велинов

По-ефикасно
срещу

криминала

В ковашката работилница 
на босилеградска „Услуга“ 
на пришелеца веднага става 
ясно, чс тук парата наисти
на се изкарва с чук и пот. 
Беседвахме с двама работни
ци.

Единият е АСЕН МИТОВ, 
петдесетгодишен висококва
лифициран ковач. Равно три 
десет години той върти чука 
и все още не чувствува умо
ра. Сега той е и ръководител 
на цеха.

Вторият събеседник е МИ- 
АЕ ВАСЕВ, квалифициран 
шлосер. За тоя млад работ
ник ни казаха, че в предпри
ятието бил за пример на тру
долюбие.

Другарят Митов е единст
вения производственик — 
член на новоизбрания състав 
на Общинския комитет на 
СК в Босилеград. Васев е

•!■Г"-' *

I* '-Ся* ’ • I
!■:

Миле Васов
Общинското синдикално 
че в Бабушница разисква за 
появата на криминал в сто
панството в общината, 
вод са лошите явления в коо 
перациите „Единство“ в Ба
бушница и „Ерма“ в Звон-

По този случай бе изтъкна 
то, че е необходима по-ефи
касна и по-строга интервен
ция на иравосъдно - управи
телните органи.

ве-

между малцината работни
ци, членове на СК.

— Отговорни сме за всич
ко, което работим. Отделно 
и за това, че във форумите 
на обществено - политически 
те организации все още най- 
малко има работници.

Как конкретно 
те партийната си дължност?

— Борим се. преди всичко, 
предприятието да не се смя
та за някаква „социала“ __
подслон на онези, които не 
обичат много

ва изключително според ре
зултатите от труда. Впрочее, 
в нашето

По-
предприятие тоя 

въпрос все още се решава на 
заобиколен начин. Има 
кива работници — каза Ва
сев, за които предприятието 
е „държавно“ и затуй не бе
рат грижа за него.

По-специално, двамата при 
мерни работници и комунис 
ти се залагат в предприятие
то им да се увеличи броя на 
квалифицираните и високок-

и та- ци.
изпълнява-

А. Д. труда. Също
М. Б.
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Електрификация

ПОСТАВЕНИ ПЪРВИТЕ СТЪЛБОВЕ
На осми май в с. Горни Кри 
водол тържествено бе озна
менувано започването на ак
цията по електрификация на 
Висок. На тържеството при 
съствуваха представители на 
Общинската скупщина в Ди
митровград, Армията, обще
ствено - политическите орга
низации, членове на комите
та по електрификация и стро 
ителното предприятие „Град- 
ня“.

В тази най-обемна след ос
вобождението във Висока ак 
ция участвува населението, 
подпомогнато от Армията и 
Общинската скупщина в Ди
митровград.
Далекопроводът във Висок 
води от село Моници през 
Видлич. До Горни Криводол 
са изкопани дупки за стъл
бове за ток с високо напре
жение.

ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА ПОМОГНЕМ
Получихме неотдавна писмо от нашия читател 

Свободан Рангелов, настанен в Сараево, в което ни 
пише за електрификацията в Димитровградско и за 
нуждата всички хора от този край, независимо къ
де са# да окажат парична помощ на населението в 
електрифициращите се райони.

Ето какво ни пише този нашенец:

Александър Алексов
за тока 1.000 динара

внесе

Моля ви да публикувате 
тези мои редове във вестни
ка, който ни осведомява за 
живота в нашия край. Все
ки петък с нетърпение го ча

да узнаем какво ново 
и какви акции се пред-

С хората, които електрифицират Висок
каме

НА АРМЕЙЦИТЕ - »ХВАПА« 91 ВСЕ СРЪЦЕ има
приемат да се подобри жи
вотът там.

С особено внимание следи 
на електрификациятатемпа

на селищата в Димитровград 
ско и се радваме на всеки ус 
пех. Обаче ми се струва, че 
новините за електрификаци- 

Така

Целият Висок тези дни е в знака на електрификаци
ята. Изтоварените стълбове, и първите работи на .мрежата 
от Моинци до Г. Криводол дават надежда за бъдещата ра
бота. За първомайските празници мнозина внеочани, ра
ботещи във вътрешността на страната лично се убедиха, 
че работата напредва добре и че и те трябва да се прио
бщят. Дори и ония които с недоверие гледаха към нея — 
се разувериха...

Внасят пари.
По време на първата фаза на електрификацията се сре 

щнахме с организаторите й. Това е геодета МИХАИЛ ВЕЛ 
КОВ от Димитровград, който начерта плана. Велков ни 
каза: „Както виждате, имам счупен крак в една злополука 
и затова имам затруднения при движението. Но, когато 
имам предвид работите, които изпълнявам —
ТРУД”.

Срещнахме и шофьора Лацко. Той прави големи уси
лия да „развезе” стълбовете, въпреки лошите пътища. Той 
ни каза: ,,С риск се промъкваме през Видлич. Но за Ви
сок и такава полезна акция човек трябва да се жертвува. 
Да прави невъзможното.”

Навярно тези хора правят невъзможни работи. Стъл
бовете които имат дължина по 14 м. да се прокарат из 
пътищата на Видлич и от Пирот за Висок е действително 
подвиг.

Но в историята на електрификацията на Висок ще 
бъдат записани подвизите на армейците от подделението 

взводния РАНКО БОСАНАЦ. Покрай наличната помощ 
от 100 000 динара те изкопаха дупките за кратък срок от 
Моинци през каменистия Видлич до Г. Криводол в дължи 
на от 7 776 метра.

Затова всеки височаннн когато говори за помощта 
която дадоха армейците казва от сръце: ХВАЛА НА АР
МЕЙЦИТЕ!

Това не е първи път армейците и населението на Ви
сок съвместно да работят.

ята не са достатъчни.
„Братство“ от но 

мер 532 до 547 винаги имаше 
статии за електрифициране
то, обаче само за Висок 
Забръдието, а за Бурел бя
ха или малко или 
Изключение са номерите 537, 
544 и 545 където има инфор 
мации и е писано за „невлян 
ските лустери“. Просто на 
читателя се струва, че коми
тет по електрификация в бу- 
релски район е задрямал, 
макар че това никак не е за 
вярване.

Да ви пиша за това ме на
сърчи статията в брой 544 на 
вестник Братство, в която ка 
ните работниците да помог- 

своите селяни. Пред
ложението, което давате е 
много на място. Всеки успех 
зависи от добрата организа
ция на работа. Досега е има
ло не едно предложение за 
акции, обаче нито една от 
масовите организации не се 
с наела да ги организира и 
проведе, взимайки акцията 
като своя задача. Мисля, че

например в

и

нямаше.

на

не жаля

С Велков бяха и Евлоги Васов, Аспарух Николов, Ни
кола Геров и Гера Найденов. Те работят от сутрин 
мрак. Работата не спираха дори и когато валеше. Те от
варяха чадъра и продължаваха да ,,търсят местата на 
стълбовете.

До

Веселин ПЕТРОВ

нат на

предложената помощ на се
ляните би трябвало да поеме 
Социалистическият съюз 
общината, защото знам, че 
много подобни акции е орга 
низнрал успешно.

Считам, че всички биха от- 
могнат — н тия които рабо
тят в Димитровград, и тия 
конто са извън общината ни, 
даже и в чужбина — а това 
кликнали на призива да по- 
щс ускори електрифициране
то на нашия край.

Що се касае до помощта 
на нейния председател, счи
там че тази помощ е солид
на, а подкрепата, която дава 
председателят в организира
нето на хората е още по-со-

в

лндна.
И действително би трябва- 

окаже помощ на село да се 
лото, Естествено, първо пред 
иринтията от града би тряб
вало да организират 
колективи, а после да се при 
зоват всички изселници да 
дадат материална помощ на 
хората, конто са се 
йод старост да направят и 
този подвиг.

своите

наели

Ваш читател 
СВОБОДАН РАНГЕЛОВ 

ЮНА/40-Ш Спрпопо
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ОТ БАБУШНИЦА към Звонци от една страна, 
автомобилен път, в зелено напоения 

села, а по вп а дините, 
. Без съм- 

обича

да кажем води 
дъх пролетта са прилегиали 
горички, над тях се зеленеят детелини..

