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МАРШАЛ ТИТО ПОСЕТИ ВОЕННОВЪЗДУШНИЯ 

ГАРНИЗОН БАТАЙНЙЦА
★Президентът на републиката прояви 
интересование за всички досегашни 
ния и за по-пататъшногто развитие 
части от нашите въоръжени сили

лживо 
постижи
ма тези

ми части от. нашите въоръже 
ни сил^. При това другарят 
Тито още веднаж посочи необ 
ходимостта за нови и по-голе- 
ми усилия в издигането на 
целокупната отбранителна спо 
собност на нашата независи
ма, самоуправителна социали
стическа общност. Генералите 
Любичич и Чемалович запозна 
ха върховният номендант, че 
числящите се към военновъз
душните сили и противвъзду- 
шната отбрана съзнателно и 
със себеотрицание полагат мно 
по труд за лостояноното укреп 
ване на боеготовността на тоя 
вид от нашите веоръжени сили, 
особено по отношение на пъл
но овладяване на твърде слож 
ната военна техника, която 
им е доверена.

Маршал Тито изрази задо
волство, че посещава гарнизо
на и от онова, което е тук 
видял, изтъквайки че е твър
де импресиониран. Накрая на 
двучасовото си посещение 
върховният комендант весел и 
в настроение се фотографира 
с група войници и старейши- 
ни от гарнизон Батайница.

ПОЧИНА ИВО АНДРИЧ
На 13 март т. г. във Веонномедицинската акаде

мия в Белград почина академикът Иво Андрич, све
товно известен писател и лауреат на Нобелова награ
да и член на Съвета на Федерацията.

„Със своето велико литературно дело, ноето е 
тана универсално и близко на всични хора, Иво Андрич 
много задължи нашите народи. Творчеството му — 

значително допринесе и за ав-признато в света 
торитета на нашата страна. Личността на този худож- 
нин на словото блестеше не само със силата на та
ланта, но също така и със своята обикновеност и ху
манизъм" — се назва между другото в съболезнова- 
телната телеграма на президента на републината Й. 
Б. Тито, изпратена до Сдружението на югославсните

Маршал Тито поздравява старей шините в Батайница

мил Шарац, Душко Вуятович 
и група генерали и офицери 
на военновъздушните сили и 
противвъздушната отбрана.

Другарят Тито като посети 
гарнизона прояви живо инте
ресование за всички досегаш 
ни постижения и за по-нататъ 
шното развитие на тези важ

Върховният комендант на 
въоръжените сили на СФРЮ 
У1 маршал на Югославия Иосип 
Броз Тито в неделя посети 
военновъздушния гарнизон Ба
тайница. Върховният комендант, 
в синя въздухоплавателна мар 
шалена униформа, посрещна 
генералът на армията Никола 
Люоичич, съюзен секретар за 
народна отбрана. Пред постро 
ената

писатели.
На 14 март тленните останки на Иво Андрич бяха 

кремирани на белградските Нови гробища. От велиния 
художник се простиха председателят »:а 
академия на науките и изнуствата Павле Савич, членът 
на Съвета на федерацията Родолюб Чолакович и пред
седателят на Снупщината на СФРЮ Киро Глигоров. 
(За живота и делото на Андрич по-обширно на 9 стр.)

Сръбската

маршалначаст
комендантътТито рапортува 

на военновъздушните сили и 
противвъздушната отбрана — 
генерал полковник Енвер Че
малович. Присъствуваха и ге- 

Милош

ОКОЛО КРЪГЛАТА МАСА НА „БРАТСТВО“

Самодейността се будинерал полковниците 
Шумоня, Стане Поточар, Джо- 
ко Йованович, след това ге- 

подгтолжевниците Дже-нерал

__ Някога Димитровград по работа на самодейните гру
пи беше на видно място в републината и съперничеше 
на иай-големито културни сродища. Самодейният театър 
Христо Ботев” се иласира на второ място в ропублината, в 

състезания иа любителсиите театри проз 1954 година, а едни 
година по-нъсно танцовият състав зао първо място вън Върни- 
чна баня. Днес съществуват много ло-добри условия за рабо
та ио самодейността не о развита. Има известно „раздвиж
ване" в иай-ново време. Младежката сцена мъм центъра за 

и забава подготвя „Нощаиа" от Б. Станнонич, а що

В ЛАБИН НА 30 МАРТ

Ингрид Зулияни 
ще понесе Щафе
тата на младостта култура

се аитивизират и другите сонции — с тези думи председа
телят иа Общинсната конференция ма Социалистическия съюз 
в Димитровград Цветан ЕЛЕННОВ отнри разговорите, за са
модейността, ноито организираха еостиин „Братство'' и ОК на 
ССРН

Девойката Ингрид Зулияни 
понесеот Лабин първа ще 

тазгодишната щафета на мла 
достта, ноято от родния и 
град Лабин в Истрия ще ТРЪГ 
не на 30 март на своя път 
навред из страната,

Таиова решение взе на едно 
от последните си заседания 
Съюзният иомитет по честау 
ване Деня на младостта.

Другарката Зулияни е роде
на през 1958 година и е уче
ничка а трети клас на гимна
зията в средношнолсния цен
тър „Мате Блажина" в Лабин. 
Тя е отлична ученичка деен 
член в Съюза на социалисти 

антивна

В разговорите участвуваха още: Ранно Ставров, пред
на Съвета на синдииатите в общината. Нинолай Пой

на Съюза на социалистическата
седател
чев, председател „
ИолиЦа, Рангелова, доайен на самодейците в Димитрооград- 

община, Сретен Игов, референт по самодейност в Цен
търа за нултура, Невенна Петрович, Евдонии Герова, Благой 
Васов и Миомир Златнович, ученици о гимназията, Шпиро 
Тричиов, Красимир Григоров, председател на Снупщината на 
общността на интересите за науна и нултура, Васил Нинолов, 
диреитор на Центъра за нултура, Синиша Нейков, секретар 
на общността за науна и нултура, Снежана Андрич и Никола 
Андонов, работници в „Тигър", Юлиииа Николова, работничка 
в „Цила", Благой Стоянов, Живка Спасова, Слободан Аленсич, 
Адам Георгиев, гимназиален учител.

младож,

ска

Учаснтници на кръглата маса

начин за разширявана на дай 
костта му. А в най-сноро вра 
ма трябва до намарим 
и отново да се огласи духо
вия окрантър при гимназията. 
Съществува възможност 
данцост на секцията по 
образително изкуство.

Адам Георгиев: — Самодай 
костта трябва да са органи
зира в рамките ма Центъра 
аа култура. В ^наго трябва да 
се обединяват всички самоде
йни сипи. Кризата, която бе
ше обхванало самодейността 
до преди известно време е

преодоляна. Ето, в Димитров 
град има желание за работа 
на хора, театъра. Сили има, 
Имамо в 
ра, ноито со постигнали забе 
лежителни резултати, а и мла 
ди самодейци,, готови да про
дължат тяхното дело, И на тези 
хора трябва да се даде 
можност да се проявят. Искам 
да кажа нещо за духовия ор 
иеотър при гимназията. Някол 
но месеца не работи, поради 
отиването на Шукарев е

(Стр, 5)

начин
това отношение хо-

и за
из-— Активизирането на хо- 

сенция напоследък
съществува оркестър, 
пожъна проз последните годи 
ни големи успехи. Ио младож 
мия фестивал о Нняжевац, на 
граничните срещи, а Босияо- 
грвд — този състав представи 
Димитровград доотойно. То- 
ва от друга страна ни задъл
жава да търоим оредства и

койточеската младож и 
спорт истна.

Комитетът по чествуваие 
Деня на младостта при® ИА0И 
но рошени е> за щафети ата лал 
иа, ноято на 25 май на стади 
она на ЮНА в Белград Ш® 
бъде връчена на президента 
Тито.

ровата
предизвика голямо интересова 
ние воред населението — из
тъкна в уводното изложение 
Елен но в. Говорейни тиштатън 
за самодейността в Димитров 
градона община той добави: 
— Нъм Центъра за нултура

въз-



ЮГОСЛАВСКО — ШВЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ

/ИоЧ9|»ьо Попили/ПРЕМИЕРЪТ УЛОФ 

ПОСЕТИ НАШАТА СТРАНА
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРИЕ ШВЕДСНИЯ ПРЕМИЕР

По покана на председателя на кризите в Близкия изток и в 
Съюзния изпълнителен съвет (Кипър, международните иионо 
Джемал Биедич в началото мичеоки проблеми, политиката 
на седмицата в нашата стра- на необвързване и ролята и 
на бе на тридневно официал- антиаността на необвързаните 
но посещение мйнистър-пред ® решаването на крупните ме 
седателят на Швеция Улоф ждународни проблеми.
Лалме. Улоф Палме е също ^ 
така и председател на Соци- 
алдемонратичната партия в 
Швеция, която е на власт в 
страната от 1932 година.

Президентът на републината 
Йосип Броз Тито в понедел
ник в Белия дворец в Белград 
прие и води разговор с пре
миера Палме. В разговора от 
югославската страна участву
ваха и другарите Джемал Би- 
вдич, и функционери от Съю
зния секретариат на външни
те работи.

-Президентът Тито и преми
ерът Палме водиха изчерпа
телен разговор за процесите в 
Европа, подготовките на нон- 
ференцията за европейско 
сътрудничество и сигурност,

Погледите на двете страни 
по разгледаните, въпроси са 
сходни. Президонът Тито и 
•премиерът Палме дойдоха до 
извод, че е възможно и жела
телно още по-широко сътруд
ническо между Югославия и 
Швеция в международни раз 
мери.

В разговорите между проми 
ерите Биедич и Палме бяха 
главно обсъдени билатерални- 
те отношения между двете 
страни, като бе изтъкната въз 
можността за разширяване на 
взаимните отношения.

Президентът Тито прие по
каната от шведокия крал и 
правителство да посети Шве
ция.

ЗАГРИЖЕНОСТТА НА ЮГОСЛАВИЯ
практика с ясните ленински принци- 
правата на народите иа свое нацио-

иа ТАНЮГ такава 
пи за 
нално битие.

Дипломатическият редактор 
Велимир Будимир пише:

В официалните югославски кръгове с 
голяма загриженост и с отнрито иегодуваие 
се посрещат все по-честите публични, нео
фициални и официални прояви в България, 
които сигурно не допринасят за подобрява 
не на югославско-българсните отношения. 

Това, което сега там се прави — оспорване 
на съществуването на манедонсиото на
ционално малцинство в България, присво
яване на историчесните ценности на юго
славските народи, мнимото „освобождава
не” на югославсните градове без спомена
ване на Югославската иародоосвободител- 
на войска, па дори и преки антиюгославски 
постъпни, нанвато е награждаването на из
вестния югославски информбюровец Венко 
Марновсни — същевременно осъжда цело
купната югославска общественост. В печа
та на всички югославски републики, особе
но напоследък, ногато танива постъпки все 
по-често се правят, се реагира на това и 
отразява негодуването на югославските на
роди. Но, изглежда, че това е само бледо 
отражение на онова, ноето в България дей
ствително се прави, или по-добре назано, 
което зад такива зачестили постъпки се 
подготвя.

Вече добре са известни настояванията 
на България и нейните не само „научни”
— накто обинновено в София твърдят — 
но и официални държавни и партийни фун 
нционери за пълно отричане съществува
нето на манедонското национално малцин
ство в България, за провъзгласяването на 
манедонсни места, личности, култура, нул- 
турно наследство нато български, а с това
— нолмото и да се правят опити в София 
да се твърди обратното — и до аспирации, 
най-меко казано историчесно-културни, и 
на онова, което обхваща днешна Социали
стическа република Македония,
Югославия.

Нашата общественост от отдавна учу
два, а вече и международната социалисти
ческа общественост безспорно би трябва
ло да загрижи обстоятелството, че в една 
социалистическа страна се съгласува една

официална България 
отива ирачиа напред, която същевременно 
обижда югославсиите народи, а и предиз
виква загриженост за бъдещото развитие 
на нашите отношения. Държавният съвет 
присъди Орден иа социалистическия труд 
на един от по-известните югославски ин- 
формбгаровци — Венио Марновсни, иойто 
поради своята антиюгославсиа дейност е 
бил съден и затварян в Скопие, преди да 
емигрира в България, иъдето безпрепятст
вено продължава в един или в друг 
такава дейност.

Към всично това

ДЖЕМАЛ БИЕДИЧ В САЩ вид

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БИЙЕДИЧ ВЪВ ВАШИНГОТОН 
ВОДИ РАЗГОВОРИ С ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ ДЖЕРАЛ 
ФОРД И НЮЙОРН С ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН 
КУРТ ВАЛДХАЙМ

Онова, ноето днес загрижава във връз
ка с тоя случай, не е самата личност, но: 
кому служи и към какво води тази изрази
телно антиюгославсиа постъпка.

В югославската общественост се посре
щна с негодуване и това, че съветският 
армейски вестник „Красная звезда” намери 
за удачно на този закоравял информбюро
вец, който вестникът го представя като 
„известен българсни поет”, да отдели място 
в най-тържествения си брой по повод Деня 
на съветската армия.

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Джемал 
Биедич с члена на Съюзния 
изпълнителен съвет Янко Смо 
ле, заместник съюзния сенре 
тар за въшните работи Лазар 
Мойсов и група функционери 
на Съюзния 
съвет и на съюзните секре
тариати на външните работи, 
финансите и въшката търговия 
от 18 март е на петдневно 
официално посещение в Съеди 
нените американски щати.

Във Вашингтон председа
телят Биедич в сряда води 
разговори с президента на 
САЩ Джерал Форд за сегаш 
ния момент е развитието на 
югославско-американските отно 
шения и възможностите за по
нататъшното им задълбочава
не. След разговорите в чест 
на своя гост от Югославия лре 
зидентьт Форд с членовете на 
кабинета си и най-близките 
сътрудници даде обед.

Същия ден Джемал Биедич 
води разговор и с члена на 
американския кабинет и сенре 
тар за търговията Фредерик 
Дентон, след това с председа 
теля на Световната банка Ро
берт Макнамара, с председа
теля на американската изно
сно-вносна банка Найзи, с пред 
седателя «а змерикансната нор 
лорация за капиталовложения 
в чужбина Мейои и други ли
чности.

изпълнителен
За нас съживяването „духа на Марнов

сни" и такова награждаване в България, 
значи одобряване на всичко онова, ноето 
той и нему подобни информбюровски еле
менти са направили против Югославия. Мо 
же би заслужава нъм това да се прибави 
и фантът, че високите български ръководи
тели винаги, ногато от югославска страна 
са правени интервенции, поради дейността 
на Марновсни, отговаряха, че това не тря
бва да тревожи, че той няма официална 
подкрепа или че не представлява нищо. 
След това всичко би стихвало, за да се 
появи Марновсни винаги, по време на не
благоприятни югославско-български отноше
ния. За това ни напомня 
шна дейност, а това

В четвъртък председателят 
на Съюзния изпълнителен 
съвет във Вашингтон има сре 
ща с най-аидните представите 
ли на американския печат. 
След това той посети Конгре
са на САЩ, където води раз 
говори с членове на външно
политическия отбор на Пред
ставителния дом. Същия ден 
председателят на Съюзния из 
пълнителен съвет прие и води 
разговори с председателя на 
Международния монетарен 
фонд Йоханес Вилтевен.

Това съдържателно и делово 
посещение >на премиера Бие
дич по време, когато нашата 
страна е готова да укрепва 
приятелски отношения със 
САЩ и ногато същото 
ние се проявява и от амери
канска страна.

Постоянното развитие на юго 
славско-американсните отноше 
ния и сътрудничество беше 
потвърдено и с посещенията 
на предишния президент на 
САЩ Нинсън на 
м президентът Тито на САЩ 
накто и миналогодишното посе 
щение на държавния секретар 
Хенрих Кисинджър на Белград. 
Основата за

относно

и неговата досега- 
поднрепят и сегашни

те официални крачни и обществени прояви 
в България, ноито не могат да се окаче
ствят, като принос нъм югославско-българ
ските отношения, но обратно.

