
ШШ8о БОСИЛЕГРАД

НА 30 МАРТ — ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК
На проведеното през мина

лата седмица заседание на 
Общинския комитет на СК в 
Босилеград се направиха под
готовки за заседание на Об
щинската конференция на Съю 
за на комунистите, което е на
срочено за 30 март.

В рамките на подготовките 
се обсъдиха няколко актуални 
въпроси, отнасящи 
всичко върху 
идейно-политическо и органи
зационно оспособяване на Съю 
за на комунистите и развитие
то на самоуправителните от
ношения в комуната.

Въз основа на предварител
но изготвен анализ, членовете 
на Комитета обсъдиха начина, 
на който се разпределя дохо
да и личните доходи в трудо
вите организации в комуната.

Върху всички тези въпроси 
окончателна дума ще каже Об
щинската конференция на СК.

КА I А н А ропмост е се преди 
по-нататъшнотоса»р югослдвия •
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ЮГОСЛАВСНО
ФИНЛАНДСКИ ОТНОШЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ УРХО КЕКОНЕН ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ЩЕ ПОСЕТИ ФИНЛАНДИЯ та на СФРЮ Йосип Броз Тито 

да посети Финландия. Покана 
та е приета с удоволствие.

(2 стр.)"=■ "—.'анен от 21 до 25 март т.г. бе на неофициално 
ско посещение в Югославия.

По време на посещението президентът Кеконен
сИбнГвШиесшВит °°На И ХеР4еговина където има сре1'>“
с нан-висшите представители на тая република.

Президентът на Финландия 
Урхо Кеконен покани президен

приятел

1пре-

27 март 1941Президентите Тито и Кеко- 
станция Ко- 

привница, край Бугойно, из
вършиха широка обмяна на гле 
дищата по най-актуалните въ
проси на международната об
становка и за по-нататъшното 
задълбочаване на югославско- 
финландското 
сътрудничество. В разговори
те, които преминаха в сърдеч 
на и приятелска атмосфера 
която характеризираше и вси 
чки досегашни срещи между 
двата президента 
славска страна участвуваха под 
председателят на Президиума 
на СФРЮ Петър Стамболич, 
председателят на Президиума 
на СР Босна и Херцеговина 
Ратно Дугонич, председателят 
на ЦК на СК на Боен,а и Хер 
цеговина Бранно Микулич, 
председателят на републикан
ския изпълнителен съвет Ми- 
ланко Реновица, нашият посла
ник във Финландия Сава Обра- 
дович и др.

От страна на Финландия в 
разговорите взеха участие 
посланикът на тази страна в 
Югославия Ристо Хинаринен 
началникът на дирекцията във 
финланденото 
на външните работи Арво Рит 
конен и секретарят на фин
ландското посолство Хеики 
Ханинаинен.

Двамата президенти обстой 
но обсъдиха сегашните 
ния в Европа и изтъкнаха необ 
ходимостта

нен в почивната отноше

от неотсрочното 
приключване на подготовките 
за заключителния етап на Кон 
ференцията за европейско 
сътрудничество и сигурност, 
което изисква удвоени усилия 
от всички страни

билатерално
участни

чки. Те считат, че съществуват 
всички реални условия заклю 
чителна фаза на тази конфе
ренция в Хелзинки да се съ
стои през средата на настоя 
щата година на най-високо 
равнище. При това те изказа 
ха своето убеждение, че Кон 
ференция за европейска си
гурност и сътрудничество пред 
ставлява значителна крачка 
към непосредствено, широко и 
равноправно сътрудничество 
между европейските страни, 
както и преодоляване на съще 
ствуващите блокови поделби 
и бариери, които спират сътру 
дничеството. По този начин

от юго

ще се създадат по-благоприя 
тни условия и за миролюбиво 
решаване на други крупни меж 
дународни проблеми, в които 
е съдържан 
интерес на всички народи и 
на цялата международна общ 
ност.

министерство действителният

историята на югославската революция има
♦много светли дати. Фашизмът в Югославия претърпя 

поражение на Сутйеска и Неретва, при Дървар и в 
окончателните боеве за освобождението на страната. 
Но 27 март 1941 година ще остане като пръв револю
ционен пробив на стария политически режим, кога- 
то народите на Югославия, предвождани от Комунисти
ческата партия и другаря Тито, първи. в Европа казаха 
на Хитлер: Не! Повод за избухване на вулкана беше 
вестта за приобщаване *на Югославия към силите на Оста. 
Това предизвика револт при всички свободолюбиви

БОСИЛЕГРАД ПОЛУЧИ ПЪРВИЯ ПРОМИШЛЕН ОБЕКТ
пулярно казват, че е първата 
босилегродсна „фабрика".

Изхождайки от досегашния 
начин, но който о доста нера
ционално ползван дървесинния 
материал на богатите буноЕМ и 
борови гори, трудовият колек
тив на горското предприятие 
реши да създаде специализи
ран дървообработвателои цех. 
Това е единственият изход да 
се спре масовото изсичано ма 
горите, преди всичко за желе
зопътни траоорои и дърво за 
отопление

ПЪЛЕН РАЗМАХ НА ДЪРВО- 

ОБРАБОТВАТЕЛНИЯ ЦЕХ
хора и патриоти на страната, които като един застана
ха зад лозунга „По-добре гроб, отнолкото роб" и успя
ха да свалят правителството на Цветкович и Мачек.

Изминаха повече от три десетилетия 
славна дата. Югославската революция завоюва 
пободи в своето социалистическо строителство. Но 
колкото повече изминава време от този исторически 
ден, толкова той получава по-голямо значение за мо
билизиране на масите в борбата за свобода и соци
ализъм.

,---
60 работници и две смени, годишно ще 

преработват 3 хиляди кубически метра Д'Фио- 
Това ще създаде значителна акумулация, не
обходима за по-нататъшно разширяване про
изводството на цеха. ___ _______

от тази
НОВИ

Босилеград. Това е 
обект в

приятие в 
първият промишлен

Преди нянолно дни е пуснат 
в производство дървообработ- 
вателния цех на горското пред

27 март показа, че. Югославската комунистическа 
партия никога не е била изолирана от масите. „Ние, 
комунистите, считаме че и в интерес 
на мира, в интерес на единството на всички югослав
ски народи, в интерес на запазване на свободата и 
независимостта на народите на Югославия сегашното 
правителство
шинстпо от народа, който години наред се бори за:

★ споразумение за взаимна помощ със Съвет
ския съюз;

★ премахване на всични допълнителни закони н 
даване на народите на Югославия демократически и 
национални права и свободи;

★ пълна амнистия на всични политически и военни 
згтнорници и ззвьрщане от френските лагери на гепои- 
чнито синове на нашите народи — испанските добро
волци. .."

общината, за когото всички по
за запазване

веднага да изпълни исковете на бол-

!
Топа Пяха исканията на ЮКП по време на 27 март 

1М1 година, иоито залегнаха а историческото Вгзпа- 
нив на ЦН на 10НП от 30 март 1941 година.

Б. Н. ♦



конМЕЖДУОБЩИНСКАТА
СК В НИШ

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ФЕРЕИЦИЯ НАПРЕЗИДЕНТЪТ УРХО КЕКОНЕН ПОСЕТИ

ЮГОСЛАВИЯ БРОДЪТ - НЕПОБЕДИМА ОТБРАНА
На заседанието сиеци- 

гшимание бе посве-РАЗГЛЕДАНИ ЛКТУА- 
ЛНИТЕ ЗАДАЧИ ИА СК 
В УКРЕПВАНЕТО НА 
ВСЕНАРОДНАТА ОТБРА

алпо
тено па резултатите, ко- 

важиа областНоистантирайки със зодовол 
забележителна степен не 

или близни станови-
стройството на международни 
то икономически отношения в 
духа на решенията на Общо
то събрание на ООН, пред
ставляват императив на наше
то време и условия за по-ната 
тъшен просперитет на всични 
страни.
ПО-НАТАТЪШЕН ВЪЗХОД НА 
БИЛАТЕРАЛНОТО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО

Президентите Тито и Немонон 
размениха гледища и по дру 
ги важни проблеми на г

ито в тази(От 1 стд.) ство местнитеса постигнали 
общности. Местните об
щности все повече стават 
същински ялра па подго
товки по всенародната 
отбрана и обществена са 
мозащита и сигурност. 
Но много работи оста
ват да се уредят, 
още има препятствия и 
дилеми, във всички мест
ни общности не са наме- 

най-подходящите

сходност
на необвързана Югославия 

Финландия по 
бяха

ИЛсъвместното съобщение 
за разговорите, водени между 
президентите на СФРЮ Мо- 
сип Броз Тито и на Републи 

Финландия Урхо Кеконен 
между другото се назва:

Двамата президенти смятат, 
че интересите на международ 
ното сътрудничество 
предприемане

и енергични мероприятия 
областта на разоръжаването. 

Те при това изтъкват, че про
дължаването на надпреварата 
във въоръжаването, специал
но в

В ща
Между общи не ката 

ферепция па Съюза 
комунистите в Ниш на 
разширеното 
ние, състояло се па 25 

обсъди дейност 
задачите на Съюза

кони неутрална 
всични въпроси, 
разгледани в разговорите, два- 

президенти изразиха сво 
ето дълбоко убеждение, чо и 
тази тяхна среща представлява 
мощен принос на традиционно 
то югославско-финландско прия 
телство, проникнато с взаимно 
разбирателство и уважение. 
То отделно изтъкнаха иеобхо

които и а
ка мата см зассда-

март т.г. 
та и
ма комунистите в у креп- 

па концепцията 
всенародната отбра

на, обществената сигур
ност и самозащита.

изиенват 
на последовате Все

дни
в меж- ваието

па
репи
решения, които ще отго
варят ма съответните спе 
цифични условия 
ка от тях.

областта на ядреното оръ 
представлява растяща 

мир. 
с общото

жие,
опасност за световния 
което е в разрез 
тежнение към сигурност в све 
та и създаване на условия за 
безпрепятствено развитие и 
просперитет на всички страни. 
Във връзка с това те разгледа 
ха и възможния принос на 
безатомните зони към намаля 

на напрежението в меж 
отношения. Стана

На заседанието бе из
тъкнато, че в практичес
кия живот все 
побеждава схващането, 
че организираният народ 
е най-здравата и пссъ- 
крушпма отбрана срещу 
всеки евентуален агре
сор. Това същевременно 
изисква дейност на все
ки комунист, па всички 
организации и форуми 
па Съюза па комунисти
те енергично да се зас
тъпват и борят за идей
но-политически здрав н 
па социализма предан чо 
век. Съюзът на комунис
тите се е ангажирал те
зи задачи да се претворя 
ват в дело. Постигнати 
са завидни резултати, но 
предстои още работа вър 
ху всестранното, непо
средствено и творческо 
изграждане на система
та на всенародната 
брана.

па вся
по-ярко

На конференцията бя
ха определени бъдещите 
непосредствени 
на членовете, организа
циите и ръководствата 
па Съюза на комунисти
те в Нишки регион в по
нататъшното укрепване 
и осъществяване па кон
цепцията на всенародна
та отбрана.

задачи

ване
дународните 
дума и за финландската идея 
за създаване на безатомна зо- 

региона на нордийските 
странана в

Югославскатастрани, 
подкрепи тази идея.

Разглеждайки актуалните тен 
денции в международните от 
ношения, двамата президенти 
особено изтъкнаха, че полита 

намаляване на напре 
и сътрудничество

желаните резул 
като плод на 

и ангажирането на 
неза-

Тито и КеноненПриятелски разговор: президентите Нов посланик на 
СФРЮ в България

ката на мо димостта от по-чести югослав 
ско-финландсни диалози на най 
високо и други равнища, изхож 
дайни при това от възможно 
стите, които двете страни — 
бидейки че са извън съществу 
ващите
съюзи - имат_в сътрудничество 
с други страни да допринасят 
за изграждане на 
по-широко международно сътру 
дничество върху демократични 
основи.

жението 
же да донесе 
тати единствено

дународните отношения, меж 
ду които за кризата на Близ 
кия изток и във връзка с Ки
пър, за обстановката в Юго
източна Азия, както и за про 
гресивните промени в отделни 
региони и страни.

Особено внимание е посве
тено на дейностите на необвър 
заните страни и тяхната роля 
в изграждането на по-добри 
и по-правдиви отношения 
света, както и необходимостта 
ООН постоянно да засилва 
своята роля.

Двамата президенти изтък
наха значението за по-нататъш 
ния възход на билатералното 
сътрудничество между двете 
страни, включвайки и интензи 
виране на икономическите от
ношения върху съвременни и 
дългосрочни основи. По тези 
въпроси техните сътрудници 
същевременно водиха отделни 
разговори.

усилията
най-широк кръг страни, 
висимо от тяхната големина, 

система. Историческа 
- детанта не се огра 

само върху отстранява 
опасността от стълкно- 
но предполага и демо-

С указ на президента на Ре 
публиката за извънреден и 
упълномощен посланин на СФР 
Югославия в НР България е 
наименован Радован Урошев, 
началник в Управлението на 
Съюзния сенретариат за външ 
ни работи.

мощ или 
та роля на 
ничава 
не на 
вяване,
нратизация на международните 
отношения.

Двама президенти разгле 
даха и актуални въпроси от 

икономиче-

военно-политически

възможно

в от-

международните
отношения и изтъкнаха нео 

бходимостта от по-широко ан 
на международната

КОМИТЕТИ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНИ ДАТИски

гажиране 
общност, а особено на проми 
шлено развитите страни,с цел 
за по-ускорен 
предък в развиващите се стра 
ни. Всякакво запазване, а о- 
собено
яза между развитите и разви 
ващите се страни, носи в себе 

постоянно

стопански на-

продълбочаване на

отси опасности 
стълкновяване, чиито последи 
ци засягат широк кръг стра
ни. Те потвърдиха своята уве 
реност, че конкретната и ефи 
касна помощ на развиващите 
се страни и изменения в у-

ПОЛУВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ЗА 
КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИ
ЦИ

ОТ СЕПТЕМВРИ В НИШ
Правят се подготовки от на

чалото на учебната 1975/76 го
дина в Ниш да се открие по- 
лувисше училище за нвалифи 
цирани работници. Откриване
то на това учебно заведение 
налага стопанското 
на региона. Училището би има 
ло следните отдели: за мета
ли, електричество, 
ство, търговия, съобщения и 
връзки, както и отдел за пре 
подаватели в средните учили 
ща.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Ивлиза всеки петък 
Урежда редакционна 

нолегия
Дирентор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редактор 

СТОЯН СТАНКОВ 
Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: дирентор — 
46-454, Редакция 46-845 

администрация 46-343 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
динара

Тенуща сметка 
62500-603-9529 

СДК — Ниш
Печатница „Вуи Каре- 
Ажич", Ст. Паунович 

Мо Т2 — Н и ш

развитие

строител-

В училището ще се 
готвят кадри, най-необходими 
на стопанството. Едно от ус
ловията за записване е нанди 
датите да имат най-малко две 
години трудов стаж, да имат 
след школуването об 
работно място. В отдела за

под

Боици от Димитровградско

Бе избран и комитет за че- 
ствуване на 15 май — Денят 
на победата над фашизма. На-

ЗЛАТНПКМцИТеТа е СъРбислаз ЗЛАТКОВИЧ, председател на
Общинския отбор на Съюза на 
бойците.

