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« ВЕСТНИК Н* бЪЛГДРСНАТ» НАРОДНОСТ е СФГ ЮГОСЛАВИЯ ♦

говори Радован Пуртич, 
командир на милицията 
и ще се предаде подбра
на културно-забавна про 
грама. Също така ръково 

на Службата 
ще приемат на посеще
ние и разговор пионери 
и представители на обще 
ствено-политическите ор
ганизации.

На 13 май трудо- 
ми-

в Босилеград

Общинският отбор в 
Босилеград за чествува- 
не на тридесетгодишнина 
та и Деня на формирането 
на службата на сигурно
стта предприе мерки за 
подготовка за ознаменува 
не на тоя велик юбилей. 
Според приетата про
грама, в рамките на 
чествуването в Боси
леград ще се про
ведат спортни състезания 
по стрелба и в масови 
спортни дисциплини, в 
които ще участвуват и 
младежи — средношкол-
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Три десетилетия от освобождението на Босилеградско дителите

ТЪРЖЕСТВО НА ЦЪРНООК
трайни продължителни бое
ве с фашнските войски. Бях
ме изморени, гладни и имах
ме много ранени. Църнощи 
чани ни бяха сготвили вече
ря, но тя си остана, защото вра 
гът. който непрекъснато ни 
преследваше, беше ни обкър 
жил. Заехме позиции. На на 
шия сектор врагът шест пъ
ти непрекъснато атакува, но 
издържахме. Нашия комен
дант, покойния Милан Зечар, 
народен герой прояви извън
редно умение. Нашите два 
батальона имаха 14 убитт$ и 
много ранени, но с флангов 
удар успяхме да се пробием.

(Стр. 3)

вият колектив на 
лицията 
ще проведе тържествено 
събрание, на което ще 
бъдат връчени партийни 
билети на новоприетите 
членове на Съюза на ко
мунистите и ще се връ-

♦ НА ГОЛЕМИЯ МИТИНГ В БОСИЛЕГРАД 
ГОВОРИХА: САША ЯВОРИНА И ДУШКО ЛАЗИЧ

* ОТ МИТИНГА БЕ ИЗПРАТЕНО ПОЗДРАВИ. 
ТЕЛНО ПИСМО ДО ДРУГАРЯ ТИТО

ци.
В навечерието на 13 

май — Деня на форми
рането на Службата за 
сигурност в Босилеград 
ще се устрои тържестве
но събрание, на което ще

По случай тридесетгодиш- 
•нината от освобождението 
на Босилеградския край от фа 
шизма и три десетилетия от 
историческата битка на Цър 
ноок, на 6 май в Босилеград 
бе организиран голям мити
нг. На митинга присъствува 
народната героиня Савка 
Яворина — Саша, прославен 
политически партизански ко 
мисар, Душко Лазич, генерал 
-майор. Перо Денда, полков
ник, Ягош Илинчич, Драги- 
ца Илинчич, партизанка, 
от 1941 година и на предста
вителите на общинските бо
рчески организации от Вра
ня, Владичин Хан, Крива Па 
ланка. Търговище и други .ме 
ста, участвували в битката 
на Църноок на 6 май 1944

билизирани в българската 
фашистка войска.

В тази борба участвуваха 
Косовския отряд с около 300 
бойци: сърби, албанци, черно 
горци, руси. италианци. Тре
та македонска ударна бри
гада, два български партиза 
нски батальона „Ботев” и 
„Левски“ и др.

На 6 май в село Църнощи 
ца пристигнахме след дълго-

чат награди и признания 
на най-добрите работни
ци от тази служба.

В. В.

СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ЩЕ 
СЕ УЧРЕДИ НА 15 МАЙ

на към 15 май тази година. 
На същата сесия ще бъде из
бран и президент на репуб
ликата.

На всички досегашни из
борни заседания и мношброй 
ни събрания в местните об
щности, трудовите организа
ции, екупщините на цепубли 
кнте и покрайнините и на 
събранията на обществено-по 
литическите организации еди 
нодушно е предложено дру
гарят Йосип Броз Тито да 
бъде избран за доживотен 
президент на републиката.

На това заседание делега
тите в Скупщината на СФРЮ 
ще изберат и Президиум на 
СФРЮ. Съюзен изпълнителен 
съвет и други съюзни органи.

Скупщината на Социалисти 
ческа федеративна републи
ка Югославия ще бъде учреде

Учредяване на Републиканските и Покрайнински скупщини

ДЕЛЕГАТНИЯТ ПРИНЦИП-ЧАСТ ОТ 

РЕАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОРАТА
година.

В ранните утринни часове, 
уважаемите гости заедно с 
домакините си от Босиле
град, положиха свежи цветя 
«а паметника на загиналите 
партизани на Църноок. Тук 
те бяха посрещнати с топли 
аплодисменти и със свежи го 
реки цветя от учениците на 

от Бис-
Тази седмица се състояха учредителни алистичсска република Сър

бия, делегатите поздравиха с 
дълготрайни аплодисменти и 
възклицания: „Тито — Пар
тия!”.

За член на Президиума на 
СФРЮ бе избран ПЕТЪР 
СТАМБОАИЧ,
член на Председателството 
на Съюза на югославските ко 
мунисти. За членове на* Пре
зидиума на СР Сърбия бяха 
изаброип: Драгослаи Марко- 
пич, Мили» Радованович, Спа 
соним Бабовпч, д-р Найдан 
Папи 1ч, Петър Зочепич. Петър

основните училища 
тър и Долна Любата и на по
дведомствените от Доганица 
и Църнощица. След 
сяне на 
тите посетиха повече места 
на планината, на които са сс 
сражавали с българската фа 
шистка войска. Тук те заса
диха спомен -борчета, а след 
това се завърнаха в Босиле
град, където пред тържество 
но украсената трибуна в цен 
нтьра «а града бе устроен 
многолюден митинг.

сесии иа делегатките скупщини 
социалистически републики и автономни 
крайнини. На сесиите единодушно бе предло
жено другаря Йосип Броз Тито да бъде из- 
бран за президент па републиката без огра
ничение па мандата. С това предложение но
воизбраните делегати изразиха желанието 

своите избиратели в трудовите организа
ции, местните общности и обществено-полити
ческите 'организации в цялата страна.

във всички 
по-

изна- 
спомените си гос- Т. СЛАВИНСКИ ПРЕДСЕДА

ТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА 
ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛдосегашен

При учредяването на Скуп 
щината на СР Сърбия Тодор 
Славннски бе избран за пре 
дседател на Комисията за об 
ществен контрол при Скуп- 
мишата на Социалистическа« 
република Сърбия. Тодор 
Славянски е делегат в Обще 
ствено-политическня съвет на 
Скупщината на СР Сърбия.

па

V5''
Величав гериозъм на брат
ските народи и народности

Иа 6 май в Белград се със
тоя първата съвместна учре
дителна сесия иа всички 
съвети иа Скупщината на СР 
Сърбия. Всичките 340 делега
ти па Съвета на сдружения »вв»анмм1к*ишвшшкв*аа1«вввтшм*мк1вмв111 
т руд, Съвета иа общините и 
па Обществено-политическия 
съвет за председател -иа Скуп 
щината иа Социалистическа 
република Сърбия избраха 
ЖИВЛИ ВАСИЛЕВИЧ, досе
гашен член на Секретариата 
па ЦК на Съюза иа комунис
тите в Сърбия.

(Стр. 3)На митинга топло поздрав 
ена от присъствуващите, дру 

Яворина Ш,...
Сашагарката 

каза:
— Благодаря ви драги бо- 

силеградчани, че сте ни ио- 
дойдем при ва-с

1ВМНВ*1(В
■Акад. Михаило Апостолски
!
■мШШ

канили да 
след 30 години от борбата па 
Църноок. Изразявам дълбо
ка благодарност за всичко, 
сторено от ваша страна за 
събиране на тленните остан
ки на нашите загинали дру
гари. Тук на Църноок вие по 
строихте паметник и засади 
хте край него цветя, с което 
се 'отдължихте на бойците, 
който дадоха животите си за 
днешната ни свобода.

Борбата на Църноок бе же 
стока, но величава. В нея уча 
ствувах като политически ко 
мисар. В дълбоки спомени са 
ми останали другарите, моя 
командир, народа от тоя 
край и нашите и български 
другари — партизани, някои 
от конго само една седмица

Сътрудничество в 

течение на въстанието 

от 1941-1944 в Южна 

Сърбия и Северна 

Македония

Ш
• У:

’ч
> г, Предложението 

Тито да бъде избран запрезм 
доят ма републиката боа ог
раничение на мандата, което 
делегатите на Скупщината и а 
СР Сърбия доставят I» Скуп 
щината на СФРЮ, като 
раз иа единодушното жела
ние нп трудовите хора, иаро 

народностите в Соци-

другарят
%

‘Я ■<< т.
и4\

Щж из- Стр, 11Й1

т
Живян Ваеилсиич дите ипреди това на сила бяха мо- Ч1 1МВВМВ»



След Шестата специална сесия на ЛГ?1Ь1РМДПИЯ 
Генералното събра........ ООН АФИППНЦПЛ

НА ПОЛИТИКАТА НА НЕОБВЪРЗВАНЕ
сиист и другаря Тото.

След това тържест вото цро 
дължи с художествена, в коя- 
то В.теха участие учениците 
</)■ основното училище „Мо- 

Иияде", йоеин Броа Ти- 
. На програмата бе 

изпълнено художествено ело 
и рецитации, след което 

танцовите групи на ооновно- 
то училище и гимназията из 
нссоха програма с битови не 
сни и танци.

Лошото вре,ме попречи на 
традиционното празнуване в 
природата, така че заплану
ваните екскурзии в околно- 

града не бяха осхще 
Но това

ДИМИТРОВГРАД леи

Международния ПР3'»“^
тпида — Първи май, ос 

ознаменувал в 
общииш. Че 

в паве1»е 
30 ап- 

всички

с-лтодокумсптите до прогопо- 
рп се и неофициалните 1С0И‘
султации л изнамирансто 
решения па най-сложните 
проблеми, е които се среща
ше заседанието.

Във връзка с успешно з.шьр
шепата сесия на Генералното 
събрание на ООН заместни
кът па ръководителя на юго
славската делегация и постоя
IIIЮП «прСДСТаВИТСЛ 11в ЮТО-
славия в ООН Лазар Моисов 
не отдал на между другото под 
черта: — Специалното зяссда 
пие всъщност потвърди: пра

на ориентацията

шатържествено 
Димитровградска 
ствуваисто започва 
ристо на празника, 
рил вечерта, когато 
трудещи се от организациите 
иа сдружения труд и остана 
Л1итс трудови организации, 
младежи, пионери и остана- 
лмте [ раждани о'Г всички 
ки па града, със запалени Фа 
кел и, се сляха на площад 1/Ос 
вобождение" където бс орга 
низи,рап тържествен мит^“* 
За значението па Първи май 
говори Райко Ставроп, нред- 
седател на Общинската кон
ференция па Съюза на синди 
калите. От митинга бяха •из
пратени поздравителни теле 

Съюзния изпълните

па тази сесия ирои 
сила и дълбоки

в международната
то“ и АРте страни 

виха огромна
В началото иа май завърши 

е работа Шестата специална 
иа генералното събра- 

Организацпята па 
Сесията

па
промени 
обстановка.

Представи телите 
вързаните страни, между тях 

Югославия, от трибуна
та на Генералното събрание 
посочиха, че тази сесия пред 
ставлява ..завой в между па
родиите отношения 11 В ПК'1МП 

световната органп- 
о потвърдила, че

вопасесия 
ние па
обединените нации, 
прие документ — Деклара
ция за създаване на пови и на 
международни икономически 
отношения, както <н Акцион- 
на програма за провеждане 

тази декларация. Приема
нето на тези документи, как
то п целия ход па 
още един път потвърди влия
нието на необвързаните н раз 
виващнте сс страни във венч 
ки области на междуилрод-

нсоб-на

на ностча на 
зация и чс 
проблемът нп развитието е 
най-належащият от належащи 
те световни про 
гоящия момент”.

Югославската делегатим 1а 
това заседание

стта насесията станели, 
нс попречи на веселото нас
троение иа хората, които пре 
караха празника по ломове 
тс си ирссторани ге на димит 
ровгралските гостилиичарс- 
ки заведения.

бломи и пас-
вилиостта 
на алжирската среща иа нсо 
бвързапмте. То фактически 
превърна платформата на 

среша в платформа 
Обеди пелите нации. Л това е

мия жив-зт.
В основните документи от 

тази сесия, както н в разис
кванията бс подчертана соли 
дарността между 96-те необ
вързани н останалите развива 
щи се страни и бс обособена 
силна афирмация на нсобвър 
заната политика, която стана 
мощен фактор в междупарод 
пите отношения.

Самият факт, чс индустри
ално развитият западен свят 
се съгласи основните докумен 
ти от заседанието да се при
емат със съгласие, чрез така 
наречения „консензус”, а не 
чрез гласуване, потвърди, че 
в развития свят все повече 
преобладава съзнанието ,.за 
тези безвъзвратни промени в 
отношенията на силите на 
световната арена”, както и 
съзнанието за установяване 
на по-тясно международно 
сътрудничество и вЗанмоотно 
шения между развитите и 
развиващите се страни.

На този ход и съзнание съ 
ществено не пречи упоритото 
настояване на големите запад 
ни индустриални сили да се 
запази старият икономически 
порядък, което се виде и в 
последните моменти на шес
тата сесия на ООН по суро
вините и развитието.

Известната „Група 77" на 
развиващите се страни, коя
то въз основа на решенията 
на Четвъртата конференция 
на необвързаните страни, из
несе на плещите си почти це 
лия товар на заседанието, и 
има тежки дуели със Запад
ната група страни, към края 
на заседанието спечели под 
крепата на всички социалис
тически страни от Източна 
Европа. Народна рупублика 
Китай още от първите дни 
на сесията безрезервно под
крепяше акциите на необвър 
заните страни и на останали 
те развиващи се страни, ка
то се провъзгласяваше и са
ма като част от„третия свят“. 
Според китайската оценка, 

. необвързаните и развиващи-

00 н,но та-възглавявппа от съюзния сек 
външни работи Мп- А. А.па311 грами дорстар за 

лош Мнкич, бс постоянно ак то живеят, работят и учат 
в-ьв в-ьтрешността на стра 
ната ни и по такъв начин 
увеличиха тържествено
то празнуване.

Между другото първо
майските празници в мно 
го босилеградски села бя 
ха посрещнати с изграде 
ни пътища, водопроводи 
и строещи се други кому
нално-битови обекти.

Трябва да се отбележи, 
че по време на празници 
те времето беше много 
лошо. Върховете на Цър- 
ноок, Весна Кобила и Ва 
лози бяха покрити със 
сняг.

БОСИЛЕГРАДппй-вижмо за «ас.пиша от изготвянето Ш) прп-

Първомайсите празни
ци в Босилеградска об
щина бяха тържествено 
отпразнувани. В търже
ствено украсения Босиле 
град бсше особено весело. 
Празнично настроение се 
чувствуваше 
крачка. Въпреки дъждо
вното време, почти 
чки граждани 
улиците където до късна 
вечер се виеше кръшно 
хоро.