ШштВо НИШ ТзЬ_‘-жела
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР- 
СНАТА НАРОДНОСТ В 
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администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
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Текуща сметне 
(2500-603-9529 

СДК — Ниш 
Печатница „Вук Кара- 
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ЕЛЕКРТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

ПРОДАВА ЦЯЛОТО СИ ПРОИЗВОДСТВО
Електронната промишленост 

в Ниш и търговоката мрежа 
в страната онлючиха договори 
за плаомент на 
уреди в стойност от 500 
она динара. Това представлява 
стойността на съвнупното про 
изводство през настоящата го 
дина.

Югославия
зисторсни радио 
стерео уреди, чието производ 
ство през 1975 година ще се 
увеличи със сто хиляди броя. 
Продажбата на две трети от 
произведенията вече 
рена с търговските 
тия.

апарати и бителите. За 
рани около 300 
нара. Продължена 
цията за цветни 
6 на 12

целта са ангажи
милиона ди- 

е и гаран-доманински 
милитова сътрудниче

ство даде съвместната
телевизори от 

месеца. Също тана, 
на потребителите се обезпе- 

гю-качествена

_ декла
рация обявена след посещени 
ето на президента Тито на 
САЩ. Нейните 
ктеристини са

е догово 
предприя- чава 

служба.
сервизна

На домашния пазар шв
ОТД30 И1Н„е0вНИ И Н0Ва С®РИЯОТ 30 хиляди перални и ю 
хиляди климатически уреди.

основни хара- 
азаимно

_ Това 0 добър почин на ста
билизация в тоя сдружен ко
лектив, наброяващ повече от 
23 хиляди работници.

Търговсната п~ 
ела да продаде 210 
телевизионни апарати в 
но-бяла и цветна техника.

В Нишната фабрина 
ват, че потребителите, 
ната много търсят новите

ува
жаване, равноправие, зачитане 
'на югославската необвързана 
'Политика, Това дава основен 
печат на досегашното и бъде 
тцето сътрудничество

На Джемая
«ъи Т оТ>омен принос 

ИРЯВаН8 И "РОДЪЛбО
|»ване на взаимното сътрудни 

•чеството между двете страни

Тези мероприятия ще допри 
несат да се продава цялата 

родукция на нишкия електро 
нен гигант. Повечето фабрини 
работят с пълна мощност. Ока 
зва се необходимост за въве 

дане на нови смени в прои 
зводството. През януари и 
февруари производството 
увеличено о 39,5 на сто в сра 
нение с първите месеци на 

миналата година.

Елентронната 
мост вече е осигурила 
омент на около сто 
нефтови печки, воденици за 
кафе и други мални уреди за 
домакинството. за

И тази

промишле- 
пла-

мрежа се е на-
хиляди 

чер- хиляди

изтън- 
в стра- 

тран
е

година ще се
кредитирането на

продъл
потре

ти
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ГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СТО ПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛОЖИТЕЛНИ ДЕЛОВИ 

РЕЗУЛТАТИБЛИЦ-ИНТЕРВЮ
* СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАД 

СКА ОБЩИНА МИНАЛАТА ГОДИНА СА ПРИКЛЮЧИ
ЛИ С ПОЛОЖИТЕЛНИ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ, СПОРЕД 
ГОДИШНИТЕ БАЛАНСИ НИТО ЕДНА ОТ ТЯХ НЯМА ДЕ 
ФИЦИТ

Как работи работническият 

съвет в »Свобода«? териали едва ли шях да ги 
разгледам, понеже нямах вре 
ме. Сега поне ще се запоз
ная с тях без да ги чета.

Миналогодишната дейност на стопансните органи
зации е била под силно влияние на инфлацията и сла
бата платежоспособност. В тези обстоятелства по-добри 
резултати са осъществили онези трудови колентиви, но 
ито са успели да подобрят условията за стопанисване 
и организацията на работа.

Пред заседанието на_ централния работнически 
р конфекция „Свобода” се обърнахме с мол- 

Ш, ’ ГГД членове на съвета да ни нашат накво 
А на засеАанието, на ной начин 

« ° матеРиалита в считат ли, че този методня работа е добър.

съвет 
ба нъм

предприятиетоса се колектив на 
през тази година.

резултатите на
НООПЬРАЦИЯТА — 
ОЛКАИРЯВА!

Ооединената земеделска ко
операция раеоти вече втора 
година и миналогодишните ре 
зултати гарантират, че вече са 
надминати досегашните кризи 

^резултати. в дейността на тази стопанска
X4 През миналата година авто- ор|анизация. I одишният оаланс

транспортното предприятие е наказва, че финансовите резул
осъществило общ доход от тати се подооряват.
21,5 милиона динара или 8 ми- иощият доход на ноопера- 
лиона динара повече в срав- цията, осъществен през мина- 
нение с 1973 година. лата година възлиза на 34,У ми

Това увеличение е резултат лиона динара и е с 8 милиона
на повишения обем на транс- динара по-голям в сравнение с
портните услуги, но и на цени- тз/з година. В състав на но-
те им. През годината с 29 ав- операцията са работели три
тобуса са поддържани повече икономически единици, от кои
от 15 рейсови лини. Над 24 то най-резултатна е оила тър-
товарни камиона са оказвали говията. о 32 магазини, търго-
също транспортни услуги. Мощ вията е осъществила рощ до-
ностите на тези моторни вози- ход от 21 милиона динара, из-
ла не са изцяло използвани, купуването и кланицата П мили
което много влияе върху ре- она динара и 2 милиона дина-
зултатите. ра електрическата мелница,

Разходите на предприятието хлебопекарницата, моторните
са възлизали на 15,5 милиона возила и селскостопанската
динара и са с 6,5 милиона ди- служба.
нара повече от предишната го мри общи разходи от 30,4 
дина. В предприятието изтък- милиона динара, накрая на
ват, че бързото нарастване на годината кооперациятаче осъ-
разходите е-последица на по- ществила доход от 3,5 милио-
енъпването на нефта и възпро на динара нойто с един милй-
изводствения материал. Обаче он динара по-голям от лани. 
трябва да се добави, че не са За личните доходи на 84 ра 
използувани всичнчи възмож- ботници са изразходвани 2,1
ности за икономия на средства 
и горива.

Чистият доход на предприя
тието възлиза на 5,9 милиона 
динара а срещу 4,6 милиона ди 
нара през изтеклата 1973 годи 
на. За лични доходи е отделе
но 3,8 милиона динара, а сре
дният личен доход е 1330 ди
нара. Във фондовете са -внесе 
ни 500 хиляди динара, от кои
то във фонда на общо потреб
ление 300 хиляди динара. За 
отбелязване е. че от тези сред 
ства се отделя за топлите за
куски на работниците. За ед
но ядене предприятието запла 
ща 8,5, а работникът 1,5 дина-

В автотранспортното пред- 
най-голямата сто-приятие

панена организация в комуна
та — деловите резултати 
положителни, но и сравнител
но скромни. Като последица на 
някои вътрешни слабости, но- 
ито са отчетени от самоупра
вителните органи на предпри
ятието, са намалени и общите

са
това не е необходимо, поне
же със същите по обстойно 
ни запознават 
служби по време на заседани 
ето.

компетентните

Мича Стоянович, отговорнин 
на магазина в Белград:

— Може би не е лошо да 
получаваме материалите 
заседания предварително. Но 
това сигурно са големи разхо 
ди за предприятието, а полза 
та не се знае каква ще бъде 
Сега със същите ще ни запо- 

обооновават

за
Блаже Китановсни, отговор

ник на магазина на „Свобода в 
Ресен:

— На днешното заседание 
ще обсъдим годишния баланс 
на предприятието и още ня
кои текущи въпроси. Съветът 
е учреден преди една годи 
на и досега проведохме пет 
заседания. Обикновено 
чавам дневния ред, а с мате 
риалите се запознавам на за
седанието. Тана е и този път 
Материалните не получаваме 
предварително и считам, че

знаят и ще ги 
специалисти и по този начин 
са по-разбираеми за нас. Дей

Бисерка Димитрова, работ
ничка в производството:

ствително, ано имахме матери 
али може би щяхме да ги раз 
гледаме, но аз съм за приетия 
начин на работа.

— Откровено да кажа, не 
ми е известно за нанво ще се 
разисква на днешното заседа 
ние, въпреки че за същото ми 
е съобщено още преди пет 
дена. Дори и ако имаше ма-

полу-

А. Д.

шиша милиона динара, а средният ли 
чен доход възлиза на 1680 ди 
нара.

1ШШ

ЗА ПЪТНОТО СТОПАНСТВОГОТВИ СЕ НОВ ЗАКОН
Във фондовете кооперация

та е отделила 509 хиляди ди
нара.Самоуправителни общности иза пътища Самоуправителните органи 
са дали положителна оценка 
на миналогодишната стопанска 
дейност на кооперацията, коя
то все по-сигурно укрепва. Из 
тъннати са забележни по отно
шение на снабдяването и пре
комерните запаси на стоки в 
търговията. С по-голяма актив

вия закон за пътищата да се 
внесе предимство в изгражда 
нето да имат не само маги
стралните, но и регионалните 
пътища в икономически изо
станалите краища. По такъв 
начин, в такива краища, какъв 
то е и Босилеградска община, 
могат да се създават по-големи 
възможности за ползване но 
суровинните ресурси и по-уско 
реното им икономическо раз
витие. За изграждано на токи 
ва пътища, се предлагат, отдо 
лни предназначени за тези цел 
средство.

В рамките но тези обстоя
телства Босилогрцдсиа община 
вижда възможностите за по-

Проектозаконът предвижда 
формиране на регионални и 
основни общности на интере
сите за пътища. Първите ще 
обхващат досегашните регио
ни на съществуващите пътни 
предприятия, а основните ще 
имат за задача да изграждат 
и поддържат местни пътища. 
Това ще роче, че и в общини 
те, ще могат да се формират 
основни общности.

Пътните предприятия, които 
що се преустроят в основни 
организации на 
труд, като специализирани ор
ганизации от особен обще
ствен интерес, ще работят под 
ведомство на Републиканска
та и регионалните общности 
на интересите.

Ръководството на Босилеград 
ска община се застъпва в .но-

доПътят от Босилеград
гранично-пропусквателния пункт 
на югославско-българската гра
ница при Рибарци, в дължина 
от 12 километра, иаито и пътят 
от Босилеград през Църнощи- 
ца. Дукат към Ристовац, не е 

ще бъдат ло- 
Тези пътища

ност е могъл да се осигури 
по-добър пласмент на изкупе
ния добитък. Един от пробле
мите е бил и тоя, че за погас- 
ване на дефицитите на бивша 
та земеделска кооперация от 
Долно Тлъмино са заплатени 
260 хиляди динара.

Най-голяма грижа в настоя
щия период на трудовия колен 
тив в кооперацията е как най 
успешно да се реализира За- 
нона за сдружването с част 
ните селскостопански произво 
дители — бе изтъкнато — при 
обсъждането на годишния ба
ланс.

известно кога
имат 

за Босиле
строени.
жизнено значение

община, защото откри 
нови перспективи

ра.
Обсъждайки миналогодишни 

те делови резултати, членове
те но самоуправителните орга 
ни са изтъкнали, че не са изцп 
ло ползвани всички възмож- 
сти за увеличаване на дохода. 
Оообено много е могло да се 
пестят материали. Например с 
пестене от самоиЮ на сто, чи
стата печалба би била двойно 
по-голяма.

Икономията ще бъде една от 
главните задачи на трудовия

градска 
ват повече 
за развитието й.

Какви са възможностите за 
изграждане на тези две сьоо 
щителни артерии, иогато се 

закон за пътното

сдружения

готви нов 
стопанство?

Новият закон ще бъде
първи януари 1976 го-

0
скоро изграждане на пътища
та: Босилеград — Рибарци и 
Босилеград — Ристовец.

сила от
дина. Сега проектът на

обсъжда от столан- 
пред-

и компетентните орга 
общинските скупщини.

тоя
закон се 
ските камари, пътните В. В. В. В.
приятия 
ни на

Според проектозакона, и в 
тази област ще се извършат 

изменения. Преди

1М1 шШ1

БОСИЛЕГРАД

Ново ръководство на местната общностстлцествени 
всичко планира формиране на 

самоуправителни об 
щности на интересите за път
ното стопанство, които ще фи
нансират досегашните пътни 
предприятия. Общностите ще 
финансират не само изгражда 
нето на нови пътища, но и 

същите. Тази 
произтича от Кон 
(член 55) и Закона

стютветни

Обсъждайки 
за изготвяне на програма за 
работа, членовете на Съвета 
на местната общност изтънна- 
ха, че в преден план трябва 
да бъде решаването на кому 
нално-битовите проблеми в 
града. Един от тях е изгражда 
нето на водопроводна и кана

През миналата седми
ца в Босилеград се фо- 

ръновод-

лизационна мрежа. За целта е 
необходимо да се въпеде пари 
чно местно самооблагане зп 
всички граждани.

Подобряване хигиената 
града — също що бъде една 
от задачите на местната об
щност. Понеже тази общност 
обхваща и махала Добри дол, 
то ще со превземат мерки за

подготовките изграждане на пътя и поправка 
на електрическата мрежа до 
нея.рмира

ство в местната общност. За 
председател е избран Минно 
Наков, началнин на Нлона на 
Службата по общественото 
счетоводство в Босилеград, а 
за секретар Борис Христов,

ново
Програмата, която ще мзгот 

ви Съвета на местната общ
ност, ще бъде обсъждана на 
едно от събранията на граж 
даните от Босилеград и Добри 
дол.

наподдържане на 
длъжност
ституцията 
за формираме на самоуправи 
телнито общности на инторе

пенсионер.сите. В. В.
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗА НА КОЙ ЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ОТ ПИСМОТО ДО ДРУГАРЯ ТИТОДЕЙНИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ .Нио бойците от бьлгарсиата народност в Димит- 
от твоите дела и творчесна спо*

со6|.ост?щвВпрод°лжим борбата за социалистически са 
отношения, за братство и единство, за 

необвързана роля на СФРЮ,
моуправитолни 
мир в света, за аитивна и 
-^ сътрудничество, за вазимно разбиране, за решителна 
и безкомпромисна борба против всични, ноито се опи
тат да нарушават придобивките ни от славната епопея 
на народната ни революция.

У нас, бойците срещу фашизма, Ти другарю Тито, 
винаги борци единни и сплотени в опазване- 

придобивките от революцията и самоуправително- 
общество, като Ти обещаваме, че в дела ще пре-

★ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СЪЮ 
ЗА НА БОЙЦИТЕ ИЗБРАН СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ.
★ ИЗПРАТЕНО ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ДО ДРУ
ГАРЯ ТИТО.

за

На първото заседание на но 
воизбраната скупщина на Съго 
за на бойците в Димитровград 
— на което освен 33 делегати

За школуване на деца ма 
бойци са изразходвани 36 хиля 
ди динара през 1973, относно 
76 хиляди динара през 1974

година. Тези стипендии са пол 
звали 28 деца на бойци. 

Особена грижа о водена за 
бойците

ще имаш 
то на
то ни
творявамо Вашите думи и перспективните решения на 
нашата революционна марисистио-лениисиа партия.

Поемаме задължение, че и занапред ще претво
ряваме в дело учението Ви и с всични сили ще се бо
рим в нашата борчесна организации и занапред да обез 
печавам чист и морален лии на нашите бойци от рево- 

чието чело винаги сте стояли, Вие, дру-

условията, в които 
живеят. Проз 1973 година от 
фонда за жилищно строител 
ство и адаптираме на семейни 
жилищни сгради на 20 лица 
са дадени 220 хиляди динара. 
Също са изградени и два ед
ностайни и един двустаен апар 
тамент в стойност от 290 х. ди-

люцията ни, на 
гарю Тито.

нара, които са получили чле
нове но Съюза на бойците. 
През 1974 година кредит в 
стойност от 491 хиляди дина 
ро за жилищно строителство 
и адаптирано на жилищата си 
са получили 29 души.