Изпълнителният отбор на 
Общинската конференция на 
ССРН в Димитровград оформи 
комитет от 11 членове за чес- 
твуване на ъридесетгодишнина 
та от победата над фашизма. 
За председател на комитета е 
избран Димитър МАНОВ,

организацията на 
сдружения труд „Тигър".

Бе заключено всички търже 
ства да бъдат под знака на този 
юбилей. А целта 
е да координира акциите.

езпечено 6 'избРан Венко ДИМИТ
РОВ, секретар на Общинсния 
комитет на Съюза 
стите.

Комитетът 
се предложи на

преподаватели в средните учи 
лища могат да конкурират уче 
ници със завършено средно 
образование без трудов стаж.

Най-голямо внимание в обу
чението ще се обърне на прак 
тическата работа в производ 
отвото. След

на комуни-

също заключи да 
комисията за 

отличия при Общинската енуп- 
щина по повод тридесетгодиш
ен и-ната от Първия 

омунистическата партия на 
^ ьроия на някои лица от Димит
ровградска община 
Аат отличия.

И Общинският комитет на 
слюза на комунистите избоа 
комитет за чествуване на три 
десетгодишнината от учредява 
нето на Първия конгреснаНо 
муниотичеоката партия в Сър
бия. За председател на н

ИКО
НОМИСТ в

конгрес назавършването 
на училището слушателите са 
длъжни да работят като ква
лифицирани работници. на комитета

да се да-
коми-

А. Д.
СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО * 28 МАРТ 1975



БОСИЛЕГРАД ПОЛУЧИ П>РВИЯ ПРОМИШЛЕН ОБЕКТ

Пълен размах на дърво 

обработвателния цехМЕЖДУ ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЗА ПЛАНОВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА (От 1 стр.)
Решението на трудовия ко

лектив за изграждане на такъв 
цех се реализира миналата го
дина. За «ратък орок в прост- 
раната тополова гора край ре
ка Драговищица, са построе
ни обектите на новия цех. За 
целта са изразходвани 1,5 ми
лиона динара, от които 400 
хиляди динара осигури Репуб
ликанският фонд за развитие 
на изостаналите краища.

— Още с пробното производ 
ство започнахме да преработва
ме дърво в детайли, необходи 
ми на мебелните фабрики. Се
га всичко върви нормално и 
успешно. Нашата продукция е 
фантически предварително про 
дадена на няколко мебелни 
фабрики в Македония и Сър- 
бря — казва Тодор СТОЙКОВ, 
ръководител на новия цех.

— Особено сме доволни от 
условията, за работа —- казват 
работници, изпълняващи с го
лям елан и воля производстве
ните си задължения.във в1а™,бЩ1ШСКата регионална общност 

във Браня ще изготви програма за лългшттч
^ГГ“ Р“"™ поотделно
ЙГ. К“ - «■« ™.вд-

значи, че са създадени воични 
условия за експлоатация на 
фосфатите — изтъкна в раз
говорите Драголюб МИТИЧ,

Договорено е всички компе
тентни от региона да се зас
тъпят за ускорено откриване 
на тази мина.

— За експлоатация на олов
но-цинковите залежи в Карама- 
ница особен интерес проявява 
минният комбинат „Трепна”— 
каза Люба МИНИЧ. Обаче той 
поясни, че минните изследва
ния, за които в идущите годи
ни ще се изразходват още Ю0 
милиона динара, тук още не са 
завършени. За ускоряване на 
подготовките за откриване на 
мината със сооствени флотаци 
онни обекти, необходимо е да 
се построи път и електропро
вод от ьосилеград до Карама- 
ница, в дължина от оноло 20 
километра.

договорено е по тези въпро
си да се разговаря с управле
нието на ,,1репча ’, която фи
нансово да помогне изграж
дането на тези обекти, необ
ходими за откриването на ми
на в Караманица.

В разговорите също се об
съдиха конкретните възмож
ности за непосредствено сто
панско сътрудничество между 
оощините ьосилеград и Враня.
и Е»\лЛсо11с4 Пи д ьриоООраиО I ии- 
1елпспи ПроплишлеНОСТ Вече е 
>о!сповено съТрудничес!во ме 
Л-1ДУ юрСною предприятие е
оооиле1рад и ГОрсноIо оюпан- 
опзи вьв ьраня. предложено е 
в 1ази ОолсТо 1 да се осьщеогви 
сЬ|р/дничес1ио и с меоелната 
фаорина „оимло". Също така 
|ряова да се проучат възмож
ностите памуковия номоинат и 
ооувната фаорина „ьощана ", 
да открият свои промишлени 
цехове в ьосилеград.

в разискванията ояха посо
чени и още редица други въз-

НОВИ ПЕРСПЕНТИВИ

— Да имаме в момента още 
няколко машини \л сушилня, би
хме могли веднага да произ
веждаме готови стоки. Вярва, 
че това не е далечна перспе
ктива — изтъкна Стойков.

Възможностите за разширя
ване на производството са на
лице. Те наскоро ще станат 
действителност, когато се осъ
ществи трайно сътрудничество 
на цеха с някоя меоелна фа
брика.

— Вече имаме конкретни 
договори с мебелната фабри
ка „Симпо" във Враня, с коя
то планираме съвместно про
изводство на някои мебелни 
детайли, а след това и на фина 
лна продукция, юва ще ни 
помогне да увеличим производ 
ството и да приемем на раоо!а 
още раоотници, което е ог 
голямо значение за ьосилеград 
ска община.

същи 1е*ка голямо значение 
има *1 пиолб ооедушлоале ка 
стопанските, организации в ко
муната, според което кьм на
шия цех тряоаа да се присъе
дини дьрьоделсния цех на ко- 
ьпуналпою предприяте 
луга . и с това начинание се 
отриват нови възможности в 
дървооораоотвагелнага проми
шленост — изтъкна отоиков.

изхождайки и от разположи 
мага. суровинна оаза, перспек
тивите на новия цех са много 
доори. I орското предприятие 
в оосилеград разпола1а с з хи
ляди хектара сооствени гору]. 
от ноито годишно магат да се 
ползват ь хиляди «уоичесни 
метра дървесинен материал, 
ит 13 хиляди хектара частни 
гори годишно за раоота на 
новия цех ще се ползват по з 
хиляди кубически метра мате
риал.

— За целта имаме изготвен 
проект, който предвижда не 
само експлоатация, но и с>зда 
ване ка нови гори. 1ова меро
приятие е особено важно за 
горското стопанство в комуна
та — изтъкна Стойков.

През миналата седмица е Бо 
силеград се водиха обстойно 
разговори за инономичесното 
и общественото 
во между общините в между- 
общинската регионална общ
ност Враня. Също така се об
съдиха възможностите 
посредствено

В изказванията присъствува- 
щите се застъпиха за конкрет
но сътрудничество, юва преди 
всичко се отнася до използьа 
нето на

сътрудничест-
минералните суровини 

в региона, развитието на живо 
тновъдството и 
на промишлени обекти с помо
щта на по-големите стопански 
организации във Враня.

откриването
за не- 

сътрудничество 
между Вранска и Босилеград- 
сна общини.

ТРОЙНА ПОЛЗА ОТ 
АтивизирАпь на 
ФОСФАГИИ; В ЛисИНА

В разговорите участву 
ваха Благое ТРАЙКОВИЧ,т, пред
седател на Междуобщинската 
регионална общност във Враня 
Сима ЙОВАНОВИЧ,
ЦК «а СКС и

И ЧАСТНИТЕ ДЪРВОДЕЛЦИ
МИНАВАТ НА БАРОТА В
НОВИЯ ЦЕХ
Засега в дървообработвател 

ния цех работят 30 работници, 
но до първи април тази година 
ще бъдат още толкова. Тези 
дни ще се приемат ма работа 
повече от десет работници.

За отбелязване е, че за по
стъпване на работа в тоя цех 
съществува особено голям ин 
терес всред всички дърводел
ци в номуната. Дърводелци, ко 
ито досега са имали частни ра 
ботилници в Босилеград са 
минали на работа в тоя цех.

Между другото тук най-мно
го привличат добрите условия 
за работа. Произвежда се с 
най-съвременни дървообработ 
ващи машини, които изискват 
незначителни физически мапре 
жения. Също така, тук се по
лагат грижи за създаване и на 
други облекчения на раоотни- 
ците. Построен е и съвремен
но оборуден работнически стол, 
нойто ще започне да раооти 
след една седмица, също са 
построени и къпални за работ 
ниците.

| ук също така привличат и 
личните доходи, които са сра
внително добри. Например не
квалифициран работник на ме
сеца изнарва 2100, квалифици 
ран — 2500, а висококвалифи
циран до 2700 динара.

Съгласно перспективата за 
ускорено стопанско развитие 
на минното дело, в Босилеград 
ска община се изтъкна, че ин
терес .от това намира бранени 
регион и цялото оощество. За- 
щото ползването на сооствени 
те суровини е ^първостепенна 
задача в страна1 а. По-специал 
но, насае се до активизиране 
на фосфатите в Лисина — 
единственото проучено находи 
ще в Южна Европа.

— С откриването на мината 
в Лисина се премахва внасяне 
то на фосфатите, за които на
шата страна годишно заплаща 
над 2,5 милиарди динара. Съще 
временно със собствени суро
вини се създават условия за 
развитие на земеделието и 
инономически се развива це
лия регион. Само с една трета 
от средствата, които годишно 
се дават за внасяне на суро
ви фосфати, би могла да се 
открие мината в Лисина. Това

член на 
секретар на Ме- 

ждуобщинената партийна кон
ференция във Враня, Драго
люб МИТИЧ, председател на 
Общинската скупщина във 
Враня, Риста МЛАДЕНОВИЧ, 
секретар на Общинския коми
тет на СН във Враня и Люба 
МИНИЧ,
„Благодат”, а от Босилеград- 
ска община ръководството на 
Общинската скупщина и на 
обществено-политическите ор
ганизации.

директор на мина

— С формирането на Меж
дуобщинската регионална об
щност, в която се намира и 
Босилеградска община, са съз 
дадени всички предусловия за 
всестранно икономическо и 
обществено сътрудничество в 
целия регион — изтъкна в на
чалото на разговорите инж. 
Драган МИЦОВ, председател 
на ОС в Босилеград.

АНТУАЛНО
можности за сътрудничество.

Заключено е на предстоящо
то заседание на Скупщината 
на Междуоощинската региони 
лна общност и на Междуоб- 
щинената партийна конферен
ция да се утвърдят облиците 
на сътрудничество между об
щините в региона.

ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ЗА МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ

В проектобюджета на Ьосилеградсна община за 
тази година е предложено на 37 местни оощности в 
номуната да се отделят 55 хиляда динара.

Гола са почти символични средства, с воито тряб
ва да осигури финансово решавано на прооломито в 
дейността на местните общности.

Миналата година общността са получили двойно 
средства и пан не са били достатъчни, дори и

В. В. В. Велинов

повече
за най-основните потреби.

Нужно е да се изтъкна, че бюджетът на Босило- 
градска общината винаги е бил ограничен, едвам с 
допълнителните средства, получени от Ронублинансната 
сиупщина, е осигурявана дейността на бюджетните 
орнани и служби.

Сега обаче, ногато според 
местните общности стават одна от основните плетки 
на нашата самоулравителна система, необходими са 
нови и качествени отношения нъм тих. Но грижите, 

предложения начин иа финансира- 
ионституциониото им преустройство, 

е единственият из-

ДИМИТРОВГРАД

Тазгодишният бюджет над 12 млн дин.новата Конституция,

Бюджетът ма Общинската телният съвет, нойто предложи 
скупщина и Димитровград ще разпределението му. Според 
възлезе тази година ма 12 ми предложението на Съвета за
лиона и 13/ хиляди динара, нуждите на органа на управле-
иоето е за оноло два милиона нието ще се отделят средство 
динара повече от сродствата от 3,5 милиона динара. За фи- 

мималогодишния бюд- ноисирамето на Общинсния 
съд ще се дадат 752 хиляди 
динара, а за Секретариата на 
вътрешните роботи нъм 3 мили 
она динара.

Средствата /предназначени 
за обществено-политическите 
организации възлизат -на 376 
хиляди динара. За студентски 
кредити и стипендии са -предай 
дени 135 хиляди динара, а за 
Титовин фонд за стипендира- 
но нв млади работници и рабо 
тничеекм деца шест хиляди ди 
нара.

За комунални дейности 
се отделят средства от 526

хиляди динара, а за социална 
помощ е предвидена сума от 
140 хиляди динара.

За отбелязване е, че сума
та предназначена за всички 
местни общности възлиза на 
само петдесет хиляди динара, 
ноето е по-мално и от -минало
годишната сума. Тези средства 
безспорно са минимални, по
неже се насае за 42 местни 
общности.

Проектобюджетът на община 
та ще бъде публично обсъден 
във всички местни общности, 
-и организации на сдружения 
труд в общината. Окончателно 
решение за тазгодишния бюд
жет ще вземе Общият събор 
на общината нъм края на този 
месец.

изказани поне чрез
не, не гарантират 
Разбира се, общинската иаса не 
точиин за финансиране на общностите, но остоаа да 
бъде един от главните. Вторият източиин е местното 
самоблагане, ноето ще рече самофинансирането, орга
низирано от населението.

Тоя проблем на финансирането има по-широки из- 
изтънваме го оамо от един аспент. В про-

на
жет.

Средствата, от иоито се фор 
мира бюджетът са собствоии 
доходи и допълнителни сред
ства. Собствените доходи се 
формират от различни общин
ски данъчни облагания, доходи 
на органа на управлението и 
други източници. Тези средст
ва възлизат на седом милиона 
и 156 хиляди динара, а остана 
лито са допълнителни средст
ва, ноито обезпечава Скупщи 
пата на СР Сърбия.

Тазгодишният бюджет на об
щината бо обсъден от изпълни

мерения, но
грамите на ловенето местни общности, доставени свое 
временно на Общинската скупщина, е набелязана осо
бено богата дейност, ноято тце се предприеме проз 
тази година. Между другото превзети са морни 
решавано иа бройни иомуналмо-битови пробломи: из
граждано иа пътища и на сгради за обществено-поли
тическа дейност, електрификация на солата и др.

I

Ето защо съвсем е очевидно — предложените 
средства са съвсем мвлни. Сигурно е, че в разисква
нията, иоито по въпроса за приемане на проектобюд
жета предстоят а местните общности, тон въпрос ще 
бъде отделно изтъкнат и преразгледан.

' .‘-а ,;*■ >В. В. що
- А. А-
\Т-'-.V

«ратство * а» март «7«
СТРАНИЦА *



25 ГОДИНИ В 

БЯЛА ПРЕСТИЛКА
ДНЕС ЛИТЕРАТУРНАБОСИЛЕГРАД

ВЕЧЕРПриключиха изборите в 

в първичните организации 

на Сиидииата

И тази година босилеград- 
сиата гимназия „Иван Караипа 
нов" достойно чествува патро
нния си празним 27 март, допя 
на мойто 1960 г. почина извест 
ният революционер и интерна
ционалист Иван Караиванов.

Вчера на белградсмито нови 
гробища в Алеята па величани 
те представители на гимназия
та положиха венец на грс 
на Иван Караиванов. В Боси
леград празникът бе ознамену
ван с редица културно-забавни 
и спортни манифестации.

