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бяха другарите Тито, Кардел 
Стамболич, Биедич,
Глигоров, Джуранович и Влаш 
калич. Десетки хиляди жители 
на столицата и от цяла. Юго
славия се поклониха пред па
метта на другаря Влахович.

Над 100 хиляди души при- 
съствуваха на погребението на 
тленните останки на великия 
революционер и интернацио
налист. На Новите гробища от 
другаря Велко Влахович се о- 
проотиха другарите 
Джуранович 
комунистите и трудещите^ се 
на Черна гора, Живорад Ко- 

от името на Бел-

ботническата класа, за обще 
ственото преобразование и 
всестранен напредък на наша 
та страна, за братство и един 
ство на нашите народи и наро 
дности, за осъществяване на 
всички онези идеали, за кои 
то се определи още в млади 
ни и на които верно служи 
до нрая на живота си... Него 
вият жизнен път и дело ще 
останат нато един от трайните 
източници на вдъхновение на 
сегашното и бъдещите поколе 
ния, изтъкна в изявлението си 
по случай смъртта на Велко 
Влахович, президентът Йосип 
Броз Тито.

А на комеморативното засе 
дание на Председателството 
на ЦК и СЮК. другарят Ста
не Доланц заяви: — Другарят 
Велко беше човек с чудесна 
жизнена и творческа енергия, 
личност със смел и творчесни

партия на Испания, между на
родите на Югославия и испа 
нския народ, солидарността 
която другарят Влахович укреп 
ваше със своята кръв и своя 
героизъм.”

На крмеморативното събра
ние в Скупщината на СФРЮ 
президентът Тито предложи на 
траен начин да се отбележи 
спомена за Велко Влахович. 
Подобно предложение прие и 
Градската конференция на 
СНС в Белград.

На 9 март с най-големи дър

Долацц.

Веселин
от името на

жавни, партийни и вбенни по
чести другарят Велко Влахо
вич бе погребан в Алеята на 

белградските

вачевич
град, генералът на ЮНА По
ста Надж — от името на ис
панските бойци, и подпредсе
дателят на Президиума 
СФРЮ Петър Стамболич.

великаните на 
Нови гробища. Преди това в 
хола на Скупщината на СФРЮ на
на почетен страж край одъра 
на починалия революционер (Стр. 3)ДУХ.

Вестта за смъртта на дру
гаря Велко Влахович бързо- 
пронинна във всяко кътче на 
нашата страна. На 7, 8 и 9 
март бяха проведени хиляди 
комеморативни събрания в гра 
дове, села, фабрики, училища, 
подделения на ЮНА, местни 
общности,
чески организации, на 
бе говорено за светлия образ 
на революционера и бяха из 
пратени десетки хиляди събо- 
лезнователни телеграми до най 
-висшите партийни форуми и 
семейството му. Съболезнова 
телни телеграми изпратиха и 
много ръководители на комуни 
етически партии од други стра 
ни. Между тях е и телеграма 
та на председатеят на КП на 
Испания Долорес Ибарурила 
Пасионария до председателя 
на СЮК и ЦК на СЮК, в коя 
то „за героя-боец в нашата 
война срещу фашистката агре 
сия 1936-1939 година" се ка
зва: „Ние винаги високо цени 

нейните придобивки. Хмо другаря Влахович, зарад 
неговото геройство, способност 
и себеотрицание. Цепехме го 
не само нато изтъкнат и ува 
жаем другар, но като близък 
човек и брат, когото обичах
ме, поради добрината му и по 

братската солидарност
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обществено-полити 
които Велко Влахович е роден на 22 септември 1914 

година в Ровце, край Колашин, в Черна гора. Гим
назия завършва в Белград, а техника следва на уни
верситетите в Белград, Прага, на Сорбона в Париж 
а дипломира на университета в Моснва.

От ранна младост другарят Велко Влахович при
надлежи към прогресивното младежко движение. През 
1932 година е избран за секретар на Сдружението на 
средношколците в Белград, 1933 година бива приет 

СКОЮ, а през 1935 година, като студент, в Югослав
ската номуническата партия. Същата година е един 
от организаторите на (акцията между студентите сре-

Югославия. По-

ЖеневаНа 7 март тази година в 
Швейцария/ на 61-годишна възраст 
другарят Велко Влахович, член на Предсе- 
дателството на ЦК на СЮК. Вестта за нена
дейната и ранна смърт на великия револю- 

и последователен съра- 
всич-

почина

в
ционер и всеотдаен

другаря Тито- дълбоко трогна
се в нашата страна.тник на

ки граждани и трудещи
Велко Влахович беше един от великаните 
на нашата социалистическа революция, 

лански боец, младежки ръководител, марк
сист, държавник и писател.________

щу тогавашния ненароден режим- в
изявената си политическа дейност между сту-ради

дентите бива арестуван и закаран в концентрационния 
лагер във Вишеград. Заема длъжност председател на 
Анционния комитет на всични студентсни сдружения 
на Белградсния университет. Към средата на 1936 г. 
по решение на партийното ръноводство на Белградсния 
университет, за да не бъде арестуван, заминава в Пра
га, нъдето работи върху унрепването на организацията 
на югославсните студенти.

В януари 1937 година Велно Влахович отива 
Париж, отнъдсто заминава за Испания, нъдето се 
вълючва в Балнанснин интернационалистичесни бата- 

„Г. Димитров". Като испансни борец, Велно Вла- 
забележителни функции в 

войска на испансното осво-

ис-

ция и
Той остана последователен в 
борбата за интересите на ра

__ За другаря Велко може
Аа се каже, че целият си жи 

в нашата револю- ввот вгради

льон.КОМЕМОРАТИВНИ СЪБРАНИЯ хович изпълнява редица 
интернационалистичеснатаради

между Съюза на югославсните 
комунисти и Комунистичесната (Стр. 3)ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД
Смъртта на изтъкнатия ре

волюционер, комунист и хума
нист Велко Влахович дълбоко 
трогна всички трудещи се и 
граждани е Димитровградска 
община.

С едноминутно мълчание до 
легатите на Общинската енуп 
щина в Димитровград, на се- 

състояла се на 10 март,

Ненадейната смърт на Вел
ко Влахович, изтъкнатия рево 

от най-блилюционер и един 
зките сътрудници на другаря, 
Тито, болно отекна сред цяло 
то население в Босилеградсна 
община. На всични общество 

сгради в Босилеград и в 
селски центрове бя-

★
Последни се опрос 
тиха от Велно Вла 
хович: председате 
лят Тито, Стане 
Доланц, Киро Гли
горов, Петър Стам 
болич, Джемал Би 
йедич и Тихомир 
Влашналич

ни
районните 
ха изтъкнати знамена на но сията

отдадоха заслужена почит на 
другаря 
изпратиха и 
телеграма до Централния но- 

СЮН. На сесията бе

ловин копие/
По повод смъртта на Влахо

вич, в Босилеград бе прекъ
снато тържественото събра
ние, организирано в чест на 
8 март — Деня на жената. С 
едноминуто мълчание всични 
присъствуващи в препълнена 
та зала на основното училище 
отдадоха
менно починалия 
революционер и интернацио
налист.

Велко Влахович. Те
съболезователна

митет на
решено вместо венци да 
отделят средства 
фонд за стипеидиране на мла
ди работници и работнически

се
в Титовия

★почит на преждевро 
югославски

деца.

А. Д.В. В.



и на страните, ноито днес са гях 
на родина. Винаги изхождаме 
от признаване правото на все 
ии народ на негова национална 
самобитност и афирмация на 

битие. Обвзлечавай-

Многозначителиа роля в 
” маза тойЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ това отношение

националните малцин- 
Разбира се, при условие 

зачитат техните права,

имаг и 
стил.
да се
да тачат и развиват своята на
ционална самобитност, езин, 
мултура и обичаи. Обстоятел
ството, че в хода на историче 
ското развитие те са се намо 
рили оделени от своето цяло, 
изобщо не би сгушло да води 

отричане на тяхната нацио 
етничесма принадле- 

езииа им и нултурв 
тяхна

неговото 
м пълно равноправие и сво
бодно всестранно развитие на 
всени наш народ и народност 
и взаимно обогатяване на на
ционалните нултури, ние унреп 
ваме единството на 
страна и братство на нашите 
народи и с това допринасяме 
за нашото сътрудничество със 

страни. Затова не 
можем да не се интересуваме 
за живота и положението на 
частите от югославсните наро 
ди, ноито иато национални мал 
цинства
страни и да не настояваме и 
те да се радват на всички пра 

които имат въз основа на 
хората на Обединените нации 
и международните договори.

„Нова Македония”

най-отирито се фалши-Нашати общественост иина- 
готовиост10

партия
фицира и собствената история, 
с цел чрез българската, при 
което се присвоява македон

ка ци околно

Българската историография,
публицистика и печат, а от 
време на време и 
български ръководители про
дължават своя поход към Ма
кедония, сякаш около тях ни
що не се е случило и не се 
случва, сякаш те са призвани 
да съдят за съдбата на хора
та, да прекрояват картата но 
света. И докато с историята 
— и своята и на другите на
роди — се проиграват като с 
луфт балон, те другите обви
няват за антибългарска кампа
ния, докато присвояват чуж 
дото като свое, обвиняват дру 
гите дето изследват и търсят 
своето. Людмила Живкова ни 
открива, че тъкмо в Пиринска 
Македония най-вече е изра
снало българското национал
но самочувствие (а не напри
мер в Пловдивсни или Варнен 
ски окръг), което нея като 
културен деец особено я рад
ва, професор Вакарелски по
лучава аплодисменти затова, 
че най-успешно преписал „ис
торическите факти" от книги
те на най-мрачните протагони 
сти на великобългарската идея.

Обаче, обстоятелството, че 
в съседна България — Мане- 
дония и македонската нация 
постоянно са намират под при
цел на дневната политика със 
становища, отдавна отречени 
от историята и напълно разби
ти от съвременната действи
телност, не е и не може да 
бъде само работа на София. 
Не може да не се постави 
въпросът: какво цели българ
ската политика, кои са причи 
ните тя така благонаклонно 
да се отнася към откритите 
териториални аспирации към 
Македония?

Своевременно първият се
кретар на Централния коми
тет на БКП и председател на 
Държавния съвет на Бълга
рия Тодор Живков в речта си. 
произнесена в Благоевград (ча 
сти от която предаде нашият 
вестнин на 27 юни миналата 
година) даде положителна оцен 
ка за развитието на югослав
ско-българските 
Тогава той изтъкна, че Бълга
рия се застъпва за разширява 
не и задълбочаване на сътру 
дничеството с Югославия и 
Съюза на югославските кому 
нисти, че тази политика „от
говаря на духа на съвместна 
та историческа съдба и боат 
ското приятелство между бъл 
гарския и югославските наро
ди". Той специално изнесе 
мнение, че Благоевградският, 
канто и останалите окоъзи, 
ноито се граничат с Югосла
вия, трябва да бъдат здоава 
връзка на дружбата и сътру
дничеството.

ги поздршъпшшо 
ни ьъл1ария ди развиви огно 
шенияш с хиюсливия, понеже 
приятелско ю и дооросъседске 
сътрудничество със съседните 
стрини е грипни 
ориентация на самоуправигел 
ни социалистическа 
вия. ит югославска страна в 

невед-

отдолни
минало,ското

езин, култура. При това се оти 
ва по-далеч от българската 
буржоазна историография, без 
публичен демант и публично 

страна на офи- 
обществено-полити- 

ш «нашия

нашата
политически нъм 

пална иЮгосла- жност, на
та, а особено не нъм 
асимилация от страна на нации 

чиято държавна цялост

съседнитеосъждано от 
циалните < 
чески фактори

следвоенния период 
наж е изтъквано, и това в 
отношенията с България — как 
то впрочем и с всички съсе
ди Югославия придава из- 

във

те, в
сега се намират.

Нио всякога изхождаме 
становището, че националните 
малцинства са мостове, 
то трябва да сближават наро
дите, да допринасят за прия- 

‘ толството и сътрудничеството

съсед.
В рамките на това

към македонското 
малцинство в Бъл

е и от- от
живеят в съседнитеношението 

национално 
гария. Централният комитет но 
Българската комунистическа 
партия, след дълъг период, ми 
«Палата година открито утвърди 
становищата на партията за 
народностите, живущи в Бълга 
рия. Между тях го нямо ма
кедонското национално малцин 
ство и в разработката на този 
становища Пиринска Македо
ния со ползува за открити на
ционалистически нападни сро- 
щу Македония и македонска
та нация и всичко това откри 
то со публинуво.

Такава политика към мамо

кои-значение 
ои политика и из

ключително 
външната 
наги е готова да даде сиоя 
принос тези отношения да се 
поставят върху трайна осно

ва,

които сао-можду страните, 
ред произхода си принадлежатва.

Все пан, когато става дума 
за отношенията с България, 
въпрени, че те отбелязват по
ложителен ход, изглежда че 
нито едната, нито другата стри 
па могат да бъдат доволни от 

положение.

<
ЮГОСЛАВСКО-ПОЛСКИ ОТНОШЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 

ПОСЕТИ ПОЛША
съществуващото 
Очевидно е, че липсва нещо, 
което отношенията да издиг
не на по-високо равнище, рав
нище, което отговаря на ин
тересите на двете страни, 
на нашите народи, на мира в 
тази област и в света въобще.

Считаме, че не сме далече

донското национално малцин
ство дадо за право на Съюза 
на югославсните комунисти в 
отчета на Председателството 
на СЮК на Десетия конгрес 
във връзка с отношенията с 
България да констатира след 
ното:

„Отбелязан е напредък в 
сътрудничеството с Народна 
република България, а също 
така е възстановено и подо
брено сътрудничеството меж 
ду СЮК и Българската кому 
стичесна партия. Въпреки по
стоянните усилия от нашата 
страна и разговорите, които 
бяха водени повече пъти на 
висоно партийно и държавно 
равнище, остана открит ^основ 
ният проблем в нашите отно
шения - признаването на маке 
донското малцинство в НР 
България и обезпечаване на 
«негов-ите «национални права”.
(Отчет пред Десетия конгрес, 
стр. 193).

Тази констатация произлиза 
от пряката югославсна заин
тересованост за развитието и кретарят на вътрешните 
унрепването на югославсно- «работи «а СР Македония 

отношения — по Мирко Буневски и др. 
неже международната полити тС™,™ ^ тгл
ка недвусмислено потвържда- Гостите от Югославия
ва, че върху развитието на от бяха посрещнати в Же- 
ношенията между съседни стра шов от първия секретар 

най-непосредствен на- на ЦК на ПОРИ Елват 
чин влияе и положението на ^.двард
националните малцинства. От- * иерек, представител на 
ричането на техните национал 
ни права е постояннен «източ 

на стънновения, 
рие, насърчение за

от истината ако кажем, че
един от съществените елемен 
ти, нойто може да издигне 
сътрудничеството на по-висо
ка степен от обикновената 
Сколното и да е обемна) тър
говска размяна, от временни
те, не винаги резултатни по
сещения, от граничните, не 
всякога в най-добра атмосфе
ра организирани срещи на на
селението е 
на атмосфера, създаването на 
доверие в отношенията.

Очевидно е именно, че в 
съседна България перманентно 
и настоятелно намалява значе 
нието на Народоосвободителна 
та борба на югославските на
роди и народности, народоосво 
бодителната войска на Югосла 
вия се свежда на обикновен 
„придружник” на частите на 
отечественофронтовската ар
мия, ноято взе участие в бор
бите против германския фаши 
зъм на югославска земя, макар 
че сме съвременници и преки 
участници в тези събития, и 
не ни е необходимо да ровим 
по архивите на миналото и да 
откриваме истината. Такова 
писане на българския дневен 
печат и периодически изда
ния, разбира се, с нищо няма 
и не може да намали величи 
ето, значението и авторитета 
на нашата Народоосвободител 
на борба и социалистическа 
революция. Но с право се по
ставя «въпрос: на ного служи 
такова отношение към жертви 
те на нашата революция, нъм 
борбата на югославските наро
ди, защо се оспорва и омало 
важава интернационалистиче- 
сния принос на нашата работ 
ническа нласа нъм българския 
народ и работническата класа 
на България?

