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Вчера в Димитровград преби 

ваваха Драгослав Маркович, 
председател на Председател-

тич, председател на Републи
канската стопанска камара, Бо 
жко Крунич, член на Предсе
дателството на ЦК на СКС, 
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Изпълнителния съвет на Скуп
щината на СР Сърбия и ре
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нанси и Олга Николич, член на 
Изпълнителния съвет на Сър
бия.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В РАЗГОВОР С ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА КОСОВО

ТАКА ЕДИННИ НИКОЙ НИЩО НЕ НИ МОЖЕ Със стопанско-политическия 
актив в Димитровградска об
щина високите републикански 
ръководители водиха разгово
ри за стопанското и обществе
но развитие на общината и за 
средносрочните му перспекти-★ ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА 

ДА СЕ РАЗВИВА КОСОВО ПО-УСКОРЕНО ви.
При посещение на гранич- 

— пуннт 
запозна-

мни загуби и на вас и на ця
лото югославско 
На това трябва да се отдели 
повече внимание 
място да се обезпечи 
отговорност.

ния пропусквателен 
Градини бяхаВзимайки думата в разговора с Политическия ак- 

на Косово президентът Тито говори за развойните 
проблеми на Косово. Той каза, че република Сърбия не 
мсже сама да реши този проблем, че на съответен на
чин трябва да се ангажира и Федерацията, понеже Ко
сово е от значение за цяла Югославия, като една ней
на част с огромно потенциално, но не използвано бо
гатство.

стопанство.тив проблемите 
изграждането на този важен 
обект. След това посетиха ги
мназията „Йосип Броз Тито”, 
където водиха разговори 
финансирането на средното об 
разование и бяха информира
ни за ролята на Съюза на ко
мунистите и Съюза на социа
листическата младеж във въз
питанието и образованието на

ти с по-
и на всяко 

пълна

за

< ВЪПРОСИТЕ НА КОСО
ВО ЗАСЯГАТ ЦЯЛА 
ЮГОСЛАВИЯ

г

— Ние, »и преди всичко вие 
самите — трябва да държим 
сметка за това да се развива
те по-ускорено, за да се на
малят съществуващите разли
ки. Ясно е, че вие не можете 
в един кратък период да дого 
ните другите. Но, все пак тря
бва да вървите с такъв темп 
напред, че един ден да ги и 
догоните. Понеже това ще бъ
де от интерес на всички, а не 
само на вас тук. С това съще
временно 
всички
те на онези, които правят спе
кули с този въпрос. С една 
дума, ние трябва да направим 
всичко възможно, за да може 
да се развива Косово по-уско- 
рено.

димо е да се обезпечи по-го- 
ляма и по-бърза циркулация на 
средствата между 
републики и области, за да се 
насочат инвестициите там, къ
дето най-добое ще се отплат-

отделните Изразявайки задоволство от 
дейността и ролята на СК на 
Косово, президентът Тито ка
за на домакините да не поз
воляват в Съюза на комунисти 
те да се инфилтрират онези, 
които отвътре се опитват да 
разяждат този революционен 
организъм, толкова важен ,и 
за Областта и за цялата стра-

Драгослав Маркович

ството на СР Сърбия, Живан 
Василевич, председател на Ску 
пщината на СР Сърбия, Петър 
Йованович, председател на 
фонда за стопански изостана
ли краища, инж. Петър Кос-

младото поколение.
След Димитровград в петък 

републиканските ръководите
ли посетиха Бабушнишка об-ят. щина.
(Обширно за тяхното посеще
ние в следващия брой)— Не желая за това надъл

го да говоря, понеже съм съг
ласен с всичко, което тук из
несохте. Единствено ви правя 
забележка, че нямаше повече 
критика срещу субективните 
слабости, които тук съществу 
ват. Тук Съюзът на комунисти 
те все пак ще трябва малко 
по-остро да постави нещата.

Вие ето имате големи елек-

А. Д.

на.
— Югославия има неприяте- 

— и вътре, и навън. Те 
всички имат за цел да подко
пават нашата страна, нашето 
общество. Някои от тях 
опитват тъкмо в Носово да 
намерят място за деструктив- 
ната си дейност, за да под
копаят с тоза цяла Югосла
вия. Затова и казвам че въпро 
сите. засягащи Носово, са въ
проси не само на тази Област 
и република Сърбия, но и на 
цялата Югославия.

СЪВЕТСКИ ОТНОШЕНИЯЮГОСЛАВСКОлище вземем

РЕМАЛ БИЕДИМ НА 

ПОСЕЩЕНИЕ 

В СЬВЕТСНИН СЪЮЗ

козове от ръце-
се

троцентрали, от които някои 
често правят застои. Това се 
случваше в най-критични пе
риоди по отношение на елек
троснабдяването. Поради това 
други републики, като Македо
ния и Черна гора не са полу
чавали от вас необходимата 
електроенергия. Трябва да се 
види за какво се касае тук. 
Дали може би кадрите не са 
достатьчно способни. Доколко 
то ни са необходими някои но 
ви кадри, трябва тогава да се 
ангажират, понеже в страната 
ги има достатъчно. Замщто за 
стоите на така голоми електро 
централи, каквито вио имате

НА ВСЯКО МЯСТО 
ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ

Президентът «ито след това 
каза, че Съюзният изпълните
лен съвет наскоро ще разиск
ва по последиците на рязкото 
спадане на цените на сурови
ните на световния пазар, на 
онези суровини, с които Косо
во разполага; касае се за спе 
нулативни ходове на мултина
ционалните компании. На Ко
сово трябва да се даде пре
димство и при използване на 
чуждестранни заеми, а необхо

Говорейки за отношенията 
със съседна Албания и при
носа на Косово за подобрение 
на тези отношения, президен
тът Тито каза;

— Но, вижте, около Косово 
и нашите отношения с Алба
ния неприятелите на Югосла
вия навън твърдо упорито пра 
вят различнц калкулации. Ал-

По покана на съветското пра фичностите на международна- 
на та позиция на двете страни, 

отношенията между Югосла
вия и СССР успешно се разви 
ват във всички области въз 
основа на взаимно съгласува 
ните и приети принципи, което 
досегашната практика потвърди

председателятвителство 
Съюзния изпълнителен съвет 
Джемал Биедич от 9 до 15 
април е на приятелско офици 
ално посещение в Съветския
съюз.