Днес, но 28 март, в Босиле
град в чест на патронния праз 
кин на гимназията ще се със
тои литературна вечер, която 
съвместно организират трудо
вата общност на 
и реданцията но списанието 
.ДОост" на издателство „Брат
ство" в Ниш. На срещата ще 
бъдат износени опомони за 
лика на Иван Караиванов, а 
олод това ще четат свои про
изведения членове на литера
турната сенция при гимназията 
и писатели м поети от бългор- 

Харалампи

__ Трудолюбив и крайно вни
мателен е към всички лациен 
ти — казват за Лазаров в тру 
довия колектив 
дом.

Това е безспорно и най-важ
ното, по което всички пациен
ти го помнят. И нерядко се 
разпитват за него, ногато тук 
идват на лекуване.

— Болният е твърде чувстви 
личност. Него не леку- 

само лекарствата, но и 
успокоителната дума, 
нието. Това ще рече — цяло
стната здравна услуга — казва 
Лазаров, помогнал на стотици 
болни да надделеят кризата и 
по-бързо да напуснат болнич
ния нреват.

Грижите, с които той се от
нася към пациентите не са са
мо професионални, но преди 
всичко дълбоко човечни. Каз
ват, че седмично непрекъсна
то бди по три денонощия. Ко- 
гато со пресметне излиза, че 
цели десет години непреиъсна 
то е бил в Здравния дом!

В босилеградсмия Здравен 
дом трудно можо да се срещ
не пациент, който лично да не 
познава 45-годишния болничар 
Нонно ЛАЗАРОВ, от соло Ри- 
качево.

Двадесет и пет години 
работи тук. През това време 
мнозина лекари, медицински 
техници и болничари са дошли, 
поработили и ои отишли от то
ва единствено здравно ведом
ство в Босилеград. Но Лазаров

на Здравния

В 24 първични организации 
на Съюза на синдикатите в 
Босилоградена община принлю 
чиха изборите за нови ръновод 
ства на организациите и за де
легати на Общинсната скупщи
на на виндикатите..

На отчетно-изборните събра 
ния между другото са обсъде
ни едногодишните резултати 
на първичните организации и 
определени нови задачи за ра 
бота. Доста подробно се рази
сква по личната отговорност, 
дисциплината и активното от
ношение на всеки работник 
към професионалните задачи а 
трудовите организации. В сто
панските организации се пов
дигна въпроса за организира
ни и всестранни икономии във 
всички области и по-рационал
но ползване на средствата.

На отчетно-изборното събра
ние в земеделсната коопера
ция в Босилеград бе дадена

пълна подкрепа на досегашни
те подготовки за обединявано 
на стопаноните организации в 
комуната. От тази 
акция се очаква по-голяма ма
териална сигурност па работ
ниците, откриване на нови ра
ботни места и създаване 
условия за перспективно сто- 
панено развитие на комуната.

В основното училище в Гор 
на Лисина, членовете на първи 
чната организация на синдика
тите предложиха всички при
служници в основните и подве 
домствените училища в кому
ната да получат статут на ра
ботници в редовно трудово от
ношение.

той
стопанска

тел на
ватна внима-

гимназията

На проведените събрания 
бяха изтъкнати кандидатурите 
за ново ръководство на Син
дикална общикока скупщина, 
която ще бъде учредена до 
30 април тази година.

оката народност 
Иванов, Стойно Янков, Алек
сандър Дънков, Милка Христо
во, Стефан Николов, Миле При 
сойоки. Ст. Ст.

— Чувствувам се някак си
гурно, ногато облека престилка 
та и се озова край болния. Тол 
нова много съм свикнал с тази 
работа, че трудно се решавам 

ногато

В. В.

СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД
Ненио Лазаров да отсъствувзм дори, 

това ми е и необходимоДоговор за стопанско обединяване казва Лазаров.винаги е оставал и упорито от 
стоявал на трудовия си пост. Iми Общинсната енулщина ще 

изготви ооща програма за раз 
витие на цялата комуна.

На сесията се изтъкна, че 
тази задача произтича от нова 
та конституции и статута на 
оощината. асични организации 
на сдружения труд самостоя
телно донасят програми за ра
бота, но същите взаимно 
се съгласуват. 1акьв начин на 
планиране е основа на цялата 
ни система за плново развитие.

Изпълнителният съвет на 
по тези въпроси досега е пре
взел редица мероприятия. Фор 
мирано е координационно тя
ло, съставено от представите
ли «а Общинсната енупщ-ина и 
самоуправителните общности 
на интересите и от директори
те на организациите на сдруже 
ния труд.

На сесия се отчете, че дос
та бавно се реализират подго
товките за планирането. Досе
га цялостно е изготвена про
грама само за развитие на жи 
во-пновъдството в комуната. То 
ва говори за непоследователно 
изпълняване ма конституцион
ните задължения.

на дребно и да не изнупува 
железопътни траверси, но га- 
нъв начин се осъществява спе 
циализпрана стопанска дей
ност, лишема от конкуренция.

Забележките, изтъкнати досе 
га върху предложения начин 
на обединяването и създаване 
то на основни организации на 
сдружения труд, ще бъдат съг 
ласувани от комисията, органи 
зираща тази акция.

На сесията е занлючено до 
20 април да бъде изготвен про 
ект за обединяването на сто
панските организации, което 
ще се проведе към средата на 
юни.

През миналата седмица в Бо 
силеград се състоя сесия йа 
делегатите от Съвета на сдру 
жения труд на Общинската 
скупщина, ма която се опреде 
лиха предстоящите задачи за 
обединяване на стопанските 
организации в комуната. Също 
така се установиха и най-важ
ните задачи във връзка с кар- 
тносрочното и дългосрочно пла 
ниране на стопанското и обще 
ственото развитие «а комуна-

Така е с всички труженици, 
които обичат професията си и 
съзнателно я изпълняват. Ла
заров е именно от тези хора.

— Най-много съм щастлив, 
че нашето здравно заведение 
вече е в състояние да предло
жи качествени здравни услу
ги на населението в комуната. А 
ногато постъпих на работа вси

Две и половина десетилетия 
в бяла престилка сред дошли
те по неволя да възстановят 
нарушеното си здраве — из
гледат безкрайно дълги. Но не 
и на Лазаров, който е винаги 
с тях, край болничния креват.

— Трудолюбив и крайно вни 
мателен е нъм всички пациен 
ти — казват за Лазаров в тру
довия колентив на Здравния 
дом.

чко оенъдявахме — и с уреди, 
каза накрая Ла-

та.
и кадри 
заров.

Обединяването на търговско 
то предгтркятие „Слога , земе
делсната кооперация и кому
налното предприятие „Услуга ' 
са икономическа неооходй- 
мост. С оглед на значението ка 
тази акция, в реализирането 
й ще се включат всички ком
петентни, а преди всичко Об
щинсната енулщина и Изпълни 
телвия съвет — изтъкна се на 
оеоията.

Б изказванията на дирентори 
те ма обединяващите се сто
пански организации по тоя въ
прос се изтъкна, че трудовите 
колективи са са определили 
за тази акция, защото има ре
шаващо значение за перспек
тивното стопамсно развитие на 
комуната. Обаче, делегатите 
констатираха, че в досегашни 
те подготовки има доста муд
ност, за което са отговорни ръ 
новодствата на стопанските ор 
ганизации.

Трябва да се отбележи, че 
на сесията специално се изтък 
на значението от създавана 
на специализирана организа
ция иа сдружен труд за сел
скостопанска дейност, която 
ще работи в рамките на обе
динената организация. Лооред 
ством нея ще се организира 
производство на частното и 
общественото имущество, ко
оперираме и трайно сътрудни 
чество с частните земеделски 
производители.

Делегатите дадоха положите 
лна оценка на предложената 
съвместна инвестиционна по- 
литина, ноято ще обединява 
средствата чрез сдружаване 
на фондовете и ползване на 
кредити.

Един от мотивите за стопан- 
оното обединяване е премахва 
нето на досегашната ноннурен 
ция. Вече е постигнат договор 
с предприятието на горското 
стопанство в Босилеград да 
иаостааи търговията на едро и

В. В.

ПЛАНИРАНЕТО — ЗАДА
ЧА НА ВСИЧКИ ДИМИТРОВГРАД

По въпроса за 
развитие на комуната е занлю
чено до края на тоя месец вси 
чки трудови организации, са
моуправителните общности на 
интересите и останалите само 
управителни организации, да 
доставят на Общинсната скуп
щина програмите си за работа 
за тази година и дългосрочно
то ои развитие до 1980 годи
на. Въз основа на

плановото

Дейни
стрелчвски дружества

Неотдавна в Димитровград 
се състоя годишно отчетно съб 
рание на стрелческите друже
ства от града и селата Смилов 
ци, Попаново и Трънсни Одо- 
ровци. Донлад за миналогодиш 
ната работа и предстоящите 
задачи на организацията изне
се председателят на общинско 
то стрелчесно дружество Ми
хаил Иванов. За работата на 
дружествата в селата говориха 
председателите на същите.

Бе изтъкнато, че тази органи 
зация трябва да се омасови с

млади членове, планово и ор
ганизирано да развива дейно
стта си, която има извънредно 
значение в укрепване на дру
гарството и всенародната от
брана. В чест на 30-годишния 
юбилей от разгрома над фа
шизма, тази година ще бъдат 
организирани редица състеза
ния по спортна стрелба. В ра
йонните състезания по случай 
Деня на младостта ще се 
представят стрелците.

тези програ В. В.

Ще се увеличи броят на 

кръводарителите
Координационното тяло при 

Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград за органи
зиране на кръводарители, на
прави тел и, направи подготовки 
за популяризиране на тази ху
манна акция, с цел да се уве
личи броят на кръводарители-

Здравния дом, 
ни ще популяризират значени 
ето на тази хуманна акция.

В. В.

които чрез сназ

В. Марнов

ПИСМОте.

Според съществуващите въз 
можности, предложено 
трудовите организации и мест
ните общности до 15 април да 
се излъчат най-малко 190 нър- 
водарители. Републинанонмят 
център за транефузия на кръв 
ще се озове в общината към 
средата на май, ногато ще бъ
дат поканени всички кръвода
рители да изпълнят своя хума 
нен дълг.

БЛАГОДАРИМ НА ДРУГАРИТЕе от

Дълго време 
язва в

съм имал 
стомаха, а това 

не съм и знаял. Едно 
запно пръскане на язва
та можеше да ми струва 
живота.

Интервенцията на бър- 
Заключено е дотогава в син- зата помощ от Димитров 

град беше добра. Бях от
каран в болницата в Пи 
рот и два пъти опериран. 

В тави анция ще бъдат вияю- За това време 
чвни общвстввно-политичвсни- бях останал без 
т организации и яаиарита от смъртта беше

ма, въпреки успешната 
операция. За това 
нещастие бяха

Ангел Манов, Иван Таш
ков, Перча Пейчев, Йо- 
вица и Цетан Ценеви, Ни 
кола Андонов, Георги Пе 
трович, Никола Джуров, 
Петър Станчев, Ангел фу 
рнаджията, Иван и Си
меон Мадови, Богдан Ди 
митров и др.

моевне узнали 
много мои приятели, кои 
то дойдоха в Пирот и 
дадоха кръв. Затова сега 
когато се чувствувам до 
бре дължа голяма благо 
дарност на хирурга Н. 
Вуксанович в Пиротска- 
та болница, на болногле- 
дачите от хирургическо
то отделение и на

динаяните първични организа- 
ции и местните общности да 
се преброят кръводарителите.

ДУШАН МАДОВ, 
селскостопански 
производител 

Димитровград

напълно 
кръв и 

неминуе- другарите, които дадоха кръв:
СТРАНИЦА 4

братство * аа март «та



ДИМИТРОВГРАД

ЗАСЕДАНИЕ без 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основното,

на Скупщината 
неподготвено 

добро заключение.

■наНсов^ПХаНнТнаР1б^мТта0ТааМтааТз 33 Раб°Та и фи‘
делегати на Скупщината „I ? ® зи година. Освен 
и представители Га обществено юсл™610 
ви организации, председателите 
ставители на останалите 
Скупщината беше г 
частично осветлиха

щността с3аПЪнужниесоелсаЗГ°АИШНата пР°гР™а «а об-ьглЩйГздгг-УИг
ходи на работници. Но 
стници в разискванията 
«е може

поето може да се каже за 
на общността 
заседание не

ето заседани- 
за наука и култура 
може да се очаква

е: от

присъствуваха
итичеоките и трудо- 

на делегациите и пред 
самоуправителни общности 

малък, а изнесените 
въпроса.

на
мнения само

отношение 
средства и останали до- 

не се прие от болшинството уча-
и мненията бяха, че същият

те лохолиА ня^-°'Г°ЛЯМ 0Т °’3 на сто- И ..«станали- те доходи на стойност от 191
фиктивно число, понеже не е известно 
доходи. Сигурно това беше 
рат” 957 хиляди динара.
т„г °РНОВНОТО е' че е ПЪРВ0 изготвена програма, _ 
тогава въз основа на нея и финансов план. Не се знае 
и мнението на трудещите се (с изключение на нянои 
организации). И естествено, се налага въпроса: кой 
е виновин. Дали този, конто не е изготвил реална 
програма, съгласувана с финансовия план или оня, 
който тази програма не е искал изобщо да разглеж
да. Затова въпросът във вид на констатация:... 
чухме мнението на трудещите се. Дали те изобщо 
знаят за тази общност на интересите”... може би на 
най-добре говори за атмосферата на това заседание.

Сигурно, че четиричасовите разсквания върху 
недостатъчно подготвения материал не могат да да- 
дат добър резултат. С изказването на делегатите на 
Скупщината да бъде намален процентът от облагания 
върху лични доходи на работници от 0.4 на 0.3 на сто 
не значи, че въпросът е решен. Напротив и четвъртата 
версия на програмата за работа на общността по нау
ката и култура се показа лоша. И то само заради 
несъгласуваност на нуждите и възможностите. А до 
31 март т. г. — последната дата, когато финансиране
то трябва да се съгласува с конституционните начала 
— са останали само няколно дни. Изниква нов въпрос: 
дали за този период изобщо нещата могат да се 
уредят върху конституционни начала?

Жените от Плоча на трудова акция

В МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА ЖЕНАТАхиляди динара са само 
' нои са тези 

сумата нужна да се „събе- ДО СЕ ри И ПРИНОСЪТ НА К№а

В Босилеградска община все 
още недостатъчно се цени при 
носът на жената, даден през 
Народоосвободителната борба 
и изграждането на социализма. 
В общината нито една жена 
не заема ръководен пост, нито 
една жена още не е получила 
отличие.

Сега, когато чествуваме 30- 
годишнина от освобождението 
от победата над фашизма, в 
Международната годината на. 
жената, е удобен момент този 
пропуск да се отстрани.

През време на войната жени 
те ни бяха главни снабдители 
и защитници. В Дукат. Догани- 
ца, Ярешник, Назърица, Кара- 
маница, Любатите, Плоча и др. 
селища те даваха храна на 
партизаните, оказваха им и

лиха нормата с 205 на сто, а 
засадените фиданки се приеха 
над у7 на сто.

За забележителни резулта
ти по залесяването бооилеград 
сните горани получиха висоно 
отличие през 1УЬ^ година от 
страна на републинансното дви 
жение на гораните. Голяма за
слуга за тази награда имат и 
жените.