Весело и тържествено 
бе и в районните центро
ве на общината. И тук бя
ха пристигнали хора, кои

ЗВОНЦИ
На Първи май вечерта в село Звонци сс със- 

съвместпо от младеж-тоя вечерника, организирана
активи в Звонци, Ракита п Ясенов Дел. Мла- 

трпте села сс представиха с народни и
Програ-

ките
на всякадежнте от

страднн песни п фолклорни изпълнения.
бе хубаво подбрана и много добре предадена. 
Всичко беше както трябва, само едно иопре-

вси- 
бяха на

мата

чи на многобройните посетители — малките поме
щения и които бе организирана вечеринката. То- 

говори, чс е крайно време в Звонци да се 
който ще обслужва центъра

ва ясно 
построи културен дом, 
и осталнте села в района.

И. М
В. в.

Ново фалшифициране на историческото минало на Югославия
лниския договор от 1878 годи 
на и предадена на турците“. 
Всички македонски револю
ционери, като Гоце Делчев, 
Яне Сандански, Никола Ка- 
рев, Даме Груев, братя Мила 
динови. Григор Пърличев и 
други са представени като 
български революционери и 
просветители.

В енциклопедията са даде
ни три дефиниции за поня
тието „Македония“. В първа 
та — Македония 
ва като древна робовладел
ческа държава, във втората 
(съвсем кратко) — като СР 
Македония в СФРЮ и в тре 
тата — като Егейска Маке
дония — географска (админи 
стративна) област в Северна 
Гърция, я^но е. че Македо
ния в българската енцикло
педия се споменава само ка
то географско понятие. Пок
рай това, авторите са „забра 
вили“ в този контекст да спо 
менат и Пиринска Македо
ния в България, поне като ге 
ографско понятие.

Сигурно е, че всеки добро
желателен читател на тази 
енциклопедия 
въпрос На кого и за 
служи такова извращаване 
на историческите факти. Ци 
тираните части от енцикло
педията ясно потвърждават, 
че тази публикация, която 
има повече политически, от 
колкото 
кц характер, поне когато се 
касае за нейините цитирани 
части, не може да бъде при 
нос към взаимното запозна
ване, а още по-малко към 
укрепване и разширяване на 
добросъседските отношения 
между народите на двете със 
едни социалистически стра-

(Танюг)

Българската армия 

»освободила« Македония
В ЕНЦИКЛОПЕДИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА 

АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЮГОСЛАВИЯ И НЕЙ
НАТА ПОЛИТИКА НА НЕОБВЪРЗВАНЕ ПРЕДСТА
ВЕНИ ТЕНДЕНЦИОЗНО. МАКЕДОНСКИТЕ РЕВО
ЛЮЦИОНЕРИ СЕ ПРИСВОЯВАТ КАТО БЪЛГАРС-

чала. и че още през 1950 го
дина е приет закон за рабо
тническите съвети.

Историята на македонския 
народ в тази енциклопедия 
е предадена от старите изве 
стни националистически по
зиции. Авторите на всяка це 
на се трудят да изоставят ду 
мата македонци или македон 
ско, която би означавала на 
ционално битие на македон
ския народ. Според състави
телите на този, очевидно по
литически документ „в Юго
славия живеят 20.504,516 
тели (1971): сърби — 42,1 на 
сто, хървати — 23,1 на сто, 
словенци — 8,6 на сто и др.“ 
и по-нататък: официални езй 
цм — сърбо—хърватски 
венски и др. „Какво 
,.др.“ трябва да значи, ако не 
опит да се отмине споменава 
нето на историческия факт, 
че в Югославия живеят 
«ред преброяването от 1971 го 
дина и 1.640,000 македонци, 
и че един от „официалните“ 
езици е и македонският език.

Три дефиниции за поняти
ето „Македония"

се означа-
КИ.

В софийските книжарници 
в навечерито на първомайс
ките празници се появи най- 
новата еднотомна енциклопе 
дия. Издател на тази публи
кация, предназначена за ши
рок кръг български читатели 
е Българската академия на 
науките, а нейния съставите
ли са най-видни български 
учени и публицисти, мнози
на от които са членове на 
ЦК иа БКП. В уводната ча
ст се изтъква, че енциклопе 
дията представлява „научно 
издание" и че информации
те в нея изхождат от „марк 
оистко-лемиис ки

За съжаление, веднага мо 
же да се констатира, че в ен 
циклопедията напълно еднос 
транчиво, пристрастно и шев 
ярио са предадени отделни 
исторически факти от близ
кото югославско минало, а 
могат да се прочетат и фра
пантни фалшификати, особе
но. когато се касае за роля
та на ЮНА иа Народноосво- 
бодителната война 
налната история на македон 
ския народ.

Така например, -в 
на енциклопедията „Отечес
твената война на България

1944 — 1945“, където се гово
ри за участието на България 
във Втората световна война 
срещу фашистка Германия, 
е казано че българската ар
мия е освободила Македо
ния, Сърбия, Косово и Мето 
хия, и че във военните опера 
Ции са участвували и части 
иа югославската Народиоос- 
вободителна войска“.

жи
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ^ ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш," Кей 29 декември 8 
Годишен абонамент 40, 

а полугодишен 20

Второстепенно значение на 
ролята на ЮНА
И в останалите отдели 

тази енциклопедия на ролята 
па ЮНА в освобождаването 
па Югославия е дадено второ 
степещ-ю значение.

Получава

сло-
тована

V ще постави 
каквопозиции"

спо-се впечателние, 
чс и енциклопедичната един
ица „Югославия“ е предаде
на тенденциозно. Когато чи
тателят прочете обяснение
то за Югославия, той не 
же да получи реална карти 
1,1 а За нея и нейното

научно-историчес-мо-
динара

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — Ниш 

Печатница „Вук Кара- 
Ажич“, Ст. Паунович 

№ 72 — Ни ш

------ разви
тие. Никъде в енциклопеди
ята не се споменава нейната 
външна

И днес, през 1974 година, 
българските 
че „Илинденското

учени твърдят, 
1 пл-, въстание

от 191)3 година е национално- 
освободително въстание на 
българското население в Ма 
кедония", която бе „откъсна
та от България съгласно Бер

и нацио- по Антика-----, нейната
необвързване, 

нейната ^международна пози
ция изобщо. Не е казано и 
това, че Югославия се разви 
ва върху самоуправитслни на

политика на
отдела

ни.
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Учредяване на републиканските и покранинсхи скупщини

Делегатният принцип-част от реалните 

отношения между хората
Йованович, Райко Йечмени- 
ца, Любомир Петрович, Сел- 
мо Хащимбегович, Алексан
дър Хорват и Бранко Шкем- 
баревич, членове на Президи 
ума на СР Сърбия възоскова 
на своя пост са и председа
телят на Скупщината на СР 
Сърбия и председателят на 
ЦК на СКС и председатели
те на президиумите на соци
алистическите автономни по
крайнини.

СФРЮ следните 
другарки

Подчертавайки, че задачите 
на Скупщината на СР Сърбия 
трябва да изхождат ат инте
ресите на организаците на сдр 
ужения труд, от потребите на 
трудовите хора и граж
даните в 
развитието на републиката, 
Василевич заяви, че Скупщи 
«ата трябва «е само да обез
печи присъствието на всички 
тези интереси, но и тяхното 
съгласуване в съвместни и об 
щи интереси, защото без ре
шаване на общите проблеми 
без съблюдаване на потреби
те на развитието «а републи
ката и на федерацията, не 
могат да се осъществяват и 
отделните интереси.

— Ако положим всички 
свои сили, ако се организира 
ме добре и ако бъдем способ 
ни постоянно да създаваме 
възможности за осъществява
не на исканията на нашата ра 
бстническа класа, чиято по
дкрепа имаме и ако приемай 
ки авангардната роля на Съ

другари и
Миленко Боянич, 

Иован Глигорийевич, Мило- 
ван Джоканович, Сайт Затри- 
чи, Любисав Маркович, Стоян 
Миленксвич, Бранко Мирко- 
вич, Бранислав Пенезич, Бран 
ко Пешич, Стеван Пувалич, 
Александър Цветкович й 
Милка Шчепанович.

Скупщината на СР Сърбия 
определи за мандатор на Ре
публиканския 
съвет 
БИЧ,

комуната и

изпълнителен 
инж. ДУШАН ЧКРЕ- 
досегашен председател 

на Републиканската конфе
ренция на ССРН в Сърбия. 
След това делегатите приеха 
предложението на Душан Чк 
ребич за състава 
Републнителен съвет (РИВ). 
Ето състава на съшия:

Подпредседатели на Скуп
щината на СР Сърбия 
Слсбздан Глигориевич, 
Неговак и Рефки Даути.

На съвместната сесия Скуп 
щината избра делегати в Съ- 
®^а на републиките и пок- 
райнините на Скупщината на

са д-р 
Исо

на новия Драгослав МарковичДушан Чкребич

то се намират пред нас и с 
това най-убедително ще по
твърдим оправдаността и цен 
нссттта на въвеждане на но 
вата делегатна система — ка 
за накрая Живан Василевич.

Инж. Душан Чкребич — председател, 
Ьранислав Иконич и д-р Драгутин Тешнч — под
председатели, Миедраг Богданович — секретар и 
членове: Велко Маркович, Миодраг Велковнч, Сла- 
волюб Рашкович, Олга Николич, Рада Чолич, Сто
ян Стоилкович, Сретен Пенезич, Борислав Сребрич, 
Кузман Гранич, Джабир Джабири и Милорад Йсва- 
нович.

За републикански секретари са избрани: Слав- 
ко„ Зечевич — за вътрешни работи. Драгоман Ра
до ичич за всенародна отбрана, Миодраг Трифу-
носвич — за правосъдие и общо управление. Влади
мир Стеванович — за образование и наука, Влади
мир Иовичнч — за култура, Любинко Джорджевич 

за здраве и социална политика, Еудимир Ву- 
кашинович — за труд, Милош Милссавлевич — за 
финанси, Драгомир Миливоевнч — за -стопанство, 
Петър Йованович — за съобщения, Бранко Иова- 

— за земеделие, горско и водно стопанство, 
Ратко Вуйнович — за градоусгройиво, жилищни и 
комунални раооти и Слободан Босилчич — за ин
формации.

юза на комунистите сътрудни 
чим с всички обществено-по
литически организации, ако 
последователно вървим по 
курса на Титовата политика, . 
ще успем да изпълним сери
озните и крупни задачи, кои

инж.

*
Три десетилетия от освобождението на Босилеградско

ТЪРЖЕСТВО НА ЦЪРНООК
(От 1 стр.)

Голям героизъм проявиха и 
българските партизани.

На края Яворина каза: — 
Вие, населението от българс 
ката народност в Босилеград 
ско. сте граничари и трябва 
да бъдете мост «а братството 
и единството за сближаване 
на нашите народи.

Няма сила, която може да 
победи високия морал и си
лното патриотично чув
ство
Взимайки думата, генерал- 

майор Душко Лазич, комен
дант на оперативния щаб на 
битката ага Църноок каза:

— Преди битката на Цър
ноок бяха оформеаш редица 
партизански части в Сърбия, 
Македония и Косово. Българ 
ските окупатори предприе
маха голяма офанзива срещу 
нас, мобилизирайки всички 
сили, с цел да ни унищожат. 
Ние знаехме това и предпре 
ехме контраофанзива. Тази 
офанзива продължи шест ме 
сеца, тю ние не бяхме унищо 
жени От Кратово до Църиа 
Трава в Македония, Бълга
рия, Гърция и обратно ние 
водихме над 30 сражения, в 
които дадохме и жертви, шо 
разбивахме врага. Това бе сл 
ашшя т/г ша Трега маке
донска ударна бригада, и ага 
Косавския партизански отр
яд.На Църноок водихме иаи- 
тежка отбранителна битка, 
в коя го бяха ая-вгажираяи сре 
щу нас три дивизии, четири 
полка ловни дружини и бъл
гарската фашистка авиация. 
Целта им беше да ни обкъ- 
ржаг иа връх Църноок и да 

унищожат. Планът им бс 
коварен но пие се противопо
ставихме храбро. На позпшг 
итс оставаха да се борят и 
ранените, въпреки че и по 20 
неприятелски войника атаку 
ваха на един наш. Ние се из 
теглихме, като извършихме 
противатаюа и то иа място
то, където ппеприятеля игай-ма 
лко това очакваше. Минахме 
иа българска територия, а 
след два диги се озовахме в 
Църиа Трава. Успяхме, защо
то имахме висок морал и 
проливахме кръвта си за со 
циализма.

Чувствувам се щастлив, че

съм в Босилеградския край, 
традиции на братството и е- 
динството. И затова днес ко 
гато ки се заканват от Ита
лия, ние сме готови и стари 
и млади, под мъдрото ръко
водство на другаря Тито, да 
отхвърлим и победим всей*» 
враг.

в който се тачат светлите 
От митинга бе изпратено 

писмо до другаря Тито.
След това гостите посети

ха граничния преход на Ри- 
барци и заставата, където 
пред граничарите изнесоха 
спомени от Народноосвобо- 
дителната война.

ТЕЛЕГРАМА ДО ДР. ТИТО

Преди тридесет години, на днешния ден 
в Босилеградския край, на Църноок дадоха 
своите животи бойци от Косовския отряд, 
Трета македонска бригада и Първа сифий- 
ска бригада.

Сърбрани днес тук бойци, младежи и 
пионери и граждани от Босилеградска общи
на Ти изпращат сърдечни привети и поже
лания и по-нататък да ни водиш в борбата 
за изграждането на самоуправителното ни со
циалистическо общество, което е наша дей
ствителност. Това е не само признание и 
благодарност за историческите ти заслуги, а 
израз и иа готовоста па всички ни да следим 
Твоето дело, твоята визия на самоуправите- 
леп социализъм и в дело да проведем прог
рамата па СЮК и новата Конституция.

За кратко време пашата страна постиг- . 
иа много. Здраво сме рошили да постигнем 
още повече. Но нашите успехи не им харесват 
иа някои извън границата. Затова сме гото
ви да застанем там, където трябва, и да ъъ- | 
дем жива ограда, през която никой не ще 
може да мине, да пазим онова, което имаме 
заедно с всички братски народи и народнос- ! 
ти. Това пека знаят и италианските фашисти (; 
и всички опия, които имат каквито и да било 
претенции към нашата единна братска све
товно известна и зачитана социалистическа 
самоуправителпа Югославия.

Гордеем се с Теб другарю Тито,
Твои съграждани, когото цялото напреднича
во човечество нарича творец на мира, свобо
дата и напредъка в света. Твоят живот, и Тво
ето храбро дело, другарю Тито е пример па 
революционна приемственост, която пи вдъх
новява в изпълнението па възложените зцда- 
чи. Населението от българската, народност в 
Босилеград Ти, обещава че ще. постига по-го- 
леми резултати в социалистическото:,ни раз
витие. Желанието пи е да живееш и да пи 
водиш още много години напред.
6 май 1974 година.
ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИЛЕГРАЛПКО

нович

Никела Стефанович е председател на Репуб
ликанския съвет за борчески и инвалидски въпро
си, а Миливойе Стойкович директор на Републи
канското управление за цени.