С председателя Биедич в 
СССР заминаха председателят 
на Стопанската камара на Юго 
еловия Илия Вакич. председа 
телят на Изпълнителния съвет 
на Скупщината в Сърбия Ду 
шан Чнребич. членът на Съю 
змия изпълнителен съвет Гойно 
Убипарич, заместнинът на съю 
зния секретар на въшките ра 
боти Лазар Мойсов и секре 
торят на Секретариата за сле 
дене но стопанските въпроси 
при Съюзния изпълнителен 
съвет Нисим Конфино.

(На 2 стр.)на Косово, предизвиква огро-

Ст.с сегашното си пребава 
вано к СССР нашият премиер 
връща посещението на съвет 
ония министър председател 
Алексей Кооигин, нойто посе 
ти Югославия през септември 
1973 година.

Председателят Джемал Бие 
дич що води разговори с Алеи 
сей Кооигин и други съвзтснй 
ръководители за по-нататъшно 
го разширяване на билатерал 
ните отношения и за антуални 
то международни въпроси. Ос 
йон Москва, югославската до 
легация що посети и други ня 
пои моста в Съветския съюз.

Изхождайки от 
зачитано па особеностите във 
вътрешното развитие и специ

Джемал Биедич

нпто основа за дългосрочни 
и стабилни отношения. Няма 
съмнение, 
посещение на председателя 
на Съюзния изпълнителен съ

вет ще бъде нов подтик към 
всестранно сътрудничество и 
приятелство между двете соци 
алистически страни.

сегашноточе

взаимното

Президентът Тито — навсякъде радостно посрощпк гост



Румънският историк 

Чанир за народоосвобо 

дителна борба за 

Югославия

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В РАЗГОВОР С ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА КОСОВО

Така единни никои 

ни може
нищо не

наша република, нито област, 
не може да се запази нашето 
единство и да се обезпечи 
мирно социалистическо разви
тие. Мина времето, когато ко
мунистите бяха инертни и не
достатъчно дейни. Мина това 
време. Днес Съюзът на кому 
нистите отново се афирмира в 
нашето общество и той тряб
ва да носи основната отговор
ност за всички процеси в на
шата страна. Ниной друг не 
може за това да бъде отго
ворен. .. Разбира се, от голямо 
значение е .и дейността >на ко 
мунистите в Социалистическия 
съюз. Понеже това, е най-ши
роката
чрез която може да се дей
ствува върху воични слоеве на 
обществото.

а за това и виетояваме
комунистите ма Косово трябва 
и занапред да давате свой при 
нос — да имаме добри отно
шения с Албания, на вече из-(От 1 стр.) вестните принципи на взаимно 
уважаване и ненамеса във вът
решните работи. Следователно, 
във всичко можем да сътруд
ничим, трябва да сътрудничим.

бания, накто и нашата страна, 
желаят да запазят своята не
зависимост. И върху тази ос
нова може да изграждаме от
ношенията и да развиваме съ
трудничество. На мен ми 
струва, че и в НР Албания то
ва се схваща. Ние следовател 
но може да имаме добри от
ношения. Вярвам и в това, че 
ще дойде време, когато и 
НР Албания ще се разбере,че 
нападките, на които понякога 
от тяхна страна сме подложе
ни, нанасят вреда на по-бързо
то подобряване на отношени
ята. А и ние към това не тря
бва да бъдем превалено чув
ствителни.. Ние трябва да нас-

Понеже Югославия и Алба
ния имат огромно значение за 
стабилността на Балканите. Ко 
гато биха се впуснали Югосла 
вия и Албания във взаимни 
размирици, тун тогава биха се 
опитали мнозина да се месят. 
А нашите общи интереси са 
толкова огромни — аз вярвам, 
че това виждат и албанските 
ръководители — че все пак 
нашите отношения трябва да 
ое развиват във взаимна изго-

Известният историк напомня, че „дълю 
борба на югославските 

ЮКП не е по- 
международно призна-

се
време героичната 
народи под ръководството 
лучила обективното 
ние”

на

в
организация,масова

ПРОСТРАННИ ТЕРИТОРИИ, 
ОСВОБОДЕНИ ВЕЧЕ КЪМ 
КРАЯ НА 1941 ГОДИНА

— Борбата, която югослав
ските народи под ръководство 
то на Югославската комунисти 
чесна партия са водили в те
чение на Втората 
йна за национално и обществе 
но освобождение е била геро
ична и е означавала голям при 
нос за всички съюзници да се 
разгроми и унищожи фашиз-

Видният румънсни историк 
напомня, че към края па 1941 
година пространни територии 
в Южна Сърбия, Черна гора, 
Босна и Херцеговина и Хърват 
ско били освободени, към нрая 
на 1942 година са съществува
ли многобройни бригади, от ко 
ито са създадени първите ди
визии и корпуси на НОВ. „Е- 
фективите на патриотичните 
сили тогава са наброявали над 
150 хиляди бойци, които са 
приковавали в Югослаоия 32 
онупатороки дивизии и приблизи 
телно 230 хиляди войници на 
марионетните правителства“.

Това са, значи, онези -неща, 
с които аз ви задължавам: за 
силете дисциплината в своите 
редове, развивайте още по- 
голяма дейност, пазете брат
ството и единството! Тук на 
Косово най-много има албан
ци, по-малко сърби, още по- 
малко черногорци и тъй ната- 
тън. Но това у нас не смее да 
играе никаква роля. Ние из
граждаме единна система на 
самоуправителни социалистиче 
ски отношения. Социализмът 
•не знае за малцинства и мно
зинства. В него е основно да 
се работи върху развитието 
на правилни социалистически 
самоуправителни 
За това ние се борим.

Вашето единство тук трябза 
да бъде дълбоко свързано с 
единството на всички народи 
на Югославия. И ако Югосла
вия бъде винаги така единна, 
каквато е, тогава никой нищо

световна во

да.

ВСИЧКИ СА РАВНОПРАВНИ
ма.

„Необвързаността днес е танава сила в света, 
каквато досега не е имало. И щастие е, че върху плат
формата на необвързаност се обединяват толкова мно
го страни, които днес представляват твърде важен по
литически фактор, а все повече и инономичесни, бла
годарение на огромните природни богатства, суровинен 
и други потенциали, с ноито разполагат”.