Трябва да напомним, че же
ните активно участвуват и в 
провеждането на местно само
облагане, в доброволни трудо
ви акции. Само - недостига ед
но: не им отдаваме заслужено 
то признание.

Международната година на 
жената е удобен случай синди 
калните организации, основни
те организации на сдружения 
труд, учрежденията, местните 
организации на Социалистиче
ския съюз, Съюзът на кому
нистите — да разгледат об
стойно дейността на жените.

А жените в Босилеградска 
община имат с какво да се 
гордеят, защото дадоха голям 
принос в борбата и изгражда
нето на страната.

медицинска помощ, занриляха 
ги. спомням си, през 1у44 го
дина в Босилеград жените съ
бираха вълна, а след това на 
седянки предеха и плетяха ръ- 
навици, чорапи и фанели за 
партизаните.

И в политичесната дейност 
жените не изоставаха по-назад 
от мъжете. Те бяха еднакво 
дейни и в Народния фронт и 
в АФЖ-ето, и в органите на 
народната влас;г.

През изтеклите тридесет сво 
бодни години жените наистина 
бяха неизчерпаем източник на 
помощ. Работеха всеотдайно в 
изграждането на разрушените 
сгради, в построяването на но
ви амбулатории, училища, ко
оперативни домове по селата 
и други обекти. Участвуваха 
активно и в залесяването на 
голините. Като истинсни специ 
алисти по залесяване се проя
виха баба Стойна от Белут, 
Тонна Гогова от Ресен, Радка 
Йорданова от Груинци, Драга 
Здравкова от Босилеград, Цве 
танка Стефанова от Бистър, 
Милка от Божица...

Огромен принос в залесява
нето дадоха и жените от село 
Стрезимировци нато надхвър-

не

А. Д.

КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Седемгодишното самооблагане се провежда с успех
та улица — Бабушница още 
няма канализация. Улиците до 
новите квартали и нрайградсни 
те селища «е са асфалтирани, 
не са направени градени тро
тоари. Освен това и автогара
та още не е напълно готова и 
това ни създава големи про
блеми. Центърът на града е 
превърнат в автогара и постоя 
нно о задръстен от превозни 
оредства.

— Това са въпроси —г про
дължи Александров — на кои- 
то в момента отделяме ной-го- 
лямо внимание. За изграждане 
на канализацията в града вочо 
смо обезпечили 270 хиляди ди 
нара. Можем да мажем, че 
за 25 май — автогарата що 
бъде продадена на употроба 
— изтъкна Александров.

Преди две години в Бабуш- 
нишна оощина ое започнела 
най-голямата след освобожде
нието олагоустроиствена ак
ция — седемгодишно самообла 
гане за строеж на пътища на 
стойност от 10 милиона дина-

на събота и неделя масово из
лизаха на трудова анция.

Завидни резултати в строе
жа на пътища са постигнали и 
селата Линово, Любераджа, 
Богдановац и Извор.

АВТОГАРАТА И 
КАНАЛИЗАЦИЯТА 
СА НА РЕД

Бабушница е малък градоц 
и човек на пръв поглед получа 
ва впечатление, 
му е на незавидно равнище.

Улиците му обаче са чисти 
и в това отношение може да 
послужи за пример на много 
други по-големи градове у нас. 
Кои комунални акции са падне 

ред, попитахме директора 
на „Номуналац” Йосиф Алек
сандров?

__ С изключение но главна-

С. Евтимов

ра.
Гази година всички сили са 

съсредоточени в изпълнението 
на плана. В това 
някои села са 
други изостават.

БЕРИН ИЗВОР И 
НАШУШНОВИЦА — 
МЕЖДУ НАЙ-ДОБРИТЕ

БОСИЛЕГРАД
отношение 

по-налред, а ОТНОВО 11|Е СЕ 

САДИ ТЮТЮН
че хигиената

Берин извор и Нашушиовица 
— малий и изостанали села в 
Бабушнишка община — са ме 
жду най-добрите в анцията. 
Берин извор е лронарало пьт 
в дължина от 800 метра от 
пътя Берин извор — Звонци. 
За •всяка похвала е местната 
общност в селото, която нелре 
къонато работи за изграждане 
то на същия.

И за останалия участък на 
пътя (в дължина от 2 километ 
ра) е докаран чакъл и пясък,

предприятие

вен
В Босилеградска община 

през тази година отново ще се 
отпочно с производството на 
тютюн. Това индустриално и 
високодоходно растение се от 
глеждаше в Босилеградсна об
щина преди осем години, но 
поради редица организационни 
и други обстоятелства —про
изводството й бе напуснато.

Тютюневата станция във Вла 
дичин Хан сега 
организирани мерни отново да 
се възобнови тютюнопроизвод 
ството в Босилеград, Райчилов 
ци, Радичевци и Долно Тлъми- 
но. Досега се обадили над 50 
частници, ноито 
си ще седят тютюн. До среда 
та на април ще се обадят още 
заинтересовани лица, ноито с 
допълнителния доход от тютю
на си осигуряват по-добър по
минък.

Трябва да се отбележи, 
един производител, на когото 
е тютнопроизводството второ
степенно занятие, може годи
шно да заработи и над 8 хиля
ди динара.

че
М. Андонов

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

МАСОВО ПОСЕТЕНА СКАЗКА
комунистите, работещи в сто
панството.

Димитровград: — На 21 март 
зала «а Цан-т. г. в голямата 

търа за нултура бо износена 
сназна на тома „Задачите на 
Съюза на комунистите в борба 
за стабилизация на стопанство 
то” Сказката изнесе Дрого- 
мир МИЛОЙЕВИЧ, 
на Републинансния секретари- 

стопанство. Темата о от

XXX

12 НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СКа комуналното 
„Номуналац” в Бабушница на
скоро трябва да започне с на
стилането и валирането му •

Не по-назад от Берин извор 
о и Нашушиовица.

От разклонението 
Звонци — Бабушница, нашуш 
ковчани са направили трасе на 
пътя до центъра на солото в 
дължина от 3 километра. Под 
готвили са и материала за на- 
стилиа и сега чакат механиза
ция. В акцията по прокарване 
то иа пътя иашушнотчани »оя-

предприема
Първичната организация иа 

Съюза на_ комунистите в гимна 
зията „Йосип Броз Тито" в 
Димитровград прие в саоито 
родово дванадесетте нови чло 
ново. Новоприетите членове 
биха продложони от Общинска 
та конференция на Съюза на 
социалистическата младеж и 
секретариата на първичната ор 
ганизацмя, нато добри ученици 
и примерни младежи.

сенретар

на пътя ат по
програмата за идейно-полити- 
чеоно оопособяаане на комуни 
стите в първичните организа- 

на СН. Другарят Милойе-

на имотите

ции
вич бе изслушан е голямо вни
мание от присьствуващите чле
кове на политическия антив и А. Д.
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РАВНОСМЕТКА НА „СЛОГА”ГОДИШНАИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ССРН ДИМИТРОВГРАД

Във фондовв-Ц млн. динараБорба за храни - задачи на всички среден личен доход от 2400 
динара. Това са най-големи ми 
налогодишни 
между стопанските 
ции в комуната.

Спорел годишният си баланс 
във фондовете, предприятието 
о отделило 1.15 милиона дина 
ра, а през 1973 година само 
730 хиляди динара.

Тази организация работи с 
27 търговсни магазини,^ гости 
лничарски обенти и изнупуване, 
като отделна икономическа 
единица. Обаче, почти всички 
магазини и обекти, които полз
ва предприятието са 
собственост и само през мина 
лата година за наеми е запла
тено 11,0 хиляди динара.

През отчетната година 
успршно са работили търговия
та и изкупуването, а по-слабо 
гостилничарската дейност. При 
разглеждане на годишните ре
зултати трудовият колектив е 

че те биха били по

лиСравнително добри долови 
резултати през миналата годи
на е постигнало търговското 

„Слога”, което 
се обедини с гос- 

продприятие

принадлежности 
организа-Прехранването на есенници

те (пшеницата) с изкуствена 
тор, засети на 2700 хентара, е 
също първостепенна задача. 
Но изкуствената тор е липсва
ла и есе още я няма в доста
тъчни количества.

Разисквайки по подготовките 
за пролетна сеитба Изпълни
телният отбор на Социалисти
ческия съюз в Димитровград 
заключи, че увеличението на 
производството на храни в об
щината е една от най-важните 
в момента задачи. С оглед, че 
производството на храни е от 
голямо стопанско-стратегичес
ко значение бе решено да се 
оформи щаб от девет члено
ве, който да следи използване 
то на обработваемите площи 
и изпълняване плана на про
летната сеитба. За председа
тел на щаба е избран Васко 
ТОДОРОВ, председател на Из 
пълнителния съвет при Общин ните селскостопански произво

домакинства о все по-изострен, 
бо изтъкнато, че това о задача 
от особено значонио, за която 
са отговорни всички фактори.

А тази задача о не само ико
номическа, но и политическа 
и към ноя трябва да се при
стъпи организирано и система
тически. Затова въпросът кол
ко „Сточар” о готов до со 
включи в разрешаването на 
проблема, трябва да со наблю
дава и от друга гледна точка.

Пред Социалистическият съюз 
и останалите обществени сили 
о час ло-окоро да со създодот 
условия за сдружаваното на 
частните селскостопански про
изводители. В момента зомодо 
леката кооперация „Сточар” но 
е в състояние сама да проведе 
тази акция в дело. Но това и 
но о само нейна задача.

предприятие 
преди това 
тилничарското 
„Мин-стаи".

Общият доход на предприя- 
-на 26 милионатиото възлиза 

динара и е с 4 милиона
от 1973 година. В пред- 

изтъкват, че това о

по-
гол ямВ това отношение твърдо 

важна о ролята на земеделска 
та кооперация „Сточар". 'Ней
ната длъжноот е да обезпечи 
достатъчни количества минера
лни торове, накто за есенници
те, така и за 
Нейната задача е и обезпеча
ване на семена и механиза
ция, канто за собствени нуж-

приятието 
резултат на увеличените цени 

ло-обемна рабо 
на по-ефикасни делови ре

на стоките, на
та и
зултати. Само заради това, чо 

оа заплащани частна
благовременно 
дълговете към деловито прия
тели, лредприятитето е осъще
ствило 750 хиляди динара из
вънредна почалба.

Разходите на предприятието 
проз миналата година възлизат 

22 милиона динара, а през 
1973 година на 18,8 милиона 
динара. Чистият 
възлиза 4 милиона динара, 
една година по-рзно една тре-

пролетниците.
най-

ди, така и за нуждите на част
на

доход сегаската скупщина. дители.
заключил, 
големи, ако се използвани въз 
можностите за икономии на 
материали и средства.

а
Макар че бе изназано съмне

ние за осъществявано на пла
на, понеже са напуснати много 
имоти, а броят на старческите

Във встъпителното си изло
жение агроном Йордан МА- 
РИНКОВ, инспектор по селско 
стопанство при органа на упра 
влението изтъкна, че пробле
мът с храни е проблем на ця
лото човечество, който от го
дина на година все повече се 
изостря. Този проблем се все 
изостря и в нашата община.

Обработваемите площи в Ди 
митровградена община намаля 
ват ежегодно и от някогашни
те 12800 хектара сега се об
работват само 10 700 хектара 
Това са само статисти
чески данни, докато в действи 
телност е още по-зле. Задачи
те намиращи се пред всички 
фактори в общината, а които 
произхождат от заключенията 
на ЦК на СКС и останалите 
републиканени институции, са 
да се вложат всички усилия 
нещата да се изменят.

та по-малко.
58 работници, колкото 

предприятието, са осъществи-
има

В. В.А. Д.

ГОРНА ЛИСИНАИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Приета програма 
за рабогаПоложителен баланс в „Балкан“

В село Горна Лисина се про
веде събрание на гражданите, 
на което се избра нов съвет 
на местната общност, наброя
ващ 15 членове.

Обсъждайни програмата за 
работа на местната общност 
за тази година, хората поиска 
ха тя да бъде реална и коннре 
тна. Същеврменно е заключе
но още веднага да се лредлри 
емат две комунално битови ак 
ции. Става въпрос за довеж
дането на вода за потребите 
на местното основно училище 
и за населението в центъра на 
селото и за изграждане на .лъ- 
тя от Горна Лисина към Долна 
Ръжана.

За тези и други трудови ак
ции, които ще се реализират 
през тази година е изгласува- 
но местно самооблагане в ра
ботна ръка и пари. Всеки тру
доспособен член в селото ще 
даде по пет трудодни или да 
заплати по 100 динара за все
ки ден.

„Компас”Работниците в гостилничар- 
ското предприятие „вдякан в 
/димитр»с51 рад са доволни от 
раоотата си през изтеклата го 
дина. Въпреки че цените през 
годината имаха известни коле
бания осъществена е печалоа 
от от0 хиляди динара, която 
предимно е резултат на увели
чения доход. Същият е възли
зал на около 6 и половина ми
лиона динара или с 27 на сто 
повече в сравнение с 1973 го
дина. Той е осъществен благо 
дарение подобрената организа
ция на труда, по-пълното из
ползване на мощностите и ло-

тия с абонамент. Най-голямо 
увеличение на оборота има 
гостилницата на „Балкан” — 
от 19 на сто.

Водно с приемането на за
ключителния баланс в „Бал- 
нан" са приети и мерки за по 
нататъшно подобрение на рабо 
тата в настоящата година.

На първо място, предприе
мат се мерки за по-пълно пол 
зване на мощностите и иноно 
мисването на електрически тон 
и под. Другият фронт на ико
номисвано е 
добър асортимент и качество 
на приготвените храни. Зана
пред по-голямо внимание ще 
се обръща и на обслужването 
на клиентите.

В „Балкан" също не са се 
отказали от някогашната кон
цепция, според която съвмест 
но с останалите заинтересова
ни организации трябва да из
готвят нонцепции по развитие 
на туризма. Осъществяването 
на тази идея е необходимост, 
защото в Димитровград от ден 
на ден се увеличава протокът 
на чуждестранни и домашни ту 
ристи. В началото, канто изтън 
ват в „Балкан”, ще трябса да 
се разширява и продълбочава

сътрудничеството с 
и с мотела. Сътрудничеството 
ще се състои в разменяне на 
гости и взаимно 
в разгара на туристическия се 
зон, в организирането на съв
местна пропаганда и подобно. 
Не може да се отмине факта,

подпомагане

че досега в пропагандирането 
на туризма в Димитровградска 
община не е направено почти 
нищо. В „Балкан” е решено 
средствата от туристически та
кси през годината да се вна
сят в отделен фонд и да 
използват за туристическа ггрр 
паганда.

В организирането на турис
тическата пропаганда се очан- 
ва и съдействието на туристи
ческия съюз в Димитровград, 
който преди години беше ини
циатор на множество акции, но 
напоследън дейността му 
глъхна.

борбата за по се

вишението на цените.
Трябва да отбележим, 

потреблението на спиртни на
питки намалява. Донато в 1973 
година са изразходвани 207 410 
литра алкохолни и безалнохол 
ни напитки

че
Прието е с пролетници да

се засеят 2500 хентара с царе
вица, 600 със слънчоглед, 1536 
ха с овес, 500 ха с картофи, 
530 ха с фуражни растения и 
653 ха

през 1974 са 
изразходвани само 190 805 лит
ра. Консумирането на жестони 
спиртни напитки е намалено с 
12 на сто, но за сметна на тях 
— консумирането на безалко
холни напитки е увеличено със 
183 на сто. И потреблението на 
ястия е 
В „Балкан

за-

с останали култури. 
Планът на общината, с който М. Б. В. В.