живее своя трудолюбив живот и 
да бъде обработено добре...

НАШ
пение тук 
всяко кътчеРЕПОРТАЖ

и смучат постнитеСгушили се селата в земята 
й сокове. А тя, оскъдна и скъпериичава, ма своите 
деца отнема и последния грам — безгранично жад
на техен пот. И така под този небосвод е изтъкна 
чудна нишка между хората и тяхната земя: колие
то земята с по-скъпсринчава, толкоз повече са били 
прнвързенп нейните хора. Твърдоглави са

свое безнадежие и са се забарнкадиралиСАМО тезп
хора в това
между фатализма да изтраят всичко, което може да 
поднесе човската душа от плещестите великани па 
Черни връх, Руй и Стара планина. Това съдбовно 

историята оше повече с озакопила в 
. Живели са тези хора тежък 

ново, подгонвай-

са им били чисти отза по-добър живот, а главите 
лули мисли. Праискоиския нерв и вековната мъдро
ст ги е научила човек на човек да бъде роднина.

Пресека пе би била Пресека ако с 
се различаваше от другите села от поречието 
|7рма. От всички и по-далечни и по-близки села хо
рата отиват по света да „търсят хляб без мотика". 
Пресека „пе отича“, както метафорично се изказа 
Йордан. На свой начин хората тук се приспособяват 
към новите жизнени стремежи. Отиват и те но 
та, но никога не остават там а се завръщат, Ог 1960 
година печалбарството им с втора професия. По ^зО 
ло 300 души всяка година отиват на печалба. Неот- 
давна четиридесетмииа заминаха за далечна и го
реща Либия с едно силитско предприятие, а двадссе 
типа преди известно време се завърнаха. Там оста
ват най-много половин година и сто ги върнаха се

определение 
своята немпиусмост.. 
живот, търсейки с всеки ден нещо

изминал лен и надявайки се търпеливо, чс 
- ръка сърцето на Дан- 

изведе от безнадеждно-ПРЕСЕКА още нещо нс
кн всеки 
един ден ще се появи на нечия 
ко да освети пътя им да ги

на

то...
От тези иепрозпрпп временни глъбини като де

веторно охо до нас допря името Пресека. Говорят 
днес, че нещо по този исторически път пресекло те
чението на 
сили.НЕ све-

църновръшка река някакви тектопичин

казва Никола— Селото съществува отдавна —
Матспч, внук на някой си известен герой Цвстко 
Матсич, но не е известно първото му название.„ОТИЧА“ — В тези давни времена селото се намирало в 

блата, отвъд реката, добавя Йордан Ми- в селото. Тук орат, косят, а след това отново 
на печалба. Тази земя ги е научила на трудолюбие.. . 
щом дете навърши 14 години — вместо да продъл
жи образованието си — хваща света с баща си...

отиватлатинските
ланов, учителят в Пресека. Но по нищо това село 

интересно. Историческата нужда събрала на то 
зи малък простор хората — и на сърбите и на бъл
гарите било необходимо да живеят един до друг — 
честно миролюбиво, да се препитават от тази пост
на земя. В един смисъл, в това село историята е на
правила илюстрация на хубава хармония на човеш
ки и национални интереси. Може би тъкмо онова, ко 
ето Пресека днес представлява за хората от нашите 

Никола Матеич има свое обяснение за

ис е

И пресечани с широко отворени очи гледат към 
света, но само от своята земя, където уреждат жи
вота по своему. Пресечани доведоха ток преди вси
чки. Малко надежди обаче се полагат за построява
нето на пътя Бабушница—Звонци. Само Ставри Стан 
ков с накарал 40 кубически метра камък. Този път 
събужда нови надежди след премахването на мина 
„Ерма” теснолинейката. Сега пресечани строят учи
лище. След това ще построят асфалтови улици в се
лото. .. Техните очи са приковани към Асеново ка
ле. Очакват да се построи ТВ-предавателя.

Все пак пресечани доказаха нещо — останаха 
верни на своето село и своята земя, а тя е толкова 
несправедлива към тях.

И това желаят да имат по равно и сърби и бъл
гари, а когато се върнат, да затекат асфалтово шо
се...

От заседанието
простори, 
това и казва:на ОС в Сурду-

— Какво да ви кажа? През последната война, 
па и от по-рано, никога между нас не е имало недо
разумения. Живеехме и живеем братски и съсед
ски. Вече не знаеш кой е българин, а кой сърбин.. 
Ето, аз съм български зет...

Отдавна се е женил Никола. Сега е на 74 годи
ни. А колко смесени граждански бракове са склю
чени преди него, а колко ли пък днес? Йордан ми 
каза, че 90 на сто от семействата в Пресека са свър
зани с такива роднински връзки. По тежестта на 
бремето на живота на тази земя са се сдружавали

лица

РАЗГЛЕДАНИ
ГОДИШНИТЕ
БАЛАНСИ

На неотдавнашното 
заседание на ОС в Сур 
дулица се разгледаха 
годишните баланси на 
стопанските и извън- 
стопанските организа
ции за 1971. г., възмож 
ностите за развитието 
на стопанството и об
ществените деятелно
сти през 1972 г. Също 
така отборниците бяха 
запознати и с някои 
проекторешения от об
ластта на социално- 
здравната защита, иму
ществени отношения, 
данъчната политика и 
самооблагането.

Предмет на разисква 
не бяха акционната 
програма за работата 
на ОС и нейните изпъл

М .Б.

Нов орган на самоуправление Съвременно училище
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 

ЗДРАВНИ 0СИГУРАНИЦИ
В Сурдулица вече 15 го

дини съществува средно сел
ско-стопанско училище, един

ствено в страната ни за пла
нинско стопанисване.

За него другаря ТИТО ка
за: — „Добре е че е открито 
такова училище в Сурду ли
ца, защото проблемите 
ерозията и планинското сто
панисване не ще се разреша
ват чрез бюджетиране, а с 
кадри, които ще работят на 
научна основа и ще ангажи
ра г целия народ в планин
ските предели за развитие 
на планинското стопанство“.

Училището е съвременно 
оборудено. Обучението каби 
нетно. Има модерна библио
тека, лаборатория по химия 
и физика, физкултурна зала, 
зала за тържества и култур
но-забавни програми и уче
нически стол.

Учениците се обучават да 
ръкуват със всички возила 
и машини. Имат свой 
бус който редовно се ползва 
за професионални и др. 
скурзии в страната и в чуж
бина. Организира и летува- 
ния на морето.

При училището съществу
ва отдел за техници с клоно
ве: за планинско стопанисва 
не. дървообработваща проми 
шленост и ерозия и мелиора 
чии. Покрай това от учебна
та 1972 73 г. то ще 
дел за квалифицирани работ 
ници със същите специали
сти.

По решение на Скупщина
та на общността на здравни
те осигурени в Пирот на те
риторията на Бабушнишка, 
Димитровградска и Пирот- 
ска община ще бъдат осно
вани общински съвети на 
здравните осигуреници, кои
то да се занимават с въпро
си от непосредствен интерес 
за здравните осигуреници и 
да извършва задължения, оп 
ределени със статута на об
щността на здравните осигу
реници в Пирот.

Съветът в Бабушнишка об 
щина се организира от пред

ставители на профорганиза- 
циите на всички структури и 
го съчиняват 13 членове. Ве- 
чето на синдикатите е деле
гирало от своя страна двама 
работници в това самоупра- 
вително тело, първо от този 
вид в общината.

Това тяло е организирано 
по почин на синдикатите в 
трите общини, съчиняващи 
общността по осигуряването 
зарад по-пълно използване 
на правата по осигуряването.

Босилеград на

СЪВЕЩАНИЕ С 
ИНСПЕКТОРИТЕ

нително - политически 
органи през 1972 г., ин
формацията за работа
та на Медицинския це
нтър в Сурдулица през 
1971 г., информация за 
предприетите преван
тивни мерки срещу е- 
пидемията от едра ша
рка, работата на кому
налното предприятие, 
ветеринарната стан

ция и службата на об
щественото счетовод
ство през 1971 г.

Отборниците дадоха 
съгласие по годишните 
баланси на фондовете 
при ОС за 1971 г. и на 
финансовите им плано 
ве за 1972 г. и проекто
договора за обезпечава 
не средства за работа
та на обществено-поли
тическите организации 
и съгласуване на лич
ните доходи на служа
щите в тези органи и 
организации.