„Югославия има голям престиж в света. Този пре
стиж ние трябва да пазим, а най-добре ще го пазим по 
тоя начин, че вътре в страната ще укрепваме нашето 
единство, че правилно ще насочим нашето развитие и 
че нашите народи ще могат пред целия свят да по- 
нажат нан в една страна с много националности може 
да се създаде система, социалистическа самоуправи- 
телна система, в ноято всички народи и народности 
равноправни и единни. А тъкмо такава днес е Юго
славия, в която нинога не сме имали такова единство 
наквото имаме днес. Това е заслуга на Съюза на юго
славските номунисти”.

Това би било резюме на от
дела за нашата борба в нни- 
гата за съпротивителните дви
жения в Европа в годините на 
Втората световна война, която 
тону-що е отпечатана в Румъ
ния. Книгата издава Военното 
издателското предприятие в 
Румъния „Едитура милитара“, а 
авторът на отдела за Югосла
вия е известният историк и 
професор на Букурещкия уни
верситет д-р Николае Чанир, 
специалист по история на сла
вянските и балканските наро-

Румънсният историк обаче 
.о „дълго време ге- 

борба на югославски

отношения.
напомня, че 
роичната 1 
те народи под ръководството 
на ЮКП не е получила обек
тивното международно призна
ние“. Посочвайни югославскл-

са

ди.
те усилия това да се постигне, 
професор.Чанир пише, че Кон
ференцията в Техеран, „нъдс- 
то са се срещнали Сталин, Ру- 
звелт и Черчил, официално е 
признала героичната борба на' 
югославсните народи“. Тогава 
е „решено на югославските па

Професор Чанир, като обяс
нява положението в нашата 
страна непосредствено пред 
началото на войната, сочи на 
постоянното засилване ролята 
на ЮКП в това съдбовно вре
ме. Този историк напомня, че 
ЮКП още от Петата конферен 
Ция в Загреб е подготвяла

СОЦИАЛИЗМЪТ НЕ 
ЗНАЕ ЗА МАЛЦИНСТВА 
И МНОЗИНСТВА

президентът
каза, че трябва

ТитоНанрая 
още веднаж 
да се заздравяват редовете на 
Съюза «а комунистите, първо 
степенно с приемане на работ 

кампанийно. Тряб-

ртизани и техните операции; 
да се окаже най-голяма възмт 
жна помощ във военен мат' • 
риал и въоръжение“. През дс- 
к.омври 1943 година „Моснв~ 
Вашингтон и Лондон са приг- 
нали решенията на Второто з 1* 
седание на АВНОЮ“, пише ру 
мънският историк.

сплотяване на народните масиници, но не 
ва и занапред да се заздрави 
дисциплината, понеже не 
же да бъдем доволни от дис
циплина в Партията, а повече 
не може да съществува 
.^някой 'на партийните конфе
ренции и форуми да приема 
решенията, да гласува за тях, 
а след завръщането 
работното място, ;на функция
та, която изпълнява,^ 
да работи по своему”.

— Трябва постоянно да

около себе си, а на 27 март 
1941мо-

е направила „акт на голя 
ма смелост и е дала 
на цяла Европа“, предизвиквай 
ни с това отлагане на фашист
кото нападение срещу СССР 
за няколко седмици“.

пример
това

Описвайки 
операции, професор Чанир м »' 
жду;,другото говори и за Титс- 

път в Моснва, през есента 
на 1941 година и неговото пре
биваване в Крайова в Южна 
Румъния, в щаба на комендан 
та на Третия унраински фронт, 
маршал Толбухин.

си на заключителните

В дните, когато Югославия 
за непълни две седмици е би
ла поробена — „Югославската 
комунистическа патрия е била 
единствената политическа 
ла, ноято за късо време е 
ла да вдигне народа >на борба”.

отново

виясе
Младите играят „Титово коло

си-
<не ни може, ние не трябва от 
никого да се страхуваме.

има предвид, че без ролята 
на комунистите, нито в една

мог-
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КОМЕНТАР на българското правителство 
ще не се търси да обменят валута

ността°,шТг.™1\е= СТЗВа дума 33 ПЪ™”4И от вътреш- “ "I3 на стРаната, значи югославяни от други народи
редовно тъТоИг’ятРаГЧНкТв °ргзни на пункта ..Отоманци" 
размер Р Да °®менят валута в предвидения

нието
а от други въоб-

С различни аршини
Изпълнителният отбор на Общинската конферен 

ция на ССРН и Общинсната конференция на Съюза 
на комунистите в Босилеград остро осъдиха непоследо 
вателността, с ноято българсните гранични органи на 
гранично-пропуснвателния пункт „Отоманци” се отна
сят към гражданите на СФР Югославия.

Именно на този пункт, намирщ се на пътя Бо
силеград — Кюстендил, българските гранични органи 
различно прилагат нъм нашите граждани решението 
на българското правителство за обмяна на валута. Спо
ред тов^ решение, всички граждани от несоциалисти- 
ческите страни, нанто и от СФР Югославия, са длъжни 
при влизането в НР България на границата да обменят 
по 10 долара или няноя друга нонвертибилна валута 
в същия размер за всеки ден пребиваване в тази 
страна.

На пръв поглед това може да бъде и вътрешен 
проблем на номпетентните органи от тоя гранично-про 
пусквателен пункт. Но тъй като това различно прила
гане на едно правителствено решение от страна на 
гранични органи може да има и международни 
ния, трябва да се каже, отраже

че непоследователността при 
прилагането на решението за задължителен обмен на 
определена сума валута, обентивно може да се 
тълнува като опит за създаване на разлики между на
ши граждани от различни народи и народности.

Крайно време е да се разбере, че хората от 
българсната народност в Босилеградсна община са
тунЪдоживя1а?ПсвВНИ граждани "а СФР Югославия и 
и нулГвен пазпя^” рЪЛеН о6'дествено-инономически 
; Л УГЛ Г Ето защо не « нуждаят от нак 

и на Гп. Р нито на една фаница, па
констатипая. Дйр УСНВЗТе,,НИЯТ пуннт ..Отоманци" -констатираха обществено-полтичес 
Ьосилеградсна община.

Това решение на българсното правителство, за 
ноето нашите граждани навреме бяха осведомени по 
радиото, телевизията и печата, непоследователно се 
прилага нъм гражданите от българската народност в 
Босилеградсна община. Тана например на някои се об
менят по-малко пари, отколкото е определено с реше-I ните организации в 

В. В.