трябва да участвува в общия 
план на републиката, е 6100 на 
частния и 296 _хектара на об
ществения сектор.

Бензостанцията 

успешно работи
увеличено с 20 на сто. 
‘']” се хранят и работ

ниците на няколко предприя-

ИЗ БЕЛЕЖНИТЕ НА ИНСПЕКТОРА

д!
•V

‘М..

МАГАЗИН В ЧАСТНИ къщи
Търговията в Босилеградсна община се 

среща с един твърде сериозен проблем: 
липса на подходящи 'помещения, 
да работят търговските магазини.

Тези трудности най-много 
говеното предприятие „Слога”, 
ти няма собствени помещения, 
ски магазини. Магазините г 
но се намират 'в частни сгради.

е задоволяващо, вито рационално са изпол
звани. С известни 
могло да се поправят и оборудягг помеще
нията, ползващи се като търговски магазини.

капиталовложения бив ноито ь, г
Г]изпитва тър- 

което поч-
Решаването на проблема за търговски 

помещения, Йованчов вижда преди всичко 
в обединяването на търговеното 
ятие „Слога" и земеделоната 
С това мероприятие се дава възможност 
съществуващите помещения

СТ
за търгов- 

му изнлючител- предпри- 
кооперация. Босилеград — бензостанцията

Бензостанцията в Босилеград 
работи от преди 
Тя е

— В селата, в ноито 
зини работят в частни 
кое помещение е магазин, а кое квартира 
Това могат да злоупотребяват работниците 
в търговията особено, когато трябва 
упражнява контрол при поскъпване на сто
ки — изтъква Васил ЙОВАНЧОВ, общински 
инспектор по пазара в Босилеград.

'Земеделската кооперация в Босилеград 
се среща с по-мално проблеми от тоя вид. 
Тя разполага с осем ноперативни домове 
в които има достатъчно помещения за ус
пешна работа на търговсни магазини. Раз
бира се, състоянието на

Обленченията, които създа- 
бензостанцията все повече 

действуват ежедневно да се 
увеличава броя 
возила в

търговените мага- 
къщи, не се знае

по-рационал
но да се използват. В такъв случай няма 
нужда да се взимат под наем частни сгра-

две години, 
построена със средства 

на Републиканския фонд 
звитие на изостаналите

ва

за ра 
краи

ща и кредити, осигурени от 
Автотранспортното 

в Босилеград.
Благодарение

успешно са решени дългогоди
шните трудности на частните 
и обществените собственици 
на моторните возила в Боси- 
леградска община. Сега ,, 
снабдяват с бензин, нефт 
сло и други необходими ’

ди.
на моторните 

-п/м комУната. В момента 
тун има към 200

да се
— Досегашната практика показва, 

със средствата, с които разполагат търгов
ските организации 'в комуната, не са 
тояние да построят нови търговски 
ни. Значи, решението трябва

че
и почти толкова мотоциклети*1 
гтяш^и миналата година бензо 
.пт *а е осъществила обо- 
Р т около 5 милиона дина-

предприя-тиев със- 
магази- 

- 1 Да се търси
на друга страна: конкретно в обединяване
то на стопаноните организации — 
Йованчов.

на тоя обент

ра.изтъкна

снабдява с газ за осветление.

всички домове не те се
В. В. ма-

сто-

В. В.СТРАНИЦА в
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МИОДРАГ АЛЕНСОВ:
Земята и добитъкът са богатство

СЪЗДАДЕН ЩАБ ЗА 

СЕИТБАТА
Изпълнителният съвет на 

Скупщината на Социалистичес 
ка република Сърбия взе

— републиканският щаб ще 
се погрижи да бъдат засети с 
пролетници и 60 хиляди 
ра изоставени площи. Една от 
задачите на щаба също 
да се навакса загубеното 
■изпълнението »на есенния 
по сеитбата с 10 
моето се стигна поради неблаго 
приятните климатически усло
вия.

— Освен трактор, ремарке, 
плугове имам и телевизор, ра
дио, електрическа готварска 
печна, шивашка машина, маши

рано това количество можьш~ 
ие Пчлучи ОТ дво овци.

на за плетене, хладилник и 
много уреди нужни на едно до
макинство. А всичко това спе
челих с овцете. Те са богатст
во, само кой знае да* го изпол
зва.

реше
ние за създаване на републи
кански щаб за провеждане 
пролетната сеитба. Същият ще 
се грижи за засяването на 140 
хиляди хектара площ с цареви 
ца, пшеница, 
култури.

хекта-
л Трак

ТОр. оа (здик деН №и« и да ИЗо- 
ра Цол Ил ъИ ИМОГ. Това
ора т-юиге на други лира...

пяма ЩО, /-01СКООВ а дооре 
уредил живота си.

— едно нещо липсва на се
ло Емиловци — прела врля ТОИ 
разговора на по широн терен, 
юва е водата, друго всичко 
имаме, юньт е тук, ассралю- 
вото шосе също. домовете ни 
са дооре уредени, имаме и 
здравна станция. А това е 
твърде важно за селяните.

— «за какво ни е тогава гра 
ДътУ поради някоя мода ли/ 
ьижте, в Емиловци има около 
ьи напуснати през последните 
години домове. Мнозина от сго 
паните им са станали работни 
ци, неквалифицирани — с мал
ки заплати, мянои са дори оез 
работа в града, м имотите им 
пустеят неооработени. Трябва 
нещо да се и промени, право 
казват хората по телевизията 
— трябва повече храна да про 
извеждаме. То наистина не е 
лесна селската работа,' 
работа е лесна? Но, от друга 
страна, ногато се работи с лю 
бов, тогава нищо не е трудно.

Аленсов добре сътрудничи 
със земеделската кооперация 
„Сточар". Ползва съветите на 
специалистите, снабдяват гб с 
минерални торове, но някои 
работи не му харесват.

— Ето, аз увеличавам свое
то стадо на сто овце. Но ако 
от мен изкупят над петдесет 
агнета и повече от шест хиля-

на е и 
с не 
план звонци

Тези думи на Миодраг алек- 
сов, селскостопански произво
дител от Смиловци много ху
баво говорят за него. Ален
сов е сравнително млад, на 
35 години. Но разсъждава твър 
де зряло.

на сто, доцвекло и други
НАСКОРО —
ПЪРВИТЕ
ДОГОВОРИ

Посредством регионалните и 
общинските щабове 
ждане на пролетната

по прове- 
сеитба М. А.

VТези дни нъм 60 селскосто
пански производители от Звон 
ски район ще подпишат дого
вор за обединяване на труд и 
средства със земеделската но 
операция „Ерма” в Звонци.

Подпиоването на договора е 
само една от поредицата ак
ции в самоуправителното свър 
зване на обществения и част
ния сентор в селсното стопан
ство. В селата на звонения ра
йон и досега е имало забележи 
телни резултати в производст- 
военото сътрудничество с част 
ните стопани. Мнозина произво
дители от няколко години на
сам угояват юнци, а в настоя
щата година „Ерма” е отпусна 
ла 15 милиона динара средст
ва за засяване на 30 хектара 
с френско грозде и 60 хента- 
ра с фураж.

СЪВЕТИ

Производство 

на посадъчен 

материал
но коя

МАЛИНАТА се размножава чрез коренови издънки и 
коренови резници, а сортовете на черната къпинообразна 
малина и чрез вкореняване на върховете на издънките. Раз
множаването чрез семена се използва само чрез получаване 
на нови сортове. При производство на посадъчен материал 
най-широко прилагани са първите два начина и затова ще 
разглеждаме накратко само тях.

Размножаване чрез издънки. Това е най- 
бързият и най-евтин начин за производство на малинов поса
дъчен материал. За целта се използват ежегодно израстващи 
те издънни от подземното стъбло и от многобройните прида
тъчни корени. I юсадъчен материал може да се произвежда 
и в насаждения за производство на плод. Най-добре е обаче 
-да се създават специални маточни насаждения за издънки. В 
правилно отглежданите млади производствени насаждения се 
образуват многобройни издънки. Израслите извън редовете- 

издънки може да се използват за засаждане. Участъ-

Н. Йосифов
М. АленсовНАЗЪРИЦА

— Нямам много имот — нъм 
деведесет декара. Някога от 
този имот можеше да се по
лучи 15 товара жито и 10 то
вара царевица. Днес аз от 
същите ниви получавам 50 то
вара жито и 40 товара цареви
ца. .. Не е важно да имаш мно 
го голям имот. По-важно е на
време да го обработиш и да

КОМУНАЛНО-БИТОВИ
ТЕ ПРОБЛЕМИ - 
НА ПРЕДЕН ПЛАН

В село Назърица, Босиле- 
градена община, неотдавна се 
проведе събрание на избирате 
лите, на което се разисква за 
разрешаването на някои кому 
нално-оитови въпроси. Изтъкна 
то бе, че този край на община 
та няма телефонна връзка с 
Босилеград и че това е се
риозен проблем, защото в слу
чай на нужда няма начин да 
се деиствува и обезпечи бърза 
помощ. Повдигнат е и въпро
сът за изграждане на общест
вена сграда, която да служи 
за местни канцелария и събра 
пия ни общестиено-политичис- 
ките организации. Сградата, и 
ноято сега е пбместена мест
ната канцелария е пред рухва 
не и представлява опасност за 
животите на хората.

Голямо внимание бо отдоло 
но и на строежа на пътищата. 
Изтъкна со, чо но биви повочо 
да со отлага изгражданото па 
пътя от местността „Собори- 
що” към „Проноп", а оттам 
през Ярошнии, Догаиица и Па 
ралово — за Босилеград. То
ва трасе на пътя е много по- 
късо от трасето минаващо 
през Бистър. За изграждано
то на посочения път Общин
ската скупщина в Босилеград 
е готова да даде на ползвано 
один булдозер и компресор, а 
населението от Назърица, Яро 
шник и Доганица ще трябва 
да обезпечи работна ръка.

За разрешаването на набеля 
замито 1Въпроои населението в 
тези три босилеградски села 
■що 1въведе местно самооблага
не. Рошено е всеки трудоспо
собен член да работи по 4, а 
жените по два трудодни. Ония, 
които не желаят да работят 
ще трябва да заплатят по 100 
динара за един трудоден.

Назъричани, ярошничани и 
доганчани със сдружони оили 
що разрешооат комунално-би
товите проблеми.

ди литра мляко, например, за 
това би трябвало да зная една 
година по-рано и цената, и дру-ленти

ците, от които се произвежда малинов посадъчен материал 
трябва да се пробират поне два пъти — през лолетта и по 
време на малинобера. Случайните примеси от други сортове 
се маркират и своевременно се отстраняват. Насажденията 
се обработват плитко покрай редовете-ленти, за да не се 
унищожават новите издънки, преди още да са се появили 
над почвената повърхност. Те се торят по-обилно и се води 
предпазна борба против болести и вредители.

Посадъчен материал се произвежда само в малинови 
насаждения, които не са по-стари от шест до седем години 
и се отглеждат върху почви с не много тежък механичен със
тав. От 1 дка обикновено се получават до 4000 — 5000 годни 
за засаждане малинови издънки, понякога и повече. Тази пра 
ктина за производство на посадъчен материал обаче не 
за препоръчване, при вас чо тя за сега о почти единствената 

Ежегодното изваждане на издънки отслабва насажде- 
Освен това поради много наранявания на коренищата 

нападат от коренов раи. Получавания 
е високо качествен. Затова

о

у нас. 
нията.
растенията по-силно се 
посадъчен материал не всякога 
най-добре е да се създават специални маточни насаждения, 
а които се засаждат чистосортови и здрави издиъки. Ра3{^0‘ 
янията за засаждане в тях може да б'ьАат и'ло-молми - 80 
—90 см между редовете за конно обработка или 1,80—2,30 м 

35—40 см в редовете. Тези на-

Добитънът е богатство
го наториш наореме... Преди 
на овцете не даваха нито жи
то, пито царевица. Нямаше въл 
на нямаше мляко. А сега им 
давам и едната и другата хра 
на. Една овца годишно даде 
сродно по 80 литра мляно. По-

ШШз&ЕЕ-ж*
ски тор и 70—80 кг 18°/о суперфосват «а декар.

Маточните насаждения обикновено се ползват до тре 
тата година след засаждането, след което со създават нови 
Поез втората и третата година се изваждат всички издънки 
нато се оставят само единични в редовете, волното за нон 
тролиране на сортовете чистота. Макар че со изваждат почти 
всички издънни, от останалите в почвата корени израстват но 
-ви. От 1 дна се получават до 15 000 20 000 издънни. Сле
дователно този начин е .много по-подходящ за бързо размпо 
жаване на нови малинови сортове. В някои случаи след тре 

маточните участъци може да со превърнат в оби

гите условия, и да не чакам 
дълго да ми се плати за про
дадената стока. Само това ме 
малко безпокои... Инак със 
земята, с добитъка има и бо
гатство и живот.

А. Д.

ЩЕ СЕ СТРОИ

Нов хотел в Звонска баня
Тази година в Звонска баня ще започне изграж

дане на голям хотел. Според иече изготвения проент 
новият хотел що заема полезна площ от 3 180 кв ме
тра, ще разполага с 90 легла, ресторант и други необ
ходими спомагателни обекти.

Сродство на стойност от около 20 милиона ди
нара обезпечават Фондът за развитие на изостанали 
те краища, мина Бор и Общинската скупщина в Бабу- 
шница.

тата година
кновени производствени насаждения като при згьстено 
саждане растенията се оставят през ред, Специалните мали 

ежегодно се подхранват най-мално с 20—25

за

нови източници 
нг/дка амониева селитра, която се внася или наведнъж при 
първото пролетно онопаване, или на два пъти (рано на про
лет и към края «а май). Тези насаждения со обработват плит
ко и през есента и рано напролет с машина, а после пре
димно на ръна, за да на са унищожават израстващите нови 
издънки. За изгражданото на хотела са заинтересовани и 

други трудови организации в Горно Понишавие, за
щото Звонска баня все повече става известна като 
Оалиеоклимотически лечебен център, къдото има от
лични условия за рекреация на работници.

В малиновите маточни насаждания се води системна 
предпазна борба против появата на болест и неприятели.
(В следващия брой: Размножаване чрез коренови резници)

Р. Рвмнишни М. А,
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ПРЕДСТАВЯВАМЕ ВИ ПЕНЕ ПЕНЕВСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

РАНГЕЛ ЕВТОВ: МАМИТЕ ЖЕЛАЯТ 

ДА СТАНАТ ЧАЕНОВЕ НА СЮК с много добър успех иших ^ ~
записах география в Сиолие. 
Като студент редовно взимах 
изпитите. Факултета завърших 

бележка девет (9),

В хола на Университетската библиотека в 
Скопие се срещнах и запознах с нашия земляк 
Пене Пенев, о.т село Ярсншик, Босилефадска 
община. В настоящия момент той е на слсдди- 

Загреб. В скоро време трябва 
да защити своя труд върху тема за титлата 
магистър._______

Помолихмо другаря ПЕНЕВ 
да отговори на няколко въпро
са за читателите ш „Братство".

— Как проиарахто детски 
те години н Ярешнии?