Наскоро председателят на 
босилеградската община, 

Владимир, Стоичков ще уст
рои съвещание с всички об
щински служби по инспек
ция, органите на правосъди
ето и службата на обществе
ния контрол.

На това важно

М. Б.

Милевци съвещание 
ще се настои инспекторските 
служби по-добре да се орга
низират в дейността си, меж 
дусобното сътрудничество и 
да вършат съгласуване 
критериите си при остраня- 
ването на определени явява
щи се отрицателни прояви.

Отделни внимание 
вещанието ще се обърне вър 
ху работата на пазарната и 
санитарната инспекция, как
то и на испектора по 
ходи на данъчната 
на общината. Тези 
ции не само. че имат отдел
но значение, *но досега са и- 
мали и известни опущения в 
работата си.

а в тоЕлектрически ток-със собствени сили
ек-Малкото Босилеградско се 

ло Милевци, със своите 70 
семейства пръснати по баири 
те на Милевска планина, 
след няколко дни ще честву 
ва голяма трудова победа: е- 
лектрифициране «а всички 
домове в селото.

Така Милевци ще бъде ед
но от първите Босилеградски 
села, което е успяло да се 
електрифицира благодаре- 

' ние на ползването на собст
вените си възможности. Още 
от началото на тази акция, 
на населението е било изве

стно, че са финансовите въз
можности на общината за 
помощ ограничени и че за 
това трябва да се надяват в 
собствените си сили. Главен

на

«а съ-
източник на средства и ра
ботна ръка е било местното 
самооблагане.

Акцията вече приключва. 
Остава още по домовете да 
се сложат електромери. След 
като и това бъде завършено, 
с пускането на тока по до
мовете, милевчани ще устро 
ят голямо тържество.

при- 
служба 
инспек-

има и от-

М. Вел.
В. В. В. В. М. В.
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КЛАНИЦАТА
САМОСТОЯТЕЛНА ТРУДОВА ЕДИНИЦА

Имайки в предвид, че жи
вотновъдството е важен зе
меделски отрасъл и като 
кова,
източник на

Службата за изкупване на 
добитъка има за задача 
осигурява суровини за кла
ницата
тък в района и вън от рай
она на общината.

Служба за клане на доби
тъка и обработка на месото 
предназначено за пазара, се 
старае за качествено извърш 
ване на работата си с цел да 
се осигури хигиенично месо 
за потребителието.

Служба по транспорта, ко
ято понастоящем разполага с 
две хладилни коли и един ка 
мион транспортира 
за потреблението.

Всичко това допринесе зна 
чително да сс увеличи обща 
та годишна продукция, а съ-. 
що така и производителност 
та на труда.

ДПта-
представлява главен да изкупва доби-

поминъка на 
населението в общината 
лесно можем да 
какво голямо значение има 
кланицата за неговото разви 
тие. Кланицата, съществува 
над 40 години. До 1944 годи
на, в нея се колеше и обра 
ботваше месо

ни, 
разберем В 1968 година, общата про 

ше на стой поду кцпя възлиза 
ст от четири милиона дина
ри, докато в 1971 година, тя 
нарасна ма 9 милиона дина
ри или повече за два пъти. 
Производствения 
1972 година показва реално 
увеличение на общата проду 
кция на единадесет милиона 
динари, т. е. приблизително 
за четири пъти по голяма про 
дукция от тази в 1968 годи
на. През същото време, бро
ят на работниците в кланица 
та е увеличен два пъти. По
настоящем, броят на работ
ниците е 18.

само за задо
воляване нуждите на града, 
а те бяха твърде малки. След 
1944

•план за

година, нараснаха зна
чително нуждите от качест
вено месо, така, че кланица
та с разполагаемите си обек
ти, не беше в състояние да 
осигури качествено и хигие
нично месо за потребители
те в града и за вътрешния 
пазар. В нея липсваха основ
ните условия които се изис
кват при клането на доби
тъка и обработка на месото, 
така, че Републиканската са 
нитарно-ветеринарна инспек
ция постави въпроса за ней
ното по-нататъшно съществу
ване.

Поради тези причини, през 
1968 година, управителните 
органи на кооперацията нае
дно със съответните специа
листи. обстойно обсъдиха въ
проса и набелязаха меропри
ятия за доизграждане и пъл 
но вътрешно обзавеждане на 
кланицата. За целта, се отпу 
снаха парични средства от 
500.000 динари за ремонт и 
допълнително построяване на 
нужни помещения, с цел да 
се осигурят условия за подо 
брение на технологическия 
процес при клането и обра
ботката на месото. Построе
ни се комори за охлаждане 
на месото, склад за обработ
ка и съхраняване на кожите, 
навеси за послон на добитъ
ка а уреден е и стопанския

месото
Средно през годината се 

заколе следния брой доби
тък:

чки телета с малко живо те
гло а са годни за угояване. 
Тези телета се угояват в обо 
ритс на кооперацията и сет
не колят с живо тегло от 
180 до 200 кгр. По такъв на
чин, миналата година са угое 
ни 130 телета, а в плана за 
тази година е предвидено да 
се угоят 750 телета. По такъв 
начин сс осигурява за паза
ра повече и по-качествено ме

Службата по транспорта, ко 
обща за цялата кооперация 
и тя се старае за навременно 
намиране на пазара за месо- 13.000 броя 

3.000 броя 
3.500 броя 

500 броя 
300 броя

— Агнета 
—• Овци
— Телета
— Говеда
— Свине

Известно е, че в кланицата 
се коле, освен бракувания до 
битьк и добитък който се на 
мира в излишък при част
ните земеделски стопани. В 
кланицата се извършва до 
известна степен и подбор, ка 
то се отлага клането на вси

то.

Кланицата също разполага 
с три магазина за продажба 
на месо, от които, два се на
мират в Димитровград и 
един в Белград.

Тези данни са приблизите
лни. Главен източник за из
купения добитък са частните 
земеделски стопани от райо
нна на общината, с изклю
чение на телетата, които с 
около 70% се изкупуват вън 
от общината.

С оглед на това, че главен 
източник на суровини за кла 
цицата., са предимно частни
те земеделски стопани, ко
операцията, а също така и 
кланицата, отделят специал
но внимание за поддържане 
на добри делови отношения 
с тях. Стремежа е: да се оси 
гурят на стопаните реални 
цени за добитъка, т. е. цени 
каквпто съществуват на паза 
ра. В това отношение са по
стигнати забележителни ре
зултати. Предложеният на 
пазара добитък кооперация
та изкупува. Единични слу
чаи от страна на някои изку 
пчнци на добитък, конто са 
предлагали по по-високи це
пи от цените на пазара, не 
можаха да развалят отноше
нията между кооперацията и 
земеделските стопани.

со.

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ 

ПЛАН ЗА 1972
В района Каменица, овче

то мляко което произвежда 
кооперацията по количество 
надминава това, което се из
купва от земеделските сто
пани.

Произведеният тревен фу
раж и зърнените храни, с 
изключение на пшеницата и 
слънчогледа, служат за пре
храна на добитъка, с който 
разполага кооперацията.

От животновъдството сс 
очаква следното производст
во през 1972 година:

Производственият план на 
кооперацията за 1972 година 
показва увеличение на обща 
та продукция във всички от
расли, в сравнение с изтекли 
те години. Ето някои данни 
за заплануваното производ
ство в по-важните земедел
ски отрасли.

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНЕ 
НИ ХРАНИ

От тези количества мляко, 
се очаква следното произвол 
ство па млечни произведе
ния:двор.

Наред с извършването на 
тези мероприятия, предприе
ти са и мерки за внедряване 
на подходяща организация 
на работата. До 1969 година, 
кланицата с всички свои слу 
жби. беше организационно 
присъединена към общата 
служба на кооперацията. О- 
баче. в 1970 година, по реше
ние на управителните орга
ни на кооперацията, тя стана 
самостоятелна трудова еди
ница. По такъв начин, работ 
ните получиха право, само
стоятелно да създават и раз 
полагат с реализирания от 
тях, доход. В нея съществу
ват следните служби:

— Обща служба;
— Служба за изкупуване 

на добитък;
— Служба за клане на до

битък и обработка на месо;
— Транспортна служба;
— ГТродавница за продаж

ба на месо;
— Служба по търговията.
Задачата на общата служ 

ба е, да осигурява нужните 
хармонична рабо- 

ясички останали служ

660 брояагнета за разплод 
агнета за клане 
овче мляко 
вълна
краве мляко 
угояване I

3.813 „
210.440 кгр. 