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО ^ 11 АПРИЛ 1975



ИЗ РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО НА ПРО МОВИРАНЕТО МУ ЗА ПОЧЕТЕН ДОКТОР НА ПРИЩИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

РАЗНООБРАЗИШ - НАШЕТО БОГАТСТВО
номунициране стават обект на 
общ живот и договаряно, 
все по-малко 
тивно регулиране. С една ду
ма, в социалистическите само 
управ'ител'ни отношения, които 
изграждаме, 
на национални особености кул 
тури, традиции, езици и т.н., 
стават общо богатство.

ПРИМЕР ЗА ОСТАНА
ЛИТЕ

В целокупното по-нататъшно 
развитие, усилията на трудоьи 
те хора на Социалистическа 
автономна област Носово, Со
циалистическа република Сър
бия и нашата общност, като 
цяло, бяха насочени към пре
махване на тежкото наследст
во на миналото и превъзмогва 
не на дълбоките противоречия.

Благодарение на това успеш 
но са пребродени много тру
дности и са постигнати забе
лежителни резултати във вси
чки области на общественото 
развитие на Носово. Обществе

♦ В социалистическите самоуправителни от-

. ц т- н' стават общо богатство 
★ Югославските комунисти, свързвайки всич 
ки прогресивни сили в обществото 
шаването на националния 
ствили огромно дело * Всяка 
в решаването на

на адмими,;
Съвременният капитализъм 

не е в състояние последова
телно да реши националния 
въпрос, понеже за това му 
пречи класовата, екоплоататор 
ската същност на властвува- 
щите обществени отношения. 
Това илюстрира и състоянието 
в почти всички капиталистиче
ски страни с мно-онационална 
структура, както и положение
то на националните малцинст
ва в някои съседни страни.

разнообразието
и в ре- 

въпрос, са осъще-
крачка напред 

самоуправлението открива 
нови и по-големи възможности за укрепваме 
и продълбочаване на отношенията на нацио- 
нално равноправие

ПОТВЪРДЕНА 
ПРОГРАМА НА СК

Една от най-сложните обла
сти в нашата страна, 
се проверява и потвърждава 
нашата политина

където
и нейната 

по националния 
въпрос е тънмо Областта Ко
сово. Преди всичко национал
ният състав на населението на 
този район е един от най-сло 
жните в тази част на Европа.

В днешно време на всички 
страни в света се потвържда 
ва огромното значение на бор 
бата на народите за 
ционална свобода и равнопра 
вие и свързаност на тази бор 

революционните 
движения и търсене на пъти
ща към социализма. Нашата 
социалистическа революция из 
яви мобилизаторска сила и от
несе историческа победа тък
мо поради това, че на нацио
нално-освободителната борба 
даде изключително класово 
съдържание. Също ЮКП има 
ясна линия за решаване на на
ционалния въпрос, 
била и остава трайна особе
ност на нашата революция. 
Без прекаляване може да ка
жем, че югославските кому
нисти, свързвайки се с прогре 
сивните сили в обществото и

ноправието на всички народи 
и народности, при същевреме
нно подчертаване на отговор 
ностите на всички за това 
равноправие и за по-нататъшно 
успешно развитие на цялата

принципност

I *своя на ♦КОВАЧНИЦА НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО ♦ба ♦ ♦с
Трябва да ви кажа, че приятно съм изнздан от 

резултатите в развитието на висшия учебен център. 
Може би това е рядък случай на един, тана да се каже 
тону-що основан университет, който не трае повече, 
отиолното трае школуването на едно поколение, — 
днес вече има тридесет хиляди студенти, а това е вече 
двойно по-вече, отколкото в навечерието на вейната е 
имало студенти в цяла Югославия, Положително е и 
това, че неговата национална струнтура доближава стру 
нтурата на населението на Областта, канто и фантът, 
че почти една трета на учащите се са от краища извън 
Социлистическа автономна област Косово. Та «а този 
университет с многоезиново обучение става не само 
разсадник на скъпоценни надри, но и ковачница 
братството и единството.

♦♦
!

♦
5♦Това е

: на
з решаването на националния 
въпрос са осъществили огром 
но дело. Успяха тук на Балка
ните, известни по жестокостта 
на националните стълкновения, 
империалистическите 
и суровото социално и наци
онално угнетяване. да създадат 
социалистическа общност, в 
която народите и народности
те на Югославия живеят сво
бодно и в пълно равноправие.

1!
Университетът в Прищина е нрупно явление в 

живота на Областта, в която до революцията едва е 
имало десетина фанултетени образовани хора от ре
довете на албанската народност. И накто негоюто ос
новаване е резултат на истинсна и последовате; на марн 
систка и ленинена, а това означава и демокрптичесна 
и хуманна политина на Съюза на югославсните ному- 

националния въпрос, тана и неговото цейству- 
ване трябва да бъде в служба на осъществяване на 

политика на пълно равноправие на 
народите и народностите в тази Област и цялата наша 
страна.

♦интриги ♦
♦♦
!

нисти по
Момент от промовирането на президента Тито 

донтор на университета в Прищина
почетен

Югославия е общност на по 
и народности. ♦вече народи 

Настанала е като резултат на 
редица исторически обстоятел 
ства и вековното желание за 
общ живот в условията на по- 

опасност по собствено 
Но това 

себе си не обезпеча-

тази политина
♦Също така, 

изостаналост на Косово е била 
по-изразена отколкото където 
и да било другаде 
благоприятните природни 
други условия. Нищо по-незна- 
чителни не са били социални
те, културни, просветни и дру
ги проблеми. Към воичко 
географското положение на 
Косово е такова, че в него се 

влияния

икономическатанаша общност и всяка нейна 
част.

За правилното развитие на 
междунационалните
ния съществено е създаване 

за икономическо 
Това

5
Xвъпрекиотноше-стоянна 

то съществувание. и
на условия 
равноправие, 
че за постоянното развитие на 

отноше-

само по 
ва и здравината на една така- 

многонационална общност.
нова Югосла-

означава, Толкова е по-важно в днеш 
ния свят — когато все повече 
се засилва влиящето на соци 
ализма, като идеопогия и пран 
тика — социалист тесните дви 
жения, а преди всичко социа
листическите страни, с примера 
си да улеснят работническата 
класа и на всички прогресивни 
сили в страните, където този 
въпрос се явява, да отнриват 
най-съответни и най-п регресив
ни решения. Факт е. обаче, че 
нито във воички социалистиче
ски страни не са използвани 
всички възможности, които та
зи система дава. Нещо пове
че, съществуват дилеми и от
крити въпроси. Това особено 
личи в отношенията към наци
оналните малцинс"ва, ноето и 
ние пряко чувствуваме в отно
шения с някои съседни страни, 
по-точно в тяхното отношение 
към нашите съназодници.