Същото се отнася 
стоянното и упорито фалши
фициране на манедонсното 
ционално минало. От история 
та на международното работни 
чесно движение 
и на това не един път е по
сочвал специално 
че последователното 
не на

отличават стабилност, ши 
р-ока взаимна дейност и 
дългосрочно планиране. 
През последните няколко 
години редовно се обме
нят мнения между друга
рите Тито и Гйерек и де
легации яа двете страни. 
Твърде успешно се разви 
ва и стопанското сътруд
ничество. Ускореното сто 
панско развитие на Юго
славия и Полша през по
следните години, взаим
ният стокообмен (250 ми
лион долара през 1973 и 
280 милиона долара през 
1974 година), многоброй- 
ните споразумения за про 
мишлено коопериране, за 
развитие на суровинните 
мощности, 
излизане на световния па

От 10 до 13 март т. г. 
пезидентът на република 
та и .председател на Съю
за на югославските кому 
шисти йооил Броз Тито 
бе «а кратко приятелско 
посещение в Полша.

С президента Тито и 
съпругата му в приятел
ска Полша пребиваваха и 
председателят на Съюз
ния изпълнителен съвет и

създаването

съюзен секретар на външ
ните работи Милош Ми- 
нич, секретарят в изпълни 
телния комитет на Пред
седателството на ЦК 
СЮК Мирко Попович, се

отношения. на

съвместното

зар, редовните консулта
ции и преговори — всич
ко това представлява зцра 
ва основа на икономтгчес 
■ките

ни на

държавния съвет ,на Пол
ша Хенрих Яблонски, 
нистърчиредседателя Пьо 
тър Ярошевич, министър 
на външните работи Сте
фан Олшовоки 

■национални официални лица- 
Посрещането 

дневните -разговори меж- 
ДУ другарите Тито и Гйе
рек и сътрудниците 
■изминаха в изключително 
приятелска атмосфера 
взаимно уважение и -раз
бирателство. Срещата меж

МИ- отношения между 
страни, полагащи 

усилия още повече да ги 
обогатят

ник недове- дветенационали 
етическите сили, предусловие 
за териториални и други пре
тенции. И обратно, признава 
нето на техните 
права и създаването 
вия за

с нови, по-съвре 
мени форми на сътру дни 
чеотво.

Полският

и други

БрптстЯо на усло
■безпрепятственото разви 

тие върху национална 
представяла прян принос 
по-доброто взаимно 
телство, създава условия 
развитие на отношенията вър
ху по-устойчиви основи. Зато
ва ние с г 
българсното
манедонсното национално мал 
цинство в Пиринсна Манедония 
е нраиъгленият намън, който 
може да допринесе за 
даване на атмосфера на дове 
рие в нашите отношения, това 
да израоне във фактор, кой
то ще влияе отношенията да 
се издигнат на по-високо равни 
ще, което е в интерес на на
шите народи, на мира и миро 
любивото сътрудничество 
тази област и в света въобще 

На този въпрос — на рол
ята на националните малцин
ства в развитието на добросъ-

и четири- печат изтък
на, че югославско-полски 
те разговори са поемина-

основа
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към 
разбира- им лн в твърде съодечна и 

приятелска атмосфера, че 
са били открити и изчер

за
и ДО ло на

право считаме, че 
1 отношение пателнина- и че са ткжазали 

двете стра- 
. залоз- 

стаиовищата и 
страни 

план-

КЪМ
желанието на

ДУ ръководителите на 
Югославия «и Полша бе 
'плодотворна и представ
лява значителен 

по-нататъшното

е известно, ни за по-обстойно 
наване съсСЪЗ-и Ленин, 

решава- акциите на двете
на международен 

Трябва да 
и тази

националния 
е съставна част на нласовата 
борба на пролетариата, 
ботничеоката класа 
ната обществена сила, 
може да го реши и че тя тряб 
ва да го реши, за да осъще
стви своите трайни интереси. 
В България, за 
в дневния печат, и в перио 
дичните издания, в 
и подпис 
български научни 
и учени, или в изданията на 
Българската

въпрос принос
укреп-в

че ра- 
е единстве 

, която
изтъкнем, че'ване и развитие 

телаките
на прия- ■ четвъртатавзаимоотноше- с-реща между 

Тито
другарите 

и Гйерек представ- 
значителен 

1КЪМ по-нататъшното 
дълбочаване 
ако-ио леките

ния на партийно1:1 и държа
вно сътрудничество.съжаление, и ляваВ приносразговорите бе

седоките отношения — твър.це ЧеИО’ че Югославско-тю л- 
релефно посочи другарят Ти- ските отношения 
то в своя доклад пред десе- 
тия нонгрес.

Пасо-издание 
на най-еминентни тро

на югослав- 
отношения 
на мира в

учреждения ое разви
ВЪ!В 'ВСИЧКИ

отношения

ват успешно 
области. Тези

комунистическа и укрепването 
Европа и света.СТРАНИЦА 2
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

делегатска трибуна СР СЪРБИЯ Е ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С НР 

БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ
актуално

За ясни становища
Финансирането на самоуправителните общности 

на интересите все още е нерешен въпрос в Димитров
градска бощина. А той трябваше да се уреди до края 
на 1974 година. Засега общностите се финансират вре
менно въз основа на решение от Общинската скупщи
на. Но то е в сила само до 31 март т. г. От тази дата 
въпросът трябва да бъде конкретно уреден със самоу- 
правителни споразумения.

Средствата се набират от облагания върху лични
те доходи на работниците, селскостопанската дейност, 
занаятчийството и т.н. Обаче, кой ще подписва 
споразумения в името на селскостопанските произво
дители и занаятчиите? Колко ще бъдат общо средства
та? Тези и други въпроси все още чакат отговор, въпре
ки отсрочването от Нова година насам.

Професионалните служби на общностите също са 
нерешен проблем. Дали всички общности ще имат об
ща служба или всяка от тях ще има самостоятелна? 
Разискванията върху самоуправителните споразумения 
трябва да дадат отговор и на тоя въпрос.

Нужно е да бъдат съгласувани споразуменията 
за финансиране програмите за дейността на общности
те. А не всички общности са изготвили програми. А 
те трябва да бъдат реални, с ясни цели и най-належа
щи задачи. Материалите трябва да бъдат разбираеми 
за всички работници, граждани, делегати. Това ще рече, 
че ползуващите услугите трябва да видят къде и защо 
отиват средствата, които отделят за финансиране дей
ността на самоуправителните общности на интересите. 
А известно е, че желанията и възможостите -не винаги 
се схождат.

АНТИЮГОСЛАВСКИТЕ ПРОЯВИ В БЪЛГАРИЯ 
ПОДОБРЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА

ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГОЛЯМА ПРЕЧКА ЗА

Председателството на СР 
Сърбия на сесията си от 11 
март, под председателството 
на Драгослав Маркович прие 
становища във връзка с отно
шенията на нашата страна със 
съседните страни — НР Бълга 
рия и Гърция, изнесени в ма 
териалите на републиканските 
органи и Съюзния секретариат 
за външни работи <и даде пъл
на подкрепа на политиката на 
СФРЮ
Същевременно 
но особеният интерес на СР 
Сърбия за развитие на отно
шенията с тези две съседни 
страни, в които приносът на 
република Сърбия в общоюго- 
славската политика е бил задо
воляващ, а състоял се е пре
димно в развитието на иконо
мическите отношения.

— Но въпреки този напре
дък, в най-ново време, отново 
сме изправени с временни, но 
съгласувани 
прояви в България, на ноито 
се дава широк публицитет в 
българската общественост — 
бе изтъкнато на сесията на Пре 
дседателството и подчертано, 
че подобна активност се забе
лязва и на международното 
поле.

Както е известно, основният 
проблем в югославско-българ
ските отношения е българско 
то становище, с което се отрича 
съществуването на македон
ското национално малцинство 
в България, т.е. в Пиринска Ма 
кедония и македонската нация 
изобщо. Това е проблем с дъл 
госрочно значение и в същ
ност се свежда до териториални 
претенции към нашата страна.

По този повод Председател 
ството на СР Сърбия предупре 
ди, че степента на организира 
ност и информираност за тези 
страни и за техните станови
ща не е задоволяваща и че е 
необходимо да се 
всички усилия да се промени 
това положение. Същевремен
но е подчертано, че в интерес 
на СР Сърбия и НР България 
е и занапред да се укрепват 
икономическите отношения, ка 
то се има предвид, че стоко
обменът 
чо трябва до со установят вие 
ши облици 
сътрудничество чрез промиш- 

коопероция и подобни.
Очевидно е, обаче, че обек

тивно твърдо голяма пречка и 
ограничаващ фактор в развити
ето на отношенията представ
лява националистическата нам 
•пения в НР България към на
шата страна, изразяваща се по 
различни начини 
чано ма 
до съживяване на тезата за 
Санстефансна България. Зато
ва и предстоящото преброява
но на .населението в тази стра 
но, наквито и резултати до да
де, може само да покаже до 
каква степен досега е извър
шена асимилация на населени
ето. А вчера бе казано, че 
след войната са станали три 
преброявания и че въз основа 
!на първото в Пиринска Маке
дония е имало 100 хиляди ма
кедонци и че при последното 
преброяване тяхното число о

сведено дори на 8 хиляди ду
ши. Затова не трябва да се 
губи от предвид, както и при 
всички други обстоятелства, ко 
гато се касае за положението 
на югославските национални 
малцинства, че в действител
ност се касае за отношението 
към Югославия. Българските 
тезиои ,,да оставим спорните 
въпроси настрана” всъщност 
крият опита да се узакони тях 
ната политика, която не е в

съгласие със схващанията за 
добросъседски отношения и 
принципите на Повелята .на 
Обединените нации. При това 
трябва да се подчертае, че 
ние не сме за това един про
блем да спре всички съсед
ски отношения, но не можем 
да се съгласим мито с това, 
което в момента се прави в 
съседна България.

тези

към тези страни, 
бе изразе- Л. Д.

БИОГРАФИЯ НА 

ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ
(От 1. стр.)

бодително движение. В базата на интернационалисти- 
чесната бригада в Албацети на длъжност помощник- 
началник за кадри на Балканската интернационалисти- 
ческа бригада оива в кадровата сенция; в Мадрид и 
Барселона; в комесариата на интернационалната бри
гада в центъра за евакуация на интебригадистите 
в С' Агара. Последната функция и чин 
революционна войсна му е номисар на батальон. В 
борбата на Ярама, на 14 февруари 1937 година, теж
ко е ранен на повече места. След поражението на 
републиканска Испания бива в концентрационния ла
гер във Франция, а след това отива в Париж с пар
тийна задача да организира техника и документи, за 
да могат югославски бор ци на испансната гражданена 
война да се завърнат в отечеството. По време на де
йността си във Франция, в страната бива избран в 
ЦИ на СКОК) и в това си начество е изпратен в Мо- 
енва за представител на СИОЮ при Младежния ко
мунистически интернационал. По същото време бива 
и сенретар на Младежкия комунистически интернаци
онал до неговото разпускане през 1943 година. Също 
бива и представител на ЮКП в Коминтерна до разпу
скането му (1941 — 1943). През 1941 година, след из
бухването на войната и окупацията на Югославия, ос
новната му задача е да работи за укрепване на връз
ките с отечеството и популяризация и разпространя
ване на истината за народоосвободителното движение 
в Югославия. По заповед на ЦК на ЮКП и Върховния 
щаб на НОВ и ПОЮ, организира в Моснва Радио стан
ция „Свободна Югославия", която поддържа постоянна 
връзка с Върховния щаб в страната. Получените ин
формации и сведения се излъчват на повече чуж
дестранни езици.

Велко Влахович се връща в Югославия от Съвет
ския съюз към нрая на 1944 година и изпълнява длъ
жността началник на Управлението за агитация и про
паганда при ЦК на ЮКП. След освобождението бива 
избиран за представител в Съюзната народна енупщи- 
на на ФНРЮ, председател на Отбора за просвета на 
Съюзния съвет, председател на Външнополотичесния 
отбор, заместник министър на външните работи, ди
ректор на „Борба”, член на Председателството на 
ССРНЮ, председател мл Комисията за международни 
връзки на ССРНЮ, член на Централни отбор на Съю
за на борците от НОВ (Народоосвободителната вой
на) на Югославия, председател на Централния отбор 
на Съюза на военните инвалиди на Югославия.

Другарят Велко Влахович е избиран в ЦК 
от Петия до Десетия конгрес. Бива избиран за член 
на по-тясното ръководство на ЦК на СЮН, член на 
Изпълнителното бюро и Изпълнителния комитет, бива 
един от сенретарите на ЦК на СЮН, председател на 
Конференцията на СК за Белград. На Десетия кон
грес на СЮН е е избран за член Председателството 
на ЦК на СЮК. Другарят Велно Влахович бе и член 
на Съвета на Федерацията.

През дългогодишната си революционна и полити
ческа дейност Велко Влахович същевременно твърде 
дейно зе занимава с общополитичесна публицистика 
и идеологическо-теоретичесни въпроси на марксизма- 
ленинизма. Публинува повече студии и статии за раз
витието и ролята на СЮК и по други въпроси на со
циалистическото изграждане на обществото.

Другарят Велно Влахович е носител на „Парти
занска споменица 1941”, ордена „Народен герой", най- 
високия орден на републинанена Испания за освобож
дение „1пв1дп1а с!е Маез1гап1е” и други високи дома
шни и чуждестранни отличия. Миналата година (9 но
ември 1974 година) по повод 60-годишнината от живо
та му за извънредни заслуги на дългогодишната му 
революционна дейност получи ордена „Югославска 
голяма звезда”, нойто лично му връчи президентът на 
републиката Йосип Броз Тито. __________

антиюгославски

Ето защо, изходната основа на проектопрограми
те и финансовите планове трябва да бъде стопанското 
състояние в общината, особено стопанското положение 
на трудовите организации. Известно е, че в някои

в испанската
от

тях същото е доста лошо.
Всекиму е необходима култура, образование, 

физическа култура... Но въпросът е какви? Това ще 
зависи от средствата, с ноито ще разполага съответна
та общност и най-правилното им изразходване. Напри
мер, имаме общност по детена защита. Но дали на съо
тветен начин ползваме нейните услуги и кой ги ползва? 
Каква е физическата култура в общината? Отличава ли 
се тя с масовост? Какво става с възстановителните по
чивки за работниците? Подобни въпроси възникват и 
във връзка с останалите общности на интересите.

Всичко това трябва ясно и прецизно да се изтък
не в програмите. Защото по тези въпроси ще се рази
сква при приемане на начина на финансиране.

Преди всичко, трябва да бъдат посочени първо
степенните задачи на всяка общност. Но и да се съзрят 

тях, за да може успешно да дей-нуждите на всяка от
ствува. Да се знаят финансовите средства, с които ще 
разполагат общностите и пр. Обаче, по тези и редица 
други въпроси все още не е проведено съвещание, за
седание или договор между изпълнителните съвети на 
общностите. Нима те не трябва да съгласуват станови- 

исканията и програмите си?
Всички тези въпроси трябва да бъдат решени до 

31 март тази година — последната дата, когато финан- 
‘ сирането трябва да се съгласува с конституционните 

начала. В това отношение неоснователно се закъснява.

положат

щата,

А. Д.

не е достатъчен и

на икономическо

Почина
Велко
Влахович

лоно

от отри-
македонсиата нация

непренъснато води борба 
изграждане 
сни отношения, унрепва неза
висимостта на нашата страна 
и развива братството и един

на нашите народи и на 
На тази борба Вел 

всични 
и способ

за
(От 1. стр.) на социалистиче-

— Четиридесетте години ре
волюционна дейност на Велно 
Влахович — иаза Петър Стам 
болич — са онези четириде
сет години, през ноито Комуни 
етическата партия на Югосла- 

готвеше за революци- 
иоито работни 

и народите и 
Югославия, 
на Партия-

ството
родности.
но Влахович отдаде 
свои умствени сили I

своята революционна 
преданост

вия се 
онните битки, ности,

храброст, своята 
на приетите идеи, своята после 
дователност и творчесна онер

ческата нласа 
народностите на 
под ръководството 
та, изведоха революцията и 

ето тридесет години гии...
в ноито,
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НОМУНИСТИТЕ В НИШСЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НАРЕГИОНАЛНОСЪТРУДНИЧЕСТВО НА НРАЙ ГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ

ЗА ПО-ГОЛЯМА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИЕТА ПРОГРАМАТА ЗА 

1975 ГОДИНА
Новини в сътрудничеството на нрайграничните об

щини: Димитровград (СФРЮ) и Годеч, Драгоман и Сливница 
(НРБ)

това селскостопан-ри. При 
смият производител е в подчи
нено положение, а това при 
.него създава 
.възможностите и неговата го
товност за осъществяване на 
зеления план.