9.000 кгр. 
62.000 кгр. 

ма телета 750 броя

53.000 кгр.

143.000 кгр.
11.000 кгр.
34.000 кгр.

кашкавал 
бяло саламур. 
сирене 
масло 
извара

През есента па 1971 и пре
ла 1972 година са за-летта

сети следните площи: Но при всичко това, засега 
съществува един неразрешим 
въпрос — навременно изпла 
щанс на изкупения добитък. 
Условията които действуват 
па пазара, наложиха една не 
желана практика в търгови
ята — търговия на вересия. 
При това положение, коопе
рацията не е в състояние ве 
днага да изплаща, тъй като 
предприятията, които снабд
яваме с месо, плащат със за
къснение над един месец. По 
ради това, кооперацията е ос 
ведомила всички земеделски 
стопани с тези срокове 
плащане. Разбира се. в изкл
ючителни и спешни случаи, 

Надя*

За изпълнение па произвол 
ствсмпя плам, решшощо зна- 

м земеделските
Осъщестявапе па такъв 

обем па производство е въз 
можпо при наличието на по
вишена трудова дисциплина 
и доколкото нс се намесят 
някои причини, които са из
вън силите пи.

3.170 декара 
1.010 декара 
1.360 декара 

90 декара

ПРОИЗВОДСТВО ИЛ ФУ
РАЖ

пшеница
овес
слънчоглед
царевица

чепие имат 
машини. През настоящата го 
дима, щс бъдат включени в 
производството 23 броя трак 

6 комбайна. Поддър-тора и
жансто -на тези и други ма
шини с осигурено чрез доб
ре обзаведем ремонтен цех. К. А.

Кооперацията разполага 
със следните площи за проп 
зводство на фураж:

ливади 4.120 дек.
530 „ 

ливади 1.230 „

тжжяшш*.М ле кои реработва I юто през 
настоящата година заема ва- 

място. Ще сс преработ-жно
ят следните количества овче 
и краве мляко:естествени

люцерна
изкуствени

на
овчо мляко 

изкупено собст 
Район Каменица 140.000 145.

465.000 62,000
Район Дим-град 428.000 66.

180.000 — 
краве мляко

изкупено

се правят изключения, 
ваме се, че този въпрос в 
скоро време ще бъде разре-

/тази година щс ссПрез 
увеличат 
вените ливади с 
кара. От всички тези площи, 

наберат 1,200,000 кило-

000площите ма изкуст- 
още 350 ле тен от страна на •компетен-

000 тпите органи.
условия за 
та на

Кирил Апостоловще сс 
грама сена.

собственопено
би. Страница 7
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БаскетболСПОРТ
»Майданлек« — »Свобода« 

90:59 (45:18)
Димитровград

Започнаха тазгодишните работническо-спортни игри
Майдампск, 7 май. — Игри 

щ.с на „Майданпек“. Зрит-сли 
500. Рефери: Попович и Ми- 
лосавлевич от Ниш.

„Майдампск“:
6, Милорадович 24, Малович 
25, Зонич, Йованович 11, А- 
талкювич 10, Ткачеико 14, 
Васич, Живкович, Радивое- 
вич.

иеуспя да даде съпротива на 
домашния отбор „Майдан- 
пек“ и претърпя 
ражснис с 
90:59.

Баскетболистите на домаш 
иия отбор сс наложиха още 
през първото полувреме, кое 
то спечелиха с разлика от 27 
точки.

отбора, „Циле“, Ж.П. 
СВР, „Братство“, Общидругаря Тито и 25 май —

Деня па младостта. От 5 до . __,,„п11п.т
24 май, ще се проведат съ- меката скупщина, основното 

' училище и гимназията заед- 
„Градня“ и Здравния 
Ще участвува над 250

В организация на общин
ския синдикален съюз, в Ди
митровград на 5 май започ
наха традиционните работни 
ческо-спортни игри.

Тазгодишните спортни иг
ри се организират в чест на 
80-годишния рожден ден на

два
гара,

високо по- 
краен резултат

стезания по футбол, волей
бол. шахмат и спортна стре
лба. На състезанията ще взе

Смилковично,
дом.
работ и и Iш-състезател 11.

Игрите бяха отцрмтн от 
футболните отбори па „Сво
бода“ и „Циле“. След инте
ресна игра — срещата опече 

отборът на „Свобода“ с

мат участие следните колек
тиви: „Сточар“, „Свобода“, 
„Тигър“ — Димитровград с

Играта във второто полу
време. беше равностойна.„Свобода“: Соколов 8, Ми

хайлов п ч__12. Симов 6. Иоси- 
фовГДимитров 27, Митов 4, 
Колев, Петров 2, Виденов.

лиФутбол 1:0.
по футбол, 

ще сс
Състезанията 

волейбол и шахмат 
проведат по система па елн-

Най-добри на терена бяха 
Димитров, от отбора на го- 

Малович от отбора»Борац« (Барйе Чифлик): стите и 
па „Майдампск“.Без своя наз-добър баскст- 

кагштан, Милев.
миниране.

Отборът който 
най-добър цялостен 
получава купа от редакция
та па вестник „Братство“.

»А. Балкански« 0:1 (0:0) постигне
успех, болист и 

младият отбор на „Свобода“ А. Д.
Барйе Чифлик. 7 май. Иг- Най-добър в отбора на „А. 

ршце на „Борац“. Зрители о- Балкански“ бе централния 
коло 200, Рефер: Петрович защитник Петковнч.
(Пирот). Голове: Манов в 61 
минута.

„А. Балкански“: Найденов 
8, Стоянов 6 (Георгиев 5),
Велков 8, Лазаров 8, Петко- ХвНОбаЛ
вич 9, Манич 8, Миркович 7.-----------------
Бошкович 7, Манов 8 (Леков)
Михайлов 8, Младенов 7.

»Свобода« — »Парачин« 

71:66 (43:35)
Л. А-А. Д.

които вдъхват доверие и оое- 
щаваг димитровградският ба 
скетбол да доведат до мно- 

Е. Со-

На 30 април в Димитров
град се състоя първенствена 
баскетболна среща между 
отборите на КК „Свобода“ и 
КК „Парачин“ от Парачин. 
След по-добра игра срещата 
спечелиха домашните баскет 
болисти с краен резултат 
71:66.

Отборът на „Свобода“ кой 
то все още не е достатъчно 
подготвен, се представи като 
доста перспективен отбор. 
Отборът подготвя Васил Ми
лев, който е и капитан и 
най-добрия

Под негов контрол се фор
мират млади баскетболисти,

Висоно поражениеВ четвъртия кръг на про
летния сезон отборът на „А. 
Балкански“ след отлична иг
ра успя да спечели срещата 
с „Борац“ в Барйе, Чифлик 
с резултат 1:0.

След по-добра игра, футба 
листите на гостите се пред
ставиха ‘ като много по-зрел 
отбор, който с такава игра 
може да рефлектира на мно 
го по-високо място.

го по-големи успехи, 
колов. П. Димитров, М. Ми- 
хайлович и останалите мла
ди баскетболисти със 
ентусиазъм обещават много 
по-големи успехи на спортно

своя
»Пирот« —»Асен Балканскш 44:17 (25:9)

то поле.източната група на сръбска 
дивизия, отборът на РК „Пи
рот“ успя пред свои зрители 
на отбора на „А. Балкански“ 
Хандбалистите на „А. Бал
кански“, нито в един момент 
да нанесе високо поражение 
не представляваха сериозен 
противник на отбора на до
макините. Най-добър на те
рена беше Тошич от отбора 
на „Пирот“, а от отбора на 
гостите се изтъкна само Ми
лев. Класирането след 16 
кръг в неточна сръбска ди
визия:

Пирот. 7 май. — Младеж
кият стадион. Зрители 600. 
Рефер: Стойкович (Ниш).
„Пирот“: Петрович, Райчич 
2, С. Панчич 2, Тошич 15, Ми 
нчич 5, Славкович 3, Симо- 
нович 4, Кръстич 4, Анджел- 
кович 3, Павлович 6, Маиич. 
„А. Балкански“: Ставров* 
Гюров 3, Пейчев, Соколович, 
Милев 9, Гигов, Гогов 4, Ми
хайлов 1, Н. Гюров.