СТАНОВИЩАТА ОТ ПИСМОТО ИМАТ ТРАЙНА ЦЕНН-
НОСТ
Пред делегатите на Скуп

щината на СР Сърбия след 
избора произнесе реч новоиз 
браният председател на Скуп 
щината Живан Василевич, 
който между другото каза:

— Учредяването на Скуп
щината «а СР Сърбия става 
■в изключително важен поли
тически момент — непосред
ствено след завършването на 
Седмия конгрес на СКС и е 
навечерието на Десетия кон
грес на СЮК. Общите общес
твени и политически условия, 
е които ще работим, благо
приятната политическа атмо
сфера, в която твърде мнего 
са ангажирани работническа 
та класа и всички прогрссив 
ни сили в обществото, ни да 
ват големи възможности за 
по-нататъшно развитие на 
активността и ефикасно осъ
ществяване нй правата и 
длъжностите на Скупщината, 
в условията на новата скуп- 
щинска система, 
върху делегатиия принцип.
Писмото на другаря Тито и 
на Изпълнителното бюро, ко
ето означи възвамие и насо
ка на комунистите и трудови 
те хора за премахване па 
всички слабости в нашето об 
щество. Те имат за нас трайна 
ценност, а становищата и ис
канията в тях, произтичащи 
от тях представляват 
-важните задачи 
бъдеща работа. Идейните и 
политически основи и насо
ки на нашите акции са ясно 
определени и чрез най-широк 
демократичен плсбисцит 
работническата класа и тру
довите хора в 
разисквания по конституции 
инитс промени и по докумен 
тите За Десетия 
конгрес.

заснована

Петър Стамболич

Говорейки за предстоящите 
задачи иа Скупщината в об
ластта иа стопанската стаби
лизация й развитието иа САГ1 
Косово, другарят Василевич, 
подчерта, че трябва енергич
но да се противопоставим и 
па различните 
който и да било вид и по-на
татък да развиваме коицепци 

на всенародната отбрана

пи
че сме

най-
за нашата натисци от

ята
— Различни натисци 'същест
вуват и в сегашната практи 
ка иа международните отно
шения, за което говорят и тю 
следните иредептистки пре
тенции към нашата страна — 
заяви той.

публичните

и Седмия

Страница 3БРАТСТВО А 10 МАЙ 1974



РАЙКО ЗАРКОВ
— СЮИ

„МОЯТА ДИСКУСИЯ ЩЕ ОТРДЗ-
ЯВА МНЕНИЯТА НА 
партийната организация,,

пам чс Десетия конгрес, осо 
беио в документите, които 
ще бъдат приети на него, още 

ще покаже сплотеио- 
«а комунистите за ио- 

и по-бърза акция

БОСИЛЕГРАД

Анализ на изборната дейност
за X конгресна

))ПЪЛНО ДОВЕРИЕ В 

ДЕЛЕГАТНАТА СИСТЕМА
” са сдск-

«зг-«проблеми, как вито 
трификации па селата,

на пътища и аодо-
Изпълнгггелшгят отбор па 

Общинската конференция 
ССРН, Общинския синдика
лен съвет, изборните коми
сии н представители 
калите общоствено-политиче 
ски организации, анализира
ха неотдавна завършените из 
бори
и делегати в Боснлеградска 
община.

В анализа на председателя 
на ОК на ССРН, който бе пр 
доставен заседанието, се 
зва, че в изборите, без оглед 
на известни опущения, се е 
■манифестирало пълно дове
рие в делегатката ни система 
и в новия революционен ку
рс на Съюза на комунистите.

И в анализа и в разисква
нията се изтъкна, че са тгзбо 
рите проведени в демократи 

делова атмосфера. На

...« да“«-
те комунисти. Делега райко Зарков,
тровградска община ще б-ьд ому„исти.
който ще застъпва около 1Л00> кому 
Първият въпрос, които му поставихме

на
раждано 
проводи и АР*

На проведеното 
се констатира, че структура 

новоизбраните членове 
делегациите и делегатите 
задоволява Осъществено 

е работническо-земеделско 
мнозинство в делегациите та 
местните общности и между 
делегацитс ига Общинската 
скупщина. Така например от 
общо 71 делегат в трито съве 
та на Общинската скупщина,
41 са земеделци, 10 работни
ци __ непосредствени произ
водители, а само 20 делегата 

всички останали стру 
ктурн. Единствено незадово 
лява изцяло структурата па които 
делегатите по отношение па те от 
броя па избраните жени и ца Мц 
младежи. и ще

Приемайки анализа за из мненията 
борите, членовете па изпъл- ция д0 Десетия конгрес, но 
шггелнмте оргати на СС1Н щроме на подготовките, аз 
и на Синдиката констати- щс разпСквам с партийната 
раха, че за изборната дейно организации върху мзтериа- 
ст в комуната редовно усое- Л11ТС за Конгреса и верояго в 
нгно е информирал вестник това публично обсъждане щс 
„Братство". се наложат определени въ—

в- в* проси. Сигурно е, че има
го актуални въпроси, за кои
то общината и трудещите се

заседаниепа оста повече
стта
"мГгщичяи Области ш степан 
ския и обществеио-полятиче 
ски живот, което особено бе 
изразено след Писмото на 
другаря Тито и Изпълнител
ното бюро на Председатслс- 
твото на СЮК.

Дълбоко съм убеден, че Ко 
още повече ще ока

па комунистите

та ат
на

делегациина
Преди 

пип
ето-

са заинтересовани.
заслужава 

въпроса за 
изостаналите крап-

За какво бихте разисквали 
Конгреса? всичко 

мапис 
папски
ща, който е актуален за па 
шата среда. Обаче моята ди 
скусия, ако ми се удаде въз
можност и вземем думата, 
ще бъде мнение , оценка и 
становище ма партийната 
организация в общината.

па
ка на общин—Лз съм делегат

ската партийна организация и
п а рт и й 11 ата орга! I и зодия, нгрссът 

же влияние 
в по-нататъшното развитие 
на нашето самоуправително 
общество. Изхождайки от ма 
териалите и документите пр 
иети на Седмия конгрес на 
СКС и документите

Десетия конгрес на 
СЮК ние трябва, максимал 

да бъдем ангажирани в 
а проблеми-

ако
която представлявам

счита че е тужио Ла 
па Конгреса ще

ма
греса.
.разисквам 
разисквам върху въпроси, за 

Съюзът та комунисти 
Димитровградска общи 
възложи да разисквам 

изложа становищата и 
аса тази оргаииза-

са от

изготви_ Като делегат какво оча
Десетия конгрес?

чна и
предизборните и кандидацно 
нните събрания на местните 
организации на ССРН са пре 
длагани най-способните и 
идейно определените за чле
нове на делегации на месиш 
те общности и за делегати. 
Същевременно са обсъждани 
и предлагани решения за ак- 

комун ално-битови

ни закватс от
— Естествено е, че и аз 

както и всички трудещи се 
очаквам много

но
разрешаването 
те, осъществяваето на по-до 
бри резултати, преди всичко 
в собствената среда, и према 
хване па всички отрицателни

в страната 
от предстоящия Конгрес на 

очак-СЮК. Преди всичко 
вам, че Конгресът още пове
че ще у ясни и щс даде отго 
вор на много въпроси от жи 
знено значение за развитие

прояви.мнотуалните
------------- - А. А-

ОС в БосилеградАКТУАЛНО Интервю с новоизбрания председател на

ЕНЕРГИЧНО СРЕЩУ
СТОПАНСКИЯ
КРИМИНАЛ

Стопанските акции в преден план
стните общности, които тр
ябва да бъдат носители на ка 
питаловложения.

Това са предусловия за да 
се осигури финансова стаби
лност на същетвуващите сто 
пански и трудови организа
ции- Целта ще се постигне 
чрез развитие на самоуправи 
телните отношения, програ
миране на съответни акции, 
свързаване с по-големи тру
дови организации извън от 
общината и чрез планиране 
и ангажиране на средства 
от обществено-политически
те ни общности.

Чрез акции, което ще рече конкретни 
начинания сме дължни да развиваме само-

отношенияуправителните социалистически 
и укрепваме материалните стойности на на
шата община — заяви инж. Драган Мицов, 
председател на Общинската скупщина в Бо
силеград.

В Общинския съд и в Отдела на Служ
бата за вътрешни работи в Босилеград дават 
сигнали за съществуването на стопански кри- 
минал в комуната.

За премахването на тази проява — 
зват в тези органи, трябва да се пристъпи 
много по-сериозно не само от страна на съ
дебните, но и на самоуправителните органи, 
на органите на вътрешния контрол и на ин
спекционните служби в общината.

През изтеклата година, по въпроса за 
решаването на тоя проблем са устроени два 
договора със следствените и съдебните органи 
и инспекционните служби. Такива договори 
обаче не са организирани с органите на въ
трешния контрол на стопанските организа
ции, които със съответния орган на Общин
ската скупщина, който трябва да защищават 
общественото имущество.

През миналата година компетентите от 
Отдела на Службата за вътрешни работи са 
разкрили 23 случаи на стопански криминал, 
за които са били установени всички доказа
телства. Симптоматично е — казват в тази 
служба, че ръководните и самоуправителни 
органи в стопанските и трудовите организа
ции само в един случай са осведомили про
курора за стопанска кражба.

Изходждайки от задачите, определени в 
Писмото, дейността на Отдела на Службата 
за вътрешни работи е все по-интензивна в 
разоткриването и спречаването на стопанския 

. криминал в комуната. По думите на между- 
общинския прокурор Славолюб Манасиевич, 
та^г служба е проявила най-голяма дейност 
в премахването на стопанския криминал, а 
всички искове са били комплектни и осигуре
ни с доказателства.

От новоизабрания предсе 
дател на Общинската скуп
щина в Босилеград, инж Дра 
ган Мицов поискахл1е отго
вор: върху кои въпроси ще се 
насочат силите за решаването 
им. По-точно каква по мне
нието на председателя на. 
Общинската скупщина е плат 
формата за действуване и ак 
ции в настоящия и бъдещия 
период?

— Преди всичко делегатна 
та система, като конкретиза
ция «а новата ни кехнетитуци 
онна реформа, определя лшо 
го нови задачи. Дължни сме 
най-напред да укрепваме са 
моуправителните отношения 
и материалното състояние на 
общината. Всяка наша акция 
нужно трябва да бъде конкре 
тна и съдържателна. Защото, 
сега, с прилагането иа новия 
курс на действуване иа Съю 
за на комунистите изктлюче 
на е всяка възмжност за вер 
бализъм. Сега от всички цае 
се търси полезен и градивен 
труд.

Стопанската изостаналост 
на общината търси от нас 
извънредно големи усилия, 
умелост и труд. Съществуват 
безброй проблеми, които из
глеждат като че ли са нере
шими. Обаче чрез единството 
на воля и акции няма проб
лем, който не ще може да 
се ч реши. Единодействието 
е особено важно за нас, за
щото когато се определи ко 
окретна за решаване Задача, 
не може да се дава' място на 
разногласията.

ка-

Какви мероприятия ще се 
превземат и върху кои въ
проси най-много ще се об
ърне внимание в предстоя
щия период в извънстопан- 
ските дейности?

-В областта на учебното де 
Ло и здравеопозването ще се 
продължи с отпочнатите на
чинания, които имат за цел 
да консолидират организаци 
ите от тези отрасли.

Особекно внимание ще от 
делим върху решаването на 
проблемите от областта на ин 
фраструктурата и то в три 
направления: В изграждане; 
то на централни, селски и ме 
ждуселскн пътища, в електр 
инфикацнята на селата и в 
изгражденото на водопрово
ди по селата и в Босилеград.

Решаването на комунално- 
битовите проблеми в Ьосилег 
рад имат отделно значение и 
затова върху тези въпроси 
ще обърнем особенно внима 
ние. В решаването на тези и 
и други проблеми ще трябва 
дейно да се включат местни 
те общности и новоизбрани
те делегации. Тук се очаква 
усилен труд на всеки наш 
гражданин в рамките на об
ществено-политическите ор 
ганизацшг.

Д. Мицов

Какво ще се приеме и ка
кво може да се очаква след 
програмирането на стопан
ското развитие на община
та?

— Общинската конферен
ция на Съюза на комунисти 
те вече е приела тезиси за 
о б ществеи о - и кономичеокото 
развитие на комуната, които 
ще бъдат основа за подемане 
на акции. Тезистите трябва 
да разработим, допълним и 
конкретизираме. Защото в 
общината е нужно да имаме 
еАинна политика за ■решава
нето на всички проблеми, за 
Аа успеем. За целта е необхо 
Аимо преди всичко съвмест
но действуване на всички об 
ществено-политически 
низации, на трудовите и ме

В. В.

орга-
В. ВЕЛИНОВ
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Основна резолюция на Седмия конгрес на СКС
1. Изхождайки от резултатите на общес

твено-икономическото, политическото и кул
турното развитие на Социалистическата 
публика Сърбия, от 

; идейно-политическия 
пистите в Сърбия

литическа система. Съюзът на комунистите 
осъществява своята авангардна роля с разби- 

обективните условия и закономернос-БОРБА НА СКС ЗА УКРЕПВАНЕ НА КЛА
СОВАТА СЪЩНОСТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА АВАНГАРДНАТА РОЛЯ В ИЗГРАЖДА
НЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ СОЦИА- 
ЛИСТИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО — ИКОНОМИ
ЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ, МАТЕРИАЛНОТО И 
ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА СР СъР-

(ИЗВОДИ)

рс- ране на
ти на борбата на работническата класа и тру
довите хора, идейно и творчески върви напред 
в тази борба, развива съзнанието на работни
ческата, класа и останалите трудови хора, ка
то ги организира в революционна акция за на- 
дделяване на съществуващите общите общест
вени противоречия.

Съюзът на комунистите в Сърбия реши
телно отхвърля всички тълкувания на авангар
дната си роля, противоположни на същността 
на историческата задача на работническата 
класа и нейния авангард; отхвърля схващани
ята, според които просветен елит, облегнат 
върху апарата на държавна власт представл
ява решителния фактор за по-нататъшно раз
витие на самоуправлението. Също така. Съю
зът на комунистите в Сърбия се бори срещу 
схващанията, че самоуправлението може да 
бъде резултат на спонтанни обществени про
цеси, стихийни сблъсъци на различни инте
реси и на т. н. свободен пазар.

Като решително отхвърляме дибералис- 
тични схващания, според които в името на т. 
н. демокрация на Съюзачат на комунистите не 
трябва да се „меси'1 в обществените отноше
ния, Съюзът на комунистите в Сърбия също 
така отхвърля опитите да му се натрапи -рол
ята в името на работническата класа да възс
тановява мнопол на политическо решаване и 
изпълняване функцията на власт. Съюзът на 
комунистите има право и Задължение да раз
исква по всички обществени въпроси, да за- 
ма свои становища и да се бори за тях със 
силата на аргументите заедно с трудовите хо
ра във всички институции на самоуправител- 
ното -обществено решаване.- .

Съюзът на комунистите в Сърбия носи ис
торическа отговорност за по-нататъшния ход 
на самоуправителното социалистическо 
витие на Сърбия като неразделна г 
славската общност на равноправни 
народности и затова със средствата и методи
те на борба, съответствуващи на самоуправн- 
телната социалистическа система трябва да се 
обезпечи контитуитет на революционната бор- 
оа на работническата класа за осъществяване 
на нейните исторчески цели, сегашни и бъле- 
щи интереси.

Революционният
партия и Съюза на
сочат, че активността на партийния "н дър
жавния апарат и нормативната сила на дър
жавата не могат да заместят творческата ини
циатива и акция на работническата 
трудовите хора, които 
борба за

критическия анализ 
опит на Съюза на кому- 

между двата конгреса и 
у резолюциите, осъществени в борбата за из, 
пълняване на задачите от Писмото и речите 
на другаря Тито, Седмият

на

особеноконгрес
изтъква задачите на комунистите с цел за по- 

.-нататъшно идейно-политическо и организа
ционно укрепване на Съюза на комунистите 
в съроня, като революционна организация н 
авангард на работническата класа.