а борбатане са използвани, 
за по-висом доход чрез уве-

производителността
не е победила

Организираната акция 
Съюза на комунистите и дру 
ги прогресивни сили в Нишки 
регион за развитие на стопен 
ството и други области от об 
щеотвено-икономическия и по
литически живот след Писмо 
то даде добри резултати. Съз
даден е благоприятен климат 
•и открити широки възможно
сти за последователно осъще 
ствяване на стабилизационито 
мероприятия. Осъществен е 
по-голям стопански ръст и про 
изводителиост на труда, уве
личен е доходът, засилена е 
непосредствената демокрации 
и сомоуправителната система 
върху основите на делегатска 
та система. Открит е фронт 
срещу нетрудовите, доходи, 
против всички социалистиче
ски и антисамоуправителни си 
ЛИ ИТЛ1.

на

личаване 
на труда още

всички среди. Такива кон 
изнесоха на за- 
МОН на Съюза 

което се про

съмнение във
ще обменят опит по организа
ция на образователния и въз
питателния процес. А гимна

зиите в Димитровград и Слив
ница ще организират групи за 
разглеждане на учебните пла
нове и програми. В областта 
на физкултурата и спорта ще 
се организират двустранни 
футболни срещи, състезания 
по баскетбол и срещи в шах
мат.

НА СЪВМЕСТНОТО заседа
ние на комисиите за крайгра
нично сътрудничество от Ди
митровград (СФРЮ) и Годеч, 
Драгоман и Сливница (НРБ), 
което се състоя на 23 януари 
т. г. Димитровград и 6 март 
т.г. в Годеч бе приета програ 

. мата за сътрудничество между 
тези общини през 1975 годи-

във
статации се 
седанието на 
на комунистите, 
веде миналата 
Ниш.

От особено значение по-на
татък е ангажирането на меж 
дуобщинската организация на 
Съюза на комунистите в този 
регион за създаване на усло
вия, които ще осигурваят ин
тересите на сдружения труд 
да получат пълна изява, за по- 
бързо развитие на изостанали 
те общини и по този начин, 
като големите стопански орга
низации строят в изостаналите 
територии и всички 
ще намират все по-нови въз 
можности за 
*1 интеграция.

И този път Съюзът на кому 
пистите показа, че се намира 
пред твърде конкретна зада
ча, което означава организира 
на акция за премахване 
препятствията, 
функционирането на събрания 
та на трудещите се и други 
видове непосредствена демо
крация. В досегашната работа 
по провеждане на конституци
онните начала забелязва 
формализъм, който най-често 
е „параван” на антисамоулра 
вителните сили. С формален 
подход към въпросите за лро- 
дълбочаване на непосредстве 
ното самоуправление 
насят обемистите ООСТ, дъл
гите списъци на дневните ре
дове, слабата подготвеност на 
събранията, недостатъчната ос 
ведоменост и т.н.

седмица в

МОК на СНССекретарят на 
Любиша Игич във встъпителна 

реч за идейио-полити- 
Нишки

задачите на Съюза

та си
ческото положение в 
регион и 
на комунистите „покрай всич 
ко положително посочи и вър 
ху тревожното състояние на 
обществено-икономическите 

процеси на село. Изтъкна се, 
чо за осъществяването на зе 
ления план и сдружаването в 
селското стопанство е напра
вено твърде малко, а характер 
нб е, че с това твърде малко 
се занимават общинските ор 
ганизации на Съюза на кому
нистите, особено в селскосто 
ланските общини. Отношения
та между търговията и селско 
то стопанство все още не са 
регулирани в духа на Монети 
туцията, но се стопанисва въз 
основа на купопродажни догово

на.
-тпт*— -ят?

Програмата обхваща сътру- ( 
дничество между обществено- 
политическите организации, об 
щинската скупщина и народ
ните съвети, в областта на 
народното стопанство и иноно- 
мика, общественото обслужва 
не и чествуването на национал 
ните празници и годишнини и 
провеждане на граничните съ
бори.

Новина в сътрудничеството 
е и празнувананете на нацио
налните празници и годишни
ни. Ще се обменят делегации 
по повод на националните пра 
зници 29-и ноември и 9-и сеп
тември, а женските дружества 
обмениха делегации по повод 
8 март — Международния пра 
зник на жената.

заедно

сътрудничество

Обаче, пред Съюза на кому 
пистите и по-нататък стоят за
дачите за намаляване на по
треблението, разходите за про 
изводство и стопанисване съгла 
сно с тенущата икономическа 
прполитина и мероприятия за 
премахване 
Вътрешните запаси в трудо
вите организации още докрай

Граничните събори, според 
програмата и тази година ще 
се проведат на българо-югосла 
вената граница при Криводол, 
в Димитровград и Драгоман.

Б. Н.

В сравнение с програмата от 
миналата година тазгодишната 
програма е по-обемиста. Ново 
в нея е разширяване на сътру
дничеството между обществе
но-политическите организации 
и трудовите колективи. Град
ската организация на Съюза 
«а комунистите от Димитров
град и съответните организа
ции от Годеч. Драгоман и 
Сливница ще разменят групи 
за обмен на опит в обдастта 
на идеологическата и организа 
ционна работа. Съюзът на Син 
дикатите от Димитровград и 
Градските съвети на Българ
ските професионални съюзи в 
Годеч, Драгоман и Сливница 
ще обменят опит за ролята и 
мястото на профсъюзните орга 
низации. Предвижда се 15 ра
ботници от Димитровград да 
прекарат почивка в почивните 
станции в България, а 15 души 
от Годеч, Драгоман и Сливни
ца ще летуват за сметка на 
Съюза на Синдикатите и ди
митровградските предприятия в 
почивните станции в СФРЮ. 
Младежите ще организират 
съвместни екскурзии и излети 
до туристически обекти в тези 
общини.

Общинската скупщина в Ди
митровград и Градските наро
дни съвети в Годеч. Драгоман 
и Сливница ще обменят опит 
за структурата, задачите и фун 
кциите на народните съвети, 
относно Общинската скупщи
на, като органи на държавна
та власт, относно, управление
то. През 1975 година се пред
вижда и по-голямо сътрудни
чество в областта на народно
то стопанство и икономиката, 
като опит в областта на техни
ката и технологията в текстил
ната промишленост с предпри 
ятието „Балкан” в Драгоман и 
предприятието „Услуга” (Ди
митровград). Опит ще обмен
ят съответните предприятия в 
областта на общественото хра 
нене, организиране на търго
вията, културата на обслужва
не, размяна на делегации меж 
ду земеделската кооперация 
„Сточар” в Димитровград в 
Държавните земеделски сто
панства в НР България.

Сътрудничеството на грани
чните общини ще бъде по-бо
гато в областта на обще
ственото обслужване. То ще 
се изрази по линията на здра
веопазването, народната прос
вета и образованието, художе
ствената самодейност, спорта 
и др. Учителските колективи 
на основното училище „Меша 
Пияде” в Димитровград и ос
новното училище в Драгоман

на
затрудняващи

инфлацията.на

тл ?
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ се

ЧЕСТВУВАНЕ НА ОСМИ МАРТ
долри-

СЕНОКОС чи литературно-музикалната 
композиция „Щастлив ти рож 
ден ден майко!" Всички тържества 

в знак на юбилея
По случай Осми март меж

дународния празник на жена
та, в планиненото село Сено
кос бе организирано тържест
вено събрание, посветено на 
този празник. На тържествена 
та вечер бяха изпълнени ед- 
«оактовни, а Никола Симов из 
пълни на кавал няколко народ 
ни песни и хора.

По случай Празника на же
ната, в Сенокос бе организи
рано и партизанско учение- 
помощ на жените на пратиза- 
ните. Бяха оживени спомени 
за формиране на Цариброд- 
ския отряд „Момчило войво
да” и за помощта, която же
ните от селото, оказаха на пар 
тизаните, когато през лятото 
на 1944 година Сенокос беше 
база на отряда.

В програмата участвуваха по 
възрастни и млади активисти: 
Даница Симова, Йевда Мито- 
ва, Гина Спасова, Павлина То
дорова, Перса Петрова и Деса 
Панчич.

Д. Рангелов

Съюзът на комунистите за 
да отговори на всички за
дачи от Писмото, Конгресите 
и Коституцията, ще засили 
влиянието върху обще
ствените

БОСИЛЕГРАД В ознаменуването на триде 
сетгодишнината от 
фашизма в Босилеградска об
щина ще се включат всички 
обществено-пол итически 
низации, а преди всичко Съю 
зът на бойците и Общинската 
конференция на ССРН.

Всични тържества, организи 
рани през тази година в общи 
ната, ще бъдат под знак на 
тридесетгодишния юбилей.

победатаСказка за жените
и икономичес- 

региона. 
Той трябва да оспособи първи 
чните организации, които осъ 
ществя^ат непосредствените са 
моуправителни задачи.

орга
В рамките на чествуването 

на 8 март — Международния 
ден на жените, в Босилеград 
бе организирана сказка, на коя 
то говори д-р Анани Стоянов, 
директор на Здравния дом в 
Босилеград.

ки процеси в

Логична е и 
реорганизация на Съюза на 
комунистите, за да се създа-

по-нататъшната

Пред около 100 жени, Стоя
нов говори за правилния на
чин на отглеждане на детето, 
за хигиената на жената и за 
превантивата от грипа. След 
тази успешна сказка 
предложение и занапред да 
се организират подобни разго 
вори, ноито ще ползат на же
ните.

дат навсякъде малки, но дее 
способниНаскоро съвместният коми

тет на ССРН и Съюза на бой
ците ще изготви конкретна 
програма за начина, на който 
ще се ознаменува тридесетго 

над

първични организа
ции. Защото в Нишки регион
има доста организации с над 
50 членове, което

даде
затруднява 

непосредствено всеки член да 
участвува при приемане на ре
шения и становища.

дишнината от победата 
фашизма.

В. В.На тържеството присъству- 
ваха повече от 150 души. При- 
съствува и най-старата жител
ка на селото 95-годишната ба
ба Тодорка Антанасова.

В. В. М. Б.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦МИ»»»»»
♦♦♦♦♦♦<

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ССРН В БОСИЛЕГРАД
Б. Н.

Акционното оспособяванеПОГАНОВО -главна задачаI

Чествуване на 
осми март

Изпълнителният отбор 
Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград 
актуалните задачи за по-ната
тъшното укрепване дееспособ 
ността

на ват договори по всички обще 
ствени акции.

Изпълнителният
зация за селскостопанска дей 
ност и чрез организиране на 
кооперативни отношения 
стните

обсъди отбор за
ключи до нрая на месеца да 
се изготвят и приемат прави
ла за организиране и действу 

на организациите 
ььрн в комуната. За успешно 
провеждане на тази политиче 
ока акция са формирани де 
лови групи. м

На проведеното събрание се 
обсъди и информацията 
предприетите досега мерки по 
реализиране Закона за сдру 
жване на земеделските произ 
водители. Констатира се ч! 
съществуват условия тоя за
кон да се проведе в дело чрез 
създаване на отделна

с ча-
производители. Тъй 

то земеделската кооперация 
Босилеград все още не е 

готова да реализира 
жно т

Осми март, Международният 
празник на жената, бе честву 
ван и в село Поганово. Учени 
ците от основното 
с преподавателите си 
вод празника подготвиха под 
брана програма от 
рения, посветени /Р 
На 6 март вечерна \е 
мате бе направено 
на с. Драговита.

кана организациите 
ССРН в светлината 
проентостатути на Социалисти 
ческия съюз на Сърбия и Юго 
славия.

На заседанието бе

на
вна новите

на
това ва-

„ Р ни за ст°панското раз 
“и™ на общината. Същевре 
ни Т 06 ПРеАлага във ВСИЧ
НИ организации на ССРН в об
заИНняТ-а З? С® водят Разг°вори 
на гпялпФиНа0Н0 Сдружаване 
- и труд на частни-

емеделци с копоерацията.

училище 
по по-

изтъкна- 
то, че във всични организации 
в комуната са водени обстой 
ни разговори върху проекто- 
статути на ССРН. Тези 
ри спомогнаха да 
схващането, че в ССРН обще 
ствено-политическите органи
зации, на единна идейно-полити 
ческа платформа, осъществя-

<л*ихотво- 
* ената. 

рогра- 
преещение

за
разгово

проникне
На 7 март вечерта в Погано 

во бе предадена 
Най-много

програмата, 
аплодисменти полу

органи
В. В.СТРАНИЦА 4
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД
ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ НА ОС Е ГОТОВ

По-голяма дейност на 

първичните организации
9,5 МИЛИОНА ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Тазгодишният бюджет на Об 
щинсната скупщина в Босиле 
град ще възлиза на 9,5 мили 
она динара, което е с около 
©дин и половина милиона ди 
нара повече от средствата на 
миналогодишния бюджет.

Новият бюджет ще се форми 
ра от 5 милиона динара допъл 
кителни средства, които обез 
печава Снупщината на СР Сър 
бия, а останалите средства ще 
се обезпечат от различни об- 
щинсни данъчни облаги.

За отбелязване е, че иско 
вете на службите и организа 
циите, финансирани от общин 
окия бюджет са по-големи от 
средствата, с които се разпо 
лага. По тези причини всички 
нереални искове бяха отхвър 
лени, а останалите съгласувани 
според разполагаемите 
ства и критериите за финан
сиране.

Изпълнителният съвет на Об 
щинсната скупщина последо
вателно няколко пъти обсъди 
нак най-целесъобразно да се

разпредели общинският бю
джет. Според предложението 
на тоя Съвет, за тазгодишното 
финансиране на органите на 
общиноката управа ще се от
делят към 3 милиона динара. 
За съвкупното финансиране на 
Общинския съд ще се дадат 
към 1, а за Отделението на 
милицията 1,9 милиона дина-

За финансиране на обще
ствено-политическите организа 
ции се планират общо сред 
ства от 300 хиляди динара, а 
за студентски кредити и сти
пендии 116 хиляди динара.

Незначителни средства ще 
се отделят за извънстопански 
капитоловложения. Касае се 
за 160 хиляди динара за отпла 
щане на кредити, ползвани 
за изграждане на Дома на 
културата и за 200 хиляди ди
нара, предназначени за кому 
нално-битова дейност, За всич 
ки местни общности е пред
ложено да се отделят сред 
ства от само 55 хиляди дина

ра. Става въпрос за 37 ме
стни общности, които през 
миналата година са ползвали 
двойно повече средства, от
делени от общинския бюджет. 
Когато се имат предвид на
растващите потреби на общно 
стите в решаването на най- 
наболелите комунално-битови 
проблеми, сигурно е, че сегаш 
ните средства са твърде мини 
малн|и.

През тази седмица върху 
проектобюджета на общината 
ще се организира обсъждане 
във всички местни общности и 
трудови организации в кому
ната. Общинската скупщина 
ще вземе решение за тазго 
дишния бюджет към края на 
месеца.

г5ЕГ“-="~а=“
ра.

От преустройството 
тийните организации 
кратък срок, обаче достатъ
чен, за да се установи как се 
раздвижва 
|НОст. Така

Конференцията да има за 
задача да даде оценка върху 
едногодишната работа на пар- 
тиините органи и форуми 
общината. Също така 
обсъди организационната 
собност на партийните органи 
зации и провеждането на прин 
ципа за

на пар- 
е минал

впартийната дей- 
например, всички 

комунисти не са еднакво анга
жирани в провеждането 
конгресните решения и нова
та Конституция.

Отчитайки тази 
слабост. Комитетът

ще се 
I спо- В. В.

на сред
Iвъзнаграждаването 

според резултатите 
труда в трудовите организации 
на комуната.

БОСИЛЕГРАДна
досегашна 

заключи, 
оказва Трудова акция за 

довеждане 
иа вада

че занапред ще се 
по-непосредствена помощ пре
ди всичко на малочисленните 
новооформени първични пар
тийни организации, които все 
още не успяват ефикасно да 
се борят с проблемите си. То 
ва най-напред се касае до пар
тийните организации в стопан 
ските организации, които фор 
мално са преустроени в основ 
ни организации на сдружения 
труд, но фактически не дей 
ствуват така.

Дисциплинираното и ангажи 
рано отнасяне на всички чле 
нове на СК към конкретните 
проблеми е задача, върху коя 
то ще отделят най-голямо вни 
мание всички партийни орга 
низации.

На заседанието на Комитета 
се извършиха подготовки за 
провеждане на заседание на 
Общинската конференция на 
СК, което е насрочено за 30 
март тази година.

В. 6.

ОТ НАШИЯ ЪГЪЛ

Зимен сън за димитровградското 

ловджийско дружество
В изграждането на канала 

за водопровод довеждане на 
вода от село Извор до Боси
леград през миналата седми
ца участвуваха всички работни 
ци и граждани от Босилеград. 
Подобна трудова акция ще про 
ведат учениците от гимназия 
та и училището за квалифици 
рани работници.