Дуспи: „Пирот“ 4(2), А„.
Балкански“ 7(6).

Първокласираният отбор в

Отборите играха в следни
те състави:

„Свобода“: Тодоров, Ми
тов, Димитров 14, Йосифов, 
Милев 22, Симов 2, Михайло- 
вич 16, Петров. Колев, Соко
лов 17, Виденов.

баскетболист.

А. Д.

„I Боаквнски“-
„Будучност“
3:2 (2:0)

»А. Балкански« — «Бор« 

19:18 (10:10]ТАБЕЛКА
1. ОРК Пирот
2. Младост
3. БЕСКО
4. Бор

В доста слаба и неинтере- - 5. Вранйе 
сна игра футболистите на „А.
Балкански“ успяха да спече-, 
лят срещата срещу ФО „Бу- 
дукност“ с резултат 3:2. Сре 
щата ое състоя на 2 май в 
Димитровград.

По-добри в отбора на „А.
Балкански“ бяха Пейчев, и
“шеаБ,апст0роЪГичаохСо": Из миналото на Босилеградско
бора на гостите.

Отборите играха в следни
те състави:

„А. Балкански“: Найденов 
Петър 6, Леков Павле 6, Вел
ков Драган 7. Филипов Йор
дан 6, Гюров Гюра 6, Милев 
Александър 7, Пейчев Ангел 
7, Георгиев Станко 6, Ивко- 
вич Светислав 7, Бошкович 
Васил 6, Манов Симеон 6,
Михайлов Борис 6, Младенов 
Слободан 6.

Рефер на срещата беше 
Милован Димитриевич от 
Пирот.

Головете отбелязаха за „А.
Балкански“ Ивкович в 17 
минута, Манов в 45 минута,
Гюров в 68 минута от люспа.
За гостите головете отбеляза 
ха Павлович в. 80 
Петрович в 82 минута.

16 12 2 
16 10 1

2 430:287
387:323
328:298
355:333
364:339
278:282
268:277
278:303
309:333
334:339
269:366
265:374

26
5 23 Хандбалистите на „А. Бал; 

кански“ на 30 април победи
ха отбора на „Бор“ след ин
тересна и равностойна игра, 
в която гостите се предста
виха като по-подготвен 
бор.

Най-добри в отбора на „А. 
Балкански“ бяха 3. Соколо
вич, В. Милев и И. Симов.

Отборът на „А. Балкански“ 
игра в следния състав: 
Ставров. Милчев 2, Соколо- 
лович 8, Михайлов, Гигов, Д. 
Гюроев 1, Пейчев, Симов 1, 
Петров 1, Милев 6. Колев, 
Н. Гюров.

016 11 5 22
16 9 1 6 19
16 8 1 7 17

6. Железничар
7. Майданпек
8. Топличанин
9. Гердап

10. А. Балкански
11. ОРК Прогрес
12. Единство

16 7 2 7 16
16 8 0 8 16
16 7 2 7 от-16
16 6 3 7 16
16 5 2 9 11
16 2 3 11 7
16 2 1 13 5 А. Д.

чествуване на празника и за 
неизбежната капитулация 

на фашизма. За първи път 
населението е поканено да 
участвува в редица трудови 
акции като строеж на пъти
ща и обществени сгради в 
селата, залесяване и друго.

Първомайските празници 
от преди двадесет и седем го 
дини са използвани и за ши
роко организиране и моби
лизиране на населението от 
Босилеградско. В тези дни 
са водени най-ожесточени 
боеве за окончателно освобо 
ждение на страната. Затова 
партийните и младежките 
дейци призовали народа да 
събира материална помош 
— предимно храна и облек
ло за пострадалите в опожа
рените градове и села, както 
и за бойците на фронта. На
всякъде бил издигнат и ши
роко приет лозунга: „Всич
ки на фронта — всичко за 
победата“!

На Първи 27 годинимай преди
Първи май — Деня на тру 

да за първи път организира 
но се празнува в Босилеград 
ско преди двадесет и седем 
години. На тая Дата 1945 го
дина този край все още се 
е бил окупиран.

На няколко седмици пред 
празника партийните и мла
дежките дейци предприели 
обемни подготовки чествува 
пето бъде организирано и 
тържествено. Било осведоме
но и селското население.

Главното тържество било 
устроено в Босилеград. Запо 
чнало с митинг в центъра на 
града, в който участвували 
към 4.000 души. Тук приети 
гнали много хора от Райчи- 
ловци, Радичевци, Извор 
Белут, Груинци и други села’.

От балкона

твено слово произнел Мила- 
чко КОНСТАНТИНОВ, 
ретар на Околийския коми
тет на Партията, комунист от 
1939 година. (Днес Констан
тинов изпълнява дължноста 
заместник-директор на здра
вния Дом в Босилеград.) В 
своята реч Константинов из 
тъкнал, че това е първо че
ствуване на трудещите се в 
Босилеградско. Той също го 
ворил за ролята на ЮКП в 
Народоосвободителната бор 
ба и за наближаващия раз
гром на фашистката окупа
ция. След него, големия ми
тинг поздравили представи
тели на Народни фронт и по 
литическите и военни дейци 
на Народоосвободителната 
война от Босилеградско. С 
дълготрайни 
присъствуващите

своята вяра в създаването 
на нова народна власт и но
во общеетво.

От името на населението 
в Босилеградско било изпра 
тено приветствено писмо до 
другаря Тито и Върховния 
щаб на НОБ.

По същото време партий
ните и младежките ръково - 

от Босилеград устро 
или подобни митинги в Дол 
но Тлъмино, Горна Любата 
и Горна Лисина. Главни 
ганизатори на чествуването 
на празника на труда по се
лата били местните

сек-

дители

ор-

л. - учители.
Украсените със свежи цветя 
сгради на местните отбори, 
училищата и пощите давали 
особено тържествен вид 
селата в тоя прелестен пър
вомайски ден. И на тези 
тинги е говорено за първото

минута и
на

на предвоенна 
та общинска сграда тържес- аплодисменти 

изказалиА. Д. ми-
В. В.
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ПортретиДимитровградската гимназия 
пред реверификяция РАДЕТЕЛПо искане на Съвета на гимназията „Й. Б. Ти- 

„„ т>На И 19 апРил т- г- инспекционната служба 
Републиканския секретариат за образование, ра

згледа учебните капацитети на гимназията, като обр 
на особено внимание дали същата разполага с нео- 
оходимнте кабинети учебни помагала и кадри.

Според неофициалното изказване на представи
теля на Републиканския секретариат Димитровград 
ската гимназия има условия, според нормативите, 
да бъде реверифицирана. Единствена забележка е 
направена по отношение на квалификационната 
ктура, понеже преподавателите г- 
един преподавател по математика 
образование, необходимо 
сания.

Както ни

то”

ДРУЖБАТА
стру

по руски, химия и 
нямат оформено 

според законните предпи-
Просветният деец Петър Петров от Димит 

ровградско, работещ в основното училище 
„Александър Алексич-Аца“ в Александровац 
напълно се е включил в обществено-политиче
ския живот в комуната. Активно, както рабо
теше и в Димитровград.

Такъв е Петров.
Не може да стои мирно. Щом свърши с 

часовете — започва друга работа. Преди ня
колко години той беше един от инициаторите 
Александровац и Димитровград да се сбрати- 
мят. На това поле работи и днес.

— Димитровград и Александровац си при
личат. Малки напредничави градове и защо да 
не си подадат братски ръка и да сътрудничат?

Със съдействието на

И така — отделението на Петър Петров, 
в сърцето на Социалистическа република Сър
бия наричат „граничари“.

А малките пионери от Александровац, на
истина вече са чувствуват като граничари. Не 
отдавна получили и граничарски значки. Под
готвят и посещение на своите приятели край 
границата.

Отделението на Петър Петров посетил и 
взводния Любо драг Джорджевич и им раздал 
скромни подаръци. Останал много доволен от 
посещението.