— Ното петгодишен малчу
ган прекарвах детските ои дни 
по лаоищата на Църноок. 1ам 
отглеждах около 20 говеда и 
често пъти гледах в далечните 
простори. Поставях си въпроса 
какво се скрива зад планината.
От детските години 
спомените за дружбата с моя 
приятел Владимир, сега абсол
вент в Скопие.

със средна 
а оега продължавам следване
то си в Загреб.

Рангел Евтов, командир на народната ми
лиция в Божица е и активен обществено-поли
тически работник. Член е на местната общност 
в селолго, дейно работи в младежката органи
зация и секретар с на основната организация 
на СЮК. Дълго време беше отборник в Стрс- 
зимировци.

Въпреки, че Евтов има много обществе
ни задължения той ги изпълнява добросъве
стно и навреме. Като секретар на партийната 
организация в Божица той ни осведоми за ра
ботата на същата и интереса на младите 
СЮК.

пдомни студии в
— Другарю Пенев, иакво 

Ви накара да продължите об
разованието си?

— Моето желание е да ста
на доктор на нзуните. Това ме 
кара да продължим образова
нието си. С постоянен труд и 
уоилена работа може да се 
постигне всичко Вярвам, че 
ще успея в това ново начина
ние. Мога да кажа, че моята 
цяла генерация от Бооилеград 
се отдаде на учене.

На по-младите другари и дру 
гарки мога да кажа, че и те 
могат да постигнат добри ре
зултати в ученето си само чрез 
постоянен труд.

за

— След Писмото на другаря 
Тмто и Изпълнителното бюро, 
— заяви другаря Евтов, —: не 
само комунистите, но и всички 
трудови хора се заеха да пре
махват слабостите в нашия об
ществен живот. За пръв път 
тук бяха посочени слабости в 
работата «а организации и от
делни хора. Работите не спря
ха само на критика, но и на 
ноннретно решаване на проб-

останаха

Разделихме се с другаря Пе- 
Тойнев като стари приятели, 

продължи да рови из библиоте 
ката за нови научни съзнания.

— А какви бяха ученичес
ките ви години?

— Основно образование по
лучих в Бистър. Тук показах 
среден успех. Гимназия завър

за своята дисертация.
лемите.

Нашата организация в Божи
ца особено много се занимава 
с дейността на младите. Тук 
се организираха марксически 
кръжоци, които посещават око 
ло 50 души. Младите се инте
ресуват за работата на Съюза 
на комунистите и искат да ста
нат членове на СК. Преди из
вестно време бяха приети 14 
млади, а вече пристигат нови 
молби за приемане. Нови чле
нове се приемат, когато пока
жат достатъчно дейност и ра
ботят в марксическия кръжок.

В селото особено е дейна 
младежката организация с пред 

' седатап Вене Андонов. Органи 
зацията на1 младите също така 
следи работата на всеки мла
деж. Всъщност, след предло
жение от нейна страна млади
те се приемат в СК.

Ст. МанасиевПене Пенев

СКЪРЗЕНИЦА

ХУБАВА ИЗЯВА НА МЛАДЕЖТА
всич

ки крайградски селища и райо 
ни те Забърдие и Висок.

Засега младежта от Снърве- 
«ица не разполага със средс
тва, но очаква помощ от култу 
рната общност, за да разгър
не по-широка дейност.

напосещениясаПървичната организация на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Снървеница с дейно 
стта си може да послужи за 
пример на всички младежки 
организации от Димитровград
ска община. Те са подготвили 
пиесата „Съмнително лице’ от 
Бранислав Нушич и освен в 
своето село с нея са се пред

ставиха пред зрителите от 
Искровци, Драговита, Барйе и 
Долна Невля. За всички пред
ставления младите самодейци 
от Снървеница са приети със 
симпатии от многобройните 
зрители в тези села.

Обаче с това дейността им 
не прекъсва. Запланувани А. Д.

Рангел ЕвтовС. Сулич БАРЙЕ

Младите - н€сители на културно-забавния живот
МЛАДИ ПОЕТИ ( Организацията на Социали

стическата младеж в Борйе при 
надлежи между най-активните 
организации в общината. Пе
тима са членове на СК, а два 
ма са предложени за прием. 
Също така от десет членове 
на делегацията от' селото два 
ма са младежи. Нито една ак
ция в селото и в общината 
не минава без участие на мла 
дите. Те активно работят за 
подобрение на културния 
вот в

М. Томов, С. Соколов и др.
Организацията на младите от 

Барйе готви програма и за 
Първи май и съдейки по те

хния ентусиазъм, тя ще бъде 
още по-успешна.ТЪРСЕНЕ Ц0 Цветно Зарков 

Барйе

ФУТБОЛ

Търся очите ти СЛАБО НАЧАЛОв росата на теменугите 
Търся усните ти

жи-
селото. Редовно органи 

зират културно-забавни програ 
ми, които маоово са посетени 
от жителите на селото. Заед
но с младежите, 
март, международния празник 
на жената в програмата уча
ствуваха и учениците и учител 
ната Тица Цветкова.

Младежите от Барйе 
тиха и някои села в района 
нато Драговита, Снървеница, 
Поганово и Прача нъдето 
ката програма беше приета 
много добре. Особено 
но бе представянето 
Прача, нъдето 
и хора от

в цвета на розитге.

Търся думите ти 
в песента на ручея.. .

И къде да те търся още 
когато стъпките

„ПРОГРЕС" (ПИРОТ) — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 2:0 (0:0)

лоР?пп 2в„“аРТ‘ Игрище на „Раднични”. Зрители оно- 
ж. 100. Време дъждовно. Терен - добър. Съдия Д.
Иованович (Пирот). „Асен Балкански": Г. Ставров 7,
Б. Гигов 6, Д. Велков 5, К. Кръстев 6, А. Петров 6,
П. Димитров 6, С. Мирнович 6, Д. Каменов 6, С Ма
ков 6, А. Милев (Н. Лазаров 5), М. Петров 5.

ра на гостите. Една от причи
ните на поражението е и нон 
туоията на К. Кръстев и. А. 
Милев. Играчите на „Прогрес" 
умело използваха това с две 
уопешни акции спечелиха побе 
да.

Съдията добре води мача, 
в ноето му помогнаха и състе 
зателите от двата отбора със 
държание.

на Осми

посе-

Футболистите на „Асен Бал 
канони загубиха първата оре 
ща на състезанията в Нишко- 
пиротена футболна

тяхи мисълта
успеш 

им в 
присъствуваха 

села. 
успешно-

скитат залутали
срещу отбора на „Профес”"* 
резултат 2:0 (0:0).

През първите 45 мину™ иг 
рата беше равноотойна. И 
та отбора обаче

съседните 
Трябва да се посочи 
то изпълнение на

в пълните улици на живота.
акордиони- 

ста Иван Иванов от Прача и 
младежите участници. в про
грамата Г. Георгиев, К. Стоя- 

С. Димитров, Р. Ганчев,

два
не използва

ха създадените шансове.
Втората част г 

шните футболисти

Стефан МАНАСИЕВ

от играта дома 
след значително _ по-слабаЛАг

нета,

А. Д.
СТРАНИЦА 8
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пШгуШ
Усилие, 

заслужаващо внимание
Д ру ж6 а

Към края на мигалата [ _ 
на 'към Центъра за култура 
Димитровград бе 
Младежка сцена с

годи- нов, ногото димитровградчан1И 
добре помнят по успешната 
'Игра в „Съмнително лице" от 
Нушич, в „Кир Яня" изпълни 
ролята на Кир Димо, богат, не 
оженен търговец.

И останалите 
младежния ансамбъл 
издържани изпълнения. Може 
би нюанс по-добър от другите 
беше Костадин 
в ролята на слугата Петър.

Ето, това са младите 
дни самодейци от димитровгра 
дсната гимназия „Йосип Броз 
Тито", които с успешното 
пълнение на „Кир Яня" доста
виха голямо 
димитровградската публика.

Голяма заслуга за успеха на 
„Кир Яня" има и постановчи
кът Сретен Игов.

Представлението на младите 
димитровградски самодейци 
влива надежда, че настъпва

в
създадена 
-ръководи

тел Сретен Игов. Първата 
са, която подготвиха младите 
самодейци беше „Кир яня" 
Йован Стерия Попович.

Както всяко начало — и на
чалото на Младежката сцена 
бе трудно. Но на 4 март бе 
дадено първото представление, 
което мина с успех. Затова на 
11 март „Кир Яня" бе даден 
още веднаж. Предвидено 
младите самодейци да посет
ят с това представление и ня
кои по-големи села в община-

пие

от
членове на

дадоха

Марин нов
КАК СЪТРУДНИЧАТ „ДЕЧЙЕ НОВИНЕ" И „ДРУГАРЧЕ"

и усър

Д ружб а н а д е л ое
из-

задоволство ната.
От няколко години насам 

„Дечйе новине" в Горни Мила 
новац (детски вестник с най- 
голям тираж в СР Сърбия) и 
„Другарче" сътрудничат с го
лям успех. Вършат си взаим
ни разменни посещения по об
мен на опит, а за читателите 
на „Другарче" горномиланов- 
ският вестник обезпечава твър 
де интересния стрип „Мирко 
и Славко". В миналогодишната 
винторина на „Другарче" — 
1ПДечйе новине" дадоха награ
ди в книги на стойност от 
1600 динара.

В настоящата година тези 
два детски вестнина отидоха 
още по-далеч в сътрудничест
вото си. В чест на празника «а 
младостта — 25 май, рожде
ния ден на другаря 1ито и 
деня на българската народност 
в Югославия — те организират 
съвместен награден конкурс.
и ри/ЩКЦИЯта на „Дру. 
ежедневно ое получава Г пис
ма, с ноито се дава подкрепа 
на инициатива!а на реданция-

Кои са младите самодейци?
Скъперникът Кир Яня изпъл 

нява третокласникът Микица 
Панич. Неговата млада и кра
сива съпруга Сузана Атанасо
ва от втори клас, а дъщеря им, 
хубавицата и наивна Катица 
— Невена П^трович, също уче 
ничка от втори клас. Младият 
и напет и привликателен нота 
риус Машич игра Саша Колев 
от трети клас. Богдан Йорда-

— Трябва да подчертая, че 
в нашето сътрудничество ^ла- 
дее голямо разбирателство, 
взаимно доверие, готовност ед
ни «а други във всеки момент 
да помогнем. Правим обмен 
на опит, на материали, на сът
рудници. Съветваме се, правим 
съвместни планове. Така да се 
каже: съществува една редак
ция на два различни вестника...

креното и взаимно полезно 
сътрудничество.

Искам да подчертая — каза 
Величков — „Другарче" и „Де
чйе новине” подемат една но
ва инициатива: организиране 
на съвещание по детския пе
чат в Социалистическа репуб
лика Сърбия. Досега такова 
съвещание не е проведено, а 
има нужда от него. В някои 
вестници и списания за деца 
тук-таме се поместват и некри 
тични материали, неотговарящи 
на възпитателно-образовател
ния процес.

Уверени оме, че нашата ини
циатива ще бъде поорещната 
с интерес.

Миладин Трифунович, редак
тор на .Дечйе новине" изтън-

нов подем за разгръщане на 
самодейния живот в родния 
град.

Благой Басов, ученик 
от трети клас За доказателство за взаимно 

сътрудничество героят на „Дру 
гарче" на фотографията дол е 
Иванчо бърза да помогне на 
Мирно и Славко. Това е отбор 
дружина, с безстрашни сърца, 
родена в братството и единст
вото.

МУЗИКА ЗА ЦИГУЛКА И ОРГАН

Трило Симонути и Даниел 

Кирн в Димитровград
М. Андоновва:

КОМЕНТАР

Изчезва голямо богатство-мол за соло орган и произве
дения на програмата музика: 
Шуман: Мечтаене; Дворжан: 
Хуморески; Сен-санс: Лебед 
Брамс: Валс; Вйенявсни: Ма- 
зурна; Брамс: Унгарсна игра в 
ге-мол; Херцигоня: Песни и 
игри от Черна гора и Шуберт: 
Аве Мария.

Въодушевената публина на
гради с продължителни аплоди 
сменти изпълнителите с жела
ние и в бъдеще да се органи
зират такива концерти в тов>а 
крайгранично място.

В организация на Музикална 
та младеж в Димитровград на 
19 март т.г. гостува дует ци
гулка-орган от Белград с про
грама под название: МУЗИКА 
ЗА ЦИГУЛКА И ОРГАН.

Изпълнители на програмата 
бяха двамата добре известни 
музикални изпълнители ТРИЛО 
СИМОНУТИ, цигулка и ДАНИ
ЕЛ КИРН, орган.

На двата концерта те изпъл
ниха музикални номера, които 
обхващат Бонериниев Минет, 
Ларго на Хендлов, Минет на 
Бетовен, Тонат на Бах в де*

В разговорите около кръглата маса на в. „Брат
ство" още веднаж (кой знае за кой път) бе повдигнат 
въпросът за музейната сбирка. Представители на Цен
търа за нултура изтъкнаха, че в мазето на културния 

ценни предмети на музейната сбирна. Цен-

пи1

полдавна на страниците на

дом стоят
търът не разполага със средства, за да намери под
ходящо място сбирката да стане достъпна за посе-1Чцругарче", на Оьлгароки език.

^ I- ~ГЛ~

I шиталме редиш ора на иесг
шилим ьелпн* тителите

Ще кажем само толкоз, че сбирката е само една 
част от богатите следи на живот в нашия край от пра-* 
историята до наши дни. В пещерите в Димитровград
ската община, още живее праисторията духът на да
лечни времена. В онолността на Поганово, Барйе, Пла- 
ниница, Прача, Снървеница и др. места са намерени 
ценни предмети, които говорят, че тук е имало интен
зивен живот още от времето ногато византийците вла
деели на Балканите. Намерени са и предмети и надписи 
от римско време при строежа на мотела в Димитров
град, на останки на канализация по Висока, също от 
римско време.

Има големи и ценни „паметници" от пътешествия
та на кръстоносците, минали по долината на Ерма, 
за движението на богомилите и какви ли още не ин
тересни находки.

Но откритото досега (а кой знае още колко нео
ткрити следи има), ето стои в мазето на културния 
дом, непокътнато, събира прахта и чака своя ден — 
да бъде изнесено на видело.

Това огромно културно богатство е скрито от 
окото но нашия човек, на чужденеца, ноито минава по 
нашите краища и който също желае да види тези 
интереони находки.

Загубата значи от тези недостъпност на наход
ките е голяма. Губим от гордеенето си с миналото, гу
бим и туристическия динар от човека, дошъл в на
шия край и който с любопитство би разгледал неща 
от нашето минало. В нрайна сметна — това е загуба 
и за възпитанието на младите.

Защо е така? Защо не се действува по-енергич- 
но и защо не се намерят оредства — та музейните 
обирна да бъде достъпна на всекиго.