Чрез доброволен труд тряб 
ва да се изкопаят два кило-

Ловджийското 
„Видлич” в Димитровград пре 
ди няколко години беше едно 
от най-добре организираните 
и най-активни обществени дру 
жества в общината. А малко 
такива бяха почти в цяло По- 
нишавие. Но за нещастие, 
днес никой нищо не предпри 
ема „Видлич” да бъде поне 
половината от онова, което бе
ше някога в щастливите дни, 
на разцвет на дружеството. 
Напротив, от 1972 година не е 
проведено нито едно годишно 
събрание, нито пък някой не 
що работи в това дружество: 
няма нито план, нито програ 
ма за развитие на лова в този 
ловен район. Изобщо нищо 
не предприемат за хранене 
на дивеча, а няма и набеляза 
ни мероприятия 
му. Никой не се грижи за уни 
щожаването им от вредители
те, за предотвратяване на бра 
кониерството, преследване на 
бракониерите и под. Компетен 
тмото лице дава квитанции за 
платения членски внос по 200 
динара годишно и с това всич

ко се завършва. А някога не 
беше така.

Вече не се чуват веселите 
действителни и измислени сго 
ди и несгоди на Димитровград 
ските ловджии. Всичко е заглъх 
нало и всичко обхванал летар 
гичен сън. А такова нещо не 
бива да продължава. Защото 
„Видлич" днес има около 330 
членове. Това е сила, която 
може да направи много за 
подобряване на ловното сто
панство в целия район. Са
мо от членения внос се събе
рат годишно около 60 хиляди 
динара. С тези средства мо
же гу>не да се приложат ос
новни мероприятия за защита 
на около 100 фазани в Желю- 
ша. Трябва да се защитят и 
сърните от бракониерите. Лов 
джийското дружество е паси 
вен наблюдател и всично оста 
вя на органите по преслед
ване. Това не е достатъчно. 
То има определен район на 
стопанисване и обществено-по 
литическите сили не може да

дружество допуснат в ловния район да 
се разполагат 
Сигурно ги има доста, дори и 
сред самите ловджии, а мно 
го повече сред онези, които 
имат. ловджийски пушки, а не 
са членове на 
Такива има стотина. Ако не е 
така, нямаше да бъде убита 
и сърната в Иусовранска бара. 
Да не ги е видяло дете, може 
би никой за това нямаше да 
узнае.

бракониерите.

дружеството. метра от канал, където ще се 
положат водопровдните тръ
би. Останалите два и половина 
километра за възможно най- 
кратък срок изкопаха гранича 
рите от Югославската народна 
армия.

В. В.М. Б.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
БЕЛЕЖКА

ГОРНА ЛЮБАТА

Чия е ВИНАТА?/Изгорял автобус за зашитата

По случай освобождението на Бабушница от фа
шизма „Братство" миналата година писа, че автогара
та в този общински център наскоро ще бъде готова. 
Това беше информация от „първа ръка". Но обектът 
и до днес не е завършен. Понеже донянъде сме съу
частници в неточното осведомение, опитваме се да 
потърсим причините за това отсрочване. Защото, ми
на 29 ноември, Нова година, минаха й първите два 
месеца от 1975 година, а може би ще мине и Първи 
май, а автогарата да остане незавършена!

Отговорът е следният: „Автотранспорът" в Пирот, 
който е получил лонация не йена да построява път до 
строежа, ноето, според мнението на тях, трябва да на
прави общината а не те. От своя страна, Общинската 
скупщина в Бабушница счита, че тя е задължена да 
отваря и построява улици, съгласно градоустройствения 
план, но не път до автогарата, ноято трябва да пол
зува пиротеното предприятие. Но, въпреки всичко, Об
щинската скупщина е готова да помогне, та толкова 
очакваният и обещаван обент да се пусне в действие.

И докато се води тая чудна игра, хубавата и 
приветлива сграда на автогарата стои празна, а около 
нея няма нито един перон, нито квадрат тротоар. Сле
дователно, не се касае само за път. Трябват още 
средства за компленено довършване на обента. Ка
сае се всъщност само за няколно десетки милиона 
стари, динара, с които ще се уреди въпроса за път. 
Може би и по-мално, за да може сградата да се пол
зува.

щастието. Така 
за пожара, 
4 часа су- 

еЧГорна Люба 
момент пре- 

/ зк Босиле-

Щастие в н< 
може да се к 
който на 5 ма 
тринта избухна 
та в автоб'^са, в 
ди тръгването му 
град. / \
♦<

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

на Крум валявичаряГрижите
вицата непрекъснато е рабо
тела.

Времената се менят. Никой 
вече не иско да носи дрехи- 
от бало. Модата диктува на
чина иа обличането, дори и в 
селата. И това е кроят но не
говия занаят. Подобно е съдба 
та и на някои други занаяти, 
които бавно, но сигурно изче 
зват.

Крум Андонов, 66-годишен 
село Горна Лиси 
от малобройните 

босилеградските 
който, със занаята оси- 

поминъка си. В Горна

валявичар от 
на, е един 
занаятчии в
села,
гурява
Лисина той е сега единстве
ният валявичар, упражняващ 

си още от най-ранназанаята 
младост.

__ Обикнах валивичарството,
с което се занимаваше и моят 
баща. Още като дете свикнах 
на „песента" на тепавичното 
колело и ето, че я 

си живот.

Хората в Бабушнишна община нато разсъждават 
за своите проблеми идват до извода, че пиротеният 
„Автотранспорт", понеже има обезпечена лонация за 
автогара е изтласкал конкурентните предприятия и се
на може да се поставя нанто си йена. А трябва да 
им се припомни, че не са изпълнили поетото задъл
жение. Това лошо се отразява на политичесния и сто
пански план в тази изостанала община. Донато се не 
уреди въпросът пътниците са принудени да се „раз
хождат" по тротоарите и прашните улици, донато ча
кат автобусите. Автобусите пън се паркират, нъдето 
и да било в най-оживените улици на града.

Не е изключено да се намери някой конституцио
нен или обществено-политически или занонен подход, 
нойто ще спомогне да се реши въпроса онончателно.

М. Б.

Нашия събеседник най-мно 
го се тревожи, че досега не 
е бил в състояние да запла- 
тца пенсионните си осигуров
ки, по-спокойно до дочена 
вече старческите си години. 
Цял живот е работил, но в 
книжната няма записан нито 
един ден трудов стаж.

Това но о единствен случай. 
Така о и с много други занаят 
чии в Босилоградско община, 

да които вече натиска бремето 
ща старостта. Грижите на Крум 
са водно и грижи но повочото 

воля- занаятчии.

слушам
целия

Така разказва Нрум, чиито 
век е минал във валятрудов

вицата на една осамотена гор 
нолисинка клисура. Слушал е 
тихото бълбукаме иа водата 
и монотонните удари на тела 

върху балото и чергите.

Крум Андонов

начин вече не може да се 
само от занаята. Зато- 

стари
лото

— Някога нашият замаят бе 
доходен. Но сега вече но 

е. Едвам годишно успея да за
работя 5 хиляди динара, ст 
които на общината давам 
данък 1 500 динара. По такъв

живее
ва съм принуден под 
години поминък отново 
търся в земеделието — казва 
Крум, припомняйки си за „ста

рите" времена, когато

ш !
от
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а ЦМНА Е ПОЛЗАТА 01
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАТА

ЗАНЛЮЧЕНИЯ НА ЦК НА СНС ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВИТЕЛНО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА СЕЛСНОТО СТОПАН СТВО И СЕЛОТО

В ПРЕДЕН ПЛАН - БОРБА ЗА ХРАНИ В общинската скупщина а
домиха, чо п скоро врв” те на преде гавителстаа- 
с продстанитоли от диренциите^е ведяг разг0в0ри за 
та в Димитровград- На 1 проблеми. Между тях си- 
урождано на ияиои основни I на тези „ред-
гурно ще бъдат най звиа р д Р о0щото развитие на 
ставителства да се ^ласув и„ои открити въпро
общината, ианто и уреждането съгцеству-
си Каито е известно, ™зи предприятия не

от вчера в Дкмитровград но едва ли с

Г,"ити'~ Димитровградска община, кадете

И °СБртя”Вна “прадщгав™ олстмта в^ Димитровт^мд ^иа

о малък. От десетина години насам Т^ Белград, зват с право «а Ф-Данство^.Др-шпе^ нопер РД

спедиция Ни“'иДт^'^начаи^Зайчар и 
животинсиа продун-

УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ ИМА КЛЮЧОВО СТОПАНСНО- 
СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪВКУПНОТО ОБЩЕСТВЕНО И СТОПАНСНО РАЗ
ВИТИЕ НА НАШАТА ОБЩНОСТ

Централният комитет на СК в Сърбия 
на третото си заседание на 7 март 1975., 
разисква по обществено-инономичесни и 
идейно-политически въпроси в осъществя
ване политиката на Съюза ма комунистите 
в селсното стопанство и на село. Изхож
дайки от резолюциите на Десетия конгрес 
на СЮК, Седмия конгрес на СНС, кон-

със-наанализаиституцията, 
тоянието
промишления номпленс и на село, посоче
ни в материалите, реферата и разисква
нията на заседанието, Централният коми
тет на СК в Сърбия прие 
които предаваме в съкратен вид.

агро-впроцеситеи
ват

I
заключения,

на частните собственици на 
механизация, често дестимули 
ра прилагане на механизация 
в обработката на частните имо 
ти. Централният комитет но 
СК в Сърбия констатира, че 
в много общински организа
ции в селскостопанските райо 
ни, Съюзът на комунистите, 
нито анционно, нито по струи 
т-урата на членството, не* е ос- 
пособен за осъществяване на 
революционните задачи в со
циалистическото самоуправител 
но преобразование, 
това днес значителни са за
дачите на общинските комите
ти в тези райони в разреша
ването на антуалните въпро
си на идейната работа и ос- 
пособяване на първичните ор 
ганизации на Съюза на номуни 
стите за осъществяване на

„Югошпед —
лезотраиспортна 
имат трудови организации от 
предприятието за изкупуване на
Ч"" йСп^е°Го °оТг тя7 Р“-по неиолищша служе
щи или специалисти с изключение на „Ангролромет 
- Пирот, наброяваща дори 25 души. В последното се 
изпълняват условията за създаване на организация на 
сдружения труд.

Тези представителства,
търговия на стоки, правят оборот със

годишно, но на Димитровград не остава 
печалба. А те работят на дими-

Увеличението на производ
ство на храни има ключово

икономическо-стратегическо 
влияние на съвкупното обще
ствено и стопанско развитие 
на нашата общност, осъще
ствяване на по-голяма стаоил 
ност и по-ускорено целокупно 
стопанско развитие, заетостта 
и по-високо жизнено равнище 
на всички трудови хора, което 
днес в условията на все по- 
изострена криза за храни, по
лучава особено място.

Централният комитет на СК 
в Сърбия констатира — и по
край крупните резултати, осъ
ществени в развитието на ра
стителното и животновъдното 
производство, за разширяване 
на хранително преработвателни 
те мощности и развитието на 
съпътствуващата я промишле 
ност в СР Сърбия, още съще 
ствуват значителни неизполз
вани резерви и потенциал, ко 
йто трябва да се активира в 
предстоящия период.

Съществуващите обществе 
договори 

тика на споразумяване за на
сърчаване на производството 
на отделни селскостопански 
произведения дадоха положи
телни резултати (производство 
то на захар, олио, пшеница и 
т.н.}.

Обаче, значителни „систем 
ни въпроси”, каквито са: це
ните премиите, компенсации
те, допълнителното кредитира 
не на производството и изку
пуването, рееснонтът, резерви 
те и т.н. често неадекватно и 
със закъснение се приемат, 
па е необходимо да се мени 
досегашната практика.

Изострените проблеми в жи 
вотновъдното 
изискват предприемане на спе 
шни мерки, поради особеното 
значение на това производство 
за общото развитие на агро- 
промишления комплекс.

Централният комитет на СК 
на Сърбия отделно изтъква за 
дачите на комунистите на се
ло, общинските комитети, ко
мунистите в Социалистическия 
съюз и общинските скупщини 
веднага да 
организирана и систематическа 
политическа акция с цел да 
се разясни политината на СК 
в сдружаването на индивидуал 
ните селскостопански произво
дители и създаване на усло 
вия въз основа на икономиче 
ски интереси и предимствата, 
да се дойде до съответни об
лици на сдружаване на инди 
видуалните 
производители.

забележителни задачи, нами
ращи со прод комунистите на 
соло.

Централният комитет на Съю 
за на комунистите в Сърбия 
задължава воички комунисти 
в организациите на сдружения 
труд в агропромишлените ком
плекси, кооперациите, органи 
зациите и институтите — от
говорни за осъществяване на 
политината на Съюза на кому 
пистите в селското стопан
ство и на село, ианто и общин 
ските организации на СК — 
енергично да се борят за осъ 
ществяване на конгресните 
резолюции по аграра и всички 
заключения на ЦК на СКС за 
социалистическото, самоупра 
вителното преобразование на 
селското стопанство и на се
лото.

занимаващи се със сле- 
сто-диция или 

тици милиони 
почти нищо от тази 
тровградена територия, ползват същите условия, иои- 

осганалите трудови организации в града.
Досега са правени опити да се установи контакт 

с дирекциите им, но успехи не са постигнати.
Ано някои от тези предприятия участвуват в ня

коя благоустройствена или друга акция това е на до
броволни начала. Така беше и с внасянето на заем 
за стабилизация на стопанството в Димитровград. На 
възванието на Общинската скупщина се озовал само 
„Траншпед” — Белград. Работниците ма това предста
вителство са внесли по едномесечен личен доход във 
фонда, донато останалите са си направили оглушки.

Освен облаганията лични доходи и данък-оборота 
— тези представителства не плащат никакви други 
облаги в общината, не участвуват с нищо в нейното 
развитие, нито пък в общината имат представа 
тяхното бъдещо развитие. С други думи, те си рабо
тят „за своя сметка”.

И в службата по обществено счетоводство, нъдето 
потърсихме сведения за тяхната работа ни казаха, 
че не можем нищо да получим, защото и те 
запознати с работата им. При тях само постъпват че- 
ковни записи за изплащане на личните доходи и ни
що повече. Как работят тези представителства, с ка
кви проблеми се срещат и как ги разрешават — си 
остава в изключителна компетенция 
рекции.

Поради
то ползват и

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ
ни прак-и заШ МАШИНИ -с икономии

ТРУДОВИЯТ колектив на „Сво 
бода” в Димитровград въведе 
стабилизационни вътрешни ино 
номии от 1 април 1972 година. 
Оттогава от всеки месечен ли
чен доход (нето) е взимано 8 
на сто и са събрани 609 хлия- 
ди динара. Средствата ще се 
събират в банката, все докато 
не се осигурят 900 хиляди ди
нара. Белградската банка за
държа средствата 13 месеци и 
дава лихва 10 на сто. Това за 
работниците е добър шанс да 
спестят, а за трудовата орга
низация срещу всеки внесен 
динар да получи два динара 
банков заем. По този начин 
банката ще одобри на предпри 
ятието 1,6 милиона динара за 
набавка на съвременни вносни 
и домашно производство ма
шини.

Неотдавна централният рабо 
тнически съвет измени реше- 
нито, с което спестовникът мо 
жеше да вземе парите само 
при женитба или смъртен слу
чай. Сега всеки работнин, кой 
то напусне трудовата органи
зация, веднага може да вземе 
своя влог.

Благодатите от тези меро
приятия на работниците <в „Сво 
бода” са налице. Към нрая си 
е реконструкцията на част от 
предприятието. В производс

твения процес са въведени но
ви парни преси и специални 
машини.

не саваните произведения и под. С 
други думи, новата техноло
гия значително ще увеличи и 
общия, и чистия доход на пред 
приятието.

Тук считат, че технологиче
ският и организационен произ
водствен процес на принципа 
на поточната система изисква 
и нова систематизация на ра
ботните места, степенувана и 
оценена така, че всяко работно 
място и всяка машина еднак
во да се натоварят. Цел на 
това е премахване тесните ме
ста в производсвения процес, 
нарушаващи хармоничното про 
изводство.

на техните ди-

Не трябва да отминем и факта, че някои 
тези представителства, занимаващи се с изкупуване 
на животинска продунция в Димитровградска община, 
внасят големи смущения на пазара, обединяват живо
тинския фонд, но досега не е проявено разбирател
ство и желание този въпрос да се уреди, та да не 
страда димитровградското производство.

Вярваме, че и този въпрос ще бъде внесен в 
дневния ред на срещата с представителствата на дру
ги трудови организации в Димитровград.

от

производство

М. А.