Пионерите от Александровац пишат на 
граничарите за своите училищни проблеми, за 
уроците, задачите, за поведението, за проче
тените книги. Интересуват се за живота 
граничарите.

А те им пишат за войнишкия живот.
Но Петър Петров не спира тук.
Понастоящем усилено работи да се опоз

наят учениците от „Аца Алексич“ с камениш- 
кото училище във Висок, Димитровградско.

Да си пишат.
Да се запознават.
Да си правят посещения през ваканцията.
Да се сбратимяват.

осведомиха в гимназията, до официал
ното решение, колективът на гимназията ще пред
приеме мерки да реши и този проблем.

Доколкото бъде реверифицирана/ Димитровград 
ската гимназия би била трета такава в СР Сърбия, 
а според увещанията на отговорното 
разглеждало условията, при които работи 
та, съществуват всички условия очакванията 
осъществят.

лице, което е 
гимназия 

да се

А. Д.
наорганизациите 

ССРН в двете комуни — братска дружба ме
жду тези две града в репууликата се завърза. 

В това направление нека сега поработят

на
Наскоро

други.

Достатъчно учебници Петър Петров понастоящем развива сътру
дничество и с граничарите.

— Моето отделение си кореспондира с 
граничната застава в Петачинци — казва Пе
тър и ни показва грижливо изписана тетрад
ка, в която се води протокол на сътрудничест
вото. Светлана, Миодраг, Петър и др. члено
ве на ученическата общност вече са били ав
тори на писма, които разбира се е одобрила 
тяхната организация до граничарите.

ститущги: Секретариата по образование. Образователната 
общност. Културната общност и Завода за издаване на 
учебници, заедно с представители от Димитровградска и 
Босилеградска общини всестранно обсъдиха проблемите, 
свързани с издаването на учебници за училищата на бъл
гарската народност.

Участниците в разискванията, след като бяха запозна 
ти с финансовите затруднения около издаването на учеб
ниците, приеха заключение компетентните републикански 
институции да осигурят необходимите средства за редов
но издаване на учебниците. При това се изтъкна, че никак 
не бива тези средства да се отделят от средствата, които 
са дават за културните потребности на народността.

На съвещанието много повече обаче се разисква вър
ху качеството на преводните и оригиналните учебници 
(читанки, граматики и пр.), издателската политика, непра 
вилностите и отрицателните явления в досегашното изда
ване на учебници. Отчете се, че е имало редица пропус
ки, които са допринеля, училищата на българската народ- 

без учебници и необходимите наръчници

Такъв е Петър Петров.
М. Андонов

В Димитровградско

ЗАПОЧНАХА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ“
В Каменица и Д. Невля започнаха тазгодишните 

„Майски срещи“ в чест на Деня на младостта и 80- 
годишния рожден ден на другаря Тито.

На 7 май се състояха междурайони състезания 
между Висок и Забърдие в Каменица и Невля и 
крайградските селища в Д. Невля.

В Д. Невля се състояха състезания по волейбол, 
хандбал и естрадни изпълнения.

пионерки Радица Денкова от 
С.миловци. В хвърляне на гю
ле за пионери и пионерки пъ 
рво място заеха Денко И- 
лиев и Цеца Георгиева от 
Каменица. В състезанията по 
хандбал, които се състояха 
между пионерските отбори 
на СмиловцН и Каменица, 
срещата получиха пионерите 
от Смиловци.

В срещите по волейбол, ме 
жду пионерските и младеж
ки отбори на Смиловци и 
Каменица, спечелиха отбори
те на Смиловци.

ност да останат 
и помагала.

Накрая се зае становище димитровградска и босиле
градска комуни да оформят петчленна комисия, която ще 
се грижи за качеството на учебниците, които занапред ще 
се издават. Всъщност, очаква се, че тази комисия ще пре
сече пътя на нередностите, които досега са съпътствували 
издаването на учебници.

От друга страна, Заводът за излагане на учебници и 
по-нататък ще бъде единственият издатлл, тъй като и ор
ганизационно, и кадрово е най-подтик:н.

Мачовете по хадбал се иг
раха между отборите на сле
дните села: Лукавмца — Же- 
люша 10:3, Сливница — Гра- 

11:3, Лукавица — Слив 
пипа 10:4, Лукавица — Д. Не 

7:5. Първо място зае от- 
борът на Лукавица. По во
лейбол се постигнаха следни 
те резултати: Градина — Д. 
Невля 2:0, Д. Невля — Желю 

2:0, Градина — Лукавп- 
ца 2:0. На първо място се 
класира отборът па Градн-

За изпълнения в областта 
па художествено рецитирано 
първа награда получи Е виц а 
Тончева от Забърдие а вто
ра Славпца Манова от Ви
сок и Елица Панайотова от 
Забръдне.

Спортни състезания се про 
ведоха по лека атлетика, 
хандбал и волейбол.

В бягане па 80 м. за пио
нери, първо място зае Иван 
Алоксов от Смиловци, а за 
пионерки Дивна Кирова от 
Каменица. В скачане в дъл
жина за пионери, първо мя
сто

Ст. Н.
дима

Всички първо,- второ и тре 
тонаграденн изпълнители ще 
получат награди, които ще 
им бъдат връчени официално 
на 20 май в ОК на Съюза на 
младежта в Димитровград. 
Същото се отнася и за най- 
добрите състезатели и отбо-

в СурдулицаЛео Мартин ВЛЯ

оградска пролет“ с 
„НИЕ СМЕ ДАЛЕЧНИ“ оч 

КЛУБА НА ИЗВЕ

песентасъ-На 8 май младежкия 
став „ИНЕКСИ 7“ устрои в 
кино-залата на Дома на кул
турата в Сурдулица 
пръв вокално - инструмента
лен концерт. Макар че са " 
бители в този състав пости
гат завидни резултати.

ша
журито па 
СТНИТЕ от 9 члена, той по 
лучи 6 гласа и по такъв на 
чин след Джордже Маряно 
вич и Нада Кнсжсвич в из 
минатите години се нареди 
между победителите на 
фестивал.

Посещението на концерта

ри.своя на. Организацията в Каменица 
беше много добра, което за 
съжаление, не беше случай 
и в Д. Невля.

В изпълненията на битови 
и забавни песни, първо мя
сто заеха Стоян Кръстев от 
Било и Георги Георгиев от 
Д. Невля, а награда получи 
и 1 ера Кузев за инструмента 
лно изпълнение.

Срещите между Висок и 
Забърдие се проведоха в сно 
ртии състезания и музикал
ни изпълнения.

Първа награда за изпълне
ния па пародии песни полу- 

Пловдина Панова от ра
йон Висок, втора награда по 
лучиха Цеца Кирова от ра
йон Забърдие и дуетът Йор
данова и Гюрова от район 
Висок и трета награда полу- 

Василка Савова, Биля
на Иванова ог Забърдие и 
Снежана Алсксова от Висок.

За хорови изпълнения пър- 
•иаграда получи основно

то училище от Каменица, а 
втора награда сскстетът иа 
групата от Висок.

лю

този
Гост на концерта беше е- 

дии от най-популярните
на забавни мело- 

ЛЕО МАРТИН.

ИЗ“

надмина всички очаквания.пълнители 
дии у нас 
Неотдавна на фестивала „Бе- М. В.

„Белградска естрада“ 

в Димитровград
411

Йован Барбулович.зовски и
Този концерт организира

ха съвместно културният цс-
Димитровграл и До- 
ЮНА в Пирот, а но- 
го над 500 днмитров-

На 5 май в Димитровград 
гостуваха от „Белградската 
естрада“ квинтетът на Радой 
ка и Ти не Живкови1/ и 
пълнителите иа народни иес- 

Неделко Билкич, Души
ца Билкич, Мухарем Сербе-

чиха

итър в 
мът иа 
сетиха 
градчани.

из- ва

ни: А. Д.
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Третото хилядолетие
коя ГОДИНА Е ИЗВЪРШЕН ДЕСАНТЪТ ИЛВъпрос:

ДЪРВЛР? ХИЛЯДОЛЕТИЕОтговор: -----------------------------------------------------

Име и презиме-------------------------------------------------

Точен адрес-------------- ------------------ —

Купончето изреже, залепете на пощенска картичката 
н изпратете до редакцията!