Преди десетина години беше създаден и инициа
тивен комитет за уреждане на роден музей, но и до 
днес той . не е дал отчет за работата си. Предметите, 
които са внеоени в музейната сбирка не са обработени 
•научно, а още не е разрешен и въпроса с помещения-

Предложения за това къде да бъде поместен му
зеят досега е имало много, но не са осъществени. 
Време е да се направи и нещо конкретно, та голямо 
нултурно богатство да стане достъпно на трудещите 
се и не нашите гооти. М. Андонов

ник „,цру|арче 
нов, поя е следващата нуи-.па 
а сътрудничел; шото между диа 
га вее шина:

— Искам преди всичко да 
изтъкна, че сътрудничество го 
ни с „дечйе новине ’ от I ор
ни Милановац о от голяма пол 
за за нас. в голяма степен пол 
зваме техния опит в урежда
нето на детски вестници, а те 
са тврдо отзивчиви на всяка 
наша покана за сътрудничаст-

М. Петнович

БЕЛЕЖКА

Младите и учителоната 

професия
во.

Участието на „Дечйе нови
ни оешоне" на викторината 

още едно потвърждение нане-

КУЛТУРЕН ПРЕГЛЕД
ДИМИТРОВГРАД. — По повод 
смъртта на Иво Андрич, све
товно известен писател и лау
реат на Нобелова награда, в 
малката зала >на Центъра за 
нултура бе организирана коме 
моративна литературна вечер. 
За живота и делото на Андрич 
говори Томислав Ганов, гимна
зиален учител по литература. 
Откъси от творчеството на Ан
дрич четоха самодейци, члено
ве на театралната секция при 
Центъра за култура.

XXX
След две представления в 

Димитровград Младежката сце 
на при Центъра за нултура из
пълни пиесата „Нир Яня’ и за 
зрителите ш селата Смиловци 
и Височни Одоровци. Димитро 
вградените самодейци ще гос
туват с тази пиеса и в други 
сала на общината.

XXX

и.
НВЙ- 

работници.
нита, отнъдето излизаха 
много просветни 
Днес обаче но о така.

Един въпрост со налага: иа- 
иво отбльснва младите, та мо 
исиат да со определят за учи- 
телсната професия?

Дали но оиазват влияние чо 
ежби и съдебни процеси

Имайки предвид благородна
та и хуманна задача иа учи
телската професия да възпита 
аа подрастващите поколения в 
югославски патриотизъм и ин
тернационализъм — младеж
та и в Босилеградсиа община 
би трябвало масово да се оп- 

за тази професия. “О стите
между преподавателите в ни- 
иои училища? Дали не е пов
лияло и лошото поведенио на 
някои преподаватели даващи 
лош пример? Или пък са вино
вни нисните възнаграждения и 

обществено

ределя
ие е така. През преледните го
дини интересът иъм тази про
фесия рязко замира. Този фант 
трябва да ии тревожи, препо
давателските иадри в община
та вече остаряват. Рядио ще 
срещната преподавател с тру
дов стаж по-малък от 15 — 20 
години.

Значи възниква въпроса — 
тази

недостатъчното 
признание за просветно-педаго 
гическа дейност?

Във всени случай този въп- 
роо трябва да са изучи и пред
приемат съответни мероприя
тия.

та.

кай да са подмладяват 
кадри?

До неотдавна Босилеградсиа 
та община ваша между овщи Р. Карамфилов
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НИКОЛА ПЕТРОВИЯ-ДЕЛЕГАТ 
В РЕПУБЛИКАНСКАТА 

СКУПЩИНАИНФОРМАТОР телиии съвет, Скупщината ре
ши за делегат в Републинан- 
сната общност по здравно оси 
гурявано да бъде избран Нино 

Петрович, съдия в Окръж
ния съд в Пирот.

Каито е известно, Петрович 
неотдавна бе избран за деле
гат в Съвета на осигурените 
работници в Сиупщииата на 
републииаисната общност по 
здравно осигуряване и реоси- 
гуряване в Белград.

На последното заседание на 
Изпълнителния съвет на Сиул
нщната на самоупрзвителната
общност на интересите по здра 
вно осигурявано в Пирот меж
ду другото бе избран и деле
гат на общността в Изпълни
телния съвет на Републиканс
ката общност по здравно оси 
гуриване в Белград.

По предложение на Дими
тър Слапов, член на Изпълни-

на самоуправителната общност на интересите но 
здравно осигуряване — Пирот ло

ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БАБУШНИШНА ОБЩИНА

ТРЯБВАТ ОЩЕ ДЕСЕТ ЛЕКАРИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ БАЛАНС 

НА ОБСЪЖДАНЕ
Други пък, които биха иска

ли да работят в 'нашия край — 
поставят неприемливи условия 
— специализация, високи лич
ни доходи и прочее.

Затова сме принудени — из

не предприемамо почти нищо. 
Нямаме условия за това.

Здравният дом в Бабушница 
няма кадри, за да може да раз 
ширява мрежата по здравно

★ 53 СЕЛИЩА С ОНОЛО 30 
ХИЛЯДИ ЖИТЕЛИ В БАБУШ
НИШНА ОБЩИНА „ОБСЛУЖ
ВАТ” САМО ЧЕТИРИМА ЛЕ
КАРИ

Също така те разискваха и 
за въвеждането на нови разме 
ри на облагане на селскосто
панските производители 
здравно осигуряване. 
(По-обширно — в следващия 
брой на Информатора)^

Вчера в Пирот со състоя вто 
ро родовно заседание на Сиуп 
ищцата на Самоупрзвителната 
общност на интересите по 
здравно осигурявано. Делегати 
то обсъдиха заключителния ба 
ланс за 
и отчета за 
дояете на общността.

за

***• -Здравеопазването в Бабуш- 
нишна община среща редица 
трудности. Нъм 30 хиляди ду
ши население в общината об
служват само четирима лекари 
обща практика, а от неотдавна 
в Здравния дом са постъпили 
на работа и двама стоматоло
зи и един фармацевт. Ако се 
има предвид, че здравните стан 
ции в Звонци, Любераджа, 
Велико Бонинци и Отрелъц 
също имат нужда от лекари 

— тогава е ясно, че положение 
нието в организирането на 
здравната служба не е добро. 
В Бабушница «на един лекар 
падат дневно по 80 — 100 па
циенти и те не са в състояние 
да извършат прегледите, 
както трябва. За отбелязване 
е, че преди няколко години, 
когато имаше по-малко населе 
«ие — Бабушница имаше пове 
че лекари.

В Здравния дом работеха де- 
ветмина лекари, а имаше таки
ва и по районните амбулато
рии. Днес всички пациенти ле 
нуват трима лекари, реботещи 
в стационара с 26 легла и ро
дилния дом. От техния състав 
често се «алага няной от ле
карите да отиде в някое село 
и тогава в Здравния дом оста
ват само двама лекари.

— Бабушница се нуждае от 
14 лекари — изтънва д-р Во
ислав Кръстич, - директор на 
Здравния дом. В нашата прог 
рама на развитие на здравна
та служба сме предвидели ми 
нимално разширяване на дис
пансера за майки и деца и 
специалистичесната служба. 
Ако посредством Завода за 
приемане на работа от Ниш и 
дойде някой лекар в Бабушни
ца — не остава за дълго.

изтеклата 1974 година 
работата на фон-

М. А.

*Г\: о -V НИШКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗИРА

КОНГРЕС НА СТУДЕНТИ — 
МЕДИЦИ

От 26 до 29 март град Ниш 
ще бъде домакин на седемна
десетия специализиран кон
грес на студенти-медици и 
стоматолози в Югославия.

В работата на Конгреса ще 
вземат участие студентите от 
всички медицински факултети 
в страната, които ще изнесат 
свои трудове под специализи
рания надзор на своите препо
даватели в качеството на нон- 
султатни. По този начин и сту
дентите-медици се включват в 
научно-изследователската ра
бота.

Заявления за участие в Кон 
треса досега са подали 473 сту

денти от цялата страна, а ома
йва се да присътсуват и над 
стотина консултанти — препо
даватели.

М. А.

;Щ§§й
ч

Бабушница

тъква Кръстич — да решава
ме частично този въпрос. От 
Здравния дом в Пирот отаре- 
ме-навреме идват специалисти: 
рентгенолог, гинеколог, невро- 
психиатър и други. По такъв 
начин намаляваме разходите 
по лекуването, защото ако 
нашите пациенти препращахме 
в Пирот или в някой друг град, 
щяхме да плащаме много по- 
енъпо.

— Искам да изнеса — каз
ва д-р Кръстич — и това, че 
за организиране на превантива

просвещение на населението. 
Този въпрос не търпи отлага
не, а трябва да се разреши въз 
можно по-скоро.

-<
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ ♦♦ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА ЗА СЪРЦЕТО ♦♦♦♦♦ДА СЕ НАМЕРЯТ ленарствени препара
ти, които да лодооряват сърдечната дей
ност, да предпазват от разви жето на ^ьд- 
на жаба, сърдечен инфаркт или ритъмни 
разстройства, е било и остава важна задача 
на учените, работещи в тази област. На нея 
са посветени търсенията на стотици из 
следователски енипи от всични страни, ье 
ше открита цяла група нови препарати, ко 
ито лекуват някои от най-важните заооля 
вания на сърцето. По танъв начин възмож 
ностите да защитим сърцето от развитието 
на сърдечен удар значително нараснаха.

В миналото се смяташе, че за медицин
ската практика са от значение само 
ленарствени средства,

та дейност се усилва и учестява. Този 
ефект ооаче не е олагопрпятен. тъй к<аю 
се реализира за смежа на голямо количес
тва кислород, за сметка на настъпващ ки
слороден глад в сърдечния мускул, оета- 
олонериге олонират, защищават сърце 10 
именно от този остър недостиг от кисло
род.

I
ПРОИЗВЕЖДА СЕ ИЗКУСТВЕН 

БЪБРЕГ В НИШ оолните в сърдечната област, предизви
квани от гръдна жаба също тревожно 
тояние, което изисква незабавна 
Нато намаляват

със-
намеса.

нуждата от кислород .на 
сърдечния мускул, и тук новите защитници 
на сърцето се намесват ефинасно и помагат 
много по-дооре от всички известни 
лекарства.

Препаратите от групата на бетаблонери- 
те намират приложение за

От идната година нашата 
страна няма да изразходва ва
лута за внос «а около 1 000 из 
куствени 
средно на годината се внасяха 
от чужбина.

Фабриката за производство 
на електромедицински 
към Електронната 
ност в град Ниш аце произведе 
през настоящата година стоти

на, а в идната .година — над 
1000 такива бъбреци. Освен то 
ва Електронната промишленост 
вече произвежда „монитор-ала 
рати”, които могат да бъдат 
поставени и до стотина метра 
далечина от болния и да реги
стрират всички промени в ра
ботата на неговите вътрешни 
органи.

бъбреци, колкото онези
ноито стимулират, 

увеличават силата на сърдечните съкраще
ния. Оказа се ооаче, че има състояния и 
заболявания, при ноито едно усилване на 
сърдечната дейност за сметна на 
повишена нужда от кислород не 
не е полезно, а даже е вредно. Такова за
боляване -е така

досега

науна за ленарствата, тъй като те всеки-
Г ° сГ»тЯВиТ живота на стотици 0ОЛНИ 
тп ' Новите защитници на сърце
то оЬаче са силно действуващи Неумелото 
им 'Приложение може да доведе до оязко 

^.Кръвното наяя™'«. силно за- 
”*

строиства и др. усложнения.
сеоип3,"СТпРаНИЧНМ Аейств”я понякога
Ето зашо ^ »“Трашат жиаота «а болния.
ва? само пои ? 3™ трябва да се иаполз-ват само при състояния, ноито
изиенват ефикасна намеса Всично
но^тГи Ганапчреценката Дозировката, оро-
става само пТакНа 'пРиложан«ето им да
праиВвсСеГнПо^р^нТеаа;чГаРОКИ К°НТР0Л

уреди 
промишле- \внезапно 

само че

наречената гръдна жаба, 
ноято се харантеризира с болки в сърдечна 
та област и в лявата ръка. Възможностите 
за лечението й са две: като се разширят 
нръвоносните съдове, подхранващи сърдеч 
ния муснул, «ли нато се намали неговата 
потребност от нислород.

Ио-голямата част от известните досега 
препарати разширяват артериите на сърце
то и по танъв начин осъществяват полез
ното си лечебно действие. Новоотнритите 
медикаменти, наречени бетаблонери дей
ствуват точно по този механизъм. Прециз
ни научни изследвания поназват, че в ня- 
нои от клетките на сърцето се намират осо 
бени структури, наречени бетаадренореан- 
тиани, при дразненето на ноито сърдечна-

Нъм Медицинския център « Пирот

раз-Основано библиотека може

Медицинсният център в Пи 
рот получи тези дни библиоте 
на. Тя е поместена в сградата 
на детения диспансер. Обзаве 
дена е с нови хубави витрини, 
в ноито ще бъдат съхранени 
ннигите, с които разполага ме

дицинения център, досега пръ 
снати по разни отделения и 
служби.

Новата библиотека ще бъде 
попълнена с най-съвременна 
литература от областта «а ме 
дицината.

наистина 
това

!

Д-р с. в.

СТРАНИЦА 10
БРАТСТВО * ав МАРТ 1975



ПО НАШАТА СТРАНА ХУБАВА
&

ВРАНЯ
(КУЛТУРНО-ИСТ ОРИЧЕСК И ПАМ Е ТНИЦИ)

От градовете в Южна Сър
бия Враня има ндй-много нул- 
турно-исторически паметници, 
ноито говорят за миналото на 
този град. Трябва да посочим:

Марновият град (Марково ка 
ле) принадлежи към най-стари
те исторически паметници във 
Враня. Тази крепост е построе 
на по време на Юстиниян I 
през VI век. Въпреки, че сте
ните на тази крепост са разру 
шени и след 14 столетия те 
добре изглеждат.

Черквата свети Никола край 
Враня е построена от братя 
Балшичи през XIV век. Много 
по-късно на основите на стара 
та черква през 1890 година е 
построена нова. В предносов- 
ския период чернвата е била 
предг|.ена на Хилендарския ма 
пастир.

Хамамът е построен през 
XVI столетие с типично източ
на архитектура. Той е построен 
от каменни блокови и тънки 
тухли. Според преданието мал 
терът е приготвян от яйца и 
пясък. По време на турците е 
служил за „крематориум”, в 
който осъдените лица са изга
ряни. По късно е преобразуван 
в хамам. Известен е по романа 
„Нечиста кръв", в който писа

телят Борислав Станкович го 
описва в XV глава.

Пашин конак е построен от 
Раиф бег Джинич през 1765 
година. Този ч монументален 
обект има две сгради (харем- 
лук и селам лук). От 1881 до 
1932 година в него е работила

V '/X

гимназия. По-късно тук е от
крит народен музей.

Белият мост е също така па
метник от турското робство. 
Построен е през 1844 година, 
нато паметник на нещастната 
любов между туркинята Айша 
и сръбския овчар Стоян, кои
то загинали заедно на това 
място. Мостът е добре запа
зен.

*'т*

Паметник на освободителите 
на Враня представлява сръб
ски войник популярно наречен 
,,чика Мита". Открит е през 
1903 година. Оттогава е възоб
новяван два пъти. Българските 
окупатори го разрушавали по 
време на двете световни вой-

V,

шм
■0

л/л ни. Каскадата на КърнаВ центъра на града се нами
ра и паметнинът ка освободи
телите на Враня. Построен е 
след Първата световна война. 
След Втората световна война 
е възобновен като Паметник 
на жертвите на фашисткия те-

ИЗГРАЖДА СЕ НАЙ-СЪВРЕ
МЕННА ПРЕДАЧНИЦА

Помуковият комбинат във 
Враня, най-голямото стопанско 
предприятие 
изгражда най-съвременна пре- 
дачница. За построяване на 
този обект колективът ще из
разходва около 200 милиона 
динара. Това ще бъде най-голя 
мото капитално влагане във 
Враня от войната насам. Ней

ното пускане в експлоатация 
се очаква през април т.г.