ният брутопродукт на жител 
почти трикратно е увеличен. 
Постиженията в материалното 
развитие съпътствуват забе

лежителни успехи в областта 
на културата, здравеопазване
то и в други области. Всичко 
това показателно говори за 
правилността на програмата на 
Съюза на югославсните кому 
писти, отделно в областта на 
м е жду н а ци опал ни те 
ния.

ва
м е жду н а цион а л н и т е 
ния от огромно 
по-бързото развитие на стра
ната. Но превъзмогваното на 
икономическите неравномерно- 
сти, насърчаване към по-бързо 
развитие на недостатъчно раз 
витите краища, не е само из
раз на национално равнопра
вие и социалистическа солида 
рност, но и жизен, дългосро
чен интерес на всички...

Но, с оглед огромното насле 
дство на изостаналост в мно
го части на Югославия, на ог
раничеността на акумулация, 
както и на сложните мождуна- 

отношо-

Развитието на 
вия убедително 
нейната стабилност и кохезия 
са укрепвали с всяка нова кра 

по посока на рсъществя- 
интересите на работ

ил аса и продълбо-

товазначение епоказва, че

кръстосват различничка 
ване на по-и интереси, па то стана 

прище но аспирации и стълк
новения па различни властву- 

нлини. Ясно е, че но бур

ническата 
чаване на отношенията на рав
ноправие на народите и народ 
ностите. Не мисля тук само на 
стабилността на нашата общ-

ващи
жоазиято в предвоенна Юго
славия, като носител на експло

държава, но и на 
обществен и мате 

на Югославия 
всяка нейна

ност като 
постоянния 
риален възход 
като цяло и на

отноше-
хегемонистичеснаататорсиа и 

политика, не е било в интерос 
да решава всички тези пробле 
ми и противоречия. Също тока 
мито реакционните албански 
върхове но Носово не са били 
в състояние да дадат прогре
сивно историческо решение за 
специфичните междунационал- 
ни проблеми на тази терито
рия. Такова решение може да 
даде само иай-прогреоивната 
класа, работническата класа и 
нейният революционен аван
гард.

Обаче онова, ноето е напра
вено в развитието на социали
стическото самоуправление в 
Югославия, особено през по
следните години, а което наме 
ри отражение в Нонститу- 
цията на СФРЮ, конституци
ите на републиките и нонститу 
циите на автономните области 
— даде своите плодове и тук. 
Ноето е най-важно, то открива 
по-нататъшна перспектива и 
сочи пътищата и възможност
та за по-бърз и по-всестранен 
напредък. Потвърди се, че 
резултатите в една братска и 
и равноправна социалистическа 
общност няма да изостанат, 
когато всеки в нея сам рвша- 
иа за съдбата си и прввзимп 
отговорност за бъдещото ча 
цялата общност.

част.

ИНОНОМИЧЕСНО
РАВНОПРАВИЕ

родни икономически 
ния и влияния, в относително 
кратък период от победата па 
Революцията, не е могло да се 
направи всичко, което е тряб
вало и се е желало. Затова 
пред всички ни се намират 
още крупни задачи в това от
ношение и това и в бъдеще

Социалистическото самоупра 
вление, като ново обществено 
отношение отделно дава изго 
дни условия за последователно 
решаване на националния 
прос. Това във все по-гол яма 
степен потвърждават нашите 
опити
ка крачка напред в развитие
то на самоуправлението, в 
афирмацията на конкретните 
облици на социалистическото 
освобождение на труда и чо
века. открива и нови, по-голе
ми възможности за укрепване 
и продълбочаване на национал 
ното равноправие.

Ново качество на тези от
ношения се вижда в това, че 
с демократично свързване се 
обезпечава афирмация на рав

в I -

остава като една от приори
тетните цели на нашата поли
тика.

Свободното и безпропятстве 
но развитие на материалните 
и духовните стойности ма все
ки народ и народности, върху 
основата на програмата ма Съ
юза на югославските комуни
сти, решенията на Десетия кон 
грес на СЮН и Конституцията 
на СФРЮ, укрепва взаимното 
разбирателство, доверието, со 
лидарността и уважението, В 
такъв климат и формите на 
всекидневно сътрудничество и

и съзнания. Понеже вся

Донолкото се насае до нас, 
своите определения за пълно 
равноправие, ние доказваме 
на дело. С това не се обезпе
чава само напредък на всички 
народности в нашата страна, 
но ведно се дава възможност 
те действително да бъдат мост 
на приятелство и многостранно 
полезно сътрудничество със 
съседните страни.

В съдбовния исторически мо 
мент единствено Югославска
та комунистическа партия пре
дложи програма та класово и 
национално освобождение. Нея 
еднакво приеха и албанци, и 
сърби, и черногорци, и турци, 
и други, живущи тук...
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"~~7ъУШДИМИТРОВГРАДшиешр
ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА 

РАБОТА НА ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА им също са въпроси,ролята
които Общинската скупщина 
ще разгледа в предстоящия 

Този анализ ще се 
в местните общно

СЕДМИЧНО ИНТЕРВЮ I

МЯСТО, НЪДЕТО СЕ СЪГЛАСУВАТ 

ИНТЕРЕСИТЕ
период, 
разгледа и 
ст-и.

В програмата за работа на 
Оощинската скупщ!ина в Дими 
тровград 1за период от април 
1975 до март 1976 година.) е 
запланувано да се разгледат 
предимно въпросите по про
веждане на Конституцията на 
СФРЮ и СРС, Статутът на 
общината, задачите 
чащи от резолюциите на Десе 

конгрес на СЮК и Седмия 
конгрес на СКС, нанто и дру 
ги въпроси по развитие на об 
щината.

Преди воичко ще се разгле 
да информация за функциони 
рането на скупщинската систе 
ма. В тази информация най- 
голямо внимание ще се обър 
не на делегациите на самоу 
правителните организации и 
общности, осведомяване на 

гражда

ще се изнесе и доклад за 
функционираорганизирането,

нето и работата на самоупра 
вителните общности на инте 
ресите. Ще се изтъкнат про
блемите в дейността им и 

произти- ,ще се предложат определени 
мерни.