ЖИВОТАДимитровград

Вторият в третото теглено е: 
А//а Йовков

ул. Люба Алексови 36/а 
Димитровград

ЧЕТВЪРТО ТЕГЛЕНЕ

1. Даница Петракиева 
гимназия — Босилеград

2. Славица Тасева 
с. Изатовцн

един учен беше изка-ПРЕДИ няколко години 
зад предположението, че ако през първата половина 
па XX век главните успехи на науката са донесли 
изследванията на атомното ядро, то втората му по
ловина ще бъде посветена на ядро на живата клет-
ка. започва последната не

живото ядро си остава
Само след три години

твъртипа па столетието, а 
псе още загадка за науката. Биолозите и медиците, 

могат да се похвалят с много 
решителният успех все още не се

С курсистките по кроене 
и шиене в Звонци

особено генетиците
постижения, но 
очертава. И по всичко изглежда науката за живата 

новото хилядолетие с многоприрода ще посрещне
проблеми, отколкото готови решения, главно 

с въпроси без отговори.
Вината за това, разбира се, нямат учените, кои

то работят в тази област. Просто проблемите тук 
по-сложни, така както живата материя е 

организирана от мъртвата, правилните от 
намират много по-трудно. Но затова

повече

ВСИЧКИ
са много 
по-сложно 
говори се
успехите ще имат, в същите пропорции, неизмери- 

по-голямо значение. Да не забравяме, че в края 
на краищата ние хората принадлежим именно към 
ЖИВАТА природа и че всички постижения на нау
ката ще окажат най-непосредствено влияние върху

СА пък

МО

ДОВОЛНИ самите нас.
Можем да допуснем, че предсказанието на уче

ния ще се сбъдне и че до края на века биологията 
ще направи велики открития. Не е изключено дори 
през следващите 28 години да бъдат победени всич
ки болести, продължителността на човешкия живот 
да нарастне до 90 — 100 години. Но дори и да се 
осъществят най-смелите ни надежди, все пак пред 
третото хилядолетие ще останат толкова проблеми, 
че успешното им решаване ще ни даде правото да 
го наричаме хилядолетие на живота. Какви са тези 
проблеми?

Главното е да изучим докрай законните, които 
управляват процесите в живите организми — от най 
примитивните едноклетъчни до човека — да ги опо
знаем така, както ни са познати явленията, които 
протичат в химическите апаратури и в електронните 
уреди. И преди всичко да разкрием тайните на тази 
колкото малка, толкова и съвършенна химическа 
фабрика — клетката и нейното ядро, сложните за
висимости между отделните клетки в многоклетъч- 
ните организми, на всички възможни нива до атом
ното включително. И както става винаги в науката 
след като опознаем законите в дадена област, ние 
я овладяваме и започваме активно да изменяме про
цесите, които дотогава са протичали там неуправл
яемо от нас. Така както механиката и електричест
вото породиха механотехниката и електротехниката, 
биологията ще породи биотехниката — 
област на човешката дейност, която векове наред 
през третото хилядолетие ще има първенствуващо 
значение.

тъкиаха, чс са доволни от 
курса и че ако им се отда 
де случай да намерят рабо 
та ще бъдат много доволни 
понеже селската работа 
е много привлекателна, осо
бено в тоя изостанал край. 
Желанието на повечето от 
тях е да живеят в някой от 
близките градове и там да 
си построят къщи.

Интересувахме се какви 
са впечатленията на учител
ката по шиене Мира Кръ- 
стич. Тя каза следното: — 
Доволна съм от постигнати
те резултати. „Аз десет годи 
ни вече уча момичета и же
ни в различни места и пове 
чето от прослуженото време 
съм в командировка, така 
че съм свикнала с този ра
бота. В Звонци нямах ника
кви проблеми. С всичките 
станах добра приятелка. 

След завършения курс оне
зи лица, които го посещава
ха могат да намерят работа 
в някое конфекционно пред
приятие. Машините са „Ба- 
гатови“. На края бих каза
ла, че банята в Звонци мно
го ми харесва и ако ми се 
окаже възможност ще дой
да някога тук да прекарам 
почивката си.

И аз останах с впечатле
ние, че наистина курсът е 
проведен успешно.

и на градските си връстни- 
чки. Проявих интерес 
няколко курсистки какво о- 
чакват след проведения курс 
и дали Са доволни от него. 
Всички подчертаха, че 
пълно са доволни. Така на
пример жизнерадостната и 
пъргава Драгйца Миланова 
от Берин Извор, която е за
вършила основно училище, 
каза, че е посещавала курса 
с желание след това да си 
намери работа в някое кон
фекционно предприятие, а 
Гордана Алексова от Нашу- 
шковица, която няма офор
мено основно образование 
изрази мнението, че основ
ните работи по кроене и ши 
ене научила и сега ще про
дължи да учи още десет де
на бродерия,, понеже много 
обича шевиците. И сериозна 
га омъжена жена Радка Ста
нкова от Ракита, която има 
едно невръстно дете изрази 
желание да си намери рабо-

Когато на 18 април т.г. тръ 
гнах с автобуса на „Услуга“ 
за Звонци с цел да посетя 
курсистките по кроене, шие 
не и машинна бродерия, 
знаех, че ще бъда приет до
бре, защото познавам душа
та на тия хора. В автобуса 
си избрах място от дясната 
страна за да мога да наблю
давам прелестите на Ерма и 
монументалното величие 
скалите, извисени като няка
кви свръхестествени неми и 
загадъчни чудовища над во 
дата. И така под внушение 
на красотата, поотпуснал се 
върху седалото, чух пискли
вия глас на клаксона, който 
оповести пристигането в Т. 
Одоровци. От Т. Одоровци 
до Звонци пътувах пеща. И 
когато пристигнах в Звонци 
узнах че курса посещават 
четиридесет и три жени от 
различна възраст и че е за
почнал с работа на 15 март 
текущата година.

Малко ме смути факта, че 
курсът е организиран от 
страна на Общинската орга
низация на Червеният кръст 
в Бабушница. Бе ми обясне
но. че покрай тези занятия 
се провеждат лекции и по 
първа помощ, които изнася 
д-р Йован Лазаревич. Тези 
лекции възлизат на 30 часа, 
а за правилното хранене и 
дейността на Червения кръст 
е говорил учителят Иван Ко 
лев.

След проведените занятия 
бе устроен банкет и в една 
дружеска и весела атмосфе
ра имахме възможност да 
поговорим р участничките— 
курсистки. Тези разговори 
бяха искрени и топли, изве
стни моменти имаха и по- 
свободен характер и ми при 
личаха на беседи, . каквито 
се водят на перона, когато 
чакаш закъснял влак.

Онези сериозни лица на 
момичетата и по-възрастните 
домакини каквито видяхме, 
когато слушаха учителката 
Мира Кръстни, сега бяха при 
добили весел вид. Те бяха 
докарани, както се докарва 
жена за тържество. Имаше 
и леко изписани момичета, 
които могат да съперничат
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След хорцето, когато поу- 

тихна гласа на акордеона, се 
запознахме и с дребната Ве- 
зерка Любенова от Пресека 
и с Круна Илиева от Нашу- 
шковица, която има две де
ца, съпругът и временно пре 
бивава в Германия. И Над- 
ка Ден кова от Звонци, Радо- 
йка Златанович от Дървена 
Ябука, като по правило

Известно е, че в ядрото на всяка клетка има ед
на специализирана система, в която природата е за
писала всички качества и функции не само на клет
ката, но и на целия организъм, когато това е полова 
клетка, от която ще се развие растение или живот
но. Там е отпечатана кибернетичната 
този

програма на
организъм. Ако това е програмата на растение

то ябълка, то в генетичната гарнитура на първона
чалната зародишна клетка, в нищожно малко про
странство, свърхуплътено, е записано при какви 
ловия тази клетка ще започне да се размножава, 
кви и колко видове клетки ще се оформят, с какви 
качества и функции, какво дърво ще израстне, кога, 
как и какви корени^ листа и плодове ще израстнат, 
как ще реагира на външните 
делиите му части, колко г~- 
ще загине. Там, в генетичната 
началната клетка е определено

ус-
ка

условия цялото и и от-
ще живее дървото и как

гарнитура на първо- 
колко големи тряб- 

да бъдат ябълките, каква да бъде кожата им (гла 
дка или грапава, тънка или дебела, червена или жъл 
та. мазна или суха), какъв да бъде вкусът на плода 
какъв аромат да има, какво да е съдържанието му 
на соли и витамини и т. н. и т. и., още хиляди 
яди качества и условия на плода и на цялото расте
ние. г

в а

и хил

М. Кръстич раздава дипломите
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Населението в света

ЕДИН МИЛИАРД ПОВЕЧЕ 
В 1980 ГОДИНА Фоторепортаж

Всеки ден понякой 
учен предупреждава за 
опасността, която зап
лашва човечеството с- 
лед стотина година. За 
мърсяване на въздуха 
и водата, увеличение 
на населението, посте
пенното намаляване на 
минерални вещества в 
недрата на земята — 
всичко

населението на Земята 
ще се увеличи до 1980 
година 
около 3

от сегашните

„СТРИЧА“-
чешма

милиарда и се 
демстотмн милиона на 
4 милиарда и 457 мили 
она души. Само в гра
довете по света, където 
сега живеят близо 1 ми 
лиард 
души.