Съюзът на комунистите в Сърбия засилва 
..своята авангардна роля в революционната бор- 

7 оа за. осъществяване

БИЯ

2. Съюзът на комунистите в Сърбия тряб
ва да допринсся за демократично конститу
иране на програмните определения и полити
ката на Съюза на югославските 
Провеждането на така 
е съществено

на програмните цели и 
^политиката на Съюза на югославските 
■ нисти за

комунисти, 
установена политика 

условие за осъществяване на 
неговата авангардна роля и засилване на не
говата работническо-класова същност. Само 
върху тази основа може да се изглажда един
ството на работническата класа в Югославия, 
братството и единството 
постите н всички организирани 
ческн сили.

Съюзът на комунистите в Сърбия се зас
тъпва да се осъществяват интересите на ра
ботническата класа цялостно. С борба за осъ
ществяване политиката на Съюза на югослав
ските комунисти, с последователно прилага
не «а демократичния централизъм, със съзна
телна комунистическа дисциплина, с провеж
дане на Статута на Съюза на югославските 
комунисти и Статута на Съюза на комунис
тите в Сърбия, с творчески принос Съюзът на 
комунистите в Сърбия и Съюзите 
нистите в областите 
литиката на Съюза на
ти и с нейното осъществяване в конкретни 
обществени условия — Съюзът на комунис
тите в Сърбия изразвява и осъществява авте
нтичните интереси на работническата класа в 
Сърбия.

Съюзът на комунистите в Сърбия реши
телно е срещу всички тенденции на федера- 
лизация в Съюза на югославските комунисти 
и Съюза на комунистите в Сърбия, заплашва
щи единството на работническата 
Югославия, придобивките на братство и единс
твото и равенството на народите и народнис- 
тите в Югославия и Социалистическа репуб
лика Сърбия, единството на идеология и л^о- 
грамните цели на революционното движение 
на югославските комунисти.

Класовата същност на политиката на Съю
за на комунистите в Сърбия може да 
ществи единствено в условията на единно дей
ствуване на цялата организация на СъюЗа на 
комунистите в Сърбия, с единни политически 
становища в акциите по осъществяваме на 
дневните и обществените задачи. Борбата за 
пълно единство на Съюза на комунистите 
Сърбия изисква

кому-
доминация на работническо-класо

вите интереси в самоуправително сд0ужения 
ТРУД1 зз укрепване >на братството и единство- 

- .то н равноправието на народите и народнос
тите в Социалистическа република Сърбия и 
в Югославия, за материално и културно раз
витие на обществото и в борбата за единство, 
независимост и свобода на югославската оо- 

V-циалистическа самоуправнтелна общност на 
Равноправни . народи и народности.

Изпълняването на тези задачи 
1 висша степен на политическа 
: -икономическа организираност на работннчес- 
ката- класа и обществото като Цяло. Затова е • 
необходимо по-нататъшно развитие на орга

низираността, засилване на идейно-политичес
кото единство, акционната способност и вли
янието на Съюза на комунистите 

Съюзът на комунистите в

на народа и народ- 
ооциалисти-

нзисква 
и обществено-

Сърбия има за
дача, да води идеино-политическа борба от по
зициите на интересите на цялото наше рево
люционно движение срещу всички антира- 
ботнически настроения, решително 
тивопоставя на партикулярните интереси и 
така наречения класов неутрализъм. Това из 

. нсква организирана борба срещу тенденции 
на бюрократизма и етатизма 

гражданския либерализъм 
унитаризма и национализма, срещу догматиз 
ма и демагогския ултрарадикализъм.

- Обществено-икономическите 
проникнати от противоречията на стоковото 
производство. В надмогването, 
тиворечия класовата същност 
на Съюза на комунистите

на кому- 
в изграждането на по- 
югославските комукис-

да се про-
раз- 

част на юго-
народи ите и силите

и технократизма

отношения са класа на
на тези про- 

на политиката 
в Сърбия се осъ

ществява със сдружаване и свързване на тру
да, със самоуправителни споразумения и оо- 
ществени договаряния, които на все по-ши

роки. сектори в обществения живот и дейност 
л-се замества административното действуване на 

.държавата. Във всички среди и на всички 
..равнища на обществена организираност ко

мунистите • са длъжни да продълбочават съз- 
. нанието за общите и дългосрочни интереси 

на самоуправително сдружените производи
тели, за насоките в самоуправителното об
ществено развитие и класовата солидарност. 
Това съзнание трябва да прониква всички об
лици на самоуправително сдружаване на тру
дещите се, техните самоуправителни споразу- 

обществени

Комуниската
комунисти

опит ка 
югославските

класа и
съзнателно влизат 

революционна промяна на общест- 
. отношения. Съюзът на комунистите 

трябва непрекъснато да укрепва своята об- 
Р°ЛЯ- но н0 32 това Аа монополизира управленческа позиция в обществото, но да 

деиегвува като революционен авангард, кой-
чсск^Г™ насочва и организира политическата н самоуправнтелна дейност на работ 
иическата класа н на р

се осъ-
I!

В
от комунистите 

да полгат усилия в разкриването и обяснява- 
нето на обществените противоречия и пробле
ми и в търсенето на решения предимно да се 
приемат онези, които иай-пълн0 изразяват 
единния класов интерес без да подлежат на 
нсприципиални компромиси, опортюиизъм и 
откъслечни интереси.

Съюзът на комунистите в Сърбия решител
но щс сс бори срещу всички опити 
бералистическо и анархисгичсско 
нс, относно отричане значението на единство 
па Съюза на комунистите, а също така и сре
щу опитите да сс натрапи бюрократичпо-цеп- 
тралистическо

ежедневно

останалите трудови хора.
И а този етап на борбата за салюупоави- 

телон социализъм е незаменима ролята на су- 
бектпвния фактор _ авангарда на работни
ческата класа и всички съзнателни други 0р- 
ганпзираш, социалистически сили в Общест
вото. Комунистите обаче нс'смеят да подценя
Изхожд^йкГо ' п АЪржавата' в тази борба, изхождайки ох ролята па държавата в пп-
!™° ™ социалистическото общество, Тц. 
ределепа в Програмата на Съюза на югосла
вските комунисти - Седмият конгрес наТъю 
за па комунистите в Сърбия възлста на ко
■го'осигщствявапО^фушпшята "«а^държавата"

мения и договори, планове и ре
шения.

Съюзът на комунистите в Сърбия трябва 
решително и постоянно да действува за раз
витие ца производителните сили и самоупра- 
вителните продукционни отношения в сдру
жения труд и във всички области на матери
алното производство, за развитие на духов
ното' творчество, за социалистическо пребра- 
зова ние на селото и свързването на сслскос- 

4 топанските производители с работническата 
' класа и трудовите хора в самоуправително 

сдружен труд.
В центъра на идейната борба и полити- 

' чсската дейгноог на всички организации и ръ
ководства на Съюза на комунистите в Сърбия 
'грябва ла бъдат всички съществени въпроси 
Па живот и труд, за които работниците жи:*- 
иено са заинтересовани. Комунистите трябва 
да бъда-г в челците редици в борбата за уве- 

' личаваие производителността па труда, като 
единствен път за създаване на по-богата ма
териална основа на обществото, за енергично 
отстраняване на всички облици на отчуждава
не на дохода от работниците и тенденциите, 
водещи към социално разслояване на общест
вото на богати и бедни, за нарастване на жиз
неното равнище и заетостта, за по-организи- 
рано и по-ефикасно решаване на жилищни
те 'проблеми на работниците и за развитие на 
школуването, здравеопазването и задоволява
не на културните потребности.

Задача е на Съюза па комунистите в Сър
бия с организирана акция да освобождава 

*' маковата инициатива па трудовите хора в ра
звитието на материалното производство и. ду
ховното творчество в съгласие със социалис- 

г тическите .принципи и целите на нашето об- 
' щбствено развитие, за да станс дело на кла

сата и другите организирани социалистичес
ки сили предвождани от комунистите, които 

стоят начело в тази борба за ре-

на ли- 
намалява-

и догматично схващане па
единството.

3. Своята авангардна роля Съюзът на ко
мунистите в Сърбия трябва непрекъснато да 
осъществява в самото битие иа работническата 
класа, между трудещите се непосредствено, а 
върху тази основа и да осъществява класовз- 
та същност на своята политика.

Съдържанието на водещата роля Съюзът 
на комунистите осъществява чрез идейно ч 
политическо действуване и влияние на кому
нистите в органите и телата на самоуправление 
и влияние на комунистите в органите и те
лата на самоуправитслните организации и 
общности, в делегациите, скупщшштс, в дей
ността на общсствсионполшческитс организа
ции, в свързване иа революционната теория 
и практика с цел работническата класа да за- 
господари с цялата обществена репродукция 
и политическо решаване иа всички .равнища 
на организираност на обществото и с това на 
практика да сс потвърди като решаващ субект в 
процеса на освобождаване иа труда. Конгресът 
възлагана всички комунисти осъществяване иа 
тази цел да схванат като своя основна задача.

социалистическите
пост ^пществсж,г? °рга™ .юог отговор.
™ оргацц да функционират съгласно
сьс Задачите н правомощията/ Поставени п 
конституциите и законите. 1 0

Съюзът иа комунистите в Сърбия 
телио срещу всички онези 
кратизацня на държавната 
тив тенденцинтс на 
ята и функцията

е реши- 
явлеппя на бюро- 

власт, както и про- 
анархнзъм, отричащи рол-

О.ЩН00Т на самоупраавле^етоткатои облиТ^ 
диктатура на пролетариата.

Освобождавайки се от практицнзма и пу- 
3Р^ВРТ°- бюрократичния волунтаризъм, 
субективизъм, форумна работа н вербалнзъм, 
ЦьюЯът.па комунистите в Сърбия трябва Своя
та дейност да обосновава врху научни създа
ния и революционно-теоретическа осмиолеНЬст 
на обществената практика. Тай можа 'ла йсъ- 
щсствн авангардната си роля Само ако «в», 
добшвкито • иа науката м съвремените посТШке 
ния технологическия прогрес \тнем, ,г 
прилага с цел да .измени положение, ,г 
ботшческата класа и развие еамоунрапиго \- 
пнте обществени отношения. У ‘ л

на

Съюзът /кг комунистите няма отделни 'ин
тереси, отделени от общите интереси па ра
ботническата класа в изграждане на социа
листическо и комунистическо общество. Ко
мунистите не могат да изискват за своята ор
ганизация и за себе си прмвилегир01аата общес
твена позиция :и особени права извън само- 
управителната общсствепо-нкопомпчсскв и по-съзнателно 

Шаване на обществените проблеми. (СЛЕДВА)
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ПРОБЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАДСКА БОСИЛЕГРАДСТОПАНСКИттшА Предстои договор по 

стопански проблеми
:Минното дело - шанс зо стопанско

развитие Новоизабраното ^“ ЯК
ската скупщина на > не

ските организации в комуната 
разрешаването на най-на^жащ^е
” ™РВ^Гю»зка о проблематика «е <•
„„ратаз^т тезиситешшт
„а тоя доГор да бъдат ^=ни=ения- 
та за най-належащите проблеми, сьщесг^ 
ваши в работата на комунално — услужното 
предприятие „Услуга”, автотранспортното 
предприятие и здравния дом в Босилеград.

на дого- 
и стопан-1около 20 милиона динара. 

Трябва ла се отбележи, че 
преди 15 години тук е ш-р- 

скромна експлоатация 
графитите от битието 

иранско предприятие „Грот 
За отбелязване е, че бел- 

община

50 милиона суро- във врт»зка С 
настоящи'ви'Сфосф1ти са достатъчиш 

за експлоатация от 10 до п 
години. Нужно е ла се ка
же, че фосфатите в Лисииа 
са елннетвено находище пе 

нашата страна, но и

Дълго време на перспектн 
, си стопанско рдзви- 
Босцлеградска община 

разчита па активизирането 
на богатите и разнообразни 
руди. Това бе изтъкнато н 
па неотдавна проведени!е 

в Босилеград меж 
общи-

вното
шепатие 8ма 5

§
8само и 

в Южна Европа
За активизирането

мата Босилеградска Iминимални средст- 
би могла сама ла от 

мина. Но затова 
всяко

няма пиразговори
ду ръководството на 
ната и представителите на 
Републиканския ннетпту за 
обществено планиране.

на тази■ 
изработените 

съществуват два ва 
Спорел първият —

ни да
крие някоя 
е готова да приеме 
предприятие, което гук Си 
намерило сметка да сксплоа 

големите и май-различ 
валежи. Топа е и

8мина според 
проекти 
рданта.

В1^1. .‘»*Ъ,л тира
ни рудни 
главният шанс за по-интеи- 

стопаиско
общината, а същеоремеи 

ио и от голяма полза за ця
лото общество.

развитие№ зивпо IГ па8
I*»'- I'9

■ми,,.... ..............МрИ Л. В. В.

В БОСИЛЕГР АДСКИТЕ С Т О ПА НСКИОРГАНИЗАЦИИШ . яг
■ платежоспособносттаПодобрява се>4 -
необходими са 250 милиона 
динара, а според втория — 
230 милиона динара. От ми
ната годишно би се изваж
дали два милиона сурови фо 
сфатн за фосфатните фабри 
ки в Прахово и Шабац. По 
такъв начин би се премах
нал вноса на тези суровини. 
За откриването на тази ми
на е заинтересован 
леарния басейн Бор.

Босилеградска община е 
също така много 
сована и за експлоатация на 
графита в с. Долна Любата. 
Тук има огромни количест
ва сурови графит. Съдържа
нието на въглород 
на 10 на сто, от който може 
да се получи концентрат от 
50 на сто.

За пълното активизиране 
на тази мина са необходими

Настоянпята на Босилегра 
община в тази област ни мерки, за да се подобри 

платежоспособността им. За 
това нещо има широки 
можности. Една от е да 
се орвганизира рационална 
търговия с намалени запаси 
на стоки, обръщането на сред 
ствата да става на по-ефи
касен начин и да се увели
чи обема на производствени 
те услуги, които досега по
казват най-голяма рентабил
ност за всички _ 
организации в^ комувата;

Икономията на средствата 
търси изнамиране на нови 
вътрешни ресурси и най-зтьл 
но ползване съществуващите 
мощности. Стопанските ор
ганизации досега не- са се 
объркали. с лице към тези 
проблеми.

В момента 
милиона

дека
не са случайни, ннто неосно 
вателни. Напротив стопан- 

община, 
всъщност е богата с руди. 
Това казват всички специа
листи. Най-много тези от бе 
лградското минно - изследо 
вателно предприятие „Геоза- 
вод“, които с години наред 
са изследвали босилеград
ския край. Те са намерили 
сравнително големи 
жн на фосфати, олово, цинк 
мед,, сребро, графит, волф
рам и други.

новни средства.
къ м 6

банкови кредити. Също така 
и новата земеделска коопера 
цня има сравнително големи 
кредити, като последица 
големите дългове на бишата 

кооперация

Босилеградските стопански 
организации стават пече пла 
тежоспособени. Това нещо 
се дължи на увеличаването 
на собствените оборотни сред 
ства и по-пълното им ползва 
не. Например миналата го
дина оборотните средства са 
обърнати четири и половина, 
а през 1972 година само три 
и половина пъти.

Трябва обаче да се отбеле
жи, че стопанските организа 
ции увеличават и полването 
на кредити за оборотни сред 
ства .Например сега 40 на 
сто от оборотните средства, 
с които те разполагат са бан 
кови кредити.