Бо изтъкнато, чо проз ми
налата година тържествено са 
ознаменувани Допят но брйци 
те (4 юли) и Допят на въста 
мието в Сърбия (7 юли). Ма
совост на този празници тряб 
во и занапред да бъде глав-

От делегатите на Общинската 
конференция на бойците в 

Димитровград

ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В 
„ТИГЪР” — ДИМИТРОВГРАД

МЮ 31 РАБОТНИКА 

ОМИМ ЗАДАЧАна отлика на чествуванията.
От заседанието бе изпрате

но поздравително писмо до 
другаря Тито.

С. Златкович Д. Петров А. Д.
— С голямо усилие на вси 

чни трудещи се в основната 
организация на сдружения труд 
.Тигър” в Димитровград между 
двете изборни заседания са 
осъществени 
резултати. Обемът на производ 
ството от 1972 до 1974 година 
нарасна от 61 на 96 милиона 
динара, а общият доход от

ботник и специалистите за по- 
добра организация и по-висока 
производителност на труда.

Едно от условията за подо 
брение на производството е 
разпределението на дохода и 
личните доходи според резул 
татите на труда. При това за 
успешното изпълняване на за
дачите е нужно да се поведе 
и по-голяма грижа за работни

присъствуваха и членът на Ре 
публиканския отбор на Съюза 
на бойците в Сърбия — Мир 
ко Златанович, председателят 
на Съюза на бойците в бабуш 
ница — Урош Андреевич, пред 
ставители на общинската скуп 
щмна, 
ските

БОСИЛЕГРАД

Бойците винаги в строя забележителни

обществено-политиче- 
организации. Югослав-

Решителната работа срещу врага на самоуправител- 
ната ни састема и занапред ще бъде главна задача на 
Съюза на бойците

ската народна армия и други 
гости, бе дадена положи- иа.телна оценка на двугодишната 
дейност на бойците от Дими 
тровградска община. На заседа 
нието бе избран и Общински 
отбор на Съюза на бойците 
от 23 членове, който на първото 
си заседание за председател 
избра Сърбислав Златкович. За 
подпредседател е избран Ди 
митър Петров, а за секретар 
Рангел Каменов. Встъпително 
слово изнесе Димитър Петров, 
досегашен председател на Съю 
за на бойците.

— Както в изминалия пери 
од, така и в бъдеще Съюзът 
на бойците заедно с останали 
те обществено-политически ор 
ганизации, а начело със Съю
за на комунистите трябва не
прекъснато да се бори за раз 
витие на

Почивките на 
трябва да бъде постоянна гри 
жа на Синдиката. С резулта
тите, осъществени през 1973/ 
74 година в „Тигър” не са до
волни. През 1974 година за 
безплатна почивка от 1028 ра
ботници от производството се 
явили само 44. Задача на Съю 
за на синдикатите е да 
готви програма за дневните, 
седмични и годишни почивки 
на работниците. Особено 
онези работници, които рабо- ' 
тят на места с лоша хигиенно- 
техническа защита.

работницитеМиналата седмица в Босиле 
град се проведе отчетно-избор 
но заседание на Оощинската 
конференция на Съюза на оой 
ците, на което се обсъдиха ре 
зултатите през двугодишния пе 
риод, определиха се предсто
ящите задачи и се избра ново 
ръководство.

В началото на заседанието 
присъотвуващите с едноминут 
но мълчание отдадоха почит 
на починалия югославски ре
волюционер и интернациона
лист Велко Влахович.

равителната ни система — из
тъкна Евтимов. Той 
че в последно време от някои 
официални места в НР Бълга
рия се предприемат груби ан- 
тиюгославски нападки.

В доклада и в бройните ра
зисквания се изтъкна, че бой
ците и занапред трябва цялост 
но да се ангажират в решава
нето

почерта,

из-

на най-антуалните въпро
си от обществено-икономичес 
кото развитие на общината. 
Изтъкна се необходимостта за 
планово развитие, нато 
та се изготви дългосрочна ико 
номическа

за

за цел-
В работата на заседанието 

участвуваха: 
на оощинените обществено-ло 
литически организации, Стани- 
ша МИТИЧ, член на Републи
канския отбор «а Съюза на 
бойците, Добри САВИЧ. секре 
тар на Междуобщинската 
ференция на бойците

Общественото хранене, ма
кар че е решено на подходящ 
Начин, СЪЩО Тряова да Оь,це 
подоорено. Решаването на жи
лищните въпроси на раоотни 
ците е една от най-важните 
задачи. Столо 4(Ю 
живеят

програма.
Обсъждайки собствените си 

проблеми, на заседанието се 
посочи, че 
общината има

ръководителите

нашето самоуправи- 
телно социалистическо обще
ство. Бойците трябва да бъдат 
дейни докрай и то по всички 
обществени въпроси. Ние тря 
бва да служим за пример на 
младото поколение. Нашата за 
дача е чрез различни форми 
да ги запознаваме с революци 
онните традиции и събития от 
Народоосвободителната война.

Особено трябва да се почув 
ствува работата на бойците в 
различни акции във връзка с 
всенародната отбрана и обще 
ствена самозащита. В това от 
ношение, бе изтъкнато I 
седанието, присъствието 
бойците, когато се разисква 
за подобни въпроси е от осо 
бено значение, понеже те мо
гат да пренасят опитите от 
Народоосвободителната борба.

Борбата против всични видо 
ве вражески прояви, откъдето 
и да идват, е постоянна 
ча на бойците.

На заседанието бе

между бойците 
■“ най-много земе

делци, повечето от ноито все 
още нямат трайно решена со
циална и здравна защита.

— Чрез солидарност би тря
бвало да се решават материал 
ните, жилищните и здравните 
въпроси на членовете на Съю
за на бойците. Същевремен
но здравна защита трябва да 
получат и най-близките

в
Инж. В. Милев

78 през~"1972 
динара през 1У74 
*аза досегашният председател 
на Съюза на синдикатите в 
,,1'Игьр" — Васил Панчев.

В тази трудова организация 
личните доходи през 1У73 го
дина са възлизали средно на 
1430 динара, а

на 130 милионанон- раоотници 
в неподходящи усло

вия, което лошо се отразява 
и върху работата им. Подо
бряване на

и други.
В доклада на Стоян ЕВТИ

МОВ,
на Общинската конференция 
на бойците се подчерта, че 
босилеградсните бойци 
вярно са тълкували и провеж
дали политиката на Съюза на 
комунистите. Титовите 
и в Революцията, 
пътеводител за бойците, ноито 
имат голяма

година

досегашен председател
квалификационната 

структура е също важна за
дача. 11реустройството 
моуправителните общности на 
интересите е създало 
ност работниците

винаги на са-

_л члено
ве на семействата на бойците 

изтъкна Милачко Констан
тинов.

Добри САВИЧ 
по-непосредствено

вече една го
дина по-късно средният 
доход достигна 21 ьо динара.

Въпреки осъществените 
зултати има и проблеми, 
то отрицателно са се отразили 
върху работата на тази орга 
низация. Наи-остри са недо
стигът на суровини и оборот
ни средства.

Отпуските по болест са 
зали голямо влияние върху пя 
ботата. Само през 1974 годи 
на са загубени 12 657 трудо 
ДНИ или сянаш средно 50 ра
ботници постоянно са отсъ 
отвували. съ

Занъсняването на работа на 
пуснане на работното място 
преди завършване на работно 
то време, разпиляване 
териали и 
отразява 
производството.

Дача°наеДСиндика?а0СН0ВНа За" 
ящия период трябва 
пълна активност

възмож
поръки 

и днес са
личен да решават 

важни въпроси и от тази об
ласт. Те трябва да 
мястото си

ре- намерят 
тези общности 

-• услуги.

се застъпи за 
и ноннрет- 

сътрудничество между бор
ческите организации 
ски регион.

на за- отговорност в 
провеждането на новата Кон
ституция и нонгресните зада
чи. Между другото, Съюзът на 
бойците в общината трябва ре 
шително да се бори чрез де
легатската система да се оси
гури трайно и превъзходно 
яние на работническата 
във всички области 
равителното решаване 
варяне 
дът.

вконна и да ползват технитено

Посоченото ще бъде основ- 
организацията 

„ синдикатите в
„'игър — Димитровград, По
неже от тяхното 
виси и работата 
тието, нато

от Бран
на задача на 
на Съюза наПо такъв начин — 

на Савич — 
бихме могли 
чни жизнени

ИЗТЪН
ЕНОТО по-успешно 
Да решаваме вси 
въпроси, засяга-

ЖИ »аоПТе б0ЙЦИ- Т0Й ПРВД"° жи в общините, а и в репуб
ликата да се осигуряват допъл 
нителни средства, предназна
чени за решаване на материа
лните проблеми на бойците 

За председател на

она
вли 

класа 
на самоуп- 

! и дого- 
изтънна се в донла-

решаване за- 
на предприя-зада цяло.

Скупщината на основната ор 
ганизация, в която между 70 
делегати 44 работници са от 
непосредственото

изтънна- 
то, че в изминалия период се 
е водило сметна 
риалното състояние

и за мате Бойците са длъжни да да- 
дат пълен принос в укрепване 

атст'ото и единството на 
нашите народи и народности
дна?аТтПпВЯВаНет0 на 8сенаРо дната отбрана, самозащита и
сигурност. Това значи че 
наги трябва да бъдем ' 
те редове на - 
всични противници

на члено 
вете на Съюза на бойците и 
техните семейства. Така бра°'изпълнителИен отборТт « 

енове. Изпълнителният отбор, 
на първото си заседание за 
председател избра 
Васил Милее, магистър по тех 
нологическите науки, а за под 
председател Васил Ранчев,

Конферен
йИТЯАнатйнИ03ВбР*н^оЛна:Гот^:

дичевци, за заместник предсе-

учСитНелЛв3БАосилВеградМНаЗИаЛеН

напри
мер през 1973 година, на 14 
души е дадена помощ от 75 
хиляди динара а през 1974 го 
дина 8 членове на Съюза на 
бойците са получили помощ от 
36 хиляди динара.

на ма- 
суровини също се 

отрицателно
в

върхуви- инженерв първи- 
срещу

на самоуп-
акциите

в предсто 
Да бъде 

’на всени ра-
техв. в.
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1УиХСл^!

Сямодеиността се будиа
РЬ (От 1 стр.),, I стр^
^/\ пенсия. Намерили г

и тази година за Деня I 
достта да не бъде без 

х ката- Преподавателят по 
зина при ооновното 
Мишо Киров 
няколко маршове 
зикални точки г 
назията ще разпише

«остта ИРаНеТ° На сам°Аей- 
Благой Стоянов: — в после

дно време самодейността в й» 
митровпрад стагнира. Няма 
пресъхваща дейност, стават 
засечни. Работа се кампании- 

о. фестивал 1на младостта, 
•Пронисло лято", Нова годи
ла. Готвим се само отвре- 
ме-навреме, вместо да рабо
тим 'постоянно, 'непрекъснато, 
искам да изтъкна един непри
ятен факт: по-рано в самодей
ните колективи се 'включваха 
и обществено-политическите 
дейци. Днес те 
дойдат и 
Струва ми

сме решение 
на мла 

музи

В настоящата година финансо
во още не сме наясно. Три мо 
сеца вече работим, а още не 
ние

у афирмация. Искам да кажа, че 
трябва да се създават условия 
за работа на секциите. Трябва 
да се обезпечи работа за чле
новете на състава .Дланстри", 
защото ние, певците, не мо
жем без тях... За самодей
ност трябват: условия и воля.

Юлияна Николова: — Някак 
ние младите не сме достатъч
но включени в секциите при 
Центъра за култура. Срам ме 
е когато -погледна с каква 
любов работят старите само
дейци — а мнозина младежи 
и девойки седят по заведени
ята!

Шпиро Тричков: — Помеще
ния за работа има. Не трябва 
да се оправдаваме за бездей
ствие с липсата на помещения. 
Но за самодейна работа тряб
ват любов и привърженост към 
нея.

о

X
одобренму- финансовият 

план. Това е причината да 
спрем „Веселата седянка”.

Николай Пейчев: Младите 
трябва да имат място за нулту 
рно развлечение, за да не пъл 
нят 'заведенията. Само с откри 
ването на младежки Дом този 
въпрос може да се разреши. 
В секциите и кръжоците към 
Центъра за култура работи 
лък брой млади хора: А оста
налите?

X

училище 
Ще подготви 

и други му- 
с тях. А

ф
ш

не-
=гпим-

, аа преподавател по муз^кщ 
Самодейността в Димитровград 

Г\ I це беше заглъхнала съвсем 
У Някои секции към Центъра за 

култура работеха 
то. Ето непрекъона 

например музикалната 
секция. Фоклорът 
не работи. В

ма-
о
§наистина 

Димитровград XРанко Ставров: Самодейно
стта трябва да стане съставна 
част от живота на нашите хо
ра. Занапред трябва всички 
заедно да се борим тя да про
никне и до основните организа 
ции на сдружения труд, защо
то тя облагородява хората, и 
ги обогатява духовно. Ето за 
празника на жената 
постигна голям уопех. Надми
на всички очаквания. Общин
ският синдикален съвет може 
би ще се наеме с шефство- 
на хора. Ще трябва наистина 
да правим възможно повече 
за развитие на самодейността. 
Ще предложа от трудови ак
ции да бъдат освободени само
дейците, участвуващи в разни 
културни начинания, за да имат 
повече свободно време. За 
всяка секция — да се намери 
покровител. Да кажа нещо и 
за намиране на постоянна ра
бота за самодейците. Касае 
се за III. Тричков, Алексич, Лу
ков. Трябва да се имат пред
вид и възможностите. В 1974 
година са приети на работа са
мо 17 нови лица. Ние ще гле
даме да им помогнем. Но ис- 
нам да изнеса и една поука. 
Имахме и случаи щом няко
му се даде работа 
„сбогом” на самодейността.

Миомир Златкович: — Ние, 
младите, трябва да имаме ус
ловия за работа. Иснам да из
тъкна, че някои секции, напри
мер тази по изобразително из-

I
не 'искат да 

на представление, 
се, че може би 

трябва да бъде партийна 
ча — да се работи 
секция и т.н. Ако така 
вим нашата самодейност, 
да се случва в секциите да ра
ботят малцина и почти едни и 
същи хора.

Никола Андонов: Искам да 
кажа, че трябва да се поведе 
повече сметка и да се намери 
работа на самодейците, 
нямат такава. Мнозина поради 
тази причина напуснаха Дими
тровград. Самодейната 
ност трябва повече да се раз
вива всред младите. Ако беше 
така

са

зада 
в някоя 

поста- 
няма Синиша Нейков: — Няма до

статъчно помещения за млади 
!те. Те нямат къде да оползо
творят овободното си време. 
Този въпрос заслужава внима
ние. Инак в Димитровград се 
чувствува съживяване на само 
дейността. Ние трябва да под
крепим и насърчим този по
дем. Но тук голяма пречка е 
финансирането. Ето само да 
вземем с каква мъка миналата 
година обезпечихме средства 
за младежкия фестивал в Кня- 
жевац. А нашите състезатели 
завояваха там голям успех. 
Трябва да създаваме навик да 
ценим труда на самодейците, 
защото наистина е от голяма 
полза.

Васил Николов: — Културата 
в Димитровград още не е на
мерила място, което заслужа
ва. От Центъра се иска мно
го, а малко се дава. • Поради 
недоимък на средства, Центъ
рът не е в състояние да осъ
ществи набелязаната програма. 
Не съществуват още добри ус 
ловия за развитие на самодей
ността. Ето, например кино- 
клубът няма средства. Някои 
други секции работят кампа
нийно. а това не е добре.

В много начинания не нами
раме разбирателство. Ако ис
каме да развиваме разни само 
дейности — нужни ни са и 
повече специалисти. Ние има-

хорът

со
V

3КОИТО

К. Рангелова
има сили и може да се орга 
низира развит самодеен 
вот.

Iактив-
жи-

Колица Рангелова: — В теа
търа преди работехме напъл
но на доброволни начала: Без 
хонорари. В него виждахме по
ле, където да размахнем сзои- 
те творчески сили, да се про
явим. Самодейността търси по
жертвование и лтобос. Без тях 
не се може. Струва ми се че 
няма достатъчно желание да 
се работи. Търсят се хонорари, 
а това вече не е самодейност. 
От 1943 година до днес работя 
в самодейния театър и това

— нямаше да дойде до

о&та
О

казва
ми дсставя голямо удоволст
вие. Работя от сърце. Може 
би до известна степен, причи
на за заглъхване на самодей
ността е и липсата на обще
ствено признание на тази дей
ност. Искам да кажа и това, че 
работейки в някой от самодей 
ните колективи хората се обла 
городяват, развиват дружба по 
между си. стават като братя, 
издигат се културно.