От реконструкцията 
бода” очаква

„Сво-
СТОПАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В БОСИЛЕГРАДголеми резулта

ти. Не само да оправдае ПОДГОТОВКИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕуси
лията на колектива в провеж
дането на мероприятия по ста 
билизация и инономисване. С 
тях трябва да се докаже, че 
с основание (със собствени 
средства и сили) работят за 
модернизация на трудовата ор 
ганизация.

Между ръководствата на зе 
меделската кооперация, ному- 
лно-уолужното предприятие 
„Услуга”, търговското пред
приятие „Слога” и дървообра- 
ботвателното 
горокото стопанство 
леград е постигнат писмен до 
говор за обединяване на тези 
организации.

Обсъждайкипристъпят към тоя въпрос,
Изпълнителният съвет на Об
щинската скупщина в Босиле 
град заключи да се ускорят 
подготовките по 
на това важно стопанско 
приятие. Канто се 
седанието обединяването на 
стопанските организации тряб
ва да даде възможност за по- 
бързо обществено-икономиче
ско развитие на комуната. Меж 
АУ другото ще се създават 
условия за провеждане на 
единствена развойна 
с помощта на 
диняващи се в

провеждане 
меро 

каза на за-
предприятие на 

в Боси-

М. Б.

селскостопански

НАКРАТКО ни около десет хиляди 
та. Земеделската 
„Сточар” е вече изкупила че 
три хиляди агнета за

Необходимо е агне-всестранно 
да се проучи прилагането 
на конституционните разпоред 
би по отношение

.! кооперация политика 
средствата, обе 

един фонд.
В рамките на „зеления план 

трима частни селскостопански 
производители от Смиловци и 
по един от Пъртопопинци и 
Сречковац получиха 
седмица

Това пък от своя страна 
на притежа- еква нова организация на тру-

ване, наследство, наем и пол да и нова систематизация на
зване на земята. Процесът на работните места. Понеже про-
ммграция на селското населе изводител костта на труда в
ние довежда до постоянно уве новите условия се увеличава
личаване броя на старческите за 10 на сто, отнооно
семейства и все по-изострени *це се намали броят на работ-
социални проблеми на село, -ниците за същия обем на поо
които трябва всестранно да дукцията. От друга страна това
се разгледат и да се предпри осигурява по-добро начество
емат мерки според материални «а произведенията, рационално
те възможности на общността. уплътняване на работното
Неуеднаивеност на данъчната .ме, по-полеми .икономии
политика, особено облагането териали, намаляване .на браку-

изи
домаш

ния пазар, където ще бъдат 
доставени още хиляда агнета 
От 15

Изпълнителният съвет пред
КИЖтаАаКСе НаПРаВЯТ ПОДГОТОВки за обединяване в трудови
те0™"™™ и самоуправител 

ор|гани«а стопанските ор 
ганизации. Препоръчва се на 
воички работници, 
се сега на работа 
стопански

миналата 
трактори с ремар

кета и плугове. Частните про 
мзводители са участвували с 
30 на сто собствени 
Останалите средства 
снала банката,
„Сточар” се е явил като га
рант.

март започва изкупване 
то за чуждестранния пазар) Ита 
лия), нъдето

с толко

ще бъдат про
дадени пет хиляди агнета. Пър 
воначалната цена за

средства 
е отпу- 

пред която
намиращи 

в четирите 
организации, да се

един ни- 
лограм е била 23 динара, а 
сегашната 22. В „Сточар" пред 
полагат, че тази цена няма да

гарантира работа 
динената

вре- 
на ма-

и в новообе 
организа-Тази година в Димитровград 

изкупе

стопанска
ция.ска община ще бъдат се измени.

В. В.СТРАНИЦА 6
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Село, което иска да бъде град
Хората от Райчиловци П “ П

м1тъо СптСасМ° На един к™°- метър от Босилеград тъосят
сеГзаТп Аа 6ЪД6 
ват чр п Р АСКИ кваРтал- Очаи ват, че по такъв начин по-леко 
ще решават бройните 
нално-битови проблеми 

Всъщност

3

РАЙЧИЛОВЦИ ДНЕС

СЕИТБАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Борба за 

пр одетницитенами десет години, то сега 
онало на 300 общината, което от година на 

година има все повече учени-
е нара 

домакинства, 
казват, че тук има преселници 
от всички босилеградски 
Само през последните 
ко години са се доселили 
30 домакинства 
чените села в ;
Райчиловци почти

ци.
Поради всички тези обстои 

телства налага се да се према 
хне „дивото" строене на жи
лища и по-ефикасно да се 
решават 
проблеми. Жителите тук сери 
озно са

села.
някол-

ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ ЗА 
СЕТИ 6396 ХЕКТАРА ПЛОЩ, 
ОТ КОИТО 296 В ОБЩЕСТВЕ
НИЯ И 6100 ХЕКТАРА В ЧАСТ 
НИЯ СЕКТОР

сеитба се предвижда засяване 
на следните нултури: с цареви
ца — 2500 хектара (воичко на 
частния сектор), слънчоглед 
на 500, в частния и 97 хектара 
площ в обществения сектор; 
с тютюн (само в частния сек
тор) ще бъдат засадени 80 
хектара, с овес 1500 ха на 
частния и 36 
сектор, с картофи — 500 хек
тара (само в частния сектор), 
с фураж — 500 хектара в ча
стния и 30 в обществения сек
тор, с останали култури — 653 
хектара. Общо през тази про
лет в общината с пролетници 
ще бъдат засети 6100 хектара 
площ в частния, 296 в обще
ствения сектор — или всичко 
6396 хектара.

За да се изпълни плана на 
пролетната сеитба, необходи
мо е да се създаде и един 
щаб на общинско равнище, в 
който да влезнат представите
ли на земеделската коопера
ция „Сточар”, обществено-по
литическите организации и Об
щинската снупщина. Той ще 
се старае за спазване на сро
ковете по доставка на качест
вени семена и минерални торо 
ве, съгласно предписанията на 
Закона за сдружаване на сел
скостопанските производители, 
ще се грижи за своевремен
ната доставка на резервни ча
сти за селскостопанските ма
шини и поддържането на същи 
те. Той ще се грижи и за да
ването «а своевременна спе
циализирана помощ на произ
водителите.

Само ако навреме и изцяло 
се включат в действие всички 
сили — пролетната сеитба ще 
бъде завършена с успех и ще 
се осъществи една от важни
те задачи, съдържащи се в 
резолюцията за основите на 
обществено-политическото ра
звитие на СР Сърбия в 1975 
година.

над
от по-отдале 
комуната. От

ои кому

комунално-битовитетова село вече
се е сляло с Босилеград. Ин 
тенгивиото частно строителство 
допринесе, че между Босиле
град и Райчиловци вече няма 
незастроени парцели. 

Райчиловчани

и няма пре 
селване в други к.раища, какъв 
то е случаят с повечето боси
леградски села.

За бързото нарастване на се
лото благоприятствуват повече 
условия, между които и плодо 
родното землище, годно за от
глеждане на всички

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА в Ди
митровградска община поставя 
сериозни задачи пред коопе
рация „Сточар", частните про
изводители и всички обществе 
но-политически сили. В разга
ра на борбата за повече и по- 
качествено

затруднени от липса
та на питейна вода. Само 80 
домакинства имат частни водо 
проводи, а останалите се снаб 
дяват от нехигиенични буна- 
ри които никой не контролира. 
Има нужди и от изграждане 
на канализация.

Градоустрояването на Райчи 
ловци предпочита и прокарва 
не на нови улици. Засега съще 
ствуващите са обикновени до 
лини, по които особено труд
но се минава след всеки по
рой.

в обществения
искат да полу 

градоустройствен план 
според който тук да се строи 
планово. За градоустрояване

чат

зърнени селскостопанско 
производство, за производство 
на повече храни - 
внимание се отделя 
въпрос. Той неотдавна бе вне
сен на обсъждане и на засе
данието на Централния коми
тет на Съюза на комунистите 
в Сърбия, той е предмет 
внимание на Секретариата по 
селскостопанско производство

и градинарски култури.
голямо 

на този

В Райчиловци изтъкват, че 
имат проблеми и с обществе
но-политическата дейност. Тук 
местната общност, която е 
най-отговорна за решаването 
на комунално-битовите про
блеми, слабо работи. Причина 
та е, че хората трудно се съби 
рат и договарят за работа. Оне 
зи, които са печалбари през 
по-голямата част от годината 
отсъствуват от селото си. Та

на

в републиката. Правят се
усилия селското стопанство 
да получи по-широк размах, 
специално на частния сентор. 
защото 90 на сто от производ
ствените мощности са в него.

Тези дни се прави последна 
проверка на изправността на 
селскостопанските машини взи

ка грижите се прехвърлят от 
един на друг, а проблемите ос 
тават нерешени.

Ето защо, в момента, когато 
Босилеград най-много се раз
ширява към това село, изи
скванията на райчиловчани да 
бъдат провъзгласени за град 
ски квартал, стават все 
оправдани.

мат се минерални торове и ка
чествени семена, за да може 
пролетната сеитба да се завър 
ши в оптималния срок.

В Димитровградска община 
според плана

И струшгурата на население 
то тук е интересна. Така напри 
мер една трета от жителите 
се занимват със земеделие, 
овощарство и животновъдство, 
една трета са сезонни строи 
телни работници, а останалите 
са служещи и пенсионери.

Поради бързото нарастване 
на селото, увеличава се и 
броят на учениците. Сега тук 
учат над 50 ученици в две па
ралелки на първоначалното 
подведомствено училище. То 
ва е единствоното училище в

на селото има редица причи
ни. Тук на всяка крачка 
строят съвременни и хубави 
къщи, но край тях са плевни
ци, клозети, кокошарници и 
други обекти, нарушаващи не 
само изгледа на селото, но и 
хигиеничните му условия. Нрай 
централното шосе, което ми
нава през селото, вместо ху
бави сгради, строят се плевни

се по-
В. В. за пролетната

БАНСКИ ДОЛ

Акция за довеждане на ток
Зимните дни в Бански дол, 

Димитровградска община, като 
че ли не съществуват. В раз 
гар е акцията по електрифика 
ция на селото. Всички' изтък

ват, че е нрайно време и Бан 
ски дол да се електрифицира. 
Изтъкват, че първите вноски 
пари са направени, но поради 
разпръснатостта на махалите 
и „остарелостта" на семей
ствата не всички -ще 
да участвуват в^кция™.

Комитетът е 
сма до банскодф} 
щи навред по 
магат акцията парично.

ци!
Да добавим, това село най- 

бързо расте в цялата община. 
От 80 домакинства преди два

могат

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВО
ДСТВОТО НА ХРАНИ В СР СЪРБИЯ

азцра)Гил пи- 
работе- 

аната да по

Д. Р- М. А.

лата „Косово" — обекти VI 
и VII.

Във Войподина вниманието 
е насочено към напиталовло 
жения с 13,5 на сто по-големи 
в сравнение с миналогодишния 
темп на растеж. Това е първа 
та крачка към индустриализа
ция на стопанството във Вой 
водина, което ще дойде до 
пълен израз през следващите 
пет години.

Войводина е поело задълже 
нието да освободи нашата 
страна от внос но захар и 
олио. Превидено е в този 
срок да бъдат построени пет 
нови захарни фабрики и някоя 
ко маслобойни при реконструк 
ция и разширяване на съще
ствуващите мощности. Съще
временно ще бъдат предприе 
ти мерки за осъществяване 
на проекти в нефтопроизвод- 
ството, петрохимията, метало
обработващата промишленост 
и още някои отрасли.

Такава насока в република
та и областите ще додо 
съответни ефекти още в на
стоящата година, а по-значи
телни промени в структура на 
стопандтвото можем да оча
кваме по-късно, понеже со 
касае за дългосрочно ръзви- 
тио.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТци и чуждестранни кредити 
ще се влагат в най-предим- 
ствените дейности — в пуско 
вите обекти на производстве
ни мощности и стоматателни 
обекти. В подготовка е също 
така и програма за интензиви 
ране на минно-геоложките из
следвания и използването на 
минералните суровини. Отдел 
но внимание ще се посвети 
на вторичните суровини в Сър 
бия.

Главната насока в развитие 
Социалистическа релуб

I

то на
лика Сърбия днес е производ 
ството на
енергия, и други отрасли.

Селското стопанство 
година трябва да се развива 
с ръст от 2-3 на сто. Ще се 
изготви комплексна програма 
за производство на храна, ше 
се обезпечат средства за из
плащане на различни премии 
за пшеница, царевица, слънчо 
глед, захарно цвекло, мляко и 
животинска продукция. В репу 
бликата изтъква, че занапред 
ще се насърчава изграждане
то на хладилници, сушилни и 
складове и производството на 
частния сектор.

Ще се ускори изграждане
то на електроенергийни обекти, 
които трябва да влезнат 
строя в настоящата и идната 
година. През настоящата ще 
бъдат пуснати в действие то
плоцентрала Носово 5 и водо 

Власина. Чувствител

суровини, до се открие изкупвате 

ден пункт в Драговита
храна,

тази

Като селскостопански произ 
водител и член на делегацията 
в Драговита, желая да предло
жа да се октрие изкупвателен 
пункт, което значително ще об 
лекчи положението ни.

Ние драговитчани произвеж
даме за пазара малини, агнета, 
мляко, телета и други селско
стопански произведения. Мина 
лата година бяхме на първо 
място по производство на ов
че мляко. Едип от стопаните, 
например, е продал около 6 
хиляди литра мляко или 90 ли
тра на ден. При това е тряб
вало до пътува есени ден по 
8 км за до занесе мляното в 
изкупвателния пункт в съседно 
то село Поганово. Същата ис
тория е и с изкупването на 
малините, добитъка и пр. От
далечеността на изкупвател
ния пункт ни много затрудня
ва в работата.

Затова предлагам на компе
тентните в кооперация „Сто
чар" да предприемат необхо
димите мерки за откриване на 
изкупвателен пуннт в селото 
ни. В противен случай ние ще 
бъдем принудени да потърсим 
изход в онлючване на договор 
с някоя друга трудова органи
зация, ноято ще задоволи ис
канията ни. „Сточар" е могъл 
и досега да ни купи поне една 
вата за мерене на едрия до
битък.

Искам отново да подчертая, 
че това е мнение на всички

Специфичността на стопан
ството на Носово е в изобили
ето на суровини и възпроиз- 
водствени материали, които 
представляват 80 на сто от 
промишления потенциал на та
зи област. Проблем в стопан
ството на Носово е липсата 
на преработвателни мощно
сти. Той ще бъде предмет на 
обсъждане и главна преоку- 
пация в предстоящия период. 
Предимство ще имат мопу-ю 
сти на цветната металургия, 
производството на въглища и 
енергетиката.

Ногато сгава дума за изгра 
ждаие на енергийни обекти 
— да изтъкнем, че на Носово 
наскоро ще започне строеж 
на заводи за производство на 
феронииел и феросилиций. 
Най-голям обект е топлоцентра

в

централа
ще се повиши и производ 

на въглища за нуждите 
на топлоцентралите.

Тази година в Сърбия, без 
областите, е предвидено 
вишение на капиталовложения 

вид на основни сред- 
8,5 на сто. Увеличените

драговитчани, селскостопански 
производители, и за него тря
бва да поведат сметка в земе
делската нооперация „Сточар". 
И по един или друг начин да 
отговорят на предложението

но
ството

по

ни.
та във 
тва с
средства от домашни източни

Е. Гигов 
с. Драговита
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ЯСЕНОВ ДЕЛстрана ще со включим 
акции, ноито щеПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЛАДЕЖИТЕ В „ТИГЪР" друга

вън всичии 
организира градската младеж.

РАЗГОВОР С 
— ДИМИТРОВГРАД наАктивност

младежитезя идеи 
но-политичвсното издигане на 
младежта?ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКАЧИТЕ ВСНЧНИ СА 

ОТГОВОРНИ

— Канво планирате

Местната общност за парична

работа ще адаптират салона, 
който ще служи и на остана

обществено-лолитиче-
Сега

село Ясенов 
голяма

Младежите на
дел разгърнаха 
мост през зимния период, оа 
да поддържат работата на Мла 
дежкия дом те сами органи 
зираха акция за набавка на 
дърво, за отопление, сами уре 
диха салона. Затова в техния 
дом о топло и приятно на 
ония, които искат да четат, 

шахмат или тенис.

дей-__ Преди известно време от
крихме клуб. В него можо да 
се играе шахмат, тенис на ма 
са, да се гледа телевизия и 
тзн. В нлуба получаваме разли 
чни списания и 
която младежта ползва за иде 
йно-политичесното си изграж
дане.
1самоупровитолито посещаваха 
и успешно завършиха 40 на
ши девойки и младежи.