Най-големи кредити полз
ва автотранспортното пред
приятие и то предимно пред 
назначени за купуване на ос

то ползва въ-
ски изостаналата

на

отземеделска 
Долно Тлъмино. Трябва да се 
отбележи, че почти 
стопански организаци. оборо 
тните средства осигурени от 
собствени източници и кре-

и минно - всички

заинтере-зале- стопански
днти са главно ангажирали 
в купуване на търговски сто 
ки. Например тук са ангаж^1 
рани около 70 на сто от об
щите им оборотни средства.

Тези няколко констатации 
говорят, че въпреки положи 
телните тенденции, стопанс
ките организации са дължни 
да превзимат още по-сериоз

възлизаВ Ли сина, според досегаш 
ните договори, наскоро тря
бва да започне експлоата 
ция на фосфатите при съще
временно изследване на но
ви находища. Утвърдените

0ттШШт1М11««1Ш11Ш!№ШШ11Ш1Ш!ШЦШШШ1Ши11!Ш11!Ш11111ПШШ1ПШ!ЦП!!!Ц111>Ш1НМ<1Ш11
к В.

ЖЕЛЮША ДИМИТРОВГРАД

НЕОНОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ СТОПАНСКИ ПЕРСПЕКТИВИ В 1974 ГОДИНА
Основните цели на обще

ствено-икономическото разви 
тие на Димитровградска об
щина в настоящата година 
ще се осъществяват в съгла
сие с икономическата поли
тика на Социалистическа ре 
публика Сърбия и насоките 
на развитие на регионалната 
политика. Това ще, рече —г 
самоупоавително и обществе 
но ангажиране на инвести
ционни, програмни и техни
чески средства в развитието 
на недостатъчно развитите об 
ласти.

В обществения план по ра
звитие в 1974 година са вне
сени амбициозни изисквания 
на всички

дителиостта труда, по-ико ции в 1973 година. В същото 
номично производство и време, очаква се броят на 
така нататък. В абсолютни работниците да се- увеличи 
суми общинският бруто—про- с-5 на сто. докато в ■републи 
дукт щс възлезе на 412 мили ката броя на новозаетоте-ра-* 
спа и 477 хиляди динара или ботннци ще се увеличи-е- 3 
— с 40 на сто в повече от на сто.
1973 година. Новосъздадена- Наглед препалените и~ъ*ео- 
та стойност се преценява на съществимите цели ка сто- 
145 милиона динара или с панско развитие за 1974* го- 
28 на сто в повече от мина- дина трябва да считаме за 
лата година. Такива произвол реални,' защото в тяхното 
отвени ефекти ще дадат за планиране се е изхождало 
димитровградските условия от реалните възможности и 
твърде висок национален до- о? факта, че са създадени ус 
Х0Д глава от населението довия стопанството, да- бъде 
от о 820 дин Макар че мате- платежоспособно като при То 
риалните разходи ще растат ва всички промишлени пред 
по-бързо от приходите, оча- приятия си осигурят- посгоя- 
ква се три пъти ио-голяма аку нни оборотни средства! Ина 
мулация от миналата година, че досегашната основна- ела 
т. е. ,в абсолкггна сума от 23 бост димитровградското сто 
милиона 130 хиляди динама. панство беше липсата на обо 
Юва ще даде възможност на ротни средства

=ГнГб^кГиа^стТа а
в. реконструкцията и на без с™я1кане™' «а поставените за 
това износените и застарели АачИ се намиРа не само в 
мощности. В обществени*. материалното Укрепване- на ' вения основите на стдружения

труд, и0 и в афирмацията -на 
непосредственото самоуправ
ление и ангажирането на ра 
ботническата класа във-вси
чки активности в трудовите 
организации.

Желюща, едно от най-голе ната акция за постяване на 
мите и най-напредничави се неоново улично осветление, 
ла, в Димитровградска общи 
на между първите доведе 
електрически ток. Преди ня
колко години бе поставено и- 
улично осветление. Но трудо 
любивите желюшани не спря, 
ха.

Тези дни по инициатива на 
местната общност бе разгьр

Така празника на труда 
Първи май, желюшани посре 
щнаха с още една трудова 
победа. В селото вече има 20, 
а наскоро ще бъдат поставе
ни още 52 неонови лампи.

П. Т.

ДИМИТРОВГРАД

Възбудена следствие 

срещу Милорад Димитров
производителни 

сам ©управителни и обществе 
но-политически фактори. До- 
като в обществения план в ре 
публиката е предвиден ра
стеж от 6 на сто в община
та — той е;28 на сто. В също 
то време националния 1 доход 
в републиката ще нараства 
с 6, а в общините с 28 на 
сто. Увеличението 
ската дейност в общината ще 
се осъществи при максимал
но използване на разполага
емите производствени мощно
СТИ;

Окръжният съд в Пирот 
възбуди следствие срещу ди

Обвиненият Милорад Ди
митров е в предварителен зат 

ректора на търговското пред вор заедно с още двама работ
приятие „Търгокооп”, Мило
рад Димитров, поради осно-, 
вано съмнение за,. злоупотре- СовиЯТ;счетоводител Димитър 
ба, на служебен пост из ко- Бланков и Христо Дончев, 
ристолюбие, фалшифициране веждащ магазин „Железар" 
на.службени документи, 
ги и актове.

ници от „Търгокооп—финан-
план е предвидено да се влага 
в 'Модернизиране и разширява, 
не на мощностите на стойност 
От 39 милиона 653 хиляди- ди 
нара, което е 16 пъти повече 
от осъществените

на стопаи
за

кни
А. Д. повишение на произво- инвести- М.
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АК11ИЯ7 А но електрификация
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Ток в Горни и Долни Криводол ш т"а.Б ' §— Това е благодат 
то, казва Манолов 
нататък. Телсвизорът има 
ясна картина. Снощи го пус
нахме. Пуснахме то да видим 
ще светне ли, макар че ня
махме право на това. Дано 
това спре младите да не бя
гат. Чакат ни

ше хубав пролетен 
Димитровград 
чно

за село-
Ден — 29 април. В 

вече се чувствуваше празни- 
Пад 2“°Т" Очакваше се с нетърпение 
Първи мая Ооаче в две отдалечени села на
ствтеанТа1ЧПъРВИ МЗЙ 6е най-тъРжествено че- 
ствуван. В навечерието на този ден — Ден

труда _ бяха приключени работите Д
водолИТТова ТИ В СеЛ~аТа Г°РНИ и Долнй КРИ- 

а ^еше наи-голяма трудова победа 
на жителите от тези села за празника на

АПО М!
% ■ ...

:

нови акции.на
Чак ни строежа на пътя 

през Висок и ако него 
см да построим значи ще се 
доближим

3». - -. ; т 
У г &Я

успе-

до града...труда.
Вече беше тъмно кога то и 

Долни Криводол, този път 
приключи, както официално, получи ток. Вси 

запланувано, до Първи чки бяха весели, всички при 
май. Стълбовете не бяха из- казваха. Но най-щастлива 
дигнати. Но казахме: „Хай- беше 80-годишната Николи

на Василева.

Започнали преди две и по
ловина години работите 
далекопровода горнокриводол 
чани, 26 на брой и на сред
на възраст от 60 години, ус- 
П5сса да приключат работите 
на Първи май. Изразходвали 
са тю две хиляди динара 
далекопровода и толкова за 
селската мрежа).

Висок ще ШI 1нп
тштшШешяь ШМтШтШ

'

■ц

ь— При 80-годишен живот 
и аз видях това щастие и по 
чуствувах удоволствие, че 
нашето село получи ток. Се 
га свитнало, и аз се чувству 
вам някак си бодра и млада...

Така приказваше баба Ни 
колица една вечер когато и 
последното село от Висок 
бе осветено...

„ Инищщттза

Ц»?
у

-Кг-;
—- Много сме ■'

доволни, ка
зва 50-годишният Костадин 
Стоянов, 
стната общност. Работихме 
и радваме се, че за празни
ка- всеки селянин, участник 
в електрификацията* ше 
ток в своя дом.

За 26 от 43

5 таИВЧ-' •председател на ме- •. - V

А. Д.
има

РАЗГОВОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕМИ

Перспективата на Висок е в овцевъдството
домакини в се

лото електрификацията е то
чно това. Това ще бъде 
дем за нови акции. Вече стро 
им- път от Долни Криводол, 
** след това ни чака строеж 
на водопровода...

по-

Не веднаж е казано, че Висок има иде
ални условия за животновъдство, специално 
за овцевъдство. Имайки предвид 
му за населението от този район се обрънах- 
ме с молба към управителя на клона на „Сто 
чар в Каменица, инженер Богдан Милован- 
чев, да изнесе своето мнение за перспекти
вите на овцевъдството и мерките, които 
предприемат за развитието му.

В момента когато се оча
кваше тскът да бъде пуснат 
край нас беше и втория ра
детел по електрификацията 
в' Горни Криводол — Васил 
Димитров.

значениетоН. Василева

де братя нима само ние от 
цял Висок да останем не- 
електрифицирани за празни
ка”. И всички заедно, три 
дни и три нощи. издигахме 
стълбове .помагахме на ра
ботниците от „Услуга” Ста
нимир и Петър и ръководи
теля им Момир Димитрис- 
вич, които се жертвуваха, 
падаха от умора и успяха 
да приключат работите на 
общо задоволство, — каза пи 
Методи Манолов, председа
тел на местната общност.

По този начин Долни Кри
водол беше последното село 
от Висок, което получи ток. 
От общо 30 в акцията уча
ствуваха 22 домакинства, на 
средна възраст от 55 години, 
които за далекопровода и 
селската мрежа изразходва
ха над три хиляди и поло
вина динара и към петнаде
сет трудодни.

— Беше трудно, имаше и 
колебания, но сега е всичко 
в* ред. От ток по-хубаво ня
ма/ Сега не ни е жал и за 
двадесетте трудодни, нито 
пък за похарчените пари.

Край трафопоста в Горни 
Криводол беше и 76-годи
шния Борис Павлов, най-ста 
рият участник в електрифи
кацията в селото.

се

— Район Каменица има 
идеални условия за разви
тие на животиовоъдството, а 
преди всичко овцевъдство.

Каменица в момента раз
полага с около три хиляди 
овце, което представлява ма 
лък брой ако имаме предвид 
възможностите. Ако вземем 
и съществуващото стадо ще 
видим, че производителност
та му, а преди всичко млеко 
надоя му е ниска и същата 
се движи от 0,6 до 0,7 ли
тра мляко от една овца. Та
зи ниска производителност е 
условена от различни деге
неративни прояви, слаба хра 
на и слабата стимулация на 
отгледаните. Но въпреки вси 
чко

овчарите е също условие за 
напредък на този отрасъл, а 
това е осъществимо ако съ
щите бъдат наградени въз ос 
нова на произведеното на мля 
ко, место и вълна. Храната 
на овцете от това стадо до
сега е била слаба. Не е во
дена сметка овцете през вре 
ме на първата и втората по
ловина на бременността и 
след като се обагнят да бъ
дат по-добре хранени. Така 
че :и това е оказвало влия
ние на малкото производство 
па мляко. Този проблем за 
продуктивността ще бъде ре
шем така, че тази година ще 
построим обект за подготвя
не иа храна за овците.

яшк'. >.
9*!

Шт&тк&яь
Богдан Милованчсв

подходяща почва да бъдат 
произвеждани отговарящи фу 
ражни треви.

Увеличаването броя 
цете изисква

на ов
други измене

ния, като строеж на централ 
на млекара, което ще бъде 
в състояние да приеме и пре 
работи достатъчно 
ство мляко в млечни произ
ведения — сирене и кашка
вал. Преработката 
то в млечни произведения в 
момента

ДА СЕ ПОДОБРЯТ 
СЪОБЩЕНИЯТА

перспективите
овцевъдство са големи. От 
тази година ще започне уве 
личаването на овцете и как-

за
— Каква е перспективата 

на овцевъдството и кон мер 
ки е нужно да бъдат пред
приети? количе-Дсвстдесетгодишният Алек

сандър Божков от село Гор
на Лисина въпреки годините 
— е още крепък и работлив 
земеделец. На село живее с 
бабата си Петкана и един 

четирима си сино
ве. Другите са си завъртели 
домове По други градове в

то с запланувано, това уве
личаване трябва да бъде за 
6 до 7 хиляди овце и по 
този начин, че щс се мине 
иа селекция на същоству 
ващото стадо.

— В този район перспек
тивно, от 5 до 10 години, е 
запланувано да има около 10 
до 12 хиляди овце, а с оглед 
че съществува възможност 
да бъде произведена храна, 
предимно фуражна. Биолож
ките условия и факти не тго- 

— Вече през гази година зволяват производство на лен: 
ще вземем овиовс от свърли ду три алтии билки, конкретно 
жка порода, което от генст- царевица, но тази веоко еиер 
ска страна ще :има голямо гетска храна ще се купува, 
влияние върху млеконадоя на понеже е нужно само 30% 
съществуващото стадо. Ос- от нея, докато 70% ще се про 
ейен овърлижките, що взе извежда в района. Естсстве- 
мем и винтербрушки оино- но. ако се желае да се ус- 
ве, което всичко заедно щс г,ее, нужно е в тоащ район в 
окаже влияние млечноклта бъдеще ориентацията върху 

- . ш л- производството па протеин-
да бъде увеличено от 0,7 на ски храни да бъде правилно 

1,2 литра. Стимулацията на ориентирана, което значи на

на мляко-

ни създава много 
трудности, понеже имаме че 
тири преработвателниот пунк
та, които в днешните усло
вия не отговарят иа сьвреме 
ннот,о технологическо произ
водство. Поради това ние се 
га произвеждаме сирене и 
кашкавал много по-скъпо, от 
поено цената на производ
ството му е много по-голяма 
отколкото би била ако има
хме централен преработвате
лен пункт. А изход са капи
таловложения, които съвме
стно решават този 
проблем.

— Какво конкретно щс бъ
де предприето?

страната.
Но не са го забравили и не 

го. Направили му хубава 
къща, обзавели я със съвре
менни домакински уреди. 

По-рано рейсовете редовно 
- идваха в центъра на Горна

След обед Горни Криводол Лисина, а днес не с така. То 
ток, а на същата дата, 
прил вечерта, ток по- 
Долии Криводол

Б, Павлов

— Имах голямо желание 
да получа ток и поради то 
ва взех участие.

получи 
яа 2 9 а 
лучи и

— Само преди три дни ни 
кой не вярваше, че акцията 
върху електрификацията на

ва ши прави много труд
ности,

Александър Божков оЩС 
взима активно участие в об- 
ществепо-политич&сКия 
вот. на селото.

актуален
жи-

Р. К. А. Д
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ПРИ ОВЧАРИТЕ
И те на Църни върх, Г-ьргу 

я " рички рид и Крьнчин са
На рай овчарите заживява!

„ов живот. Там е всеки- 
борба за запа- 

стадата. Там, за 
своите прочути

Изатовциежду
Вълновия,

бряг на бърза 
Висо-мангажира 

на 1вси-акции търси пълна
много работи

Разбира (-с« 
споите възмож

: матсриал- 
м Общи иск а-

вия
тя и бистра

в недрата
кинство ОТ селото още «СА- 
«ага да внесе по 1.000 дина 
т Местната общност, аа 

тш.а, за електрифи
кация па селото е “самооблагане в рооо 

работоспособен 
6 трудодни 

псодработеи 
100 динара.

уточнените

село Долн§ 
шсоб-

ноет н дневната 
зване на 
едно със 
овчарски кучета тевод- 

всекидневна бороа с

•Населението в
"а 1&ПКИ ™ елек- 

на селото.