Методи Петров: — Самодей 
ността търси много работа. Спо 
ред мене самодейността беше 
в известен застой по две при
чини: не се създаваха съотве 
тни икономически условия за 
работа — а липсваше и приз
нание за положения труд. Не 
трябва да отминем успехите, 
които нашите самодейци заво
юваха досега. Нашите състави 
по нищо не остъпваха и на 
професионални 
граничните срещи или при раз 

гостувания с някои об
щини в НР България ни пред
ставяха успешно. Но трябва 
да изтъкнем, че в самодейни- 

малко

Ш. Тричков
заглъхване на самодейния жи
вот. Поставям въпрос: има ли 
в Димитровград достатъчно 
подготвени хора, които да ръ
ководят със самодейните ак
тивности? Ако няма — трябва 
да ги доведем от другаде.

Сретен Игов: — Аз не съм 
съгласен, че самодейността за 
глъхва. Ние сме по-добри от 
много други градове у нас. Теа 
търът, музикалната младеж, 
хорът, секцията по изобразите 
лно изкуство — всичките рабо 
тят. Местният ниноклуб е за-

о
.1

6ме само един такъв: и за кино 
клуб. и за изкуство, и за теа
тър. .. Считам, че трябва 
работим по-съгласуп.нно. Ето, 
от Центъра се иска да свобо
ди помещенията (мазето) за 
младежки дом. Тези поме
щения ни трябват. Нямаме по 
мещения за музейната сбирка, 
за музиналнята секция.

Снежана Андрич: — В мое
то предприятие не гледат доб
ре на самодейната пабота. 
Ако се наложи до отсъствувам 
поради представление, имам 
неприятности. Налага се да по
давам молби за отсъствие.

Слободан Алексич: — Само
дейността се съживява. Искам 
Дй измъкна, 4е“~За*Д?Г7пражня- 
ва известно самодейност тряб
ва да го влече нещо към нея. 
Тук ми се струва, 
дпугари слагат „културата” на 
подсъдимото скамейка. Но да
ли ние ното самодейци рабо
тим добре? Аз мисля — 
Работим кампанийно. А 
дейността ще бъде богата и 
разнобразна, ще дава 
тпти — ако работим 
но, планово. За патмтче 
самодейността ни трйбват 
дри. За всяка област трябва 
съответен специалист.

Цветан Еленноп: — 
нита тук изказвания ясно 
чи че самодейността в 
спад га съживява, 
за работа. Ще тпябвп

да.

снел и един документален 
филм. Имаме и ценна музейна 
сбирка, но не е достъпна за 
посетителите, поради липса на 
помещения Общността по мул- 

не отпуска достатъчно

т
а

5- С. Алексич

състави. На окуство, нямат условия за ра
бота. Трябва да се създават 
условия за развитие на разни 
видове самодейност. Музикал
ната младеж работи засега най 
добро. Според моно 
трябва да со възлага па хора
та с каква самодейност що се 
занимават. Трябва да се има 
влечение за нещо, за да се 
роботи. Нашият град има та
ланти за развитие на богата 
самодейност.

Новопка Петрович: — Ако
ние, които се занимаваме с 
някаква дейност търсим и да 
ни се плати 
о самодейност. Аз пея. Тази 
дейност упражнявам от задо
волство и защото 'ми донася

тура
средства. За развитие но само 
дейността трябват много пари. 
За да подготвим пиесата „Мо- 

” ни трябват 2—3 милио-

менни

щани
на стари динара. Секцията по 
изобразително изкуство не ра
зполага с прибор. Самодейки
те трябва да бъдат стимулира
ни. Да вземем за пример кон
фекция „Първи май" в Пирот: 
тя отделя големи средства за 
самодейността. Нашито само
дейци са добри. Досега е ус
пех се представяха и у нас, и 
в НР България. Но за нашито 
самодейци би трябвало да ор
ганизираме някоя екскурзия. 
Самодейността трябва да по
лучи обществено признание.

ноте секции работят не 
другари, които нямат постоян
на работа. Трябва да вземем 

им се намери рабо-мерки да 
та. Считам, че всички самодей 

прояви трябва да се 
обединяват към Центъра за 

На първо време той

че някои

ни
култура, 
би трябвало да подготви един 
щателен анализ за работа за
напред. За да не вървим на
слуки. Искам да изтъкна, че по 
отношение на самодейността в 
изобразителното изкуство Ди
митровград е може би на тур

не.
памо-

тогава това но резул-
систем-

н а
ка-

направе-
ли-

нашмя 
елин 

дп пра
вим 'всичко нужно да ги цпсъо- 
чпваме и до ги подтикваме. Ра 
збирп се, в най-окооо племе 

е необходимо да ее изгот
ви една дългосрочна програма 
за работа в тази област.

Методи Петров Матея Андонов 
Ангел Димитров

'И МП

п»п

Ю. НиколоваН. Петрович Д. ГеоргиевМ. Златиович
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КОСИЛ Е ГРАДСКОТО СЕЛОСНАБДЯВАНЕ НА и обслужванетоСлабости в търговиятаБЕЛЕЖНА

По негово мнение на досега 
шиите слабости в търговското 

и снабдяване иматДОШО ЕДИН Е ПОВРЕДЕН... този комета 
по пазара 

най-лошо се 
магази

В подкрепа на 
инспекторътбосилоград- 

села се оболужва от за
Населението в 

скитетърговски магазини. В 15 сола 
няма магазини. Това се обик 
ловено най-отдал е мените села , 
от центъра на комуната, които 
са същевременно и без пъти

тации,
посочи, чо досега 
снабдяват търговските

в Зли дол, Голеш, Бростни 
ца, Дукат, Назърица, Плоча 
Долна и Горна Ръжена. Това 
са същевременно и най Д 
лочените от центъра на ному 
ната сола.

обслужване 
м лошите пътища, водещи до 

сола. Това не може да 
оправдание, ко

няк ои
се вземе за 
гато става въпрос за снабдя 
валето на районните селски 

в които има и май

нидп ги моли да вземат 
стареца и да го преве- 
зат до Пирот или Дими 
тровград, за да получи 
медицинска: помощ, но 
то но искали ни да 
чуят. Продължили да си 
идат и пият. Не со раз
тревожили ни най-мално 
за станалата злополука.

Според нашата Консти 
туция — дълг на всени 
гражданин е да помогне 
на другиго в неволя.

Като чо ли за другари 
то от тореното стопан
ство в Пирот това но 
се отнася.

Повод за този редово 
е неотдавна станалата 
злополука с рейса на 
„Ниш-експрес” нрай По 
гановени манастир. Към 
17 часа след обед на 
10 март рейсът на Ниш- 
енспрео с 17 пътници 
по още неизвестни при 
чини —- се подхлъзнал 
от шосето и слетял в 
Ерма.

За щастие, нямало те 
жно повредени. И всич 
ни продължили пътя си. 
По-тежко навехнал ръка 
и нран дядо Панайот Ди 
мов от село Куса вра
на.

Веднага след нещасти 
ето шофьорът отишъл в 
заведението на „Балнан” 
на манастира да потърси 
помощ от Димитровград. 
Там имало и група от 
горското стопанство от 
Пирот с три возила: 
джипна, фиат и форд.

И започнал шофьорът

центрове, 
много търговски

що. магазини.Наличността ' на 35 магазина 
снаб-сянаш вещае успешно 

диване на селското население 
с всични необходими 
Обаче търговията и търговско 
то обслужвано вече дълго вре 
мо не задоволяват. Затова на- 

по-чосто со снаб

От посочените факти се 
вижда какво в сегашното об
служване. И селският живот 
изисква снабдяване с необходи 

в ежедневието. А

МАРЖИ ЗА ОБ-
СЛУЖВАНЕТО В СЕЛАТА

стоки.

подобри снаб 
селата, Общинска 

Босилеград е

С цел да се 
дяваното на 
та скупщина
рошила да уважи някои 
исканията на търговските орга 
низации. Сега е увеличена 
маржата на някои артикули. 
Например вместо досегашните 
9 пари печалба за килограм 
брашно, на търговските орга 
низации сега е разрешено тази 
печалба до увеличат от 16 до 
25 пари.

1

мите стоки 
за нуждите и потребностите 
на хората от селата досега не 
е обръщано нужното 
ние. Разбира се, има и сигна 
ли, че в някои магазини сто
ките не отговарят на предпи

селението все 
дява в търговските магазини 
в Босилеград.

Тоя проблем за потребности 
то но хората в селата трябва 
да со съзре в светлината на 
повече обстоятелства. Постоя 
нното увеличавано но доходи 
то на селското население, по 
вишаването на тяхната нулту 
ра и вкус, изиоква търговско 
то обслужвано да задовоява 
все по-бързо и по-пълно нуж 
дито на покупателите.

— Повечето от селските ма 
газини са полупразни, а въпро 
сът за недостига на някои сто 
ни много трудно се рошава. 
Изненадва, че това е случай 
и със стоки от първа необхо 
димост, като: брашно, захар, 
олио, сол и др. — заяви Ва 
сил Йованчов, инспектор 
пазара при Общинската скуп
щина в Бооилеград.

Попитахме Йованчов кои са 
причините за нередовното за
реждане и за слабото поддър 
жане на необходимия асорти
мент и количество стоки в сел

в
от

внима-

саните качествени стандарти, 
а в отделни случаи и цените 
са по-високи от позволените.

Те не се озовали и 
но оказали помощ. И 
така повреденият ста
рец, подпомогнат от два 
ма свои спътници извър 
вял тази мартовена ве
чер оноло 12 километра 
пеш...

Решаването на проблемите 
по снабдяването трябва да 
бъде грижа преди всичко на 
търговските организации, но 
и на обществено-политически 
те организации. Необходимо е 
при местните общности да се 
оформят съвети на потребите 
лите, като форма на обще
ствен контрол, които пряко 
ще действуват посочените ела 
бооти много по-решително да 
се премахват, отколкото до
сега.

печалба ще 
Напри-

В случая тази 
заплаща покупателя. 
мер, брашното сега е по-скъпо 
с 25 пари килограм 
Назърица, в сравнение с 
леград. В продажната цена на 
брашното са внесени транспор 
тните разходи.

в село 
Боси

М. А.

— Цените се формират кал 
нулативно и затова повечето 
артикули се продават на по- 
висока цена от обикновената 
От икономическа гледна точка 
това е оправдано, но не и ко 
гато се говори за солидар
ното и еднакво обременяване 
на покупателя — изтъква Йо
ванчов.

по
ГОРНА ЛЮБАТА I

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕ
НИЯТА НА ЦК НА СЮК ските магазини.

Има повече причини. Първа 
та е в слабата организационна 
готовност на търговените орга 
низации в комуната за по-ус 
пешно изпълняване на делови 
те си задачи. След това ни
ските печалби, които се осъ
ществяват в селоките търгов 
ски магазини. Всичко това до 
вежда до незаинтересиванос-п 
на търговията за по-успешно 
снабдяване на селото — изтък 
на Йованчов.

В. Велинов
На състоялото се събрание брение на животновъдството

на първичната организация на изкупуване на добитъка, по-
Съюза на комунистите бяха голяма трудова дисциплина на
обсъдени заключенията на Вф работниците в търговията и
рото заседание нз ЦК на СЮК пр.
и претворяването им в 
ло. В светлината на 
нията бяха обсъдени 
проблеми от жизнено 
ние на населението в 
— откриване на хлебопекари!^ 
ца, редовно снабдяване, подо

ГОРНА ЛИСИНА

Изборно събрание, на 
синдикалната организацияяе- В бъдеще по-голямо внима

заклюЧе^_ 
/редица 

) I .змаче- Ч/

ние ще се посвети на приема 
не на нови членове в органи
зацията, предимно примерни 
работници и селскостопански 
производители.

Работниците от основното 
училище в Горна Лисина об
съдиха досегашната дейност 
на синдиналната организация,

набелязаха задачите за преде 
гоящия период и избраха ново 
ръноводство и делегати за об
щинската синдикална конфе
ренция.

За пре^ 
първи; 
ри Ср 
ОГГНДИ1

она

Р. Д-I гоящите задачи на
пга организация гово- 
ггарят н& Общинския 
ен съвет Станиша Ми- 

за председател 
а !организацията бе избран 

Ранно КаргЕнфилов и бяха пред 
ло^еряч^гандидати за предсе
дател на общинската синдинал 
ну конференция.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ЗАСЛУЖЕНАТА ПЕНСИЯ НА БАБА ВАСКА ов.

Василка Петрова от Строше 
на чешма е на 60 години. До 
преди два месеца беше работ 
нична в „Свобода”. Това е пър 
вата работничка — пенсионер 
на в предприятието. Пенсио
нира се с 15 години трудов 
стаж. Започва да работи ед
ва през 1960 година, когато е 
на 46-години. Същевременно, 
тя е между малкото работни 
чни в димитровградската кон 
фенция с напреднала възраст.

Когато

като добра работничка, добър 
другар и човек.

—Нормите изпълнявах вина
ги. Трябваше дори и да при 
кривам 
мен. I.
ха да постигат — казва Васка. 
— От всички спомени най-ху 
бавите са от „Свобода”.

шест години се * завръща ба
ща й от печалба в Америка... 

—Какво не обичате? попи-

— Напоследък 
„баба Васке", а преди „леля 
Васне”... Въодушевена съм от 
тях. Освен това, друго добро 
в живота си не съм срещала..

ме викаха
Р. К.

тах неочаквано.
..1, заради тези 
По

около
неже не всички може ВИСОЧКИ КАШКАВАЛ 

ЗА ЕГИПЕТ

— Не обичам ленивците. Не 
обичам сведите. Не е прилич 
но: хора, пък4 се карат, раз 
правят. Защо да не бъде обра 

— хора и се помагат, оби 
чат, уважават... А има 
кива:

Не е свикнала да остава с 
мъжа ои сама в къщи. Тя 
'иска да бъде винаги в движе 
ние — да работи, да помогне, 
да каже някоя добра, топла 
дума. Иска такива думи и към 
нея да се отправят. Остана 
й добродушността, топлината, 
отзивчивостта, искреността. Но 
оотави хората, с които беше 
всекидневно, с които делеше 
и добро и зло. Работеше, го 
вореше, грижеше се за 
като за свои деца, 
„чувотвувах ги като свои де
ца". Обича да й идват 
на гооти

тно
V' • - : и та

докато получат работа 
обещават всичко — и най-до 
бри работници ще бъдат. Щом 

, сдържа на
място. Не иснат да се трудят, 
а пари да получачт... Ето ка
кво не 
Васка. И

. "-Г .

-4' ' ■ ■ • ■ В течение на 
„Сточар” изнесе 45 
рене в Арабската 
Египат и

тази година 
тона си- 

републина
решава да търси

работа в къщи има три дъще 
ри студентки: едната по ме
дицина, а другите две след- 

право в Белград. Мъжът 
й не работи. Неговите 
стми” печалби

я получат не ги
има сключен дого

вор за износ на още 15 
Това е 60 на

ват тона.
сто от съвкупното 

производство на сирене в 1974 
година. Останалото

обичам негодува 
ленивците трябва да 

са по-далеч от нея, 
та миризма не 

Напуона 
два месеца.

„ча-
не са достатъ 

чни за такива разходи. И леля 
Васка (както всички 
чат) решителна,

тях 
понежече тяхна

понася, 
колектива количество 

година.
я нари- 

предприемчи преди е продадено миналатав къщи 
и да даде от своята 

отзивчивост, внимание, 
плени

ва и справедлива — търси ра 
бота. Хората разбират нейните 
проблеми и я приемат на ра
бота в „Свобода”.