Приемането на работа и при 
лагането на съответното самоу 
правително споразумение 
Димитровградска община 
също един от предстоящите въ 
проси, които ще 
Скупщината.

Особено внимание ще се 
обърне на средносрочното раз 
витие на общината за период 
1976
определят основни концепции 
на стопанското и обществено 
развитие на общината, съгла
сувани е програмата по разви 

скупщините Тие На СФРЮ и СРС.
Стопанските въпроси също 

ще бъдат оботойно разгледа
ни. Между тях важно място 
заема изпълняването на сред 
носрочния план за стопанското 
и обществено развитие на об 

сегашното състоя- щината от 1971 до 1975 годи
на, проектопланът по стопанско 
и обществено развитие‘за 1976 
година, информация за възмож 
ностите и нужди от интеграция 
на организациите на сдруже
ния труд в стопанството, нак 
то и текущи въпроси. 

Развитието на инфраструн 
и турата, провеждането на Зако
- на за жилищни отношения, из

По преустройството на общностите на 
интересите беседвахме с другаря Васил То
доров, председател на координационното 
ло за учредяване на общностите на интере
сите в Димитровградска община.

начин службите рационално да 
се използват. Обаче по този 
въпрос все още няма, конкрет 
но становище, което трябва 
да приеме координационното 
тяло с изпълнителните органи 
на общностите на интересите. 
Съвместно с изпълнителните 
органи на общностите, трябва 
да изготвим конкретни реше 
ния за установяне на мерила 
за равноправно решаване меж 
ду онупщините на общностите 
и съветите при Общинската 
скупщина.

Също трябва да се органи
зира и сказна за делегатите 
в скупщините на общностите 
с цел да се запознаят с духа 
на Конгреоите. В това отноше 
ние не всичко е ясно. Мнози

тиятя-
в
е

Въпрос:
считате ли че е направено вси 
чно за преустройството на об 
щностите на интересите?

Отговор: Съвместно с всич 
ни обществено-политически ор 
ганизации успяхме навреме 
да учредим общностите на ин 
тересите. Обаче след това има 
ше застой, период на изчак
ване. Навреме бяха готови и 
програмите за работа за тази 
година, както и дългосрочните 
програми. Трябваше да се при 
еме споразумение за финан
сирането им, а след това и 
самите програми. Същите 
трябваше да се съгласуват 
с възможностите на стопанство 
то, да се определят първосте 
пенните задачи. В тази насо
ка трябваше да се водят и 
разискванията в трудовите ор 
ганизации. Обаче поради недо 
стиг на средства и ограничава 
не на разходите в нестопански 
те дейности цялостно осъще
ствяване на приетите програ
ми не е възможно. А същите 
действително са добри. Обаче 
общностите на интересите се
га нямат средства за разшире 
на дейност и инвестиции в 
различни обекти, което беше 
предвидено в програмите.

Въпрос: Какво е по ваше 
мнение най-съществено за пре 
устройството на общностите 
интересите?

Отговор: Преди всичко, че 
вече работят съгласно Кон
ституцията. Съществено е, че 
на един нов начин заживява 
споразумението между сфера 
та на обществените дейности 
и стопанството. Конкретни ре
зултати все още няма, обаче 
отношението е твърде важно.

Въпрос: Кои са предстоящи 
те задачи на координационно
то тяло?

Отговор: Една от първите за 
дачи е да се оформят служби 
при тези общности. Считам че 
няма обществено основание

Другарю Тодоров, разглеждавсяка общност да има само
стоятелна служба, защото то 
гава средствата ще се изразхо 
дват за службите. Необходимо 
е да се намери най-подходящ

1980 година. Ще се

се итрудещите 
■ни за работата на делегатите 
и делегациите, Скупщината и 
нейните съвети, 
на самоуправителните общно
сти на -интересите и т.н.

В предстоящия период ще 
се разгледа и информация за 
защита на човешката среда в 
общината. В нея трябва да се 
обработи 
ние и предложат мерки за 
подобрението й.

Ще се разгледа също така 
и състоянието във връзка с 
кадровата оспособеност в рам 
ките на общината.

Работата и по-нататъшното 
развитие на местните общно
сти, проблемите, мястото

на делегати не са наясно,
че трябва да пренасят мнени 
ето и желанията на трудещи
те се. Общностите на интере 
сите трябва да бъдат място, 
където се съгласуват интере
сите между сферата на мате
риалното производство и об
ществените дейности свободна 
размяна на труда между ед
ните и другите.

Васил Тодоров А. Д.

следване потеклото на имуще 
ството, търговията, образова
нието, културата, физическата 
култура, социалната защита, об 
ществената самозащита и дру 
ги въпроси ще разгледа Скуп 
щината.

Развитието на оелсното сто 
панство в общината и провеж 
дането на Закона за сдружа
ване на селскостопанските лро 
изводители е един от въпроси
те, на който ще се обърне осо 
бено внимание.

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Материалните условия - добра основа за дейнотт
Тазгодишното материално по 

ложение на самоуправителни
те общности на интересите в 
Бооилепрадска община, 
бъде значително по-добро от 
мин ал огод ишн ото. И з готвен и те 
предложения за финансиране 
на общностите, които наскоро 
ще бъдат приети от Общинска 
та скупщина показват, че сред 
ствата при някои от тях ще се 
увеличат за три, а дори и за 
четири пъти.

Например самоуправителна- 
та общност за детска защита 
ще има над един милион ди
нара средства или два пъти 
повече от миналата година.

Самоуправителната общност 
за социална защита през та

зи година ще ползва 445 хиля 
ди динара, а миналата година 
нейния бюджет е възлизал на 
140 хиляди динара.

Значително много ще се по
добри и материалното положе 
ние на самоуправителната об- 
щноот за култура. От предло
жените източници за финанси
ране тя ще осигури ообствени 
приходи от 350 хиляди динара. 
Миналата година е разполага
ла само с 170 хиляди динара.

Бюджетът на самоуправител 
нагга общност за физическа 
култура ще възлиза на 95 хи
ляди динара. Тази общност 
през миналата година е разпо 
лагала само с 20 хиляди ди
нара, отделени от общинския 
бюджет.