от селото. начкиИ рамките на 
пости акцията ще

подпомогне 
та скупщина.

Григоров осведоми 
„. сто па избирателите, чс 
елаборатата за слектрифика
ии» ва селото ,це бяде «гоя
"ЙемепГло то,апа тряб,!а да
еоР използяа за 
„сто па всички необходими

,10ТЛрябпа да се отбележи че 
всички жители от селого <- 
голямо .въодушевление 
сс озоват па акциите по елс 
ктрнфнкаиня.

чица, скрито едно 
места в

се намираходнмн 
трнфнкаипя

На проведеното през мина 
дата седмица събрание « 
избирателите в „
което участвува и Гот» Гр 
горов, секретар 
ския комитет на СК, конста 
тирано е, че възможностите 
за .реализирането на тази 
благородна акция сега са 
съвсем изгодни. На събрани дадс от

оформен комитет но то е пече 
електрификация от 15 чле- • ^ ,це бъде построен язо

, което ще поеме най-важ ш|г в рориа Днсина.
задължения във връзка Участвувайки в разговора 

«а акция ^ електрификацията Гопс 
Григоров изтъкна,

Видлич
от най-красивите
0 __ Манастири-

се виждат ят
НО

стиото 
та. Всеки 
мъж ще даде по 
или

сьбра- обшината. 
ще тук и сега 
останки на

вълците.стар мана- 
Край него са два ов

за всеки
Там, в Стара планина, 

няколко седмици не 
своите семейства.

потрудоден 
Според

договори с дирекциятаводоцентрали,
стир. 
парника.

вече те попа
виждат
Техните семейства са 
зи овци, които те пазят 

своите деца, а тех- 
верни другари в дъл 
летни дни и студе- 
нощи са овчарските 

кучета. Там, в Стара гхла 
нина, се чува тъжно-ра- 

песен на техните

Власинскнтс 
за Долна Лисича юк Ш<- <х

далекопровода, кон
повел до .мястото

място, в ран- те-На това
пролетни дни гор- 
билки опияняват с

си, а по

ните
ските• ето е като

ните
гите
ните

зеле- 
се играятуханието 

ните ливади 
малките агнета, пасат ов

ца техните

щсна
ните
с организирането 
та по електрификация.

Договорено е всяко дома-
В. В.че тази ците и звука 

клопотари се 
птичите песни, което вси 
чко заедно с-ьздава У вас 
чувство на вдъхновение 
и някаква вънестествена 
хармония.

смесва сПРАЗНЕНСТВО 
В СЕНОКОС доената 

кавали. Песен, която се 
песента на при-

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 
ПОДОБРЕНИЕ НА ПОРОДИТЕ

На 14 април Сенокос полу 

газелите лампи. Тази трудо
ва победа бстържсст“епо^оз оь?м& вънеСтестве

^Сенокос бе устроено "аР° ност има само такъв вид.
увеселение. На тържест- 0Т декември до май все- 

вото присътвуваха и Борис кидневно тук трудолюби- 
Борнсов, председател иапо- овчари намират ПО
ЕлемксиГ щщдмдатсл на Об няколко обагнени агнета, 

копференция па Те са ежедневно
съюз и Ва овцет6: които за тях пред 

ставляват смисъла на жи 
им. Може би поради

слива с 
родата, с песента на пти 
ците. Песен, която значи 
радост, че са сред приро- 

която значи тъга,
треби- по и условията 
са налице.

Във връзка с органи 
па това важ-

стан-
все

Ветеринарната 
ция в Босилеград 
повече укрепва кадрово 
и материално. От пре
ди един месец тя има 

ветеринарен 
лекар. С двама ветери
нарни лекари и повече 
то техници тя ще може 

да обслужва

дата и 
че са далеч от своите се
мейства. Там сред столет 
ните буки те правят ра
вносметка на своя живот.

вз прането 
но мероприятие в Гор
на Днсина ще бъде от
крит пункт за изкустве 
но осеменяване на кра- 

Пупктьт ще об- 
селата: Плоча,

дно
. още един

вите. осред Те знаят, че всички за
едно, в течение на мина- 

година от овцете,

щинската 
Социалистическия
ско Тодоров, председател на 
Изпълнителния съвет при Оо 
щипската скупщина.

Борис Борисов в името на 
Общинската скупщина пода 
ри на Сенокос телевизор

служва 
Горна Ръжаиа. Долна 
Ръжана, Горна Днсина, 
и Долна Лисина. Във 
ветеринарната станция 
изтъкват, че общински 
те служби проявяват 
пълно разбирателство 
към всички акции в об 
ластта на развитието на 
животновъдството в ко 
муната. Ето защо 
изкуственото 
ване на добитъка от ст 

Общинския

успешно 
всички села в комуна 
та. В момента ветери
нарната станция про- 

обща ваксина-
лата
които толкова преданно 

142
вота
това тези овчари, които 
във Висок ги има трина- 

или всеки озчар-

вежда 
ция на свинете в цяла
та община срещу раз
лични заразителни бо
лести. Досега тази ак
ция успешно е приклю 
чена в повечето села.

В това здравно ведо- 
се предприемат

пазят са получени 
хиляди килограма мля
ко, шест хиляди килогра
ма вълна и продадени са 
към две хиляди и петсто 
тин агнета. Те знаят, че 
от това мляко се произ
вежда сирене и прочутия 
старопланински 
вал. Те знаят, че на тра
пезите в Америка кашка 
вала е деликатес. А до- 
като е получен — е тряб 

минат много

А. А. Десет
ник по един, имат вид на
древни времена и създа
ват носталгични чувства 
към всичко, което е под

Редакцията 
се пренесе в 
нови помеще

ния на Кей 
,,29 декемв

ри" № 8 - Ниш

за
осеменя-мство

обемни подготовки 
изкуствено осеменяване 
на крави, за да 
най-ефккасно да се раз 

в об

за
рана на 
фонд за развитие на 
животновъдството са 
осигурени почти всички 
необходими средства.В. В.

удар на новото време по
лека изчезва.може кашка-

вива краварството 
щината. За това нещо 
съществуват големи по

Тези овчарници, в ко 
има около 3.200 овце 

през средата на май пре
стават да живеят. Стада- вало е да 
та се отправят към Стара дни и безсънни нощи. Са

мо от Висок миналата го 
дина са изнесени 28 хил
яди килограма сирене и 
13 хиляди килограма ка
шкавал. Това е всъщност

ито
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ИНИЦАТИВИ 1
1 планина и там в колиби-ГРИЖИ ЗА БЕДНИ ЛИЦА

: КРАТКИ НОКИНИ |II възлиза на 50 на сто 
от минималния личен 
доход, установен в ре
публика Сърбия.

Според взетото ре
шение от Общинската 
скупщина, в отделни 
специфични случаи, се 
предвижда компетен
тния орган за социал
ни грижи в общината 
да дава постоянна па
рична помощ — неза
висимо от дохода и ус 
ловията. под които жи 
вее такова лице,. Спо
ред това решение не
трудоспособна е жена 
на 60-годишна и мъж 
на 65-годишна възраст.

Също така се дава

♦Общинската скупщи 
на в Босилеград взе 
едно важно решение, 
отнасящо се до социал 
ната и здравна защи
та на бедните жители 

общината. Основна 
и разширена социална 
защита ще се осигури 
за всички бедни лица 
в обсег и под условия, 
предвидени в законна 
и взетото решение на 
Общинската скупщи
на. По-точно, социал
на помощ ще се осигу
рява за лица, за които 
представляват иск ме
стните общности или 
на обществено - поли
тическите организа
ции.

Право на материал
на помощ имат всички 
нетрудоспособни ли
ца, нямащи имущест
во, нито други прихо
ди, а близките им, кои 
то по закона са дъл- 
жни да ги из държа- 
ват, също са бедни.

Основна парична по 
мощ, която ще се да
ва на такива лица, ще 
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Е ♦ половина от продукция- 
ф та на „Сточар”. И всич

ко това го правят хора, 
^ които работят без работ- 
Ф но време и които получа 
+ ват само 1.700 динара ме 
♦ сечна заплата. Но не е

| ! ГОРАНИТЕ при основното училище в Стилов- 
ци проведоха тази пролет няколко акции по залесява ▼ 
нс. В местността ..Селище" засадиха 2.500 акциеви ▼ 
фиданки, а на Никола Каменов младите горяни 
лссиха в полите на Видлич нива с 6000 борчета.

До края на учебната година гораннте при ос
новното училище в Смиловци ще организират още 
няколко акции по залесяване.

: за-в

I ♦. заплатата това, което ги 
Ф свързва с тази професия.
♦ Трябва човек да ги слу- 
Т ша с каква любов приказ 
^ ват за хилядоте агнета, 
ф които не са намерили
♦ на пазара. С тези агнета
♦ стадото във Висок ще се 
^ увеличи за повече от ед

на четвърта част от таз
годишния брой. Това об-

I ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ производители от Забърдие- 
то от ден на ден организират по-механизирана обра
ботка на земята. Преди три години в Забърдието 
имаше само три частни трактора. Сега във всяко от 
деветте села има по няколко. Има производители, 
които разполагат и с други земеделски машини: ре- 
досеялки, брани и др. Някои вършат подготовки за 
набавка на комбайни и др. земеделски машини.

възможност да се от
пуска и временна со
циална помощ.

Право на пълна здра 
имат

„Градня” ♦
наскоро ще довърщи сградата на амбулаторията в ♦ 
Смиловци. Това е улесни населението от Забърдие, ♦ 
защото досега амбулаторията се помещаваше в не
подходящи помещения.

СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

стоятелство ги вдъхновя- 
Ф ва и прави такива, че за- 
ф бравят своите семейства, 
♦ домове и отиват в Стара 

планина. В борба срещу 
въ>лците и природата, 
борба, която за тях значи 
живот...

вна защита ще 
всички лица, получава 
щи постоянна паричнаI

♦папомощ въз основа 
разпоредбите на реше
нието на Общинската 
скупщина. Както и тех 
ните деца.

В ОСНОВНОТО училище в Смиловци се вър
ши адаптация на помещения за ученически стол. 
Също ще се строи и бетонна ограда Около училище
то. За тази цел са обезпечени ЗЗ.бООдинара.

:1 вII I Б. Марков X
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-в. в. Ш*

А. Д.
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ПРЕД ФЕСТИВАЛА 

МАЙСКИ СРЕЩИ“»>
В Започнаха районните прегледи

На 5 май в Каменица Иванова, пионерка от Смило 
вци, която изпълни песента 
,,Зонк1шата майка”, Снежана 
Делчева, пионерка от Камени 
Ца с песента „Марс, бело Ма 
ре Цеца Кирова, пионерка 
от Смиловцн с песента ,Пош 
ла Троянка на воду”, Бранко 
Аригович от Каменица, 
най-добър изпълнител 
родно хоро на акордеон Див 
на Симова, пионерка от Ка
меница, която изпълни песен 
та „Сиромах Стоян”.

На централното тържество 
ще участвуват Златица Мано 
ва от Смилозци и Баска То
шкова от Каменица, 
най-добри решгтатори и тан
цовия състав на основното 
училище от Смиловци.

започ
наха районните прегледи, в 
които взеха участие пионер- 
ки, пионери, девойки и мла
дежи от Забърдието и Внсо- Незавидно положение на ученицнте-пьтницика.

Поради лошото време спор 
тните състезания не бяха про 
велени. Изпълнена бе 
културно-забавната част на 
програма с битови песни и 
танци и инструментални из
пълнения.

Прегледът в Каменица 
каза, че изпълнителите са се 
риозно подготвени. Бе изнесе 
на програма с над 40 точки, а 
от тях най-добрите, ще 
мат участие на централното 
тържество на 25 и 26 май в 
Димитровград.

Най-добри бяха

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ СЛ НЕОБХОДИМИсамо като 
на на-

Много ученици от основни 
те училища, гимназията и 
училището за квалифицира
ни работници в Босилсградс- 
ка община изминават дневно 
няколко километра, за да 
дойдат на училище. Без ог
лед дали е дъжд, сняг, пек 
или студ. Към това трябва 
да прибавим, че нито едн0 от 
училищата няма ученически 
стол. Следователно, последи

ците са налице: успехът не 
е на завидно равнище.

Освен интернати в Бистър 
и Долна Любата — към дру 
гите училища няма интерна
ти. Наистина в Босилеград 
и Горна Лисина няма сгради 
и съответни помещения за 
интернати, но не може да се 
твърди, че няма възможност 
за ученически столове. Този 
въпрос неминуемо трябва да

се разреши, защото не търпи 
отлагане.

Като се има предвид, че 
фондът за детска защита при 
Общинската скупщина има 
средства за тези цели, то при 
минимална помощ от страна 
на родителите могат да се от 
крият такива столове. Полза 
та От поне едно топло ядене 
през учебния ден не бива да 
се обяснява, защото на всич 
ки е ясно.

От друга страна, не е ре
шем и въпроса за ггревоза- 
на учениците. Законът за ос
новно и средно образование 
това предвижда и е крайно 
време още сега да се пред
приемат мерки. Тук трябва 
да се намеси и общинската 
образователна общност, като 
отдели и за тези цели извест 
ни средства. Разбира се, че 
и общността трябва да отде
ли известна сума за решава 
нето на наболелите въпроси 
в учебното дело. А незавид
ното положение на ученици 
те-пътници, пряко се отразя, 
ва върху общия успех.

по-

взе- като

Биляна А. Д

В Боси/шрадска община ШМ
ПО-ДОБЪР УЧИЛИЩЕН 

СТАНДАРТ ОТ ЛАНИ
Според финансовия план. 

Общинската образователна 
общност в Босилеград, за фи 
•лансирането на основното и 
средното образование в ко
муната, за тази учебна годи 
на ще са необходими око
ло 9 милиона динара.

От тези средства 6 милио
на и 700 хиляди динара ще 
се изразходват за лични до
ходи на просветните работ
ници в 5 основни и две сред
ни училища. Личните дохо
ди, в сравнение с миналого
дишните, вече са увеличени 
средно с 10 на сто. По такъв 
начин средния личен доход 
на учителите в първоначал
ните училища сега възлиза 
2.050 динара, на прогимнази
алните учители на 2.100 ди
нара и на гимназиалните на 
2.650 динара.

За материални разходи и 
за амортизационни отчисле
ния на училищата Общинска 
та образователна общност 
планира средства от 820 хил 
яди динара. По такъв начин, 
в тази учебна година сравни 
телио ще сс подобри учили
щния стандарт в общината.

Тази година, за капитолов 
аожсиия ще се отделят общо 
370 хиляда динара, от които 
200 хиляда динара са предна 
Значени за изграждане
училищна сграда на подвело 
мственото училище в Долно 
Тлъмино и 130 хиляди дина
ра за поставяне на гьрмоот- 
води на всички училищни сг 
ради в общината.

В образователната общно
ст считат, че средствата, 
които са планирани за фина 
нсиране на учебното дело в 
комуната ще могат цялостно 
да се съберат.

В. В Нашенска носия Р. К.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ АЛАЛАЛААААЛЛАЛЛЛЛАЛАЛАЛЛАЛЛЛЛАЛЛА/<^^^^^^>^ |̂Ц

пушене на цигари с филтър, който само частично 
спира никотина.

От тютюневия дим се възпаляват гласните 
струни, намаляват вкусовите усещания и обоняние
то, а очната лигавица получава хронично дразне
не, свързано с хронично възпалителни процеси. Поч
ти няма пушач без упорита сутрешна кашлица. 
Всекидневната медицинска практика ни убеждава, 
чс, профилактиката трябва да бъде насочена по- 
- скоро към иеприучване на младежта към тази 
страст, отколкото към изкореняване на един вреден 
порочно закрепил сс навик у възрастни хора.