След това идват

А. Д.От време на време ми 
примъчнява. Тогава отивам 
тях. А нато че

да ги
и сега, когато не са 

край нея работничките. Тя 
тъжна, че са останали 
ои Атанас 
Очакват

при
ли и работници 

те обичат да ме видят. Мал 
ко поседя поговорим си. Ви 
'наги добре ме посрещат. Имам 
доста домашни грижи. Много 
ми е мъчно без децата и вну 
четата. Питат ме: 
лел/ъо Васке?” —

епо-леки,
по-добри, по-сигурни и по-ве
сели дни. Леля Васка е добра 
работничка. Нито една норма 
не е толкова висока. И най- 
старата работничка я изпъл
зява.

Труди се и работи, добро
душна и строга. С добрината 
си установява взаимни отно
шения и доверие. Всичко се
риозно се приема. При нея 
зяма две мнения. Съществува 
само: това е добро или „то
ва не струва”. И с тях спече 
ли уважението на всички —

е мъжа
в старата къща. 

да им дойдат гости А\да им разнажат кога ще ги 
им... 

особена

„Какво посетят 'най-близките 
Внукът им доставя 
'радост и щастие. Не 
изкажат неговите

е
и не може 
си, когатоВасилка Петрова да спре сълзите 

изплуват спомените. А тя 
сякаш живее с близките и да 
лечни см о мен и. А сълзите 
разяват и тъгите и 
й...

Замълчва за 
'продължи:

могат да— Де, да бях 
волна от живота 
от „Свобода”. Спомня си 
за детинотвото, което

толкова до- 
си, нолкото рисувателни

способности. Баба Васка тър-
си,упорито портрета „на дядо 
то , когото

изза «яя**-
радоститепренар

ва с майка си по чужди ни
ви. Копнее по бащинска 
бов. Едва, когато

така
бе нарисувал нейният

достоверно 
внук...лю- малко, а сетне

навършва
М. Б.
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смиловци
ТРУДОВИ АКЦИИ във висок

ТОНЪТ МЕНИ ЖИВОТА
ГОРНА ЛИСИНА УТРЕ

Поправен е 
пътят Камени- 
ца-Сенокос

ЕЗЕРОТО ПРЕДЛАГА 

НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ
Колко токът 

живота
коренно мени

на хората, най-добре 
да се почуствува, след 
време след електрификацията 
на дадено селище. Ние 
ме за

се даде разрешение 
ви проект, а всичко 
хората сами 
доброволна 
тока.

Ако

и напра- 
останало, 

ще направят. На 
оонсва, както

късо

Предстои акция на пътя Ка
меница

Местните общцности в Се
нокос и Каменица Предприе
мат съвместни мероприятия за 
поправката на пътя Друм — 
Сенокос. Сенокошани вече 
поправиха пътя в дължина от 
4 нм. •

Каменичани очистиха нанав- 
ната от Каменица до Друм и 
след анцията за изграждане 
на мостовете ще работят на 
пътя Каменица — Друм.

и свзех-
пример Смиловци.

Преди десет години 
село е имало около 200 дома 
нинства. Сега то наброява ед 
ва 140. Но през последните 
няколко години толкова 
зената миграция, като 
спря. А има случаи 
ра и да се връщат в селото 
си. Напуснатите къщи

Друм
_се знае, че Смиловци 

на най-добър начин 
и въпросът със 
нето

в това В Горна Лисина, едно от най 
-големите босилеградски села, 
се строят повечето обекти на 
втората фаза на Власинските 
водоцентрали. Очаква се, че 
те ще донесат редица проме-

рок асфалтов път, чието из 
граждане е в ход от преди 
една година. Новият път ще 
бъде околовръстен на селото. 
Това ще бъде от голямо значе 

не само за населението

е решило 
здравеопазва 

то не случайно хора 
та не напускат вече

Здравната станция, открита 
на 5 юли миналата година, има 
помещения от 150 квадратни 
метра и в нея са поместени 
лекарска и зъболекарска орди 
нации, лаборатория, превързоч 
на и едностаен апартамент. 
Станцията е оборудена с най- 
нужните апарати и инструмен 
ти и вече един месец нак е 
комплетиран персоналът. Това | 
е млад колентив, от чиито ус
луги жителите в Забърдието I 
са много доволни. Те вече не 
отиват в Димитровград, 
же за тяхното здраве се гри 
жи младата ленарка д-р Дра 
гица Радованович. Пристигна
ла преди две години от Бел 
град тя е напълно свикнала с

това село.изра 
че ли

някои хо-

се стя
гат и електрифицират. Тук е 
и асфалтовото шосе,_ „ което е 
„приблизило Димитровград на 
само 20 минути... 

Официално Смиловци БЕЛУТполу
чи ток на 1 януари 1973 годи 
на. Само десет, от 140 дома 
ликинства не са електрифици 
рали домовете си. Електрифи
цирани са и оборите. Но то-

Формиран коми
тет по електри
фикация

поне-
ва не е всичко. За тези _две 
години почти всяка къща се 
е снабдила с радио. Истина е 
че има към четиридесет теле

Местната общност в село
Белут е оформила Комитет по 
електрификация, който 
веднага е започнал да действу 
ва. От населението членовете 
на Комитета събират пари за 
купуване на необходимия елек 
трически материал. Същевре
менно местната общност за 
тази акцията е въвела и ме
стно самооблагане в работна

оше

Изглед от Г. Лисина

от Горна Лисина, но и за хо 
рата от Долна и Горна Ръжана.

В план е пътят от Горна 
Лисина да се продължи по 
долината на Ръжансна рена 
до село Плоча. По такъв на
чин населението от целия 
район ще получи нова съоб 
щителна връзка, която също 
ще допринесе за по-добър 
живот на тези вмсикоплански

ни в живота на горнолисинча-
ни.ръка.

По решение на Общинската 
скупщина за електрификация 
на това село, отдалечено 
Босилеград само два ниломе 
тра, наскоро ще бъде изгот 
вен безплатен проект за до- 
веждание на 
ток по домовете.

След една година, на само 
стотина метра до центъра на 
селото, ще се простира акуму 
лационното езеро, което тряб 
ва да открие нови перспекти 
ви на населението.

Със създаване на язовира, 
Горна Лисина ще получи ши

от

електрическия
В. В.

села.
Хората от Горна Лисина ечи 

тат, че акумулационното езе
ро открива голяма перспектива 
за развитието на туризма не 
само на това село, но и на 
цялата община. Тоя обент мо
же да бъде твърде привлека 
телен за много домашни и 
чуждестранни, туристи.

Очаква се, че след това ще 
настъпят големи промени 
живота на населението и че 
ще спре миграцията на мла 
дите хора, които досега масо 
во напускат планинските боси 
леградски сели.

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

Работници и предприемачи
Младият д-р В. Велчев винаги отзивчив към клиените

хората от тоя край. А вече 
и смиловчани с нея. Младият 
стоматолог д-р Васко Велчев 

винаги пациенти.

Но не е само това. МногоХората от Босилеградска об 
щина са известни като стро 
ители в страната и в чужби 
на. Малките приходи от селско 
стопанското производство са 
ги принудили да отиват на пе
чалба, особено през пролетта 
и есента, когато се завърши 
полската работа. Класичните 
печалбари упражняват частно 
то строителство. Така селско
стопанските производители — 
печалбари са „по-свободни" от 
колното постоянните работни
ци в предприятията.

Когато става дума за работ 
циците печалбари, възниква 
въцросът за отношението на 
работодателите и предприома 
чите частни заноятчи-строи- 
тели и печалбарите — основ- 
шта им работна сила.

Проди воичио предприемачи 
те, като работодатели, са в 
изгодно положение, понеже 
работниците им предлагат своя 
труд, работна сила. Предприе 
мачът им определя печалба
та, дава им неплатени отпуски 
ако трябва да отидат в дома 
си и овършат някоя работа. 
Последното е по инак регули
рано в трудовите организации 
— точно се знае кога, защо 
и нак се получава отпусн или 
годишна почивна. Но нарядна 
предприемачите не осигуряват 
здравно и пенсионно своите 
работници. И така предприе
мачът печели за ометна на ра 
ботницито, експлоатира ги, а 
работниците са доволни, че са 
намерили работа, когато не са 
толкова заети на имотите си. 
В още по-трудно положение 
са иачинающите работници — 
..чираци”, понеже предприема 
чите им задържат и част от 
заработеното — „чирамщина".

(27 са регистрирани). пъти предприемачите не са в 
състояние да изплатят зарабо 
теното на своите работници. 
И. разбира се. цялата работа 
идва в съда. Но и в съда още 
тените работници не могат да 
осъществят овоите 
по простата причина, че дру 
гарите им не искат да свиде 
телствуват против своя пред 
приемам, а други доназателства 
за съда (договори, квитанци и 
пр.) няма.

Такива дела не са рядкост 
в бооилеградокия 
съд. Идват страни от Църно 
щица, Горна Любата, Лисина. 
Привлича се делото, направят 
се големи разноски, загуби се 
много време и накрая ощете 
ните не могат да науерят прав 
дата.

Има добри и лоши предприе 
мечи. Работниците почитат до
брите предприемачи. И не се 
съдят с тях. Такива самостоя 
телни занаятчии

визора
Хладилници, електрически 
варени печки, които също има 

всяко домакинство, мел 
много други

гот

всъщо има 
всички са доволни и от него 
вите услуги. Щом почувствуват 
болки не чакат „да мине", а 
веднага отиват при своите ле
кари. А лекарите им са тук, 
в селото.

Ако се има предвид всич
ко, направено в Смиловци през 
последните 
тогава не е чудно, че мигра- 

това село престава

почти
както и 
са бързо проникващи 

това село. Нещо, ко 
на електрифи

ници, 
уреди 
новини в 
ето е резултат

искания.

нацията.
Токът е бил и 

„агитатор” за 
Днес в това село с нетърпе- 

очакват да се реши въпро 
Има няколко

В. В.най-добър 
нови акции.

няколко години,
ние
сът с водата, 
възможности. Но чака се да 
бъде решен искът изпратен до 
Общинската скупщина. В него 
се тт>рси вода да се доведе 
от Видлич (Марина чешма), по 

която в момента 
добра от бан-

БОЖИЦА
общинскицията в 

и хората родени тук, прояват 
интерес да се завърнат. Това 
не е само любав към родно 
то място. Но и нещо повече Формирани 

три бригади 

на гораиита

__ прогресът мени и психоло
гията на хората.

неже оная, 
ползват не е 
териологическа и 
гледна

химическа 
точка. Трябва само да

А. Д.

Самооблагане за път предприе 
мачи зачитат законите и чо
века. Това ще рече — водят 
делов!

Председателството на Общин 
ската конференция на герани 
те на Сурдулица даде предло 
жение на местните общности, 
училищата, Социалистическия 
съюз и младежките организа 
ции да формират бригади на 

предложение 
бе прието и 6 Божица са фор 
мирани три бригади: бригада 
на ССРН, на младежта и уче 
ниците. За ръководители на 

законът. Поело бригадите са избрани Алексан 
доватолното спазване и работ
ниците. Тока всички проблеми 
предизвикващи недоразумения 
и разкарвано по съдилищата.
Тук о изходът от 
ние.

[НI ир^гг които може 
'Чой\работтк кол 
Ьабатил, колко е

да се 
ко и 
заплатен, 
но, сами 
стъпване

вид
РП?ване на имотите си — да се 

въведе местно самооблагане 
в работна ръка. Работноспособ 
ните мъже ще изработят по 
5, а жените по 2 трудодни.

На събранието се обсъди и 
местната общ-

В Млекоминци миналата сед 
мица се състоя събрание на 
местната организация на ССРН, 
на ноето се обсъдиха проекто 
статутите на ССРН на Югосла 
вия и Сърбия и проектообще 
ствения договор за кадровата 
политика.

На заседанието се водиха 
и за решаване на

и \п р. Ч|т друга стра 
аботници при по- 
У^ауота трябва да 
ши документ, от 

виждат взаимни

Н1
получат пи 
който Щ-вЦ_1 
те права и задължения между 
самостоятелния занаятчия — 
предприемач и работниците. 
Така изисква

горените. Това

дейноотта на 
пост. Членовете на местната ор 

на ССРН нонстатиганизация 
раха, че 
Съвета на местната общност 
са боздейни. Предложено е те 
да бъдат заместни с 
които ще се застъпват за по- 
бързо решавано на проблеми
те в селото.

някои членове в
разговори 
най-наболелите проблеми на 

Тяхното решаване се 
За из

дър Глигоров и Драган Алек
селото, 
взеха няколко решения.

на пътя иъм
сов.нови,

Бригадите ще започнат със 
в околността на

село 
на мес-граждане

Брестница, поправка
училищна сграда и на 
която ползват за напоя У залесяване

селото.
това полото 
И. Андонов

/тната
вадата,

В. В.
С. Сулич
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Съюзът из синдикатите »Д;^ГК Гсо

ГГКло.ц ««^.«Дайг™ трудови организации.

ДИМИТРОВГРАД

АКТИВИ НА МЛАДШИ - КОМУНИСТИ мощ на

показваживот и дана Съюза 
осъще-

чосния   г
оообени резултати на работно 
то си

Всички активи ще имат со-
сокротариат,

то им в редовете 
на комунистите. За 
отвиване на тази цел о нуж 
но укрепване на младежките 
организации, което е изходна 

по-голяма дейност. 
А до бъде някой приет в редо 

на СК нужно е до бъде 
активен в обеществено-полити

заключениятаРеализирайки 
от съвместното заседание но 
Общинския комитет на Съюза 
на комунистите и председател 

на Общинската конфе 
ренция на Съюза на социали 
етическата младеж, секретари 
те на първичните организации 
и председателите на младеж 
ките организации 
до края на март да се фор 
мират активи на младежи-кому 
нисти във всички първични ор 

на СК в общината.

място.

кретар относно
ако младежите-комунисти о
дадена ореда са повече от до-

ството
основа за

сот.вете А. Д.

заключиха

Първият ден на пролетта - 

Ден на гераните в Сърбияганизации
Основната дейност на тези 

активи ще бъде раздвижване 
на по-голяма дейност на мла
дежта. Тяхната антивност тряб 
ва да се чувствува във всички 
обществено-политически 

организациите

уреждано на солото, училище 
то и др.

Горанито в Сърбия в бъде
ще ще празнуват 21 март — 
първият пролетен ден,
Ден на горпните. Такова реше 
ние взе Председателството на 
Републиканската конференция 
на гораните в Сърбия, което 
понани гораните на тази ре
публика да ознаменуват този 
ден чрез събрания, акция по

на Репуборга Председателството
ливанската конференция прие 
програмата на гераните и Съю 

сдруженията на бойците 
от НОБ в Сърбия, които съвмо 

ще се грижат за горска 
„Титов гай" край

като отзова на акцията.Младежта най-масово сенанизации,
сдружения труд и 
общности, а двигатели на дей 
ността трябва да бъдат мла
дежите-комунисти.

Особено внимание активите 
ще обърнат върху подготовки 
те на младежта за приемане-

местните
за на

стно
та градина 
Белград, уреждане и засажда 
не на цветя на Надиняча, как 
то и уреждането на местата 

Димитрие 
Пенезич-

ДИМИТРОВГРАД където загинаха 
Туцович, Слободан 
Кърцун, Борис Крайгер и дру 
ги. Гораните и бойците заед 
но ще засадят алеи ,,По сле 
дите на болницата и ранените" 
в Нова варош. В цяла СР Сър 
бия гораните и младежите ще 
засадят нови паметници-гори, 
които ще останат като символ 
на храбростта на живите и за 
гинали бойци за свободата ни.

Тази година гораните на Сър 
бия ще разширят своето сътру 
дничество с водостопанското 
предприятие „Морава”, което 
тази година на гораните ще 
даде четири милиона и 500 
хиляди динара. Гораните ще 
създадат в поречието на Мо
рава около две хиляди ха на
саждения, което се счита за 
най-голяма акция в този реги-

Как работи младежката трибуна
на година се разисква върху 
романите „Дервиш и омърт” 
от Меша Селимович и „Сео- 
бе” от Милош Църняски.

Трибуната организира и че 
литературни творби 

Те са 
работата

При гимназията „Йосип Броз 
Тито" в Димитровград активно 
работи Младежката трибуна, 
която всеки петък събира мла 
дежите да разискват по някой 
въпрос. Тя съществува дълги 
години и вече е създаден ин
терес при учениците за ней
ната работа. По-рано на Мла
дежката трибуна изнасяха сказ 
ки преподавателите, докато 
учениците слушаха. Сега до
кладчици са предимно учени 
ци, а темите са от областта 
на литературата и изкуството.