Трябва да се отбележи, че 
и сегашните средства на фмо- 
управителните общности не са 
достатъчни изцяло да се ре
шат воички проблеми, за кои
то са компетентни. Обаче, по
казателно е, че материалното 
заздравяване предлага добри 
възможностите за разгърщане 
на по-широка и успешна дей
ност на всички самоуправител- 
ни общности.

Особено значение има и 
фактът, че почти всички общ
ности ще се финансират от 
облагите върху личния доход 
на трудещите се, ноетр е си
гурен и траен източник за 
осигуряване на средства.

ще

А. Д.

БОСИЛЕГРАД

Приети 60 

членове в СК
С организираното приемане 

значително се подобрява стру- 
нтурата на членовете на ом в 
комуната. Сега от общо 635 
членове на СК, 355 са раоот- 
ници и земеделсни производи
тели. по танъв начин и в Съю
за на комунистите в номуната 
се осъществява работническо
то мнозинство.

За разлина от преди, в пър
вичните партийни организации 
вече няма стихийност

В. В.

.. ............. ............. ...... .......... .............................................................. ... .......................................... ....
ЮРИСТЪТ СЪВЕТВАI перации — земя, пасища, на общността на интереоите 

по жилищно дело — жилищни и делови помещения 
на горените стопанства — гори, на организациите на 
сдружения труд — строителни площи, на частни 
ца — също площи за построяване на жилищни сгради 
Следователно, общинската скупщина пренася правото 
си на притежание и ползване на обществено- правни 
и частно-правни лица. Това право се дава с решение 
прието на сесията на общинската скупщина. За 
ното се уведомява и общинското 
за да въведе

Дадено от общинската 
щество трябва да се ползва 
противен случай то отнема 
скупщина.

=Обществено имущество I
ли-1 I

Общественото недвижимо имущество е под кон
трол на обществено-политическата общност. Ползуват 
го и управляват с немо обществено-политическата об
щината напр.), организациите на сдружения труд а 
когато се касае за земята — земеделските коопера
ции това имущество представлява тяхно ооновно сред
ство и предмет на труда, обработваемите се изпол-
цбтЛл0ТГЛеЖ5ане на добитък И под. Имотът става 
обществена собственост, ногато стопанинът добро- 
ГН°^°тТКаЖе 0Т нег0, понеже не е в състояние да го обработва и ползва. Според закона, общинената

6 АЛЪЖна Аа пРиеме ^къв имот и сетне
пи °нм?пА!Ае на съответна селскостопанска организа- 
Ц Яц°Д° ® АЛЪЖна наи-рационално да го ползва.

Частното недвижимо имущество става обществено 
И в случай на национализация, експроприяция кон 
фиснация или ногато надминава определения 
мум (земя, жилища, делови помещения).

Общинската скупщина

при при
емането .на нови членове. На
против, полагат се усилия да 
се премахнат всични слабости. 
Именно, целта 
мат членове 
политичесни и 
ва. Такива 
ните

реше-
земемерно управление 

новия притежател, 
онупщина недвижимо

1
в книгите

е да се лрие- 
с високи идеино- 

морални начест 
кандидати, партии- 

организации приемат 
редовете си чрез предварител 
ни подготовки. Между другото 
запознават ги с дължностите и 
правата, ноито произтичат 
пратийния статут.

Трябва да се отбележи, 
по също време от редовете 

а ок са изнлючени 5 члено
ве, които са дошли в нофлиит 
с политиката на Съюза на ио- 
мунистите. От 
свалени 19 
зачитали

иму-
за предназначението. В 

в полза на общинената

„„„ Общественото имущество винаги остава обше- 
вено. Мени се само лицето, което го ползва Мнози 

на граждани нерядко заемат обществени земи с цел 
да разширяват дворовете си, нивите, горите С Ц 
те грубо нарушават законите. А трябва 
общественото имущество 
частно, без оглед на това 
бено от недобросъвестни 
община мнозина 
на имотите са

в

това
да знаят, че 

никога не може да стане 
нолко години е било

от

че
запра-

Фаждани прЛнаа™ноГоТр°е~ 
взели от обществени земи и ги п*»

предава на съответни трудови^ганиТац! наТо^- Е^Ена^землиад* Д° ЛЪ™° 

*________________________________________ _____

макси-

I евиденция са 
души, ноито не са 

основните
се връща 

се наказва според закона.
статутар-1пщ|.1|С1Тгь,.__ Л. Христов =

ш1^оцшшпи1гаштн1шшшиц||цшишш1ь
НИ норми.

в. в.
СТРАНИЦА 4
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ТЕЛНИТЕСЕОБЩНОСТИ ФОРМИРАНето НА САМОУПРАВИ- БОЖИЦА

Завидни успехи на местната общностБавност в конституцио 

нното преустройство Когато преди пет години в 
Божица бе въведено местно 
самооблагане за (изграждане 
на нянолно комунални обекти, 
мнозина недоверчиво 'въртяха 
глава. Очевидно мислеха, че 
техният динар ще отиде в дру 
га каса, а не за предназначе 
ните работи. С времето това 
недоверие изчезна. Изчезна в 
хода на изграждането на мно 
гобройните обекти в селото: 
гостроени са шест мостове, ас 
фалтирани улиците в центъра 
на селото, построен водопро
вод в Деянова махала. Пости 
женията значи 
Тези успехи не са малки и те 
онриляват трудещите се от 
Божица в следващите акции.

Членовете на Съвета на ме 
стната общност сега са много 
тто-дейни: изготвят съвместно 
с избирателите програми 
предотоящите акции. Има идея 
до края на 1975 година да се 
гласува ново местно самообла 
гане за предстоящите пет годи 
ни за провеждане на останали 
те благоустройствени акции.

В процеса на тази полезна 
обществена дейност граждани 
те стават все по съзнателни, 
че местната общност е една 
от основните клетки в нашата и на сегашната електрическа

мрежа от Деянова до Дживина 
махала на дължина от 4 кило
метра. Средства още не са 
осигурени, «о като се има пред 
вид готовността на население 
то и възможностите на Общин 
ската скупщина и тоя въпрос 
ще бъде успешно решен.

Пред ръководството на ме
стната общност изниква въпро 
са на Маричева махала, оста 
нала без вода в следствие на 
изграждането на тунел при по 
строяването на власинските во 
доцентрали. В обезпечаването 
на тази махала със здрава во
да ще участвува и ВЕЦ Вла- 
сина в Сурдулица.