Освен хроничния бронхит заболяването от 
белодробен рак е много фо-често при страстни
те пушачи. Цигарите намаляват защитните съпро
тивителни сили на организма, предразполагат към 
грип и различни други възпалителни и туберкулоз
ни заболяваиия. Почти редовно у всички пушачи с 
течение на времето настъпва отслабване на паметта 
и съсредоточаването.

Процентно забеляваиията от гръдна жаба и 
инфаркт на сърцето са по-чести у пушачите на тю
тюн и като една от профилактични мерки е огра
ничаването на тютюна. У кърмачките никотинът 
преминава чрез млякото в кърмачето, като оказва 
вторично вредни влияния върху развитието на дет
ския организъм.

Редица проучвания показват, че приучването 
към пушене на тютюн в детската и юношеската 
възраст води до общо изоставане в нервно-пснхичес- 
кото развитие на организма. А оттам до намалява
не на паметовитс възможности и на вниманието, до 
намаляване на успеха в училището.

Казаното дотук, макар че не изчерпва всич
ки злиии от пушенето на тютюн, следва Аа се има 
предвид преди запалването «а първата цигара.

Пушенето 

тютюн и 

младежта

на

В общия комплекс от замърсяващи атмосфе
рата и въздействуващи токсично върху организма 
вещества с и тютюневият дим. Опасността от него 
идва не само от прякото пушене на тютюн, но и 
косвено у попушачи, принудени да дишат замърсе
ния с цигарен дим въздух.

За един час престой в опушени помощния сс 
поема 'толкова «никотин, колкото при изпушваисто на 
една цигара. При престой в задимени места вред
ното действие иа никотина се засилва от токсично
то въздействие на въглеродния окис, който чрез 
свързването му с хемоглобина като карбооксихе- 
моглобин лишава клетките на организма от достатъч
но кислород.

на

Статистиките за производството и консумаци
ята на цигари показват всяка година нарастващи 

. Още по-тревожен е фактът за увсличе-тенденции
ната им употреба от младежи и особено от девой- 

майки. Увлечението по пушенетоки — утрешни 
иа тютюн днес придобива нов моден вариант *
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^ЦКВШшишШШ
ФИЗКУЛТУРА и СПОРТОт АВНОЮ доВиктормиа-конкурс: ■, 

новата конституция“
Самоуправителни

на интересите

ФУТБОЛ
общности две ПОРАЖЕНИЯ и

ЕДИН РАВЕН РЕЗУЛТАТ
за победа. За съжаление тях 

поведение следят и
а това зле се от- 

върху играта на це-

През миналата ссллшца Фу> 
болният отбор ..а „Асен Бал
кански“ игра три мача 01 

два загуби, а ^мо 
слип игра наравно: па 28 ап 
рил срещу „Рудар 2,2, па
май срещу „Напредак 03 и 
па 5 май срещу .Единство 
0:2.

по-иоте 
-младите,

палите организации на 
сдружения труд.

Впрху тези основи мо
гат да се основават само 
управителни общности на 
' и в останали

разява 
лия отбор.

Стпува НИ се, че ръковод- 
по конкретно треньо 

на отбора, не са наме- 
и начин да въздей 

внасящите без

на организациите на сдру 
жения труд, които изгп.л 

в област

и остана- кг.итоРаботниците
лите трудещи се, които в - „

™,” д=
злцавната и социална за- общността на интересите 
здравна ^ на в свободна размяна на
ЕГес^ваТС°своиГли! Е "УщХонТиконо

чни'и общи потребности мическо положение, как- 
и интереси и работници- то и работниците 
те от организациите 
сдружения труд, 
изпълняват дейност в те
зи области, основават са 
мОуправителни общности 
на интересите,

ството, а
ритс
рили сили 
ствуват върху^ 
действие в отоора.

Разбира се, че по пробле- 
футбола и изобщо 

проблемите на спорта ще 
по-обстойно Да се

то,
интересите 
те области на обществе
ната дейност.

(Из Конституцията
СФРЮ, чл. 52)

сс нма предвид че 
„Асен Ьал-Лко

капски!'сиипрсди тези срещи 
бяха на последно място, то 

спечелена точка в 
(макар че два пъти 

гости) още ,поес- 
към Пиротска 

нисш

I [ |

мите на
по

само една 
три мача 
играха като 
чс ги тласка

па трябва
погледа, за да се открият ко 
ренитс на слабата шра.

В случая, „Асен Балканс
ки” ако продължи по същия 
начин и в предстоящите

неотклонно върви към

в оста
на

на СЮККОИТО Председателят относно вдивизия, 
ранг на състезания.

Въпреки слабите резултати 
димитровградските футболис 
ти играят добре. Действител
но лимитровградчани имаха 

силни отбори. Но

ма-рсиубли- 
иа покрай

На проведените 
кански конгреси и

конференции па
комунистите ели

на СЮК ръ чове
нисш ранг. А това действи
телно не е нужно,

състезават отоори, кои 
то според възможностите си 
са далеч под димитровградс- 

футболен отбор.

Председателят 
ководн с работата ма Прелее 
дателегвото; свиква и пред- 
седателствува на заседания
та па Председателството; по
вдига въпроси, които трябва 
да се разглеждат в Предеела 
телството. Конференцията и 

Конгреса на СЮК; откри 
ва Конгреса и заседанията 
на които прсдседателствува 
до учредяването 
делови президиум; осъщест
вява непрекъсната връзка с 
дейността на Съюза на кому
нистите в социалистическите 
републики:
Съюза на комунистите в Юго 
славия в отношенията с дру
ги комунистически, работни
чески и прогресивни партии 
и освободителни движения и 

оценките

понежеиниските 
Съюза и а
полушне с издигнато предло- срещи със 
жсиисто председателят на получава се впечатление, че 
СЮК Йосип Броз Тито да димитровградските футоолис- 
бъде отново изабран за пред- ти губЯт мачовете, поради от 
седател на СЮК без времен- делни футболисти, иепроява 

Така също, щи пито воля, нито желание

в които 
свободна там сеосъществяват 

размяна на труда, сдру
жават труда и средства 
та и равноправно и заедно 

по изпълняване

кия
А. Д.решават 

на тези дейности съглас
но общите интереси, ут- 

политиката 
тези дей

на но ограничение, 
прието с предложението на 
партийните билети занапред 
да бъде отпечатай 
др. Тито зарад огромните му 
заслуги за развитието и прес 
тижа ,на Съюза на югославс-

Започнаха работническо-спортните изрина техния лика навърждават 
на развитие на 
ности НАД 500 СЪСТЕЗАТЕЛИи осъществяване 
на други общи интереси. ките комунисти.представлява

подготовка на работниците 
както и да продълбочат дру
гарските отношения 
тях. Освен това целта на иг
рите е и масовост.

Имайки предвид 
броя на участниците 
зрителите, които също масо
во посещават 
може свободно да 
че и тазгодишните 
ческо-спортни игри ще бъдат 
проведени успешно и ще из
пълнят основната си цел.

Взаимните отношения 
в тези самоуправителни 
общности на интересите 
се уреждат 
•печават правото на работ 
чиците и останалите тру 
рещи се, които в тях сдру 
жават средства, да реша 
ват за тези средства и 
правото на работниците

От 24 април в Димитров
град започнаха работническо 
спортните игри, в които учас 
твуват над 15 организации 
на сдружения труд и остана 
лите трудови организации с 
повече от 500 състезатели. Със 
тезанията трябва да приклю
чат на 25 май. когато ще се 
състоят финалните срещи_във 
всички дисциплини: футбол, 
волейбол, спортна стрелба и 
шахмат.

Състезанията в работничес
ко-спортните игри имат за 
цел да издигнат физическата

Тридесет години на
Службата на 

сигурността

между

така, че обез
изнася и застъпва 
и становищата 
въпроси на неговата полити
ка и практика.

За своята работа Председа
телят на СЮК отговаря пред 
Конгреса, Конференцията и 
Председателството на Съюза 
на комунистите в Югославия.

не само 
но ипо по-важни

състезанията.Службата на сигурност 
е формирана на 13 май
1944 година като един
ствена организация за ця 
ла Югославия. Тогава тя 
се наричала ОЗНА (От
дел за защита на наро
да). В началото на своя
та работа, с оглед на во
енните условия и хара
ктера на задачите, ОЗНА 
бе организирана върху 
военни начала и беше в 
състава на Ведомството 
за народна отбрана при 
Националния комитет на 
освобождението на Юго
славия. В началото на
1945 година (март) ОЗНА 
влиза в състава на Мини

се каже, 
работни-

КУПОПЧЕ 6
А. Д.

ВЪПРОСИ:

Започнаха състезаниягга на баскетболис-1. Кога се счита, че самоуправителното 
споразумение е прието?

2. Колко резолюции прие Седмият конгрес 
на Съюза на комунистите в Сърбия? (Посо
чете общия брой)

3. На кой конгрес, в коя година и къде е 
взето решението Югославската комунистиче
ска партия да се преименува в Съюз на юго
славските комунисти?

тите

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ
Баскетболистите на „Свобо 

да", състезаващи се в Изто
чна група на сръбска диви
зия имаха на 28 април и 5 
май две срещи, от които една 
спечелиха и една загубиха.

.Първата среща срещу отбо 
ра на „Младост“ от Б. Пала 
нка показа, въпреки голяма

победа, димитровград
ските баскетболисти не са до 
статъчно подготвени за таз
годишните състезания. Това

та
ОТГОВОРИ:
1.

и мачът срещупотвърди 
„Юг" във Враня, който „Сво 
бода“ загуби с катастрофа-

2.
3. стерството на вътрешни

те работи при правител- лен резултат 101 : 47.ВАЖНО ЗА УЧАСТВУ
ВАЩИТЕ В КОНКУРСА с които можете да участву 

• ВИКТОРИНА!

Броят на купончетата,
А. Аството на демократична 

федеративна Югославия. 
През следващата година 
тя мени названието си в 
Управление на държав-

ват във викторината не 
е ограничен. Всички ку- 
пончета с точни отгово-. В този брой на вестни- 

. ка приключваме с поме
стването на материали, 
по които ще се изготвят 

последните въпроси, от 
.носно купон че 7.

V. В следващия брой на 
вестника подробно ще ви 
осведомим до коя дата 
ще се приемат купонче
тата и кога ще съобщим 

- за резултатите от викто
рината — конкурс.

ри участвуват в теглене
то на наградите. Един- на^а сигурност (УДБ-а).

Днес Служъата на си-ственото условие е — ДА 
СТЕ АБОНАТ НА ВЕСТ
НИК „БРАТСТВО“! 

Сумите внасяйте на те-

-
гурност тачи светлите 
традиции от героичното 
и славно минало и всеки
дневно усъвършенствува 
своите методи на работа 
и сплотеността с труде
щите се и гражданите в 
защита на мирното соци
алистическо

куща сметка;
64500 — 603 — 9529 
СДК — НИШ 
За „Братство“
Годишен абонамент е 

40, а полугодишен 20 ди
нара!

строител
ство.

Страница 10
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30 години от формиращ на Службата на държавна сигурност милва стареца по брадата.
Старецът тръгна. Искаше 

по-бързо да намери Братис
лав. И този път;, ангажира 
дъщеря си,- която дойде заел 
но с четиририма офицери на 
ОЗН-а и когато всичко им 
разказа, полуди инструкции, 
радиоапарат' й замина при 
Боянич. ‘ , . . .

В сградата на ОЗН-а Бра- 
нислав правеше последните 
приготовления за акцията. 
Досието за бандата на Боя- 
нич, Драгович . и Мичович 
беше на масата, а трима офи 
цери анализираха списъка 
на ятаците и от досието взи 
маха документи.

— Няма какво

рани партийните ядра и вси 
чкп активи, на СКОЮ. Сел
яните контролираха всички 
пътища, следеха движение
то на съмнителните за които 
се мислеше; че помагат чет
ниците.

Измина дълго време, а 
Брая получи само три докла 
да от стареца, едвам успя 
да му изпр 
акция. , '•

Студена февруарска нощ 
на 1947 година, а в стаята на 
един ятак глухо удряше ки
рка. * Групата готвила бун-

ХРАБРИЯТ СТАРЕЦ

ващия ден получил добри ин 
формации. Пристъпи до него, 
хвана го за рамето и каза:

— Какво искаш тук? Нали 
се договорихме да не се сре 
щаме така?

Селянина се насмея.
— Трябват ми две-три пу

шки и три-четири бомби.
— Защо тцва сега? Ние се 

не договорихме да работим 
така — повтори Брая. Отдела 
е в средата на главната ули

олужба на

която в своята тридесетгодишна дейност 
тигна големи успехи в борбата против 
врагове на социалистическа Югославия По 
тови повод

пос-
всички

ати своя план за
поместваме? репортажа „Хра.брият 

старец4, зает от списание „13 май“. ’ ** *’и

Андриевица
Лятото на 1946 
Бръмчат вършачките 

селските дворове. Председа
телят на Цолимска община 
посещава домакинствата. Той 
им влива

по
да мислим 

повече., Най-напред Боянич, 
а след това ще разговаряме 
с ятаците — каза Брая.
»Значи, да вървим при бун 

кера... А стареца?
— Той трябва довечера да 

излезе за вода. 1 \
Когато напълно, се - смърк- 

не в камион се качиха два
десет и пет войника от 
КНОЮ и трима офицера на 
ОЗН-а: Брая, Бранйслав и 
Добрашин. Камионът тръгна. 
След дълго и изморително 
пътуване, по нареждане на 
Брая, всички излезнаха от 
камиона и заобиколиха три 
къщи в двора. Обръча беше 
затворен. Нито един жив не 
можеше да излезе оттам.

Старецът още не излизаше. 
Мина половин час. Извед- 
наж се отвориха вратата. Със 
свободни крачки старацът тр 
ъгна към оградата.

— Стой, — каза тихо Брая. 
— Браниславе?
Пристъпиха. Брая зае пози 

ция, след това извика:
— Боянич, предай се! Об 

кръжени сте?
Един войник се изкачи на 

съседната кошара и хвърли 
бомба. Полетяха дъски във 
въздуха. Пак тишина.

Офицерите на ОЗНА мина^- 
ха в настъпление. В бункера 
всички бяха мъртви.

Джурица ЛАБОВИЧ
лллллллллллпллллллл!плллплтлилтпилиштшллшплпллллллшллшипллллллшшлллпнипшшплшпиппппип!1шлпшпшпллпппипл1шипппппллллплпл1шлплппмплшлл(плш1шллллплиилллшллллллллллшллллл>

сега е най- стреляни селяни, ограбени ко 
главното да се прибере операщш и лозунги: „В име- 
реколтата и намалят тежки- то на краля и бога — против 
те последствия от военните комунизма!" 
години и гладуването. И до-
като вятъра донася свежест Офицерите на ОЗН-а задъл 
от близките белогорски го- жени за ликвидиране група 
ри, докато всичко кипи око- на Боянич събраха се да на- 
ло вършитбата, по Полим правят план за акция.Данни 
пристъпва групата въоръже- с които разполагаха 
ни бандити. Преоблечени във °ше бяха недостатъчни, 
войнишки облекла от разли роверени и съвесем неубеди- 
чни родови на победените тел ни Не слиза им от акъла 
войска или в цивилни обл«-к сведението, ч^ в северозапад 
ла, бързат в направление на ната част на този край, през 
селото от където се чува бръ втората световна война се на 
мченето на вършачката. Кра мирал склад за барут — един 
дешком Влезнаха в двора, пи от пунктовите на Джуришич 
таха за председателя и убиха За измъчване на комунисти 
го... и обучение на територисти

и че пределите на Ком са иде 
ален терен за скривалище и 
извеждане на територически 
акции.