В план е повече да работим 
върху приемането но младеж 
та в нашата организация, по
неже от седемдесет младежи 
,и девойки само четиридесет 
членуват п организацията. Най 
-добрите пък младежи 
бъдат приети в Съюза на ко
мунистите.

налите
ски -организации, 
правят и усилия да се намерят 
парични средства за набавка 
на радиоуредба.

Освен това, младите от се
лото ще участвуват в акцията 

пътя Звон-

се
литоратура,

Освен това, школата на
играят

Тези условия им дадоха въз
можност за подготовиа на за 
бавна програма, която изпълни 

населението от Рани

по изграждане на 
ци-Ясенов дел, нанто и в ос 
таналите акции запланувани 
за първите пролетни дни.

Дейността на младите се 
правилната рабо- 

на Съюза

на Общинската конНеотдавна Председателството 
ференция на Съ.оза на —истинска™ младеж ^в

отно-
ха пред 
та, Трън сми Одоровци и Искро 
вци. Навсякъде изпълнителите 
от Ясенов дол бяха топло при 

с аплодисменти.

Димитровград критически
ючи, че тя не е на желаното равнище, в това

най-много критики бяха отправени и по адрес 
Използвахме тоя повод да 

на масовата първична
дължи и на 
та на организацията 
на комунистите, в чиито редо 

младежи. Сега 
се очанва пратийната органи 
зация да приеме още няколко 
души. които са готови да пое- 

партийни задачи и отговор
но да ги изпълняват.

шение
на първичните организации, 
поразговаряме с председателя

Тошко Марнов.
ветстоуваии

Новото ръководство на млащеорганизация во бяха някои
дито в Ясенов дел в състрв 
Йованно Георгиев,-Зора Дими 

Илия Антанасов, Илия
•ношение ръководството в на
шата организация ще се анга
жира напълно.

Планираме също провежда
не на трудови акции. Заплану 
вано е да работим върху уреж 
дането на фабричния двор. От

— Нанва е дейността на 
младежката организация в 
„Тигър”?

— Трябва откровено да 
жа нашата дейност все още 
не е на желаното равнище.
Не е готов планът за работа 
на настоящата година. Проб я 
лемът е в това. че след об ■ 
щинската изборна конферен- ■ 
ция нямахме връзка с Пред- Ш 
седателството на Конференция Щ 
та. а ние новите ръководите- ь 
ли не можем да се справим с 1 
новите 'задължения. -ч

Напоследък, обаче, нещата I 
се подобряват. Наскоро започ 1 
ва акцията „Младият работник I 
— самоуправител?". Оформе- 1 
на е комисия която ще следи 1 
и контролира състезанията, от Щ 
носно работата, в младежката Щ 
и останалите обществено-поли 
тически организации. На 25 а| 
май трябва да се избере най Я 
-добър млад работник-самоу- Я 
правител в нашето предприя- ^ 
тие. Акцията досега не е про |а 
веждана най-добре. А тя тряб 
ва да трае от 25 май едната ЩЛ 
до 25 май в другата година, 
значи цяла година. В това от-

Това са най-важните задачи, 
които трябва да рошаваме за
напред. Отговорност по тяхно 
то изпълнение трябва да по
емат всички млади в нашата 
организация.

трова,
Алексов и Иван Йорданов, пра мат

оше
работа

вят усилия да създадат 
по-добри условия за 
на актива. Те се об'ьрнаха към

ка-
Илия АНТАНАСОВ 

учителА. Д.

30 ГОДИНИ ЗАЛЕСИТЕЛНИ АКЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Гораните против ерозията.

ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАС 2 400 ХЕКТАРА ЗАСЕЛЕНИ ГОЛИНИ, ГОРАНИТЕ 
СПАДАТ МЕЖДУ НАЙ-ДОБРИТЕ В СР СЪРБИЯ

Тридесетгодишната залесителна 
дейност по ерозивните терени, 
гораните от Босилеградска об 
щина ще посрещнат с извънре 
дно внушителни резултати и 
ще я ознамунуват 
лет с нови трудови акции по 
залесяване.

йствие на гораните оказва про 
фесионалната общинска служ
ба по горски въпроси и пред 
лриятието на горското стопан 
ство в Босилеград. Те са и 
главните снабдители на посадъ 
чния материал.

— Пред гораните в нашата 
община предстоят още нови 
задачи. Има още към 8 хиля
да хектара голини, които тряб 
ва да се залесят. Нужно е да 
се възобновят и закелявелите

вните източници на дохода на 
населението.

— Нашата горанска органи
зация винаги е била между 
най-дейните в СР Сърбия, а 
2 пъти зае първо място. От Ре
публиканската 
на гораните получихме много 
награди и признания: телеви
зор, киноапаратура за проже 
ктиране на филми, радиоапа
рат и друго 
мов.

•м
Ж * л /'■ *■щ тази про-.

конференция

Организирано залесяване в 
Босилеградска община започ 
ва веднага след Освобождени 
ето. Оттогава до днес, равно 
три десетилетия, в Босилеград 
ско непрекъснато се залесява.

Създадени са 3 хиляди хек
тара нови борови гори, от кои 
то на частни площи около 
2 400 ха. Със своя дългогоди 
шен доброволен труд, гораните 
са били винаги първи в създа 
ването на нови гори.

Днес на територия на общи 
ната съществуват гори на площ 
от 17 хиляди хектара, което 
е една трета от територията 
на общината. От тези гори 
4 800 ха са обществени, а оста 
налите са частни. Това пред
ставлява едно голямо 
ство, което непренъснато се 
увеличава и над което винаги 
бдят и гораните.

Тошко Марков
изтъкна Яки-

Субсидии за изложби на 

книги
гори на площ от 5 хиляди хек 
тара.. Поради тези 
гораните от година на година 
взимат все по-амбициозни про 
грами за работа. През 
пролет и есента ще залесят 
още 130 хектара ерозивни те 
рени

ВСИЧКИ ПАЗЯТ ГОРИТЕ причини

От освобождението до днес 
почти всяко домакинство в ко 
муната е участвувало в акци 
ите по залесяване. Това е и 
разбираемо като се има пред 
вид , че има 4 240 собствени
ци на гори. Те не само, че 
непрекъснато залесяват, 
заедно с гораните бдят и над 
новосъздадените гори. 
защто, все по-малко има нару 
шители и нарушения в обла
стта на горското стопанство.

За възобновяване 
ване на нови гори пълно съде

тази

Съюзният комитет за наука 
и нултура е решил занапред 
по-организирано да се участву 
ва на изложби на книгата на 
■най-звестни международни па
наири и изложби. Сдружение 
то на книгоиздателите и кни
жарниците в СФР Югославия е 
получило подкрепа от страна 
на Съюзния комитет за нау 
на и култура и наскоро ще 
бъде приет обществен дого
вор, с който ще се уточнят 
концепциите ка изложби на 
книгата, начина финансиране
то им и други важни въпроси.

Предложено е участниците 
в договора да бъдат сдружено 
то стопанството, книгоиздате
лите, социалистическите репуб 
лини и областите и федерация

славската книга на по-известни 
те панаири и изложби, където 
излагаме по традиция. Затуй 
Комитетът ще предложи на 
Съюзния изпълнителен съвет

казва Якимов.
Трябва да се отбележи, че 

от дългогодишните трудови ак 
ции гораните в Босилеградска 
община са. спечелили 
опит

богатда отпусне средства за уча 
стие на изложбите на книгата 
във Варшава, София и Мон
реал, както и на изложбите в 
Москва по повод 30-годишни- 
ната от победата над фашиз 
ма. Ще бъдат обезпечени сред 
ства и за изложба на югослав 
ската книга в далечна Австра 
лия.

но
и имат силно желание 

зелената покривка напълно да 
всички ерозивни пло 

щи. На провеждащите 
ции особено успешно 
вива
съпътствуващ 
труд на гораните.

Ето заличи
богат ее ак 

се раз
общественият живот, 

доброволнияи създа-— Сега в нашата община 
работят към 2 200 горани от ре 
довете на учащата се младеж 
и оноло 4 хиляди от редовете 
на селската младеж и частни 
те собственици на горите. Вси 
чките са организирани в горан 
оки бригади, од които всяка 
има

В. ВелиновПрез последните две години 
книгоиздателските предприя 
тия не получиха помощ от 
Стопанската камара, на която 
плащат членени внос. Поради 
финансови затруднения в кни 
гоиздателсната дейност тази 
година Югославия не ще уча
ствува на Лайпцигския панаир 
на книгата, на който досега 
винаги участвуваше.

'>^$<$♦♦♦4 МЛАДИ ПОЕТИ

4> Даринна ЕВТИМОВА г♦
Xта.

ДОКАТОНеуредените финансови 
въпроси в настоящия момент 
са голяма спънка в организи 
рането на изложби на

♦определена задача — 
инж. Минко Якимов, се

кретар на Общинската 
зация на гораните.

Гораните непренъснато

♦ ♦♦казва
♦♦юго- органи ♦♦ Докато сама край 

прелиствам спомените 
ти някъде по 
озарен от 
пееш за

газеничето 
стари

широните булеварди, 
светлина 

младост.

:♦
♦съз

дават зелена понривка, която 
с многобройните си ■ обгцепо- 
лезни действия

♦♦ силна
новата ♦♦

I ♦влияе ♦'Върху
сели

връзки

Докато вятърът ми 
прохладните вълни от 
и в тишината 
ти имаш 
нов

защитата на землището, 
щата и съобщителните 
от ерозия и наводнения. Оба 
че голяма е новосъздадената и- 
кономическа стойност

♦донася

I ♦планината
пее тъжна 

АРУга пролет, 
аромат от

♦песен,
♦ ♦есен 

нов цвят без♦ ♦и новото утро ТИ ражда „ов ден. ♦мен
на нови 

от гла-те гори, които са едни
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РЕФОРМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПИРОТ — 
ДИМИТРОВГРАД

Против еснафския лов КУЛТУРНА
ПРОЯВАна титли Клубът /на (приятелитеда съществува средно 

Ще .в срок по-кратък от три 
години. Само за две години об 
разование и

на л и-учили- тературата и млубът на прия
телите на музиката при Наро
дната библиотека >в Пирот ус
троиха литературно-музикална 
вечер а Димитровград.

В препълнената зала на Цен

два месеца под-
дни републи готовка за работа младият 

канските и областните секре- век навлиза неподготвен в бъ
дещето и губи възможност по 
късно за да се самобразова- 
ва, като същевременно 
боти, което

В Белград тези 40-

тари за образование и наука
проведоха научна среща-дого- търа за култура е Димитров

град зрителите с внимание извор за съгласуване на дейст- и ра- слушаха литературните творби 
на Светлана Милошевич, сту
дент, Правдолюб Йованович,

вията във възпитател но-образо 
вателния процес. Констатирай
ки „поприщата и идейните ко
ординати", утвърдени на Де
сетия конгрес на СЮК, секре
тарите се договориха по най-

в известен смисъл
представлява дискриминация. 
Юва налага да бъдат 
квалификационните 
С досегашната

отменени директор на ооновното учили
ще в Темока, Кая Панчич, уче-изпити...

система се да 
ваше предимство на гимназис- нична в гимназията, Драголюб 

Златнов-ич, преподавател втите, изтъкна Шувар. Положе-съществените въпроси, 
изискват единни

които млекарското училище, Вукашин 
Костич преподавател в Педа-нието ще се промени, ако на-похвати н

пример, за факултет по маши-основни решения в цялата стра 
на. От изказването на репуб
ликанския секретар в СР Хърват 
ско Стипе Шувар

гогичеоката академия и Мило-ностроене се търсят и знания рад Чирич, служещ в Общин-по специалността и техничес- ската скупщина в Пирот.
В музикалната част на про-ка култура на кандидата. 

Говорейки за необходимост-
предаваме

най-интересните акценти. грамата под ръководство ната да се отдаде дължимо вни диригента Живоин Костич от
НЯМАМЕ ЗА ЦЕЛ БЪРЗО мание на връзката между по- Ниш бяха изпълнени следните 

творби: Увертюра от Емил 
Щолц, Миниатюри и Кочертино 
от Петър Николич, стари сръ- 
боки мелодии от Пауновски, 
Все донато го има твоето мило

лувисшите учебни заведения и 
факултетите Шувар изтъкна,

ДА ЛИКВИДИРАМЕ ГИМ
НАЗИЯТА

Стипе Шувар между друго- че училищата са „в повечето
случаи една от практическите 
тайни”. Просъществували са 
от необходимостта да се под-

то предлага в цялата страна
да се въведе единно основно
и средно образование като при и китка далматински песни вготвят кадри за определени обработка на Йован Чирич, претова не се разчита още в нача 
лото да се въведе някаква специалности, предимно там, подавател в гимназията в Пи-където се е считало, че уни-съвършена система. рот и мелодията През еднаверситетът е „твърде елитен". 

Университетът не ги прие и 
сега възниква проблем как да 
се осъществи трудова, програ
мна връзка с по-нататъшното 
образование.

Една от харантерните черти 
на нашето образование е да 
имаме голям брой задочни сту 
денти и множество деца от 
семейства с малки лични дохо

— Заслужава внимание във 
връзка с това и реформата на 
гимназията, където в момента 
учи една четвърта от младеж
та — изтъкна Шувар. Забеляз
ва се известна боязън гимна
зията да не бъде премахната 
наскоро, но това нямаме за

пролетна нощ от Шимунаци.
Клубовете на приятелите на 

музиката и литераутрата от ня
колко години насам развиват 
широка дейност в изяват^ 
музиката и литературата 
Пиротсна община. Те госта 
по трудовите организации 
селата, нъдето също намират 
добър прием.

Гостуването в Димитр 
представлява крачка н^ред\в 
културното сътрудник 
жду двата съседни (/града в 
Горно Понишавие.

тЛ% Чирич

Божидар Якац: Делегати на Второто заседание на АВНОЮ

ИН ЧАС В ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО БИСТЪР

ДРУЖБА С КНИГИТЕ
ПОСЕТИХ село Бистър. От

бих се в читалището. В малка 
и скромна стаичка, в която са 
поместени библиотеката и чи
талището са поставени шест 
етажерки с книги, няколко сто 
лове, маса с нянолно шахматни 
гарнитури, вестници и списа
ния, телевизор и радио...

Това е районното читалище 
в Бистър. Работи вече осем 
години, а през това време по
стигна завидни резултати. В на 
чалото разполагаше само с 1500 
нниги — а днес — с над 4000! 
През изтеклата година са про
четени над 5000 книги, а ре
довни читатели има над 400 
души. С увеличението на кни
жния фонд — расте и броят 
на читателите. Бяхме приятно 
изненадани от големия инте
рес към книгата. Докато се 
задържахме в библиотеката — 
идваха много ученици и въз
растни хора. Връщаха взетите 
и взимаха нови книги. Някои 
оставаха по-дълго като прочи
таха вестник или списание.

Библиотенарната Димитрина 
Манова, която работи тук вече 
шест години, бързо и култур
но обслужва всоки читател. 
Отвреме-навреме дава съвети и 
напътствия на учениците как 
да пазят книгите, препоръчва
ше им интересни и занимател 
ни книги...

Помолих другарката Манова

цел. да каже кои са най-редовните 
читатели в бистърската библи
отека?

— Най-четени са Ботев, Ва
на библиотената са учениците 
от основното училище — каза 
тя. Най-ревностни читатели са 
Ивайло Караджов, Надица Ка
раджова- и Васко Григоров. От 
младите най-активни са: Нада 
Стоичкова, Боян Раденков и 
Милка Николова. Ревностни чи 
татели са и войниците от гра
ничните застави. Телевизията 
гледат редовно и-стари и мла
ди. Когато има програма — би 
блиотеката е пълна.

— Кои писатели са най-че
тени?

— Най-четени са Ботев, Ва
зов и Г. Милев от българската, 
а Андрич, Чопич, Д. Максимо 
вич от югославската литера
тура. От световните класици 
най-много се четат произведе- > 
нията на Пушкин, Толстой и 
Балзан. Все по-често се търсят 
и произведенията на нашите 
народностни автори като Марин 
Младенов. Миле Николов и 
Стойне Янков. В последно вре 
ме все по-голям интерес се 
прояввява и към марксичесна 
та литература, лдщзатура по 
земеделско с^ейанств^-а—на 
телевизията/'най-гледаниГ са\ 
информационните' предавания ' 
и спортни/е състезания.

( Райчо В. Рамнишки

От гимназията в преустрое
ното средно училище трябва •адди.да пренесем всичко онова, ко
ето представлява общо образо 
вание и култура, а да се пре
махне всичко, което досега бе 
ше само нейна привилегия; на
пример подготовката 80 на сто 
от студентите. В гимназията 
трябва да внесем и повече еле 
менти на съвършенство.