Трябва да се подчертае, че 
интересът при учениците за 
работата на Младежката три
буна е огромен. През тази учеб

тене на
на младите писатели, 
подтик й^омощ в

М^аде|нката трибуна ще раз 
програма.

се разг^ж^ат и теми от об- 
уната и технината.

та на

Както и във всички акции участието на солниците нена
изостана.

Щеоятши

ласти
и начин в раб 

Младежката трибумЙ^ 
обхванати и ученици интересу 
ващи се за так област.

( Евдокия ГЕРОВ 
V ученичка у

По
(е [ат

он.

ГОСТУВАНЕ НА САМОДЕЙЦИОТ ГОДЕЧ В ДИМИТРОВГРАД

сова с песента „Узни ме Сев 
до, улез те гявол”.

С нищо по-назад не беше и 
изпълнението на Александър 
Манов на югославските народ 
ни песни „Дунаве" и „За тебе 
пеем”, и на малката самодей 
на Бойка Георгиева, която из
пълни на акордеон „Дайчово 
хоро” Елка Бетова достави 
голямо удоволствие на 
съствуващите с 
ските точни, изпълнени на шоп 
ски диалект.

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ
Осъществява се програмата 

за крайграничното сътрудни
чество между Димитровград и 
Годеч.

В рамките на тази програма 
женският битов хор при проф 
съюзния дом на културата в 
Годеч изнесе на 14 март в 
Димитровград концертна про 
грама.

Под ръководство на Младен 
Миланов и съпровод на акор 
деониста Борис Мишев, годе- 
чките самодейки 
приятни минути на своите до

Под название 
развитие, мир" самодейките 
от Годеч изпълниха твърде ус 
пешен рецитал за Междуна
родните година на жената.

С хубави соло-изпълнения на 
димитровградската публика се 
представиха солистките Здрав 
на Димитрова и Сийка Бори

„Равенство,

И възрастните дадоха принос в акцията.
при- 

хумористиче- ФУТБОЛ

ПРЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ФУТБОЛНИТЕ 
СЪСТЕЗАНИЯ

М. А.

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИ ЧЕСТВО

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ Пред започването
в Нишко-пиротска фут 

болна дивизия, димитровград
ските футболисти се намират 
на първо място в групата. Те 
имат голям шанс 
това място и след завършва 
не на състезанията 
във висш ранг на състезания 
В потвърждение на 
ворят някои показатели.

Преди всичко отборът 
играе в същия състав 
значително повече опит и с 
по-големи амбиции. Чувствува 
се, че димитровградските фут 

имат желание

доставиха на състе белязват нови особености. Те 
не играят както преди, без 
предварителна 
ност. В

занията

целенасоче- 
играта им има такти 

чески варианти, което преди 
липсваше.

Това показаха

В рамките на крайгранично
то сътрудничество между Ди
митровград и съседните общи 
ни от НР България, Драгоман, 
Сливница и Годеч миналата 
мица на I 
Броз Тито" — 
бяха в 
тели от

да запазят
и контролните 

срещи с отборите от Сречко 
вац и Бабушница. Тези срещи 
те спечелиха (с една загуба 
срещу „Лужница" в Бабушни
ца). В момента твърде важно 
е, че показаха хубава игра. 0- 
собено в първия мач срещу 
..Лужница”, който в Димитров 
град спечелиха с 2:0.

Заслужава г 
кои футболисти,

да минат
сед

гимназията „Йосип 
Димитровград 

посещение п ре под а в а- 
гимназията „Христо 

Смирненски" _ Сливница.

това го-

ще
със

Гостите болиотипосетиха по някол
ко часа и проведоха разговор 
с колегите си от 
оката гимназия. Бяха

да се 
пролетния по-потвърдят и В Г“ 

лусезон. В отбора има талан
тливи момчета, които биха 
тли да се състезават 
по-висш ранг на 
Почти няма слаби 
ДУ тях.

Отборът започна 
те навреме и

внимание, че ня- 
които през

есенния полусезон не даваха 
онова, което се очакваше от 
тях, сега показват много по- 
добра форма (К. Кръстев, на
пример). А всичко това дава 
надежди, че тази пролет ще 
оъде успешна за Димитровград 
оките футболисти.

Димитровград 
изнесени мо

в много 
състезания, 
играчи меж

мнения във връзка 
ката

с методи
на обученията.

Самодейките от изпълняват рецитал за жената
подготовки 

В играта се за-
А. Д.

А. Д.
СТРАНИЦА 8

БРАТСТВО -Ат 21 МАРТ 1975*»



ИЗШСТВО

ИВО АНДРИЧ 

(1892 -1975)
Иво АНДРИЧ 

нин, Босна. Бил
роден през 1892 годин/а в Трав-е дението на страната: още страната напълно не е осво

бодена, когато започва да публикува по-големите си 
романи, които разнасят славата му навред из света: 
„Травнишка хроника”, „Мостът на Дрина”, „Госпожи
ца”. След това дойдоха: „Нови разкази”, „Лица" и ро
манът му „Пронълнатия двор”.

През 1961 година Андрич получи най-голямо при
знание — Нобелова награда за литература. С това до
принася за нашата литература още повече да се заго
вори в света и да нарасне интересът нъм нея.

Лауреатът на Нобелова награда, писателят Иво- 
Андрич, по случай 80-годишнината от рождението си, 
получи от президента на СФРЮ Йосип Броз Тито ор
дена Герой на социалистическия труд, а Белградският 
университет му връчи диплома за почетен доктор. Бел
град го провъзгласи за свой почетен гражданин. Носи
тел е на Ордена на Републината със златен венец, Ор
дена за народни заслуги със златна звезда, Ордена на 
труда със сребърна звезда.

Иво Андрич бе дълго време и народен предста
вител в Народната скупщина на Босна и Херцеговина 
и в Съюзната скупщина.

Смъртта го завари като член на Съвета на Феде
рацията. Почина на 13. 3. 1975 година в Белград.

на Две години, когато починал баща 
му. Майка му се настанява във Вишеград при роднини. 
1ук Андрич завършва основно училище, а гимназия учи 

Сараево. След това следва философия в Загреб, Вие
на, Краков и Грац, нъдето докторира през 1923 година.

През 1918 година в издателство „Книжовен юг” 
гуопмтлмликува първата си книга стихове в проза 

"ОГМТО . Две години по-късно излиза „Пътят на 
Алия Джерзелез” в Белград и „Немири” в Загреб. След 
това „Сръбската книжовна задруга" му 
през 1924, 1931 и 1936 година.

Започинал

в

в

издава разкази

Да пише още нато гимназист. Войната 
през 1914 година го заварва в редовете на революци
онната младеж. Набързо бива арестуван и интерниран. 
Първата световна воина прекарва в сплитските и шибе-
нишки затвори и в злогласната мариборска тъмница. 
Работи в дипломатическа служба в Рим. Букурещ. Ма
дрид, Женева и Берлин.

След разгрома на стара Югославия се оттегля от 
служба и обществен живот. През цяло време на окупа
цията е в Белград. Според чувствата и възгледите е на
страната на народа и неговата революционно-освободи
телна борба. Това той ясно манифестиар при освобож-

БЕЛЕЖКА ЗА АНДРИЧ
„Повече отнолкото всеки наш ИЗ ТВОРЧЕСТВОТО НА АНДРИЧ

писател Иво Андрич разнесе

(МИСЛИ)славата на нашата литература
навред по света. В литератур
ното му дело дълбоно се от
разяват нашата история, ман
талитетът на нашите хора и 
съществените тежнения на на-музикалното възпитание ★ Болестта е сирашка съдба, но и богаташко наназа- 

ние.
★ Като цветен прашец, който иде от ръка на ръна, и 

от човека наи-напред изчезва най-хубавото у него.
★ Който прави добро, от него всеки само добро оча

ква.
★ Има известни мислители, философията на които не 

е друго освен душевен разкош, римувани мисли.
★ Все докато има мрак, ще има и разсъмване.
★ Най-тежко е човену, когато сам съчувствува на себе 

си.
★ Смъртта ниной не очаква много дълго.
★ Чудно е нолно малко ни трябва, за да бъдем щаст

лив, а още по-чудно нак много често тънмо това мал 
ко ни недостига.

★ Такава е тази проклята старост — всично се обръща 
против оня, против ногото и иначе е всично, защото

остарява.
★ От страх хората стават зли, и сурови, и подли, от 

страх стават и добри, щедри, дори и добри.
★ Животът е неразбираемо чудо: непрекъснато се ру

ши и оронва, а все пак продължава и твърдо отсто
ява.

шия човек, но в това дело все
ки човек, от който и да било 
кът на света, е намирал мъд
рост, която е можал да при
ложи и в своя живот и в сво
ята среда. Неговата литератур
на дейност, като цяло, пред
ставлява най-дълбон израз и 
най-голям връх на оня полет 
на народния дух, който започ
ва с Вук Караджич, а в същия 
момент, неговото дело вече с 
десетилетия беше цел, към ко
ято со стремеше почти всеки 
наш писател и с която измер
ваше стойността на своите и 
на всични други дела. Негово
то присъствие в литературата 
и в литературния живот пред
ставляваха голям подтик за 
много поколения наши писате
ли и постоянен коректив за 
тежненията им и делата им.

Драган М. ЙЕРЕМИЧ

Обучението по музикално 
възпитание в Босилеградска 
община не е на завидно рав
нище. Дори и в основното учи 
лище в Босилеград този пред
мет преподава неспециалист, 
а за останалите училища и да

Нъм педагогическите инсти
тути в републиката има отдели 
по музикално възпитание и ка 
то неотложна задача се налага 
да бъдат стипендирани студен 
ти по музикално и в Босиле
градска община.

Лошото отношение към този 
въпрос е голям пропуск. Той 
довежда^до заглъхването на 
младитеталарик а пропада и 
изчезва боггигия уж роден фол
клор о| тозй\нраи.

Подценяването |на музикал
но 1е недопусти- 

^>Се предприе- 
ь /та завършващите 
адските

не говорим.
За какво говори това?
Преди всичко за неправилна 

кадрова политика. Неосновател 
но от нянои се счита,"че му
зикално възпитание не е

" предмет и т.н. Веро-
се-

риозен
ятно в резултат на такова от
ношение към музиката и нови 
те духови инструменти си сто
ят неразпаковани и тънат 
прахта на училищния магазин 
в Босилеград.

Оправдание за такова пове
дение няма.

ното възпитани 
мо и трябв^ Д1 
мат мер1 
в босиле! 
мици да не остава*', 
ни” по този п^е/мет.

йлйща уче 
„недоунв-

в

Карамфилов

Фантастичните мостове в Турция, поставени 
горе-долу, пазени и поддържани от съдбата. Рим 
ските

ручей отнася, когато надойде, този гроди, а селя
ните сляпо упорити нато мравки, секат, дялат и 

-Доставят нови. Затова по този планински потоци, 
о приютни места между скалите, чосто со виж
дат тези някогашни мостово; лежат и гният нанто 
и други дървета случайно тук доносени, обаче то
зи надялани гроди, оброчони на огьн и гниене, се 
различават от останалия нанос и напомнят все 
още целта, на която са служили.

Всични те всъщност са едно и еднакво заслу 
жават вниманието ни, защото сочат мястото, на 
ноото човекът е срещнал пропятствио и но се е 
спрял пред него, но го е съвладял и построил 
мост кан о могъл, според схващаното си, вкуса и 
обстоятелствата, в които се е намирал.

И когато мисля на мостовете, н спомена ни 
възникват но онези, проз които най-често съм 
минавал, но онези ноито най-дълго са задържали 
и пленили моето внимание и моя дух.

Преди всичко, сараевсните мостове. На Ми- 
ляцка, чието корито о гръбнакът на Сараево, те 
оа като каменни прешлени. Ясно ги виждам и 
редом ги броя. Знам им сводовете и им помня 
оградите. Между тях има един, който носи сьдбо 
носното име на един момтж, малък но постоим 
затворен в себе си като добра и мълчалива кре
пост, която не знае за предателство, нито 
мяка. След това мостовете, които съм виждал ка 
пътешествията си, нощем от влака, тънки и бели 
като призраци. Наменните мостово в Испания 
обраснали в бръшлян и.замечтани над собствения 
си образ а тъмната пода. Дърпонито мостово и 
Шаоицирин, с покриви поради голомито снегова
лежи, иаподобават на дълги хамбари и отвътре 
са унрасони о образи на светци или картини на 
вълшебни събития, нато черней.

ИВО АНДРИЧ

мистове в Южна Италия от бял камък, от 
ноито времето е откъснало всично, нанвото може 
да се откъсне, а покрай ноито вече сто години 
минава ниной нов мост, а те стоят още като ске
лети на стража.

Тапа навсянъде по света, нъдето и да било 
мисълта ми да тръгне или спре, среща отданни- 
те и мълчаливи мостове нато вечно и

Мостове
ВСИЧНО, моето човеи в жизнения си ин- 

(I стинит изгражда и строи в очите ми нищо 
не е по-добро и по-ценно от мостовете. 1в 
оа по-важни от къщите, ло-свети, защото 

са по-общи от храмовете за всякого и нъм вся
кого еднакви, полезни, построени винаги обмисле 
но, нъдето се иръстосва най-голям брои човешки 
нужди, по-трайни са от останалите построиии и 
не служат за нищо, поето е потайно и зло.

мостове, свидетели на из- 
се е живяло, ми- 

зачервенили от вятър 
ньош-

веновно
незаситено човешко желание да се свърже, из
равни и слее всично, нанвото се появи пред на
шия дух, очи и крана, за да няма деления, проти
воположности нито раздели.

Също тана и в сънищата и в произволната 
игра на фантазията. Слушайки нач-горчивата и 
най-хубавата музина, която изобщо 
веднаж ми се отнрива наменен

Големите каменни 
чезнали епохи, когато другояче 
слило, и строило, сиви или 
и дъжд, често изхабени по остро резаните 
ново, а по спойките им и незабележителните у- 
инатили расте тънка трева или птици вият гне д ■ 
Тьнните железни мостове, опънати от единия д 
другия бряг нато жица, дето треперят и' звь 
от всеки влак, иойто профучи; те нато 46 
чакат последната си форма и съвършено , Р 
сотата на чертите им изцяло ще се отирие пред 
очите на нашите внуци. Дървените мостове на 
входа на босненските градчета, чиито оглодани 
греди подскачат и звънтят под копитата на сол- 
ските ноне нато дъсчици на ксилофон. И най-се- 

малки мостчета в планините, в

съм чул из-
_ мост, прерязан
по средата, а начупените страни на пренъснатия 

стремкт една нъм друга и с после- 
дни сили сочат единствената възможна линия на 
свода, които не съществува. Това е отданност и 
възвишена непримиримост на хубостта ноято по- 
нраи себе си позволява една еднетвена възмож
ност: несьществуване.

Най-после: всичко, 
наш живот

с ноето се изказва тоя 
усилия, мисли, възгледи, думи, въз

дишки — всично това стреми 
бряг, нъм нойто се насочва

за из*
нъм отсрещния 

нато към цел и нъде
то тънмо получава своя същински смисъл. Всичко 
това трибка нещо дв преброди и надвие: безпо- 
ридъи, смърт или безмисьл. Защото всично _ 
лвз, мост, чиито краища се губят в безкрая, 
отношение на които земни мостове са само дат
ски играчки, бледи символи. А всичката ни надеж
да а на оня бряг,

тнв, онези съвсем 
същност едно единствено но-голямо дърво или 
две греди, заковани една о друга, прехвърлени 
иад нвиой планиисни лотон, иойто без тях не би 
бил проходим. По дваж в годината плвииненият

е пра-
а в

врдтстао * 21 МАРТ 1971,
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ЗА ОФТАМОЛОЖКАТА СЛУЖБА В ПИРОТ

ИНФОРМАТОР ИНСТРУМЕНТИТЕ ОЩЕ НЕ 

ПРИСТИГАТна самоуправителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот то на инструменти. А инстру 

менти за този център са лоръ 
чени в Германр^иата федерална 
република, Великобритания и 
други западноевропейски стра 
ни посредством белградското 
предприятие „Юголек".