кер. Двама със стареца изна 
сяли земята навън.

'Преследванията не преста
ваха. Две други групи на пла 
шината говори били лик-» 
видирани. В изненадна сре
ща ,с милиционерите и ское 
вците изгубили четирима. Еди 
нствено Боянич и продължа
ва да дейстува. Надява се 
че ще направи връзки с 
чужбина.

Изморени, те видаха старе 
ца да говори с Боянич. Нак
рая стареца успя да убеди 
своя 'Вожд, че им е нужен 
радиоапарат.

— Върви в Андриевица — 
шепна Боянич — купи радио 
апарат на батерии. Ето ти 
пари. Вземи и тютюн.

Човекът с белега на лице
то стана. Пристъпи към Боя
нич:

— Къде го изпращаш?
— За радиопарат.
— Знаеш ли, че една гру

па купила апарат и ексло- 
дирал в момента, когато се 
събрали да го слушат.

— Това е сигурно. Старе
цът е наш човек. Той много 
обича парите — шепна той.

гурен ли си, чесъм са
мо твой? — усмихна се старе 
цът.

Боянич вместо отговор по-

ца и могат да те видят тук, 
а тогава всичко е изложено 
на опасност..

Селянинът се насмея. Завъ 
рте с глава и отговори:

— Може да се случи и да 
не дойдат. Аз искам да бъдем 
готов.

— Не работим стари така 
както се доворихме.

— Само ти докарай оржие 
до моята къща. За друго ще 
бъде леко — отново се нас
мея стареца.

Трябваше още малко убе
ждаване и човека да си тръ
гне.

все
•неп-

Преди заминаването се 
съгласи да се пралючи към 
групата на Боянич и да оста 
не известно време там, до
като по уговорен знак не на 
прави връзка с Бранйслав 
или някой друг офицер от 
ОЗН-а.

Тази новина се разнесе по 
околните села. Някъде тя пре 
дизвика паника. Единствено 
В; отдел ОЗН-а на Андриеви- 
ца небяха изненадани. Още 
ОТ преди това те се подгот
вяха и превземаха мерки, за 
щото сътрудниците вече запо 
Чнаха да съобщават за бан
дитските групи, които се вне 
запно явяваха. Съобщаваха, че 
тези групи и по-нататък но-

Побелял старец с черно 
лице с котешки крачки вле
зна в канцеларията на ОЗН-а 
пристъпи до група офицер^ 
която бе на конференция й 
щом позна поручик Братис
лав Вулевич подаде му ръка 
за поздравление.

Брая стана изненадан. Ка- 
то че ли не позна веднага ста 

амблеми и мъртвашки глави,^ реца. Преди,.една .седмица е 
а след себе си оставяха раз-

Колко дни е скитал по го
рата и по какъв начин е на
правил връзки с четниците в 
отдела нищо не знаеха, но 
след две седмици щом Брая 
получи проверена вест, че 
стареца е виден в групата, за 
радвал се и съобщил за това 
на своя шеф.

Бдителността по селата бе 
ше увеличена. Бяха ангажи-

— Сисят на шапките четнически

разговарял с него и на след-

АКАД. МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ банската народност бяха из
ползвани в борбата против 
народоосвободителното дви
жение на сръбския и македон 
ския народи. Въпреки че на 
албанската народност фор
мално не й беше 
националната 
мост, тя все пак беше в робст 
во. обезправена и затова бор 
бата против окупатора беше 
приемлива и за тая народ
ност, разбира се от оня мо
мент, когато масите на 
банската народност схвана
ха, чс борбата против окупа 
торите може да им даде въз- 

равноправен жи
вот е другите народи на Юго 
славпя.

Основните предпоставки 
за развитие и тясно сътруд
ничество в Южна Сърбия 
и Северна Македония про 
излиза от факта 
единствения 
тор на борбата против окупа 
тора т. е. на въстанието на 
народите и народностите на 
Югославия се явява Кому
нистическата партия на Юго
славия (ЮКП) на която маси 
те имаха голямо доверие. Дру 
гите политически партии и 
групи на кралство Югосла
вия, които се опитваха да 
привлекат масите за своята 
политика бяха компрометира 
ни в периода между двете 
войни, като партии, които 
държеха властта и загубиха 
войната, затриваха народа и 
народното стопанство и което 
е за тях най-лошото, някои 
още преди войната влязоха 
в пета колона. Други през 
войната сътрудничеха с оку
патора, и като такива пред
варително бяха осъдени на 
пропаст.

Сътрудничество в течение на въстанието 

от 1941 до 1944 в Южна Сърбия и Северна 

Македония
че

организа- отричана 
прннадлеж-

ПО ПОВОД ЗО-ГОДИНАТА ОТ ОСВО
БОЖДЕНИЕТО НА ЮГОИЗТОЧНА СЪР
БИЯ ОТ ФАШИЗМА И ТРИУМФАЛНАТА 
ПОБЕДА НА ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА 
АРМИЯ И ПАРТИЗАНСКИТЕ ОТРЯДИ, 
ФОРМИРАНИ ОТ СЪРБИ, МАКЕДОНЦИ, 
БЪЛГАРИ, АЛБАНЦИ НА ТАЗИ ТЕРИТО
РИЯ, ПРЕПЕЧАТВАМЕ СТАТИЯТА НА 
АКАД. МИХАЮЮ АПОСТОЛСКИ ПОД ГО
РНОТО ЗАГЛАВИЕ С МАЛКИ СЪКРАЩЕ
НИЯ, ОБНАРОДВАНА В ГЛАСНИК, КНИ
ЖКА 3 В ИЗДАНИЕ НА ИНСТИТУТА ЗА 
НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЯ В СКОПИЕ ПРЕЗ 
1971 ГОДИНА.

ал-

можност за

От казаното (въпреки в сък 
ратена форма) може да се 
види, че целите на въстание
то: борбата против окупатори 
те за национално и социално 
освобождение бяха 
за всички народи и народно 
стц на посочената територия.

1.
единни

Затова Партията, постоянно 
сочеше, че се не води борба 
за връщане на стара Югосла 
вия, но борба

В началото посочваме, чс 
сърбите и македонците не са 
мо, че бяха в робство, .но и на 
ционалио онеправдани — тс 
с едностранен държавен акт 
бяха преименувани в българи, 
зарад това в този край проб
лема за национално освобож 
деиис съществуваше и за сър 
бите а за македонците. На 
цялата територия на Македо
ния той с десетилетия беше ак 
тухлен въпрос. Партията още 
предй Втбра-Л! «светЬвна вой
на подкрепяше борбата на 
македонците за национално 
освобождение. Проблемът за 
социално освобождение, па 
социалната правда беше ак
туален и за сърбите и за ма
кедонците, както и за всички 
народности на посочената тс

рптория. Дълбоката икономи
ческа изостаналост в тозш 
край налагаше на широките 
пародии маси мисълта, че 
единствено със социални нро 
мени па обществото изцяло 
може да се намери изход от 
икономическата заостаналост, 
да сс намерят пътищата за 
развитие па просветата ш кул 
турата.

• Албанците, които живеят 
на тази територия се третира 
ха. отделно. Религията (исля
ма) беше главен фактор опо 
ред който българските влас
ти определяха (Своето отноше 
мис. Те цялото население от 
1 гслямско 1верО] 1зповедоагис 
(албанци п турци) имаха ка
то граждани от по-низка ка 
тегорня, въпреки това, чс рс 
акц|ютиите елементи па »л-

тсченис на организацията на 
да се обезпечи 

сътрудничество, съществуват 
и други фактори.

въстаниетоСпоред други извори, поли 
тичсският авторитет па Пар
тията в народа беше значите 
лен фактор в организиране 
на народа за въстание, което 
трябваше — с реално ностав 
яне на целите и солидна ор
ганизация — да обхване ма
сите. В тази насока Партия-

за създаване 
на нова Югославия, за пъл
но равноправие на всички на 
роди и народности в Югосла 
вия. Същевременно, това бе 
ше и кохезномиата сила на 
сътрудничеството, която има 
ше голям припас към сътрудн 
ичеството в Южна Сърбия н 
Северна Македония и допри-

Тъй като целите на въста
нието, които Партията като
организатор укрепваше в сво 
итс документи, са значителен 
фактор както за мобилизация 
па народа за въстание таката, поради дългогодишна не

легална /Еволюционна рабо^ '•> и за'сътрудничество.».На
река па който разглеждаме 
този проблем, изтъкнатите цс 
ли на въстанието: национално 
и социално освобождение бя-

тс-
та, имаше опит и кадри, гото 
ви да реализират такива Не

бе» пс
несе да се развие до вноока 
степен и да се издигне 
такъв пиедестал, който пред
ставяна специфичен феномен 
заслужаващ специални и#-' 
следвания и проучвания.

наПартията
единствен организатор 
въстанието. Обаче освен един 
пата организационна структу 
ра, която беше от значение, 
за щото дава ше възможност в

ли.
на

ха Приемливи както от маке
донците, така и от 
а също така и от 
народност.

сърбите,
албанската

(СЛГ-ДВА)
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почивкано отдих и

ууЛЦ&Р
В часове

*би тряб- 
па тила

по-важно-I
човека 

се намират
Очите на 

иало да
му. Зшдото често

стави аад гърба му.

надлъгват:
! Двама се

~ 3иГм" -^авваКе^иният.
слух

кихне, я чу--агггг*
боти в Париж.

__ И бълха да
вам.нобежда- 

с на страПравдата винаги 
особено когато 

на по-силпия.

ии1До! А» пък, ко 
се събудя през 
как термомет- 
или пада!

__Това е
гато понякога 
нощта, чувам 
ърът се качва

и смел» А 
нещо/ ведна-Имо по празнуваме? I

ви, — Бъди честен 
откраднеш

изпрати.
пата ако 

га ни го
* * *

♦ поставяш орс- 
който вече Турист се врша! Ир01шя е да 

ол па някого, 
загубил главата си.

— Майко, мога ли да изле 
с Петърчо/♦ е

♦ за да играя
♦

__ Не, нали знаеш, че не 
този разбоиI д май. Сви се

*Шеге3&;г-
Мину среда, дойде

сОПСД. 
младежът пита мога да понасям*

I♦ зарадувамо и
♦ бабата омеси погачу ■ • - се 110к-
ф четвъртак. Депата ™0щаруту. М.пого обичаю 
Ф ре малото теленце у кошару^у ж
♦ говеда. ♦

«и4-:'

НИК.

— Майко, 
да изляза да го

— по-доб- 
от нея.

мили сте даНе хвърляй кал 
ре приви тухли

_ Съгласен
свидетел? мога ли тогава 

набия?бъдете
_Но вие наистина

ожените заради 
дреболия?

ли ис

кате да се 
такава

* *♦

__ Ние не путуйемо денъска
превърну на другу страну.

♦ вина,Откак му разясниха 
се смес.♦ нем

!■■■■■ 1ЯМЯМЯ*",И"”♦ престана да
♦ шотландско 

монета

яИ
♦ химия в едно

джоба си една
* Професор по

изважда от♦ 4♦ училище
казва на учениците:

синът и се
— А службата?
— Я съм одработил за

* ишла у недежу у школу за ^так- ам
♦ Излезо си посрамен. Кико да нс 4

♦
петак, децата су +*

♦ Сега ше хвърлим монетата в чашата 
_ Сега ЩеКак^ мислите, ще се разтво-♦♦ ♦ с киселината, 

ри ли?Д > I♦ ♦4 туя работу. ♦ __ Не! — извика един ученик.На друЬият дън субота. Улазим у собуту. ф 
— Синко, че закъснейете за аутобусат.^. 4
__ Нече тате, нече — каза синът.

работим у суботу, а децата че иду 
недел>у за суботу.

Знаю си децата кико

♦
♦ АНЕКДОТИ — Откъде знаеш?

__ Иначе вие нямаше да я
селината.

♦
♦♦ слагате в ки-

:
♦ и тека не 
5 на шкожу у другу

Бре, те това е акъл. адександар дю
МА никога не е писал 
писма. Тон така тълку

♦♦
♦♦ да живею.

Мину и неделя. Знам у неделю се не ра- ♦ 
боти. Не съм и улазил у собуту. Обичам 4 
да ми дойду децата. Унучетата много оби- 4 
чам ама се плашим само синат да не изгуби 4 
службу и децата да не остану од школ,у.
Ама ка йе така, да празнуйемо ...

У понеделник сабале синат улезе при 
сабале у собуту.

— Тате нийе си отодимо, че ни изпра- 4 
тиш ли на аутобускуту станицу. ф

__Е не може, синко, ка сте толко праз- ф
нували, че празнуйете и денъска. Знайеш ли 4 
кикво йе денъска.

»|
♦ вал това:_Често пъти се опи-

иапиша пи- 
винаги това се 

написва-

♦
♦
♦ твах да 

смо, но
завършваше с♦

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ♦ или ста-♦
:

не на разказ 
тия. Тъй като ми • • •до-♦ моите♦ бре плащат за 
творби, просто ми е не 
възможно да изпращам 
това само на един

♦ ♦ дълбо-♦ мене ♦ км, а средната 
чина 10 метра.

* Димитровград е 
имал своя печатница. 
Тя била собственост на 
Георги Минов, който я 
купил в Америка през 
1909 година, а главен 
редактор на изданията 
в нея бил Михаил Хад 

село

* Село Буцалево е 
основано от някой си 
Джорджа от Цървена 
Ябука, Бабушнишка об 
щина през 1730 година

Той се преселил том 
с тцимата си синове 
Тодор, Янко и Петър.

♦ Видлич има трп 
големи върха — Басар

ски камък (1377), Голе- 
връх (1371) и Сми- 

камък (1348).

♦ чн-
♦ тател.
♦ *

НУ1ИИЧ в един свой 
разказ дал следното об 
яснение за телеграфа:

— Представете си ед 
на голяма котка, на ко 

опашката е във Вра 
в Бсл-

♦
♦
♦ :♦
♦ ♦— Ттикво?

— Денъска йе Джурджов дън. Са я праз- ♦ 
нуйем и това до край на неделюту. Онуя не- ^ 
делю сам работил за торник, у другу неде- ф 
лю, че работим за среду. Очу и я да разбе- 4 
рем нешто од празници . ..

Диго се и закла ягнето що беше обрече- ф 
но за Джурджов дън . . .

♦ ♦ ЯТО
ня, а главата 
град, и когато я дръп
неш за опашката във 
Враня, тя мяуче в Бел

град.

♦ жне.в, родом от 
Филиповци, Трънско.

♦ Пещерата при село 
Петърлаш е изследвана 
през 1969 година и то
гава, според писането 

на „Политика" се кон
статира, че тази пеще
ра е една от най-хуба
вите в Европа.

♦
♦ ми
♦ ЛОВСК11

* Ждрелото при село 
Власи е проучвал фре 

нския учен Ами Буе.
* Власинско езеро 

има 12 км2 повърхнина. 
Неговата дължина е 10

♦
♦ : — Добре, — питат го 

приятели — какво 
югава радио?

— Същата работа, са 
мо без котка.

♦
♦
♦ ♦♦ ♦♦ МАНЧА 4♦ ♦♦

Димитровград 

ски дуели
Ц1Т ПГТРОВ

ЬУшон%и