— Трябва да се противопо
ставим на еснафския „лов на 
титли”. В това отношение

м<

на
първо място са медиците с 
около 10 хиляди не взети ди
пломи. Те твърдят, че населе
нието гй цени повече ако имат 
титлата ,д-р”, а не по работа
та им!

Реформата не може да бъде 
само предмет на внимание на 
работниците в образователни
те институции. Тя трябва да 
вт>рви успоредно с промените 
в сдружения труд — подчер
та между другото Стипе Шу
вар.

N
Училищна сграда 

пред рухванеТРЯБВА ДА СЕ ИЗМЕНЯТ 
И КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ 
ИЗПИТИ

Изтъквайки, че е необходи
мо да се обсъдят въпросите, 
свързани с преминаването към 
средни, лолувисши и висши 
учебни заведения, Шувар из
несе мнение, че не трябвало

Подведомственото училище 
в Колчина гарина, махала на 
с. Горна Любата, е пред рух
ване и представлява опасност 
за животите на учениците и 
преподавателите. В последно 
време от тавана падат мазил 
ката, понривът е сериозно раз 
вален.

Крайно време о да се взе
мат мерки сградата да се стег 
не, за да не стане злополука.

За осъда е и мълчанието 
на Общинската скупщина и об 
щинската образователна об
щност, които са уведомени Ао 
въпроса още проди двр/го- 
дини, но не предприема^ ни
що.

К. Л.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Отлични—пътници

Дали се чана сграда да 'па 
не, да се случи ^тгат 
па сетне да се |ува

Нирйл Зарв!

Резултатите на босилеградските 

училища - задоволяватВ основното училище в Горна Лисина онимихме най- 
добрите ученици — отличници от горните класове на учи
лището. Това са: Рада Петкова от пети клас, Лена Костади- 

Славчо Генов от шести клас, Светлана
В региона на Междуобщин 

ония педагогически 
във Враня, през миналата учеб 
на година е проведено тести 
райе на 53 основи училища, 
между които и на пет бооило 
градски основи училища.

По отношение на образова
телните резултати и осъществе 
ната
пост, ооновното училище в Бо 
силеград се е класирало 
13-о място, долнолюбатсното

24-о горнолисин- заело 20-о, долнолюбатсно — 
21-о, горнолиниското — 
и бистърското 25-о място.

От посоченото се вижда, че 
основните училища от Босиле 
градска община заемат сред
ните места по образователно 
-възпитателните резултати. Оба 
че това показва, че трябва 
много работа, за да се постигнат 
по-добри резултати през тази 
учебна година.

училище 
окото — 25-о бистърското — 
34-о и горнолюбатсното 37-о 
място.

Специалистите от Педагоги 
чесния институт също така са 
анализирали" и хигиенично- 
здравните условия в училища
та от тоя регион. В това отно 
шенио на най-завидно (12-о 
място) се е пласирало основно 
то училище в Босилеград. 
Горнолюбатсното училище е

нова от шести клас,
Стоянова от седми клас и Лирка Богданова от осми клас.

За отбелязване е, че повечето от горнолисинсиите от
личници I ежедневно пътуват от домовото си до училище
то и обратно. Някои от тях дневно изминават и по 15 нило- 
метра. Въпреки тези трудности те са постигнали най-добър 
уопех.

Желанието им е към тяхното училище да се открие 
имат основните училища в Бистър

институт 22-о

общовъзпитателна дей-интернат, каиъвто вече 
и Долна Лгобата. Това ще улесни учениците и сигурно е, 

има повече отличници но досега. паче ще В. В. В. В.
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ПОГАНОВО

Подобрява се здравната службаИНФОРМАТОР стра има такава и сега хората 
от района не отиват за меди 

1 поищ в Димитровград 
Трънски Одоровци, 

Медицинската сестра в По 
Петра Тончева, ни у-

поНамаляват проблемите 
здравна зйщита в район мо- 

Жителите на Поганово, 
Бански дол и Драговита сега 

по-спокойни. Здравната 
която до януари не

цинска
на самоуправителната общност на интересите 

здравно осигуряване — Пирот
по ганово. или

са ганово,
водоми, че здравната станция 
не располага с необходимите 
условия за работа.

Инак всяка сряда в станция- 
Вовко Велков,

станция, 
разполагаше с медицинска се

Безплатно почивна за оенсионвритеВариолата ще 

бъде изкоренена
та работи д-Р 
от когото пациентите са твър 
де доволни, но искат лекарят 

идва по-често предвид на 
цето туй е 
рг»ст и нуж 
голяма.

, Звонска, Куршум- 
Гамзмградска и Соио-

Върнячна, 
лийска, Г 
баня.

В един от следващите брое
ве на вестника ще съобщим 
срока и условията за подаване 
на молби за получаване на без 
платна почивна в

В почивните домове, в лето
вищата на морето и по плани- 

и в баните тази година
да

аселтова, че 
на преклонна 
дата от ^Гекар^ 

Все ло-чес^о 
въпрос за и, 
лог. />

'ните
за сметка иа Фонда за почивна 
и възстановяване на здравото 
ще летуват 530 пенсионери в 
СР Сърбия. От Лиротсно, Ди
митровградска и Бабушнишни- 
шна общини намаление за по
чивка и тази година що полз
ват 76 души. В сдружението 
на пенсионерите в Пирот ни 
уведомиха, че от Пирот ще 
отидат 43, от Димитровград 
13 и от Бабушница 10 души.

Миналата година за сметка 
на Фонда за почивка на пен
сионери то са провели във

се поставя 
ай&Аа стомато-

Това е първият случай една 
болест напълно да бъде изко
ренена с приложението па чо
вешкото знание и междунаро
дното сътрудничество.

Специалистите 'в Световната 
здравна организация с право 
очакват на 7 април (в деня иа 
специалйзираната агенция на 
ООН) вариолата ще бъде про
възгласена за унищожена и 
изчезнала болест. Ако стане 
така — няма да бъдат необхо 
дими занапред ни ваксинация 
против тази опасна болест и в 
най-изостаналите краища 
света.

За пръв път в историята на 
човечеството една болест ще 
изчезне от земята. В настоя
щата година вероятно ще бъде 
забележен и последният слу
чай на заболяване от вариола 
в света.

— Едрата шарна още се сре 
ща в Индия, Етиопия и Бангла- 
деж — е заявил неотдавна ге
нералният секретар на Светов
ната здравна организация Хал 
дфан Малер, който беше в по
сещение на нашата страна. 
Съществува голяма надежда о 
тазгодишната ваксинация на 
застрашените краища по света 
тази болест напълно да бъде 
изкоренена.

Вариолата пренася само чо
векът. И когато всични хора 
бъдат имунизирани срещу нея 
— тя ще престане да същест
вува.

курортните Д. Рангелов
центрове.

СРЕЩИ

За 11 години — нито ден 

отпуск по болест
Цветни
рентген
апарати

в

На последното си заседание централ- 
при конфекция ,.СвоХората занапред не ще но- 

сят петна по тялото си и ня
ма вече да има «карантии за 
пътниците от далечните изто
чни страни.

ния работнически 
бода" имаше и тържествени моменти. Такъв 
беше моментът, когато бе връчен ръчен 
оовиик на пенсионирания работник от пред
приятието Живоин Цекич. Той е работил 11 
години в Свобода", като отговорник на ма
газина в Лесковац.

съвет

ча-

Черно-бялата рентген- 
фотография, която се 
използва в медицината 
над 70 години ще бъде 
заместена с цветна!

Учените от Москов
ския научно^иследовател 
ски център по рентгено 
логия и радиология са 
създали нов вид филм 
за цветно снемане с рен 
тген-апарати.

Два емулсиони пласта 
на новия филм дават 
възможност на лекаря 
да разчете и най-дребни 
те части на отделни ор 
гани, което досега че
сто пъти беше невъзмо 
жно. На цветния филм 
също така могат твър
де ясно да се разпрани 
чат пределите на заболя 
лото място.

Въпроси и отговори
тези години магазинът работе 
ше много добре. Нямах ни
какви проблеми нито с дру 
гарите
вярвам, че и те не са имали 
с мен. Искам да кажа и това 
че за тези години нито вед- 
наж не бях на отпуск по бо
лест.

Читателят М. К. пита: — По кой начин организациите 
на сдружения труд запознават работниците с утвърдените 
лични доходи и стаж на осигурените лица? Има ли издадени 
формули за тях?

от предприятието, а

Отговор: — Образец за справки, формуляр, не е изда
ден, нито пън такъв е предвиден според разпоредбите. Сле
дователно, всяка организация на сдружения труд сама съставя 
такива формуляри, в които се внасят сведения за личния до
ход и трудовия стаж на осигуреното лице.

Същеоветно е от внесените данни да може да се види 
времето, проведено на работа, т. е. трудовият стаж, броят на 
часовете, за които е утвърден личен доход, 'както и данни за 
броя на часовете, проведени в отпуск по болест до 30 дни. 
Във формуляра могат да се внесат и данни за времетраенето 
на работното време, а непременно се внасят данни за рабо
тното място, за което е предвидено увеличение на трудовия 
стаж.

— Дали след отиване в пен 
сия връзката със ,.Свобода” 
се прекъсва?

— Не, не е така. Аз открих 
магазина в Лесковац. Имах и 
помощник, на който показах 
всично, което знаех. Сега той 

магазина.е отговорник 
през тези години той научи 
много работи и магазинът и 
сега работи успешно. Считам, 
че това е най-важно. Не е до
статъчно да се чана пенсия. 
Трябва да се остави и някоя 
„следа” след себе си. А за 
мен това значи, че съм 
способил” един човек, който е 
добър работник и 
предприятието. По този начин 
аз съм изпълнил един .дълг” 
към
свързва с

на
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— Пенсионирах се 
една година. Тази награда за 
мен е голямо признание и из 
питвам особено вълнение. Но 
изразявам и благодарност към 
другарите, между които пре 
карах тези единадесет годи
ни.

В „Свобода” започнах да ра 
ботя през 1963 година. През

предиАлкохолът и ракът „ос-

Най-показателни са данните, ноито по- 
назват връзката между неумереното пия
нство и заболяването от рак.

Алкохолиците в значително по-голяма 
степен от въздържателите рискуват да за 
болеят от определени видове рак на ус
тата, гърлото, хранопровода и черния дроб. 
А ако при това алкохоликът е и страстен 
пушач, той се подлага на още по-голям 
риск. Тана казват специалистите, от Ми
нистерството на здравеопазването, образо
ванието и соицалното осигуряване, които 
са представили на Конгреса са САЩ своя 
втори доклад за влиянието на алкохола 
върху здравето на човека.

Според изчисления на Чайфец, дирек
тор на Националния институт по пробле
мите на алнохолизма, болестите, разклате
ното здраве, злополуките, предизвикани от 
злоупотребата с алкохол и претърпените от 
това загуби струват годишно повече от 
25 милиона долара. Чайфец заяви, че упо
требата на алкохолни напитки в САЩ неп
рекъснато раоте: проведеното през май 
допитване от института Галъп показа, че 
68 на сто от населението на страната зло
употребява със спиртни напитки. „Увели
чаването на броя на пиещите малолетни 
е просто — продължава Чайфец. — Това 
положение много ме тревожи”. Според из
числения един на всеки седем учащи от 
горните класове на средните училища се 
напива най-малко веднъж в седмицата. 
Чайфец смята това като показател за „ра- 
|нен алкохолизъм". В представения доклад 
се отбелязва, че 10 милиона американци 
са алкохолици.

ползва на

него, който винаги ще ме 
него.Анализирайки изследванията, извършени 

в различни страни, авторите на доклада 
стигат до следния извод: „Ракът на ус
тата, гърлото и хранопровода, а също и 
ранът на черния дроб, несъмено са свър
зани със злоупотребата с алкохол. „Във 
Франция например чрез изследване на 
3 937 души е била проследена зависимо
стта между ноличеството употребявани 
спиртни напитки и заболяванията от рак. 
Хората, които пият много, се подчертава 
в доклада, рискуват да се разболеят от 
рак на устата 10 пъти повече, отнолното 
хората, ноито почти не употребяват спир
тни напитки. По отношение на възможно
стта да се заболее от рак на устата, гърло 
то и хранопровода уионито е по-опасно от 
бирата или виното. Тези, ноито много 
и пушат, заболяват 15 пъти 
непиещите и непушещите. В доклада се 
изказва предположение, 
пиянството ои влияят

А. Д.

Настъпление срещу 

едрата шарка
Етиопия е една от малкото 

страни в света, където епиде 
миите на едрата шарка продъл 

да избухват. В послед- 
няколко години 

са взети сериозни мерки за 
нейното пълно 
Международни 
низации водят

Лекарите се надяват, че в 
следващите няколко месеца 
ще ликвидират и онези огни
ща, където болестта все още 
продължава да нанася пора
жения.

жават
ните обаче

ликвидиране, 
и местни орга 

_ организирана
оорба орещу тази опасна бо 
лест..

пият
Въпреки безспорните успе

хи, ваксинацията на население 
• то продължи и през след 

ващите две години, за да се 
създаде устойчив имунитет.

По сведение на Международ 
ната здравна организация през 
месец декември миналата годи 
на били зарегистрирани общо 
1 400 случаи 'на едра шарна. 
или с до процента по-малко 
от същия месец през 1973 го
дина.

по-често от

че пушеното и 
взаимно, вследствие 

на което общото им въздействие Самовърху
организма е много оилно. Чайфец отбеля
зва увеличаването на заболяванията 
рак между хората, ноито употребяват ал
кохол в големи количества, добавяйки, че 
рискът за алкохолиците да заболеят 
рак е напълно реален и не е просто 
тистичеони куриоз.

към нрая на минала
та година са направени 15 
милиона ваксинации в застра 
шепите райони. Броят на забо 
лелите от едра шарка намаля- 
нп7?ЯЗН0’ ^ака например през 
1У/1 година болни са били 27 
хиляди, а през 1974 
само 4 хиляди

от

от
ста-

год.
С. А. души.
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ПО НАШАТА СТРАНА ХУБАВА

А ВИ Я К А АД0В0

Щв св строи хидро-систвма „Стрвжвво“
Представители на 17 органи

зации.на сдружения труд с 37 
села на Битолска община се 
договориха да строят хидро- 
система „Стрежево”. За този 
строеж трябва да се 
дват повече от един милиард 
динара. Ще участвува 
вният капитал с 220 милиона, 
Фондът за изостанали 
с 350, банките с 213,5 
зващите системата с 280 мили 
она динара. Изграждането на 
хидро-система ще 
шест години.

хектара площи, с което ще 
се увеличи приносът за три 
пъти. За нуждите на комбинат 
Битоля I

за два агрегата от по 210 ме 
гавата.

С изграждането на язовир 
ната стена при село Стрежево 
ще се създаде язовир с 95 ми 
лиона кубически вода.

ще се обезпечи 15
милиона кубически метра во
да, което ще бъде достатъчноизразхо

държа

„14 0КТ0БАР“ 
ПРОИЗВОДСТВОТО

УВЕЛИЧАВА 
И ИЗНОСА СИ

краища Изглед от ВЕЦ „Гердап
и пол

Иладово е малко, >но хубаво градче. Това е старо се
лище. Първите жители тук пристигнали по време на римляни
те. Сега Кладово има над 6 000 жители. Бързото увеличение 
на града, дойде след построяване на хидроелектроцентралата 
,,Гердап”. Сега Кладово е главен туристически възел в Севе
роизточна Сърбия.

Кладово е известно градче и по своите исторически па
метници. Тук се намира добре запазеният средневековен град 
..Фетислам", който е построен от турците върху основите на 
римски град. Възобновил го Мехмед паша Соколович през 
1451 година.

Индустрия на строителни и 
селскостопански машини 
онтобар” в Крушевац през тази 
година ще произведе стоки 
стойност от един милиард и 
124 милиона динара. Това 
с 42 на сто повече отколкото 
през миналата година.

продължи щото са предприети всички 
подготвителни мерки на вре-,14

С изграждането ме.на хидро- 
системата Битоля и околността 
ще получат достатъчно елек
троенергия, а водата ще се 
използва за напояване на 20 300

Повече отв производството 
ще бъде изнесено в чужбина. 
Предвижда се да се 
в СССР, Полша, Алжир, Гана, 
Франция, Бразилия, СР Герма 
ния и Чехословакия, стоки в 
стойност от 237 милиона ди
нара.

е изнесе

В „14 онтобар” считат, 
планът ще бъде изпълнен за-Построени 53

хиляди
апартамента

Градът се намира на площ от пет хектара. Има три
големи входа. На два от тези входа се намира надпис на
турски език. Турците напуснали града 1367 година.