и 780 милиона
това водило 

към изчезването на ци 
внлизацията.

Най-много през това 
време ще се увеличава 
населението в развива 
щите се страни, защо- 
то там прирастът е 
най-голям. Счита се, че 
до 1980 година в тези 
страни ще има към 3 
милиарда и 247 милио 
на души, а в развити
те страни 1 милиард и 
210 милиона.

И.ма. разбира се, дру 
ги мнения: човекът ще 
изпревари гибелта 
като открие нови ресу 
рси. на енергия и хра
на и място за

си,
Снимката е направена в 

село Пресека, недалеч от 
Звонци.

Под столетните букви из
вира „ледена“ вода, много 
хубава за пиене. Местните 
хора я наричат „Стрича-чеш- 
ма“. Макар че почти всяка 
къща в селото има вода 
(снамирали се кой как мо
же), жителите на Пресека 
най-много пият вода от „Стри 
ча-чешма“.

За тях не е все едно дали 
ще сс напият вода от тоя или 
от някой друг извор, макар 
и да е по-студен. За името 
на чешмата и буката, в чня- 
то сянка хората обичат да си 
починат, е свързано кой знае 
колко старо предание. То ка

ния бук. А само на няколко 
метра от него — гората е се
чена няколко пъти и отново 
е пристигала. И днес наоко
ло има няколко млади буки.

Хората и днес предпола
гат, че Стрича е боледувала 
от малария. Когато един съ
беседник попитахме: На как 
во се основават тези предпо
ложения, без размишление 
отговори:

— Сред народа и днес съ
ществува убеждение, че бо
ледуващият от малария тря
бва да пие вода от „Стрича 
-чешма”. Потвържедение за 
това е и огромния непокът
нат бук с осем стебла наоко-

зва, че в давни времена жи
веела някаква жена на име 
Стрича. Тежко заболяла. У- 
потребила всевъзможни бил
ки и нищо не помогнало. По 
чувствувала, че студената во 
да от извора й благоприят- 
ствува и постоянно започна
ла да пие от него. Оздравяла. 
И тя оставила завещание на 
потомците си: никой да не 
пипа клоните на бука над из 
вора.

Завещанието се пази и 
днес. От ствола на бука са 
израстнали осем огромни 
стъбла, а чешмата се казва 
„Стрича-чешма“. Преданието 
е хванало дълбоки корени. И 
днес никой не би се осмелил 
да докосне вейка от грамад-

живот, 
като овладее нови про
странства в Космоса.

Растежът на населе
нието обаче е налице. 
Според данни на ООН м. н. н.

Работническо-спортни игри

УТВЪРДЕН ПЛАНА 

НА СЪСТЕЗАНИЯТА ло.
М. Б.

Комисията за работничес
ко-спортни игри при Вечето 
на синдикатите в Бабушни- 
ца в рамките на Работничес
ко-спортните игри в Сърбия, 
утвърди пропозициите на съ
стезанията по профорганиза- 
циите в общината. Работни
ците ще се състезават по спо 
ртна стрелба, тенис на маса. 
шахмат, волейбол и 
футбол. Профорганизациите
до края на април ще сфор
мират своите отбори и ще

подата заявления в кои дис
циплини ще се състезават. 
Победителите ще участвуват 
в състезанията в Пиротска 
зона, а победителите 
се борят за званието „най-до 
бри в СР Сърбия“.

Състезанията ще продъл
жат до края на годината.

Общинската комисия ще

Дожале ми за н>и. Ама кво 
да се пран. Несу само они 
сами у селото. Положи съм 
теквия старци остали. Сто- 
йим на портуту и се мислим 
да ли да улазим или да по- 
причекам да мине гунгулата. 
По йедно време изока баба 
Дена:

— Те Ьи, господ да те убн- 
йе, те гледе куде си Ьи оста- 
йил у яслити. Ману да ана- 
йеш куде кво остаяш.

— Я тува несъм Ьи оста- 
йил — рече деда Тодор.

— Па ти не си, я несъм — 
кой йе тьгай доодил начъс- 
ка да помеща твойе юлар*.

Улезо я у дворат та дадо 
писмото на баба Дену.

— Тодоре, писмо донел Ма 
нча оди Петка из град, йела 
овам да га прочетнш, да ви
димо кво писуйе детето, ока 
баба Дена и целнва писмото.

Тодор ману говедата и до
търча зачас при нас. Насме- 
йаше се доуши двойнцата 

. мануше и да се караю, жяжу- 
ше се под руЬе па .улезоше 
у нжуту да га чету. .

Пойдо си я къмто дом, п* 
сс мислим колко малко тре- 
бе на старога човека. Чък не 
мораю синовете и черкете и 
да дойду — само йедно пн- 
самце да испрате, доста йе.

А със здравме, 
МАНЧА с.р.

ще

присъди по три награди за 
най-добрите състезатели 
всяка дисциплина.

малък
във У Б А В

М. Б. Диго се ючера сабале да 
однесем абър на деда Тодо
ра, оди сина му из град. 
Знам дека он с бабуту се 
дидза с петли да иде на н>и- 
ву, та поварка да га затечем 
у дворат. Пойдо къмто до
мат му, нигде йош нема жи
ва душа, цела маала спи. Де
да Тодор и баба Дена сс ди- 
гли у светс зоре и неща се 
глоджу по дворат. Дойдо до 
портуту, държим нисамцето 
у шаНс. а они нейе да сс 
раю, нело йекти дворат.

АБЪР
яръм кико я. Я погледе Ден
ка, тражи ли он тека кико 
тебе оди Ристану мушЬе ра- 
боте. Що Ьи не остаяш на 
йедно место, па да си зна- 
йеш куде су.

— Я знам сношка Ьи за
качи на гредуту, ама те са 
Ьи нема. Кока су у земл»у 
пропадлн. Я гледе човеци че 
нойду на работу, а я се вър
тим кико шугав но дворат. 
Доодн овамо, дърщелу ннйе- 
даи, па тражи.

— Пусто да му остане све, 
да очо по-скоро земля да ме 
прибере да ми не глоджеш 
вечнма кошчшюте барома ти 
— нде баба Дена но дворат 
и кълне.

ИЗНЕНАДИ
сло. После го завиват в ли-с пълна с изне-Природата 

нади от растителен произход 
най-необикновенитс

стата на дървото и така го 
запазват от разваляне. Деца- 

ядаг хляб,
ка-Между

дървета, които се срещат, са 
така наречените дървета —

та с удоволствие 
намазан с такова масло, а

— Куде су юларете, моме, 
Оня-ронджо. Па Ьи нема. 

дан Ьи тражи два саата, но 
могу да упрегнем да пойдсм, 
са па си Ьи завърлшла негде.

хранит ели. то се употребява още и като 
материал за правене на са
пун, като мехлем за лекува
не на рани и за подхрана ко 
рена на косата, която след 
това много бързо расте.

Дървото, от което се по
лучава масло# расте в афри- 

Сенсгал. — Бре, Тодоре, бре,
шашавсйсш. Сва

ко ста
канежата държава 
Неговият плод прилича 
по-голям орех, а от него до
макините вадят истинско ма

рейсш тека 
ко ютро неща тражиш и све 
сакат я да знам. Коя жена 
бере грижу за

на

юларе, за
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