Поради това страдащите от 
недостатъци на зрението пад и 

от Горно Понишавие

Още през изтеклата година 
службапри офтамоложката 

към Медицинския център в 
Пирот трябваше да започне с 
работа плеоптичен център за 
лечение на късогледи и криво 
гледи деца от Димитровград 
ска, Бабушнишка и Пиротска 
общини. Средства за набавка 
на инструменти са обезпечени, 
но те още не пристигат. Така 
центърът още но работи.

Причината за това е, както 
офтамоложката

ОТ 22 ДО 24 АПРИЛ В ОХРИД

КОНГРЕС ЗА ПРЕХРАНАТА енти
се препращат на лечение 
град Ниш, като се създават 
големи разходи за Общността 
по здравно осигуряване в Пи

в

ните продукти и предписания 
та, които уреждат тази пробле 
матина, съвременните пробле
ми в производството на хра
нителни изделия и икономика 
то на храненето.

В така нареченото панел-ра
зискване около кръгла маса 
специалисти от цялата страна 
и от чужбина ще 
мнения „кок виждат пробле
мите на прехраната да насе
лението в Югославия в бъде
щето". Тези въпроси ще бъдат 
обсъдени всестранно и науч-

изтъкват в 
служба, само в непристигане рот.В рамките на Конгреса ще бъдат устроени и че

тири симпозия: за прехраната и здравето на хората, 
за хигиената и начеството на хранителните продунти 
за икономичността при храненето и за съвременните 
проблеми на хранително-внусовата промишленост. Сътрудничество на 

патронажните служби
Съюзът на дружествата 

подобрение на прехраната в 
Югославия и дружеството 
СР Македония ще организи
рат в Охрид от 22 до 24 април 
тази година четвърти югослав
ски конгрес по прехраната. На 
конгреса ще се направи опит 
да се даде отговор на много- 
то въпроси, свързани за пре
храната на югославсното насе 
селение в наотоящия и в след 
ващия етап на развитие 
Югославия.

изнесатза здравните аспекти на 
въпрос.

В рамките на конгреса ще 
бъдат проведени и четири сим 
позия на следните теми: пре
храната и здравето, хигиена
та и качеството на хранмтел

този
към Регионалния център, гово 
риха за най-новите постиже
ния в лечението на душевни 
заболявания и детски болести.

За душевните разстройства 
и оказването на помощ на та 
кива лица изнесе сказка д-р 
Новко Петров, а лекарят-педи 
атър Славиша Нешич изнесе 
сназка за детските болести. 
Медицинската сестра Мария 
Милошевич запозна присъству 
ващите с някои познания и 
опит от областта на интокса 
цията при децата.

Членовете на патронажните 
служби на Регионалния меди
цински център и здравните до 
мове в Бабушница, Димитров 
град и Пирот проведоха тези 
дни в Пирот общо събрание, 
на което обмениха опит в ра
ботата си и приеха заключе
ния за по-нататъшно сътрудни
чество в патронажната служ
ба.

В помещенията на антитубер 
кулозния диспансер участни 
ците в събранието, лекарите 
и медицинските работници и 
висшите здравни работници

в

но.

СЪВЕТИ

ЯЖТЕ ЯБЪЛКИ!на

От докладите, които 
бъдат изнесени" на пленарно 
то заседание на конгреса, от
делно
ония, които се отнасят за .зе
ления план"

ще В края на зимата, когато на затова е доста налорична. Та
ка един килограм ябълни да
ват оноло 600 налории, ноето 
по стойност е равно на поло 
вин килограм месо или на се
дем яйца. Ябълните са значи- 

14°/о телен източнин на витамини, 
особено на витамин Ц, който 
увеличава отбранителната си
ла на организма в борбата про 
тив многобройните зимни ин
фекции.

Витамин Ц най-много се 
съдържа непосредствено под 
кората на плода. Затова ябъл 
ките не трябва да се обелват, 
но да се ядат с нората. В пло 
да има и витамини А и Б.

Като източник на минерални 
соли ябълната е полезна във 
всекидневната обмяна на ве
ществата, необходими на орга 
низма. В плода се намират: 
калций, желязо, фосфор, и 
ттруги минерални вещества. 
Плодовите киселини имат важ

пазара няма пресни плодове 
не е необходимо да купуваме 
портокали и банани, защото 
тун са ябълките!
Ябълната е твърде хранителен 
плод. Съдържа 
овощна захар, която от чер 
вата лесно попада в кръвта и

М. А.
привличат вниманието

НОВИ РАЗПОРЕДБИЮгославия, за 
състоянието на ухраненост на 
отделни категории жители' и

оноло НЕ РАБОТОДАТЕЛЯТ, А РОДИ
ТЕЛЯТ ОСИГУРЯВА УЧЕНИКА

за замърсеност на храната и

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ
★УЧЕНИЦИТЕ В СТОПАН 

СТВОТО НЕ СЕ ЗАЯВЯВАТ ВЕ
ЧЕ КАТО ЗДРАВНО ОСИГУРЕ 
НИ ЛИЦА

не са задължени да плащат 
работодателите им.

От друга страна, със зако- 
изменията и допълнения

та на закона по здравно оси
гуряване и задължителните ви 
дове здравна защита на насе
лението, влязъл в сила още 
през април на миналата годи
на задължението за здравно 
осигуряване на учениците 
училищата за квалифицирани 
работници поемат техните ро
дители.

Когато се храним на

Редовните ученици в учили
щата за квалифицирани работ
ници от 1 май миналата годи
на, както е уредено със зако- 
'на, не се зачисляват във ве
домостите на Общността по 
здравно осигуряване.

Облаганията за 
гуряване на учаниците

Навинът да се храним бър 
зо е много вреден. Той води 

редица храносмилателни 
смущения, който са твърде се 
риозни. Когато сме на трапе 
зата, трябва да се съсредото 
чаваме и да отдаваме необхо 
димото внимание на хранене 
то. Изяждането на храната с 
удоволствие и апетит има голя 
мо значение за по-бързото й 
смилане и усвояване. Продъл 
жително дъвчене намалява об 
щото ноличество на храната, 
необходима за засищане 
глада. Посредством трениране 
на дъвнателния апарат може 
да се задържи деналифинация 
та и развалянето на зъбите, 
а от друга страна да се под 
помогне правилното и доста 
тъчно отделяне на стомашен 
сон.

Хрането е сложен процес.
Човекът се храни не само, 

за да задоволява една насъщ 
на нужда. В нея той е вне
съл елемент на художестве- 
ност. Не бива да забравяме 
афоризма, който гласи: „Жи
вотното се насища, човекът 
се храни, а културният човек 
знае как да се храни”. Често 
французите казват: „Той ве
черя обилно, но лошо се на
храни".

Трябва да се помни, че вся 
ка емоция, несвързана с хра 
ненето, деформира 
ния физиологичен процес на 
производство и изливане 
храносмилателни сокове и се 
отразява неблагоприятно вър

на храната. 
Неприятните емоции могат да 
бъдат причина за попадане на 
храна
пътища и да предизвикат за
давяне. Правилно е, 
вечер се връщаме от работа, 
да се постараем да намалим 
нервната умора от един тежък 
работен ден, преди да започ 
«ем да се храним.

Нужно е да се стараем да 
приемаме уравновесена дено
нощна хранителна дажба, коя 
то държи сметна за нашите 
енергетични и пластични нуж 
ди. Ако храната на обяд 
ка, то вечерята трябва да бъда 
по-богата и обратно. При тен 
денция към напълняване

до
в

здравно оси 
вече

на роля в установяването на 
нормалната ниселост в органи 
зма, необходима за смилане, 
увеличават излъчването на хра 
носмилящите сокове и апети
та. Затова е по-добре ябълки 
те да ядем преди хранене.

Ябълната трябва добре да 
дъвчем. По този начин механи 
чесни чистим зъбите. Сурова 
настъргана ябълна се препоръ 
чва не само на здрави лица, 
но и на заболели от възпале 
ние на червата. Пектините на 
ябълката поглъщат

ОДОБРЕН ИСКЪТ НА ДИМИТРОВГРАД
На заседанието си Изпълни 

телния съвет на Скупщината 
самоуправителната общ

ност на интересите по здравно 
осигуряване 
тел но реши иска I 
тровградсна община за 
печаване на средства за стро 
еж на водопроводната мрежа 
в града.

Изпълнителният съвет 
брил 400 хиляди динара 
готвяне на проект, за да може 
Димитровградска община да 
п°даде иск до Републиканската 
общност по здравно 
ване за отпускане на средства.

е одо 
за изнана

естестве-
в Пирот положи- 

на Дими- 
обез-

на
осигуря-

ху усвояването
М. А.водата и 

тонсините в червата и по то
зи начин ги отсраняват.

Ябълнов сон, пюре 
пот са необходими 
болен с повишена температу
ра. Кисели ябълни 
чват и на болни 
тес.

Голямо значение за добро 
то храносмилане има и вдиът 
на храната. Доназано е, 
съществува секреция на хра 
носмилателните сокове от чи 
сто психично естество. Не е 
тайна за никого, че видът на 
храната, както и нейният 
рис/ могат да предизвикат ре
дица физиологични 
които облекчават смилането.

Положително влияе

във въздухоносните ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИче когато или ком 
на всеки изводител^През 197^'гппи31 ~ Аз-Съм селскостопански

ла още от Втората световна “ойна^оГеиг"“ б°Мба' остана‘ 
инвалид — загубих той пигг=Т ' ° енспл°зията останах 
ръка. Р Р та и част от дланта на лявата си

помощ според разпоредбите, отнасяй ср ™ Ли Право на фашисткия терор. насяхци се до жертвите на

про-

се препоръ 
от диабеми-

В прехраната на
заемат особено

Й. Войнович

децата 
важябълнитепроцеси,

но място.
и подре 

ждането на масата. Тук има 
значение уютна трапезария, 
блестящите от чистота нраси 
ви и удобни съдове, блясъкът 
на стъклените чаши. 
изкуство е също така и сер 
вирането на храната. У 
липова все още 
ко да се подготви 
малка масичка 
Върху която да 
както чиниите за подменяне, 
а също така и салата, плодо 
вете, суровите зеленчуци, си 
ренето, блюдата, които се по
дават след супата или след за 
нуските.

ПИРОТе ле

АНУЛАТвРИЯ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ
те и инвалидите по труда но- Е! ЧвСТ° пъти не са в състо 
гато се намерят в неволя с т» Да издъРжат бълсканици 
часове чакат в амбулаториите б Л °И °™8ат у Аома без 
за да получат медицинска ' 6ъДаТ 
мощ. с колно

Голямо или
когато е необходимо да нама 
лим наднорменото си 
трябва да се

нас
навик всич тегло,

на една 
на колелца, 
се подредят

скиспазва съотве
тен хранителен режим. Кога 
то храненето започне, нека се 
'помъчим да отдалечим 
забравим всички

п.ип Център откри специализи 
рана амбулатория 
Ри и инвалиди по труда и ли- 
Ца на над 65-годишна възраст.
СИОнЛ°ЗИ НаЧИН НЗД 2 700 ПеНсионери колкото ги има в Пи
кои?па °бщина' а мнозина от 
които не са в добро здравосло 

състояние, ще 
навременна
мощ.

за песионеДа
прегледани.

За да създаде 
■на пенсионерите и 
по труда по-лесно 
медицинска

по-
мъки и трудно 

спи стигат до лекаря най-доб- 
ре знаят те, защото 
ториите от ден 
все повече

или възможност 
инвалидите 
да получат 

помощ сдружение 
пенсионерите в съдей 

отвие о Регионалния медицин-

свои грижи
и неприятности.

в амбула 
на ден има 

пациенти. Пенсионе
Д-Р В. К. то на вно

получават
мадицинска по-
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СЪРВИЯ ПРЕЗ СЛЕПВАЩОТО 

ДЕСЕТИЛЕТИЕ ТЪРСЯТ СЕ СПЕЦИАЛИСТИ
лувисше и средно обра
зование ще се увеличи 
с около 520 000. Най-мно 
го ще се търсят с вие
ше образование и нвали 
фицирани работници — 
около 250 000.

В периода до 1985 го
дина за развитие на сто 
панството и обществени 
те деятелности ще се 
ангажират повече специ
алисти. Според предвиж 
данията челото на спе
циалистите с виеше, по-

Тези дни излезе СР Сърбия в десетилетието, 
което идва ще направи реши
телна нрачна в самоуправление 
то. Бъдещето трябва да се

от печат ннижката „Концепция за 
дългосрочно развитие на Социалистическа 
Сърбия до 1985 година". Цифрите, 
чват ни радват и задължават. Радват

републина 
които там се посо-

ни, защото за 
десет години нашата република и всични ние ще бъдем 
по-богати, ще живеем по-добре. Задължават 
трябва още много усилия

ПО-ГОЛЯМО СЕЛСКОСТОПАН СНО ПРОИЗВОДСТВО
ни, защото 

и труд, за да постигнем тези
I

До 1985 година обемът на 
селскостопанското производст
во трябва да се увеличи с 50 
на сто. Производството на пше

ница трябва да се увеличи на 
3,5 милиона тона, а производ
ство на царевица до 8 милиона 
тона.

ВСИЧКИ НА УЧИЛИЩЕ, 
НАВСЯКЪДЕ ЕЛЕКТРИ
ЧЕСТВО

резултати.

В развитието на Сър
бия до 1985 година се, 
предвижда да бъдат за
доволени много обществе 
ни нужди, а това показва 
че ще се увеличи жизне 
ното равнище на хората.

В този период трябва 
да се осъществи и след 
ното:

'А' Всички деца ще се 
учат и ще се линвидира 
неграмотността на антив 
ните жители.

-Д- Всични жители на 
републиката ще бъдат 
здравно осигурени.

Всични селища ще бъ
дат електрифицирани и 
свързани с пътища и ще 
имат водопроводни мре
жи.

Как ще изглежда Сърбия 
през следващото 
десетилетие?

ловатчаса
жител.

електроенергия на НАШИТЕ СТРОИТЕЛИ В ЧУЖБИНА

ДВА МИЛИАРДА ПОВЕЧЕ ПРЕЗ 1974 ГОДИНАЩе се построят и модерни
зират над 40 000 километра пъ
тища, донато железопътните 
линии ще бъдат електрифици
рани 74 на сто. През следващо 
то десетилетие всяка година 
ще се откриват 65 000 нови ра 
ботни места. В този период до 
1985 година ще се построят 
600 000 квартири.

При изпълнение на този план 
предимство имат енергията, су 
ровините и храната, а след то
ва машиностроенето, химичес
ката индустрия и научно-техно 
логическото развитие. Предим 
ство ще има износът, между
народното икономическо сътру 
дничество и туризмът. Следва 
изграждането на жилищни обе 
кти, градоустройство, комунал
но устройство и защита на жи 
знената среда.

Преди всичко лредвижда се 
за следващите десет години 
реалният годишен ръст на 
обществена продукция да нара 
ства с 7—8 на сто. С този 
темп се обезпечава на всеки 
жител в републиката доход от 
около 2000 долара.

След това ще настъпят други 
големи промени. Индустрията 
ще увеличи своето участие във 
формирането на общественото 
производство с 42 на сто.

Чувствително ще се увели
чи материално-техническата ос 
нова на производителните, ус- 
лужни и обществени деятелно
сти. Това може д^ се види най 
добре от производството на 
електроенергия на един жител. 
От 1750 киловатчаса в края на 
следващото десетилетие в Сър 
бия ще се изразходва 3900 ни-

* НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ СА РАБОТИЛИ ОНО- 
лО 22 000 ЮГОСЛАВЯНИ I

телно ло-малък.
На страните на Африка на 

шите строителни работници са 
осъществили сумата от три 
милиарда динара. Те са работи 
ли в шест африкански страни, 
а най-много строежи са завър
шили в Либия (в стойност от 
1,3 милиарда динара].

В десет страни на Азия на
шите строители са завършили 
строителни обекти в стойност 
от 740 милиона динара, дона
то обемът на строежите в че
тири латиноамерикански стра
ни достигна сумата от 950 ми
лиона динара.