Три километра от Кладово на брега на Дунав при село
Костол се намират останки от Траяновия мост. Римският им
ператор Траян дал нареждане за изграждане на мост през 
Дунав за своя поход към Дания. Мостът е построен по про-Според най-новите данни на 

Съюзния завод за статистика 
в Югославия миналата година 

обществения

ектите на архитекта Аполодор от Дамаск. Има 20 стълба. По
строен е през 105 година, а разрушен по време на Хадриан,
наследника на Траян.са построени в 

сектор 53 хиляди нови апарта 
менти, което е с 23 на сто по 
вече отколкото през 1973 го-

Десет километра от Кладово при село Карбово се на
мира известно археологическо находище. Откритите експона
ти се пазят в музея на Неготин.

дина.
Най-вече апартаменти са 

завършени в Словения (72 на 
сто), след това в Черна гора 
(44 на сто) и в Сърбия без 
социалистическите автономни 
покрайнини Войводина и Косо 
во (43 на сто).

Кладово е повързано и с името на Джордже Бранкович,
хванат в Кладово от австрийците през 1689 година. В Кладово
едно време прекарал, като митнически и Вук Караджич.

Днес, който иска да види хидроцентралата „Гердап” 
не трябва да пропусне да се не запознае и със старините на
града и околността.

111ва1И11В111са11В11ВЕ11ввяв11)каа111Ш

КАК УМИРАХА ЖЕНИТЕ-ГЕР0И?
ДРАГИШИЧ. Ногато на 22 юлиI работническото движение на Югославия 

заемат борбите на жените за равноправие.
ирая па 19 вен. Първите 

на жените бяха първите социо-В историята на 
важно място
Тази борба започва още иъм 
борци за равноправие I.-

листи — Светозар Марнович, който изтъиваше, чо даваното 
на жената на ииономически и политичесни права е една от 
основните нужди на обществото. С развитието на работничео 
кото движение и създаване на Сръбската социалдемонратиче- 
сиГпарГя се засилва и движението на жените. Особено мис 
го това движение се засилва в Сърбия след завръщането на 
Димитрие Туцович от Международната конференция на же
ните социалдемократи, която се състоя в Копенхаген през 
1910 година.

1944 година тръгва в атака към
бивагерманските укрепления

тежко ранена. Загива в пър
вите редици на фронта. А На-
да ДИМИЧ, ногато вместо лич
ния паспорт им показа писто
лета. Успява да убие един
агент и двама да рани. Но ита-
лианенито войници я хващат.
В затвора започват страшни
мъчения: късали мосо от тяло
то й, чупили костите й, късали

След създаване на ЮКП н по диреитива на Партиято 
движението иа жените у нас се усилва о",е повече. Но«о
яриа проява на това движение до А® 19451 в НОБ взо 
освободителната борба в Югославия IВ НОБ Iвзо 
ха участие около 100 000 жени-боици Те с пуштв рьиа™ 
браняеаха свободата на своята страна.
възгласени за народни герои. г пилим чо те

Ано днес проследим тяхната борба ще видим^ 
бяха в първите редове иа борбата. Сражаваха се на 
поле, занимаваха се с конспиративна работа тшрмв се 
концлагерите и затворите, активно работеха в тила на непр 
теля и иато отборници на осво бодената терит р

казва и храбрата партизанка 
Драга Резка от Любляна. Тя о 
връстница иа Джуиа Динич и 
проявява същата храброст, но
гато през октомври 1941 годи
на бива арестувана. Никакви 
мъчения не помагат. Остава по 
следователно на конспиратив
ната работа. Разстреляна е с 
още 12 лолизатворниц/и, а ней
ното държание служи като при 
мерна жените от Словения.

В Босна в боевето на Клено- 
вац, Кичево и Буковац се про
явява младата партизанка Дара

ноктите с цол до узнаят нещо
за връзките й. Но Ю-тодишиа- 
та партизанка ое държало хра 
бро. Дори полицията и ко уз
нава кого има в своите ръце. 
В затвора тя геройски се дър
жи. Не позволява на усташите 
да я обиждат, удря ги с обу
щата си. През 1942 година о 
прехвърлена от Загреб в кон
цлагера Стара Градишиа, къде 
то бива подложена ш мъчение

Елена Четнович говори на погребението на Божана Вучинич 
1937 година

1942 година след един провал 
в Партията. В затвора лично 
Носмаец я разпитва и мъчи. 
Той е бил специалист за тая 
работа. Държат я вързана с 
главата надолу, ударят със син 
джири, но Елена всичко това 
понася и чака 6 март, ногато 
Носмаяц трябва да бъде убит 
от нонспираторите в Белград 
от групата, в която и тя рабо
тила. И дочакала този ден. По 
време, ногато бива подложена 
на най-страшни мъчения, на 

6 март около 8 часа нам-голе- 
мият предател Носмаяц бива 
убит. Елена закарват в Баница 
и там я разстрелват.

А Вера БЛАГОЕВИЧ от Ша- 
бац, след като бива пленено 
от страна на четниците, в за
твора подготви бягство та гю- 
литзотворнщито. След бягство 
то отново бива арестувана и

подложена на мъчения. В Ге- 
стапо не казва нито думичка 
за своите връзки. Там й пред
лагат да каже връзките си, за 
да бъде освободена, но тя от
казва. Разбеснелите геетапов- 
ци й счупват ръцете и крака
та, а след това я разстрелват 
през март 1942 година в Ша- 
бац. Мария БУРСАЧ загива на 
фронта. В момента, ногато ней
ната част трябва да атакува 
Бурсач бива ранена. Другари
те се опитват да я изнесат от 
полесражението. Мария Бур
сач започнала да пее: „Наша 
борба захтиева, кад се гине да 
се пева..И умира с песен, 
Нейния пример подтикнал мно 
го бойци-жени за нови борби. 
Името на Мария Бурсач става 
легенда...

в

от страна на известния садист 
Любо Милош. През март 1942 
година бива убита по най-звер 
сми начин. Загива на 19-годи- 
шна възраст.

Как умираха тези жени-ге
рои?

Джука ДИНИЧ, 30-годишната 
Лесковац, арес-работничка от 

тувана през 1942 година и зака 
концлагера на Баница.

големи

Много жени попаднаха в 
концлагерите в чужбина. Меж
ду тях беше Олга ЧЕЧ от Сло
вения. Изпратена по специал
на задача германците и хва
щат. От Целье я откарват в 
концлагера Аушвиц. Своя жи
вот завършва в газовите кама
ри. А Елена ЧЕТНОВИЧ от Це- 
тина е арестувана на 1 март

рана в
Там е подложена на 
мъчения. Но тя се държи ге
ройски — за никого нищо не 
каза. Осем месеци след арес
туването е разстреляна, а ону 
паторът не узнава дори и съ
щинското й име. Тя умря с н 
легалното име — Мира иьнА- 
ДОВИЧ. Същото държание по

(СЛЕДВА)
Б. Николов
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Космическа 1975 година
полети

своите изследвания след успе
хите на „Венера .

През 1975 година се очаква 
съвместен съветско-американ- 

полет, който ще лродъл- 
10 месеци. Докато през 

юли и август 1976 година тря
бва да се очаква спускане на 
един модул на северната част 
на Червената планета. Изстре
лът на 
нето му 
бт>де голямо 
тие през 
тите подготвени за това науч
но изследване трябва да фун
кционират шест и повече ме
сеци. Може би тогава ще се 
узнае има ли следи на живот 
на Марс.

ст.ветсио-америнансии^ Година на съвместни

поратурато на повърхнината 
„Венера" изнася 470 Целзи 

и че на нея ма- 
93 атмосфери.

Лроз 1975 година со очон- 
нови космически изслед

вания. От четири полета един 
твърде конкретен: съединя

ване на „Съюз" и „Аполо в 
космическите пространства.

навот усови градуса 
лягането е от 
Все лак остават -и много ноиз- 

въпроси. Преди всичко
е

скияснони жи

„Викинг” и приземява
на Марс трябва да 

космическо съби-ВисочЬе закасотине 1976 година. Апара-
слил си айдс ка стигнсмо 
у Пирот, че завършим и 
туя работу. Автобус уле- 

у Пирот и Коста чс- 
кал да станс ама он нс 
намалявал.

— Бре шовсрс, рекъл 
Костта, стани имам голем 
зор требе да слсзнсм. ..

— Нс може, чичо, ка
зал шовсрът, и иай-голем 
зор да имаш че стаисмо 
ка излезнемо 
ску общину-

Прелетел автобу 
Пирот и в\иул цад 
Цариброд, 
кал до Сукоко 
чел да се обай 
ратога. Ка авЪббусат изтй 

«ср при Обре 
новац пгаверат ударил 

сппрачНсУс и автобусат 
станул. ^оста излетел у 
н.ивете ко стрела. . .

Висок дооде два ав 
тобуса. Йедън йс 
на Пнротско пред
приятие, а дру1)и_ 

Царибродското. Оно 
„НИШ-

У
тел

ят на
се уортачило с 
-ЙЕКСПРЕС”. И све йе 

лгова добре, ама зиме има 
мо ние височаае големе 
муЬе. Автобусат од Цари 
брод не може да мине пре 
ко Видлич оти има млого 

снег и обикаля през

Някои наблюдатели считат,
че съветските учени тази го
дина изследването на Марс ще 
предоставят на американците, 
а своите зиследвания ще на-

,,Вечер® 8” (СССР)
защотрябва да се у 

атмосферата се движи със соо 
стаената ротация? Учените ин 
тересува и природата на повър 
хнината на Венера.

Американците няма да 
пращат свои летящи тела 
посока на Венера. Докато съ
ветските учени ще продължат

Предвиждат се и изследва
ния на земните богатства 
космическите 
още през
да бъде изстрелян 
ЕРТС 2. Известно е, че ЕРТС 
1 изстрелян през 1972 година 
дллв добри резултати и въз
можности за изследване на зе- 
уЯите богатства и разрешава
не на енрлбжките проблеми.

от
пространства: 

този месец трябва 
сателит

към Венера. Обаче има 
считат че Съ-

из Пирот- сочатлед и
Пирот. Ама синдрацити, 

плаше се да
и такива, които 
ветите и по-рано от „Викинг 1 
ще получат нови данни за

из-изпирочанци пото за 
оста сс стис- 

/пак по
па шове-,

нашата деца не узиньим
маю путници и не даваю 
да стану у градат и по пут 

вьинуту общину. На 
това

Марс.

през
шата деца мислили 
йе шега и йедън пут ста- 
нули, ама они докарали 

7 бои

>з май т.г. ще се пред- 
изследвания 3зал из пиро’ приемат научни 

на Венера. Резултатите на из
следванията, направени чрез 
станциите. „Венера 8" и аме- 

„Маринер 10” да-

I
1камиоас, налатилн на

нащи шоверйе ка пу 
моторат у Браййев- 

чак на Го-
I Iриканския 

ват съвсем нова картина за 
тази планета. Узнахме, че тем

и са 
ште 
ско — спираш МАНЧА

IИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕИНДОЛ.
Я пой до първин на пут, 

синатога и се увери, След няколко минути нелне- 
рът се връща пораздърпан и 
казва:

— Извинете, че ви накарах 
да чакате толнова. 
му го изтръгнах...

ЕЗаминават от Пирота в часа 
=Белград 
цНиш

Тръгват за Пирот в часапри
че .това йе тека. Мислил 

децата си прайе ше- 
гу. Укачи се у автобусат 
от Сенокос и ка на Брай- 
йовски друм децата кажу

110,00 и 14.15= 
6,30, 10,50, 13,00, 13,30,| 

14,00, 17,20, 18,20 и 21,00 
14,10 
11,30

6,45 и 14,40 Белград 
5.00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 

14,40, 16,30 и 18,30

=СЪМ Едвам

В кабинета на работодателя: 
— Ние решихме да ви пови 

шим, Уотсън. От утре ще рабо 
тите един етаж по-горе...

Нрагуевац
Скопие

5,00__Крагуевац 
ЩСкопие 
ЗЛесковац 
ЦЗайчар 
=Княжевац 
ЗЗвонска баня 
зВелика Бонинце

7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00
4,30, 5,00 5,45 Бабушница 

7,00, 9,00, 10,45, 12,00 13,00 
15,30, 16,00, 18,00 20,00

14.00
15.00

100,00 14,30 Т. Одоровци 
5,00 15,15 В. Лукная

7,00★
6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 

Зайчар
7,00, 14,30, 15,25=да слазим.

— Бре деца, може 
толко багаж да преносим, 
че застанете у Пирот и 
я че излезнем.

— Ама, не може дедо 
Манчо, каже ми кондук- 
терчето- Пазе ни и щом 
застанемо че стане ЙУРУ11 
тия и кой знайе дали ют- 
ре че ни даду да дойде- 
мо. Минуй у ньинат авто
бус. И я кво да прайим 
надиго кроппье, башче, 

чудо йедно та у пирот- 
СЙИЯ7Г автобус. Ли децата 
ме наплашите, седо ко 
йебанция у Ьоше и до Пи 
рот не помърдну.

До мене седеше сват Ко 
сгга от Криводолйете. Он 
ми разпрайи, че онуя не- 
делу путовал до Цари
брод. И ка пошъл од се
ло, варкал млого и не 
свършил все работе. Ми-

— Толкова съм нещастна! 
Съпругът ми всяка вечер из
чезва нянъде и аз не зная до
ри нъде ходи.

— Имаш нъсмет. Ано знае
ше нъде ходи, щеше да бъдеш 
два пъти по-нещастна.

ли *I4,3013,30
4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 4,00, 5,40 и 12,00= 

4,30 и 15,30 Звон. баня 4,30 и 10,45^
5,45 Велико Бонинце 7,30, 11,00,5 

13,00. 15,30 и 15,50

*
— Нашата съседна са омъ

жила. Казват, че мъжът й бил 
много по-млад.

— Няма значение — с нея 
той бързо ще остарее.

IБабушница 5,00, 5,45, 6,00= 
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,00= 

16,00, 17,00, 17.25, 18,45 
Д. Криводол 
Дойкинци

★ IД. Криводол 
_Дойкинци 
=Т. Одоровци 
=Велика Лукання
= Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор 
= Б. паланка на всеки час

4,30 I* — Имате ли ннигата „Борба 
с нризата”?

— Имаме. Две лири, моля. 
— Две лири?! Но нали стру 

ваше само една?
— Това беше преди нризата.

4,30
6,00 и 12,005 
6,00 и 16,30” 

6,30, 12,45, 17,00 18,453
— Защо си така тъжна? —

пита една жена своята прия- 
телна. Б. паланка на всеки час

от 5,00 до 22,00 ..
Димитровград на всеки час =2 

от 5,00 до 22,00 =
5,10. 7,00, 9,00, 13,00= 

13,55, 15.00, 17,00, 21.00. 22.50= 
4,30. 6,05, 7,15 Вел. село 5,10, 6,40, 7.50, 9,402 

9,00. 11,00, 12,10, 14,10 11,40, 13,05, 14.45, 16,00, 17,40 =
= 15,00, 17,00, 19,00, 21,10, 22,10 19,40 21,00. 22,50

4.40, 6,05, 12,20 Държина 5,10, 6,30, 13,00§

— Имам впечатление, че 
моя мъж ще ме остави.

— Кан тана: имаш впечатле 
ние.

— Вчера ме запозна с най- 
добрия си приятел.

— Това не е причина за ра
звод?

— Не е причина? А знаеш 
ли колко е нрасив този негов 
приятел?

1от 5,00 до 22,00 
Димитровград на всеки час 

от 5,00 до 22,00
=Темска 4,30, 6,05, 8,00 12,00 Темска 

14.10, 16,00, 20,10, 22,10★
ЕВел. село

— Не мога повече да пона
сям жена си! Ушите ми про- 
дъни. Вече три месеца ми пов 
таря едно и също! — опланва 
се един на приятеля си.

— И какво йена от теб?
— Да изнеса новогодишната 

елха от стаята.

=
I

Държина
14,10, 18,30, 22,10 I14,35, 19,00 22,35

Иеловица 5.00, 12,00 Йеловица
_Суково 4,30, 605, 12,30, 14,40, Суково 
щПетровац 4,30, 14,10

М. Йовановац

7,00, 16,00= 
5,10, 7,00, 13,15, 15,00= 

5,15, 15,00| 
5,10, 6,40,=

★
— Келнер! — казва посети

телят. — Дайте ми от онова, 
ноето яде човекът при витри
ната.

Петровац 
4,30, 6,05 М. Йовановац 
"1. 13,10, 14,50 20,0012,30, 14,10, 19,00=

1★

0Т ДУМИ 
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