общината,в
В тази високоавтоматизирана 

предачница ще работят 700 
работници в две смени. Произ
водството на памучна тъкан 
ще се увеличи от 3100 на 7000 
тона което е почти двойно по 
вече.

рор.
Къщата-музей на писателя 

Борисав Станкович се нами
ра на улица „Баба Злата". По 
строена е през средата на 
XIX век. С незначителни изме 
нения е запазила своя изглед.

Паметникът на писателя Бора 
Станкович

ве, което улеснява и открива 
не на 6 юни 1944 година в За 
падна Европа дълго очанва- 
ният втори фронт. Най- 
големи успехи в този период 
постига Червената армия, коя 
то освобождава своята страна 
присилява на капитулация въо 
ръжените сили на Румъния, 
Финландия и България и започ 
ва освобождаването на страни 
те на Източна и Югоизточна 
Европа. Народоосвободителната 
войска на Югославия постига 
забележителни резултати, по
неже най-напред с помощта 
на Червената армия освобожда 
ва Белград, а след това само
стоятелно продължава освобож 
даването на своята страна и 
създава стратегически фронт, 
който свързва и осигурява 
фланговете на съветския 3-и 
украински фронт в Унгария и 
английско-американската група 
армии в Италия.

РЕЗУА1АШЕ 01 В10РА1А СВЕТОВНА ВОЙНА жения в окупираните държа 
ви на Европа и Азия. Прелом 
на Атлантическия океан и във 
въздуха се постига едва през 
втората половина 1943 г. Та
ка краят на 1942 и цялата 1943 
г. представляват решителен о- 
брат — четвърт период на во 
йната, понеже сдружените си 
ли на антифашистката коали
ция (Обединените народи) пред 
приемат стратегическа инициа 
тива почти на всички сухозем 
ни полесражения (освен в За 
падна Европа, Бирма и Китай), 
на всички морета и 
във <въздуха и в окупираните 
държави на Европа и Азия.

Големите успехи на Червена 
та армия през 1943 г„ ка
питулацията на Италия на 8 

1943 г. и засилване

./
Едва ногато на 1 януари 1942 

година създават Обединените 
когато мобилизират

Втората световна война е най-дълготрайната, най- 
иървавата и най-свирепата война в историята на новия 
век. Започва на 1 септември 1939 г. с германската 
агресия срещу Полша и трае шест години, т. е. до 
2 септември 1945 г.. когато японските въоръжени сили 
на Пацифина в Далечния изток биват принудени да 
положат оръжие. __________________

народи и 
и концентрират всичките си 
разполагаеми сили и средства, 
съюзниците през втората поло 
вина на 1942 г. предприемат 
офанзива на Пацифика (7 ав 

1942 г.) в Северна Афригуст
ка (23 октомври 1942 г.) и на 

фронтме да извършат мобилизация 
на нови сили, своите стопан
ства да преустроят на военен 
коловоз и да придобият нови 
съюзници. Въпреки че някои 
големи (Франция и Полша) и 
малки държави в Европа (Нор 

Белгия, Холандия и Юго 
славия) не са оказали очаква 
ната съпротива срещу агресо 
ра, те особено Гърция, дават 
скромен, 
принос, да се постигне окоп 
чателна победа над свирепи
те фашистки завоеватели.

иа-Сдружени германските 
цисти, италианските фашист и, 
и японските милитаристи, свър 
зани с Антикоминтерния пакт 
(1936 и 1937 г.) а по-късно с 
Тройния пакт (27 септември
1940 г.) и техните 
(Унгария, Румъния, Финландия, 
България и Сиам) постигат о- 
громни успехи в първия (от 
1 септември 1939 до 21 юни
1941 г.), във втория (от 22 
до декември 1941 ^ г.) и в тре 
тия период на войната (от де 
кември 1941 до втората полови 
на 1942 г.), благодарение на 
дългогодишните политически, 
икономически и военни подго

война, раздорите ме- 
слабостта

съветско-германския 
(19 ноември 1942 г.), което да 
ва възможност американците 
да заемат Гвадалнанал, англи 
чанито и 
бият

океани,

американците да 
германско-италианските 

в Северна Африка и 
Червената 

постигне блестяща

сателити оили
Южна Италия, авегия. септември 

на английско-американските сиармия да 
победа на Волга (при Сталин 
град), което означава и пача 
лото на обрата на цялата Вто 
ра световна война. В този пе
риод значително се разширя 
ват и съпротивителните дви-

ли дава възможност на арми 
ите на Обединените народи в 
петия период (от 1 януари до 
31 декември 1944 г.) да пред 
приемат и продължат големи 
офанзиви на всички фронто-

забележителенно

(Следва)
***»**»'г-т

товки за
жду противниците, 
на Дружеството на народите, 

голямото численноизненадата, 
и техническо надмощие, при 
лагането на нова стратегия и 
тактика, па поединично за
владяват Полша, Дания, Нор- 

Люксембург, Холандия, 
Югославия

вегия,
Белгия, Франция,

1И Гърция, а на най-големите 
държави в света (Великобри
тания, Китай, САЩ и СССР) 

тежки загуби. Въпреки 
четири

страни в света в първите го
дини иа войната претърпяват 
неуспехи, в течение на 1940 
и 1941 г. те с храбрата сълро 
тива спечелват драгоценно вре

нанасят 
че тези най-големи

...и краят
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В часове на отдих и почивно
Герой за овладяването на Артика

ПАПАНИНИВАН ДИМИТРИЕВИЧ
и установиха, че Северният ле 
довит океан достига дълбочи
на до 4290 м. Те потвърдиха 
предположението на Фритьор 
Нансен, че между Гренландия 
и Шпицберген съществува под 
воден хребет, извършиха сис
тематически наблюдения вър
ху посоката на преобладаващи 
те ветрове, атмосферното на
лягане, валежите, мъглите и 
улесниха прелитането на Се
верния полюс от Чкалов и Гро- 
мов. Благодарение на получе
ните от тях данни академик 
Визе изчисли скоростта на Из- 
точиогерландското течение. Па 
панинци опровергаха твърде
нията, че Северният полюс е 
мъртва ледена пустиня, като 
съобщиха, че там прелитат 

морски птици, скитат бели 
мечки, а в морето на дълбочи 
на дори до 3000 м се намира 
животински и растителен пла- 
ктон.

следПрез тридесетте години име 
то на Папанин и другарите му 
с месеци наред не слизаше 
от страниците на световния 
печат.

На къс лед с диаметър 3 
км и деоелина з м I ишцним, 
геосризикът Е. Н. Фьодоров, 
хидрометеорологът И. и. ш-ир- 
шов и радистът Е. I. Нренкел 
организираха първата в света 
плаваща -научноизследовател
ско станция, нарочена ,.Севе
рен полюс". То започнаха дръз 
кото си приключение на 6 юни 
1937 г. и го завършиха на 19 
февруари 1938 г. В продълже
ние но 274 дни смелите съвет
ски пионери се подложиха на 
сурови, почти нечовешки усло 
вия но живот: палатки без ото
пление, липса но топла вода, 
никакво механизация, деноно
щни дежурство, непрекьснати 
наблюдения, които нормално 
се -извършват от 12 до 15 души. 
Дрейфуваща станция започна 
своята дейност на двадесетина

километра от полюса и 
като измина над 2000 км, 
озова край източните брегове 
на Гренландия.

се

ОКНУ мс комшията 
Стоян. Одма отидо при 
шега. Човек не дмза гла- 
ву и ми каже: „Маичо, 
иди до пощуту имаш 
нещо препоручено, изгде 
да од спиатога имаш ко
лет ли, незиам кво е?"

Одма рипиу и тър:е:ч- 
ком пои бабуту:

— Мами ме, отодпм у 
пощуту има нещо от де
тето. . .

Отидо право при по
ща рчето. Детето ме гле
да у очи и каже:

— За кво идеш бая — 
Маичо?

— Рече ми Стоян од 
Долзну малу има иекак- 
во колетче од спиатога...

Детето превърча некак 
ви лиейе, гледа некакве 
признанице, 
главу:

— Дедо, че прощаваш 
ама колетът йе млого 
голем и оди Царибро \ 
од пощуту обаиаю требе 
там да отидеш да га уз- 
неш. Понеси си личну 
каоту и йоще йутре иди 
у Цариброд. . .

Беше ми малко криво, 
ама и радост дека де
тето се сетило за нас. Цс 
лу ноч с бабуту не око 
не склопимо. Нагацамо 
дали йе од спиатога или 
од черкуту. Тамън поза- 
дремем бабата ме суне у 
ребрата: „А сети се Ман- 
чо, колетът йе от черку
ту, она требе да ни испра 
ти некойе работе. . . ”

На ютре дън стисну 
личнуту карту и право у 
автобусат. Ка стиго у 
Цариброд пощата йоще 
затворена. Дрежда мал
ко пред пощуту, налезо- 
ше чиновниците и тегай 
улезо пръв. Зад сваку ду 
пку седял по йедан чи
новник и нещо работи. 
Питам йеднога куде се 
узимаю колети.

— Дедо ти оди койе си

село?
—- Я му да до личнуту 

карту. . .
— Дедо. там има поща 

и ако си получил абър 
за колет иди тамо, ние 
тука ие издавамо колеги 
за селата.

Бре кво стая. Йеднуш 
децата да се ссте и я ме 
може да получим колст-ч 
чето. Кво да прайпм 
знам дека чиновници не 
лъжу, надиго се и вечер- 
ту се върну у село. Баба
та чека па автобусат. 
Пак йедвам прекараме 
ноч и на ютре дън ото- 
днм у нащу пощу.

У лазим упутра. Там 
Стоян моят комшия, йо
ще двоица друЬи мои на 
борлийе. Реко, а са че 
узнем колетчето и че се 
повалим при комшийетс.

Пощарчето ме гледа и 
се смейе:

— Дедо, па знайеш ли 
коя йе дънъска дата?

— Знам сине: 1 април...
— Е па честит 1 ап- 

рнл-ли-ли-ли.

Научните резултати от из
следванията бяха нолосални за 
онова време. {1апанинци проу
чиха релефа на мореното дъно

„МАРС-3
ЕКСПОНАТ

а

Неодавна експедицията 
държавния музей по история 
на космонавтината „К. Е. Ци 
олоковени" в Калуга бе обога 
тен с нов, унинален енспонат 
— автоматична междупланет- = 
на станция ,,Марс-3". С помо- = Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в часа

ЕБелград 
|Чиш

на Е
8па дпже

§ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗД АВТОБУСИТЕ

щта на този съветски носмиче 
сни апарат през 1971-1972 г. 
бяха извършени наблюдения на 
Марс и обкръжаващото го про = 
странство, а така също

10,00 и 14.15| 
6.30, 10,50, 13,00, 13,30,= 

14.03, 17,20, 18.20 и 21.00Г 
14,10 \

.11.30 |

6,45 и 14.43 Белград 
5,00 6,00, 6.45. 10,30 Ниш

14,40, 16,30 и 18,30 
Ш 'оагуевац

първи път в историята на изу =г,,лп1.л 
чаването на Вселената бе ос- е

за Нрагуевац 
Скопие -

5.03
7,00

щестевено меко нацане на Е^есковац
спуснаемия апарат на повърх §3айчар
ността на загадъчната „черве- =§Чняжевац
на планета . ЕЗвонска баня

Сега в музея се наброяват 1|Велика Бонинце 
повече от двадесет образци 5 7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00
на ракетната и космическата З^абушница 4,30. 5.00 5,45 Бабушница 
техника. В това число изкустве = 7-00- 9.00. Ю.45. 12.00 13.00
ни спътници на Земята, обра Е 15,30. 16.00, 18,00 20.00
зци на лунна почва, автома- =Д- Криводол 14.00
тични междупланетни станции, еДойкинци 15,00
пилотирани космичесни кора- |т- Одоровци 100,00 14,30 Т. Одоровци
би. Близо до сградата на му- =Велика Лукання 5,00 15,15 В. Лукная
зея е инсталирана ракетата- =Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор
носител „Восток". Точно така- =Б- паланка на всеки час
ва, каквато изведе в орбита = от 5,00 до 22,00
първия разузнавач на звездни ЕДимитровград на всеки час 
те трасета Ю. А. Гагарин. = от 5.00 до 22.00 

Сега на нашата планета сред 
но на 1 хетар обработваема 
земя се пада 2,5 души, което 
е 10 пъти повече

6,45, 7,00 и 12,00 Леснозац 
43.30

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 =

7.00, 14.30. 15.25Щ
Комшийете грунуше у 

смеягье. Айде ако бео ми
Зайчар 4.30

нул само с това, ама од- 
ведоше ме у кавенуту та 
/аДо за шегуту и по пн- 
Ген>е. Напишете това у 
вестникат да прочету 
синът и черката и да ви-

5.00. 5.45, 6.00= 
9.15, 10.00, 12.10. 14.10. 15.00= 

16,00. 17.00. 17.25, 18.45 I 
Д. Криводол 
Дойкинци

14.30
4.30де ко съм мииул на пър

ви април. 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 

л _ от 5.00 до 22.00 =
4,30. 6,05, 8,00 12.00 Темско 5.10 7 00 9 00 13 00=

14.10.16.00.20.10.22,10 13.55. 15.00 17.00 21 00 22и1
еЛ'9С0е0Л°11 00 121п' 1Л^п7,15 ВеЛ' С0ЛО 5-1°. 6.40, 7,50, 9.40! У.1)1), 11,00. 12,10, 14,10. 11,40 13 05 14 43 юпп 17лп =
15.00. ,7.00. 19,00. 21.10, 22,10 9,40 2, 00 22 50

ДЪРЖТ4а,0 ,8 340'4022 1'005’ 12Д° ДЪРЖИНа ' “ ,З.Оо1

Йеловица ' ' ' '5.00. 12.00 йеловица ^ ^
Суково 4.30. 605. 12,30. 14.40, Суково 
Петровац 4.30. 14.10
М. Иовановац

12,30, 14,10, 19,00

МАНЧА I
I★ I

ЕТемска— Мила ти си ми всичко на 
света!

— Ах, а аз мислех, че поне 
имаш кола! от хипотети 

чния минимум, необходим за 
осигуряване храната на един 
човек. Но фактически редовно 
се заселват само 50 до 75 
на сто от обработваемите зе
ми, като 10 на сто от тези

1*
§— Колкото повече 

лов, все по-малко разбирам... 
— Какво?
— Как хората са могли 

живеят от лов...

ходя на
7.00, 16.00= 

5.10, 7,00. 13.15, 15,00| 
5*15, 15.00= 
5.10. 6,40,1

Петровац
^4,30, 6.05 М. Йовановац

13.10. 14.50 20,00 
................... Ш,||ШШ,,Ш"ШШИ||||Ш1||Ц1] шшшшшшшшшп..... шипи;....шшшиш!

пло
да щи са заети с технически нул = 

тури и голям процент — с Е 
фуражни култури. % I

Комунални
проблеми ^77Х-Я НОВЛ ОТ1 

( ЗЯН ЦО ДУЛКЯТУ? VЦ,Ц,Ц,„ НоВЛ

БдО ©
он%и