Освен местни работници, 
югославските лредиприяжя за 
реализиране на тези строежи 
са ангажирали и около. 22 
хиляди наши работници.

строители 
през 1947 година са осъществи 
ли плана на строителство 
стойноот от 9 милиарда и 353 
милиона динара, което е за 
два милиарда повече от мина 
лите години.

Според данни на Съюзния 
институт за статистика 
големи акции са реализирани 
в европейските страни. В Ев
ропа нашите строители са реа 
лизирали работи в стойност от 
4,7 милиарда динара, 
е повече от половината от об 
щата стойност на строителни 
те работи в чужбина. Стойно
стта на работите в СР Герма 
ния надминава 2 милиарда, а 
в ЧССР достига почти един 
милиард и половина динара. 
В останалите европейски стра 
ни обемът на работа е значи

Югославските

II

най-

което

предвижда, а същевременно 
задачите из плана да се осъ
ществяват есени ден. СТанюг)

1имним1 |||||||||||1т1«11«т11

Неприятелските войници я 
мъчили от 7 до 24 август. През 
цялото време на разпита тя от 
говаря само „Не зная" и „Не 
познавам".. Целият Марибор 
очаква накво ще се случи с 
Кпавора. И когато Гестапо е 
безсилен да узнае нещо от 
храбрата Клавора, решава да 
я разстреля на 24 август 1941 
година. Славка и в последните 
часове на своя живот проявя
ва гордост пред неприятеля.
Не позволява им да й вържат 
очите. Смело гледа в пушечни 
те дула.

Една друга девойка на два
десет години — Любица Ге- 
ровац от Лика, сама отнема 
живота си, за да не попадне 
в ръцете на неприятеля. А бил 
е слънчев април — 16 април 
1942 година. Любица 
пример на своите другари в 
боевете в Лина. При едно сра
жение при Йезерана 1942 го
дина Любица бива обкръжена. 
Усташите се опитват да я хва
нат жива, но не успяват. Тя 
сама отнема живота си. Пос
ледният нуршум оставя за се
бе ой.

По същия начин загиват Лизи 
на Янчар—Майда от Марибор 
и Ната Ковачевич—Мати, и 
Овадя Естрея—Мара от Битоля. 
И стотици други жени, девой
ки храбро загиват в борбата, 
мъчени от фашистите, но на 
издават пито дума за своите 
сътрудници.

Така умираха жените-гером.

Б, Нинолош

I

НА» УМИРАХА ЖЕНИТЕ-ГЕРОИ? отговор на нито един въпрос,
я хвърлили през прозореца от 
третия етаж. На тротоара ос
тава на място. Преди това от 
деня на арестуването й през 
август 1942 година в Загреб 
тя била много мъчена в затво
ра на Савсната цеста.

Една от най-храбрите жени- 
партизанки е Вера Йоцич от 
Скопие. Тя се прояви в боеве
те на Страцин, когато в атака 
със своите другари нападна 
българските фашистки поделе
ния. Въпреки това, че е тежко 
ранена, Вера продължава да 
дава насърчение на партизани 
то, а Елпида Караманиди на 
3 май 1942 година бива обкър- 
жена от окупаторските войни
ци. В тая борба тя показа при
мер на останалите партизани.
С песен организира атака, но 
в последния момент бива хва
ната и след това страшно мъче 
■на от българските фашистки 
войници.

Славка Клавора от Марибор 
е имала само двадесет годи
ни, ногато започва да работи 
за НОБ. Тя со занимава с кон 
спиартивна работа. Организира 
народа за съпротива. Но на 7 
август 1941 година е трябвало 
да се срещне с -народния ге
рой Славко Шландер. Хваната 
о при това в една къща. При 
себе си има важен

лич от Любляна беше жесто
ко изтезавана на 26 януари 
1943 година. След това написа 
писмо на своите близни:

„Снъпи мои, приемете много 
поздрави от мен. Обаждам ви, 
че преживявам тежки часове, 
но аз съм длъжна да издър
жа това за истината. Постоян
но понасям ударите. Изпадам 
в безсъзнание, но в тия мъки 
търпи само моото тяло.

Драга майно, желая да ви 
видя само още един път, за
щото вио ми бяхто единствена 
та нодожда с моята драга Мил 
«а. Съдбата о предопределила 
да умрем в мъки. По-добре е 
да умрам, отколкото да пад
не потно на моята част... По
здравявам воични, не забравяй 
то мо. Ваша преданна Малча”.

Дори и неприятелите остават 
изненадеми от твърдото реше
ние на жените, да умират, но 
нищо да не кажат на неприя
теля. Никои от тях, като Ми- 
ланиа Нлаич загива като вой
ник на позициите. То дават при 
мор на своите войници как тря 
бва да со гине за свободата. 
Милинка загива през януари 
1943 година като командир в 
момента, когато се опитва със 
своята част да влезе в непои- 
ятолените редици. Драгица Нон 
чар загива по най-иеобинновен 
начин. Усташите, не получили

разстрел пред германските ка 
ртечници героически 
,,Да живее комунистическата 

партия, да живее свободата, 
смърт на неприятеля! „Думите 
й идват лренъснати от дъл- 

на картечен относ. Райка 
Бакович от Загреб, верна на 
идеите -на Комунистическата 
партия, също така нищо не на- 
зва по време на разпита. Аген 
тите на полицията знаят, чо тя 
е запозната с много 
партизански връзки, -но тя ни
що не издава. Загива при най- 
страшни мъчения.

Героичното държение на же 
ните през НОБ може да се 
илюстрира с много примери. 
Жените, възпитани в редове
те «а Комунистическата пар
тия на Югославия, показаха 

морални качества. Анка 
мъчения

извика:

гиявисоки
Буторац след дълги 
от страна на усташите им от- 

„Може да ме убиете, 
усташни мръсници, -но с 
не искам да разговарям. „Това 
беше всичко което усташите 
чуха от нея преди да я раз
стрелят. Анета Андреевич от

говаря:
вас

явни и

Малча Боза
служи

партиен
материал, но неприятелят не 
успява дп се добере до него. 
Славна изяжда хартията, за 
да не арестуват нейните дру
гари. Партизаните се опитват 
да я освободят, но не успяват,Жените също изпитаха жесто иостта иа ианцлагерите
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ЛЮБОПИТНО

ИМА ЛИ РЕЦЕПТИ ЗА ЦЪЛГОЛЕШ
труд е необходим на всички 
и до дълбока старост.

Храната също така играе важ 
роля за дълголетието на 

човека. Науката е установила, 
че след 45-50 години намаля 

потребността на човек от 
храна. На възрастния 
са нужни по-малко 
Препоръчва со хората 
40 годишна възраст да намалят 
с 40 процента 
калоричност на храната. След 
50-та година

Възрастните хора често стра 
от недостиг на белтъчини.

причините за преждевременна 
старост, инвалидност и смърт. 
У старите хора се 
атеросклероза. Във вт/грешна- 
та обвивка на артериите, най- 
често на аортата, се наслоява 

Явява се хроми-

Наунато е изчислила, че
сродната продължителност на 
живото на човека във високо 
цивилизованите страни о огро 
■ничена на 70-80 години, 
«науката казва и друго: човек 
може да живее и 150 години. 
Учени със световна известност 
обещават на човечеството «про
дължителност на живота до
200 и 300 години.

Какво е нужно, за да се по 
стигне това?

За успешната борба с преж 
девроменното остаряване тряб 
ва да се знае кое е полезно 
и кое можо до продължи жи 
вота, но и кое лреди на здра 
вето. Човек за дълголотиото 
трябва да мисли на млади го
дини. Обикновено со мисли, 
че това е работа на стари хо
ра. Обаче през старостта ве
че е нъоно да се мисли за 
удължавано на живото.

Засега се счита, че боле
стите на сърцето стоят на ед
но от първите места между

развива на

Но в а човек 
калории, 

след
холестерин.

несъответствие между обечно
но кървообращението и 

потребността на 
мускули от кървосиабдяване.

Учените казват, че главният 
роцепт за дълголетие е на
чинът на живот. От него за
виси здравината и дълголетно 
стта на основата на живота.

Всеки дълголетния ще ка

ма денонощнатасърдечните

още толкова.

дат
В тяхното меню тряова да има 
70-90 грама белтъчини. Особе-И тока у шащо ттолс кой 

е шинул юотуя недслу мо
гъл йе >да ,сс чуди! и дзвари 
— у март месец «косаче. 
Самю нема скачащ да рот
на ю и муйе у очи да гьим 
иду и децата не отощс под 
сонЬу. Времето само за 
ососегье. И тека децата

Некой ка прочети загла 
вието на моюту дописку 
че каже сам шевиул, ама 
одма да му кажем, не е 
прав. А еве що сам турил 
текова заглавие.

Напрайили нащи задру 
гаре тгреди некой дън кои 
вервдцию и решшги да 
■вду да чисте ливадете.

— Време йе — гтредло 
жил некой — ливадете да 
се очисте оти иде пролет 
и требе да расте нова тра

но са нужни онези продукти, 
като мляко и извара, 
садържат аминокиселини, нео 
бходими на организма.

Значи за дълголетието тряб 
ва да се мисли от ранна мла 
дост, трудът да бъде съставна 
част от живота 
при това да се води сметка 
за прехраната през целия си 
живот.

които
жо, че трудът му е помогнал 
да запази бодростта и силите 

Без работа, без трениров 
ка вътрешните органи не мо
гат да се развиват нормално. 
А когато организъмът бездей 

функ-

си.

на човека и
ствува, всички негови 
ции — нъраообращението, диад задругуту и окосише 

очистите ливадуту. Сп 
мома км да даркаю до па 
подаигу тия дли — па чс 
«асс.

шанс, обмяна на веществата 
намаляват. Неработещите орга 
ни, например мускулите, 
маляват обема си и видимо 

ослабват. Затова физическият

(Според изследванията на 
специалист. А. В.

на-
С7.ветския
КОЛОСОВ)МАНЧАва.

Казано-дотоворено.
На ютре дън срето 1>и 

децата отоде с пребуле и 
виж да чисте ливадете. 
Баш дойдоше при мене у 
„Стърняк’’ дека и я имам 
дива ду.

— Деца, питам })и я — 
:куде сте пошли?

— У „Стърняк” смо опре 
делени да чистимо лива
дете? — одговори ми йед- 
но момче.

Я се понасмея, отидо 
напред и чекам 1>и да дой 
ду та да си виде резилат. 
Ка егигоше до ливадуту 
стануше и гледаю ко тре- 
анути.

— Кво &ре деца, кво се 
дзвери? —• питам Е>и я.

Оки стою и занемели 
гледаю и незнаю кво да 
ми одговоре. Ка после мал 
ко йедън щом им йе од 
рукрводството каже:

—• Бре, па тая ливада 
не йе косена?

—• Бре деца, кажем 
им я. — Колко пути ка- 
зуйем од лапи лете, не 
сте окооюш не само туя 
ливаду у ..Стърняк”, но не 
йе окосена ливадата у 

. „Мечин дол”, у „Равни
ще” и на друга места.

Тегая нинят руководи- 
тел рече:

— Айде бързо да оста- 
йимо гребул>ете и да узне 
мо косете да окоезимо ли 
вадете, нема що да губи- 
мо това сенце.
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ОТКРИТА УНИКАЛНА ГИГАНТ 
СКА КОСТЕНУРКА

Изследователи от станцията 
„Чарлз Дарвин” на Галапаго- 
ските острови са отнрили един 
екземпляр на гигантска мяжка 
сега се считаше за изчезнал. 
Това съобщение е направено 
в Центъра на международна
та организация за защита на 
дивите животни. Сега изследо 
вателите се мъчат да открият 
на остров Пинта (там, където 
е намерен мъжкия екземпляр) 
и женена костенурка от същия 
вид, за да могат да осигурят 
потомство и да запазят този 
вид. Но най-добре би било 
женската да бъде над петдесет 
гоидни, тъй нато гигантските 
гостенурки живеят „брачен жи 
вот” след тази възраст. 
Галапагосните 
веят единадесет вида гигант
ски коотенурки. Благодарение 
на научните работници десет 
вида от тях вече са спасени 
•от изчезване, а ако се отнрие 
подходящ женски екземпляр, 
може да се спаси и едина 
десетият.

Чарлз Дарвин твърдо е вяр 
вал, че гигантските костенурки 
на остров Галапагос са живо 
доказателство на неговата тео 
рия за еволюцията на видове

Скоро пишещите маши
ни щ\е изпълнят сто години, а 
принципът на работи с тях си 
остава един и същ. На смяна 
обаче идват нови устройства. 
В Германската демократична 
републина например е създа 
дено мозаично печатно устро 
йство. Даже електрическата 
пишеща машина се „задъхва” 
при скорост 15-20 знака в се 
кунда, а мозаичното устрой
ство работи със скорост 100 
знака. Основната му част е 
глава с 35 игли. Получавайки 
команда от електронния гене 
ратор на знаците, иглите се 
вдигат с помощта на електро 
магнити, като образуват разни 
буквени комбинации. Шрифът 
не е непрекъснат, а съставен 
от отделни точки, но се чете 
леко. Новото устройство може 
да се включи към ЕИМ.
★ Пчелите имат не малко 

врагове. Враговете им не се 
плашат нито от ухапването, 
нито от отровата на една от
делна пчела. Но на знак за 
помощ пристигат рой пчели и 
победеният враг трябва да се 
спасява.

Югославски биолози, откри 
ли, че ожилвайки, пчелата 
вкрава в тялото на врага не 
само пчелна отрова, но и осо 
бено вещество, напомнящо по 
миризма на бананово масло. 
То изпълнява ролята на сигна 
лизатор, който е способен в 
течение на 10 км да предупре 
ди останалите пчели за опасно 
отта.

1 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в часа 
§Белград 
ЦНиш

10,00 и 14.15Ц 
6,30, 10.50. 13.00, 13,30,| 

14,00, 17,20, 18,20 и 21.00Г 
14,10 ]
11,30 |

7,00, 14,30, 15,25]

6,45 и 14.40 Белград 
5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 

14,40, 16,30 и 18,30
Крагуевац
Скопие

ЦКрагуевац 
= Скопие

5,00
7,00

6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
13,30

ЕЛесновац 
ЦЗайчар 
ЦКняжевац 
ЕЗвонска баня 
Цвелина Бонинце 
| 7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00
Еоабушница 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 

= Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор 
=Б. паланка на всеки час 

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

от 5,00 до 22,00

Зайчар 4,30
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,= 

13,00. 15.30 и 15.50 =На 5,00, 5,45, 6,00= 
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,005 

16,00, 17,00. 17,25, 18,45 
Д. Криводол 
Дойкинци

острови жи- =
IД. Криводол 

Дойкинци 
_Т. Одоровци 
=Велика Лукання

4,30 I4.30
6,00 и 12,00= 
6,00 и 16,30= 

6,30, 12,45, 17,00 18,45§ 
Б. паланка на всеки час 

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

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

13,55, 15,00, 17,00, 21,00, 22,50=
!Л. СЙЛП .4 1П Р АП 7 РП 9^0 =

I
§

ЕТемсна 4,30. 6,05, 8,00 12,00 Темсна 
14,10, 16,00, 20,10, 22,10

ВеЛ 9|0°11,00, ,2$; 14°УЛ5 
— п 15,00, 17,00, 19,00, 21,10, 22,10 19,40 21 00 22 50

Държина 4,40. 6,05, 12.20 Държина
14,10, 18,30, 22,10

те.

Хумор 5,10, 6.30, 13,00 = 
14,35. 19,00 22,35 1Йеловица★ 5,00, 12,00 Йеловица 

_Суково 4,30, 605, 12,30, 14,40, Суково 
= Петровац 4,30, 14,10

Йовановац
12,30, 14,10, 19,00

7,00, 16,00= 
5,10, 7,00, 13,15, 15,0о| 

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

— Вчера в киното осветле
нието угасна за десет минути. 

— Имаше ли паника?
— Да, само че когато лам

пите изведнъж пан светнаха.

Петровац
4,30, 6,05 М. Йовановац

«3,10, 14,50 20,00

............ ............... 1I
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