В програмата за 1975 годи 
на са влезли и работите око 
ло поправката на пътя от ас
фалтовото шосе Сурдулица — 
Босилеград до махала Златано 
ва на дължина од три км. 
Средствата за изграждането 
на този път ще съберат жите 
лите на Златанова махала.

Баинова. Изработена е проек- 
тносметна документация води 
те и за трафопостовете. За 

за електрифицирането на всички 
тези махали са необходими 
около 970 хиляди динара. Те
зи средства ще се обезпечат 
чрез самооблагане — 520 хиля 
ди динара, 100 хиляди от до
броволни дарения, а останала 
та сума ще даде Общинсната 
скупщина в Сурдулица.

Едновременно с това ще 
бъде извършена реконструкция

По инициатива на Оредеела 
телството на Общинската финансиране на 

не са консултирани делегации 
те, което е неприемчиво. За
това
щина не 
съгласие 
им — изтъкна Раде Констан
тинов, председател на обще
ствено-политическия съвет на 
ОС.

общностите,
_ скуп

щина в Босилеград се състоя 
договор между ръководствата 
на самоуправителните общно 
сти на интересите с ръковод
ствата на Общинската 
щина и обществено-политиче 
ските организации. Целта на 
договора беше да се обсъди 
досегашната тримесечна 
ност на общностите и 
стоящите им задачи за рабо-

все още Общинската скуп 
е може да даде 
за финансирането

снуп-

самоуправителна оистема, в 
която всеки гражданин може 
да предлага, работи, сътрудни 
чи, избира и полага усилия 
за решаване на воички проб 
леми, които подобряват жиз
нените уоловия. При такова по 
ложение се преодоляват отпо 
рите за осъществяване на ме
стното самооблагане, органи
зиране на доброволни трудови 
акции по залесяване, изграж 
дане на мостове и пътища. 
Божица не се среща с такива 
проблеми. Даже и някои от 
напусналите селото граждани 
взимат участие в работите, 
когато трябва да се построи

Тези и някои други стари 
навици, които са противни на 
новата

деи- са налице.пред-
Конституция, пречат за 

успешното преустройотво 
самоуправителните 
и онези, които са ги формира 

констатира се в рази-

та. на
По-точно, анализира се нол

но успешно самоуправителни
те общности на

общности
интересите 

са се преустроили според кон 
ституционните принципи, 
се развиват самоуправителни 
те отношения и колко успеш 
но, посредством тях, трудещи 
те се и гражданите задоволя 
ват своите интереси и потре
бности.

ли
В БОСИЛЕГРАД 
ЩЕ СЕ ОТКРИЕ 
ПОЛИТИЧЕ
СКО УЧИЛИЩЕ

скванията.
Заключено е всични самоу 

правителни общности да ус
корят изготвянето и донасяне 
то на статутите. Взето е ре
шение всяка общност да има 
свой ръководител, нойто ще 
бъде на постоянна работа, ако 
това изисква обема на дейно
стта.

С цел по-рационално и по- 
ефикасно да се ползват сред 
ствата, с нойто разполагат об 
щностите, предложено е да 
се оформи една служба за 
всички, която ще поема ади 
минмстративно — финансовите 
задачи.

Накрая е договорено зана
пред по-често да се органи
зират такива разговори, на но 
ито да се обсъждат опитите, 
трудностите, и резултатите в 
дейността на самоуправителни 
те общности на интересите.

В. В.

нак

Г
В обстойните изказвания се 

посочи, че още има бавности 
в активизирането на самоу 
правителните общности на ин 
тересите.

Най-сериозен проблем все 
още е нерешеният начин на фи 
нансиране. По такъв начин 
те са останали в момента без 

средства, което пречи 
на нормалната им работа. В 
това отношение най-големи 
трудности вече имат: образо
вателната общност и общно
стта за социална защита.

— Във връзка с възеждане 
на данъчните облаги, с които 
да се осигурят средства за

Насноро в Бооилеград ще 
отпочне да работи марнси- 
стжъполитичеоно училище. До
сега са се обадили 70 нанди- 
дати, между нойто най-много 
има членове на Съюза на со
циалистическата младеж.

Броят на нандидатите е до
статъчен за работа на две па
ралелки.

За идеологическо и марнси 
сткото образование посред
ством тази шнола. Общинският 
комитет на СН в Босилеград 
е набавил необходима литера
тура.

нещо ново и полезно в село
то.

— През настоящата 
година местната общност ще 
поведе редица акции, изисква 
щи много труд и средства — 
заяви председателят на Съвета 
на местната общност в село
то Любен Михайлов. Трябва 
да приключи електрификация 
та на махалите Дедичина, Гън 
дина, Дарковска, Миладинова, 
Урошева, Молянова, Попова и

1975

С. С.В. в.

хиляди килограма сено. А то 
ми е и най-нужно. Ето, че ще 
ми оотане. Но през зимата 
имах храна за добитъка и по
вече.

Но има нещо. което Хри
стов безспонои.

— Работя много, нямам ни- 
то час почивна. Но това е та
ка при всички земеделци. О- 
баче нямаме сигурност. Цени 
те не са стабилни. А така не 
бива. Трябва да се зачита и 
нашата работа. А само част 
от производството е за мен 
и мисля, че всички селсностоп 
ансни производители трябва 
така да гледат нещата. Да 
бъдат добри производители. 
Инак не бива...

СРЕЩИ

Селскостопанският производител Васил Христов
Оовен на овцевъдство Хри

стов обръща пълно внимание 
и на останалите селскостопан
ски отрасли.

— Имам към деведесет де- 
нара имот. Добре го обработ
вам и естествено — добивите 
не са лоши. Получавам от не
го около 50 товара жито, 30 
товара царевица, 20 
овес... Обаче най-голямо вни 
мание обръщам на сеното. Ми 
налата година получих към 20

но да го работи върху съвре 
менни начала — 
изисква новото...

— Наистина баща ми ме мно 
го помага. Но той е вече на 
възраст, така че работата па
да главно върху мен. Започнах 
ме с овце и те са и днес най- 
важният отрасъл на производ 
ството ни. Днес нашето стадо 
наброява сто овце, а тази го
дина оставихме още дваде
сет агнета за разплод. Шест
десет агнета продадох вече, 
а има още за продаване. Ми 
налата година седем хиляди 
килограма мляко закарах на 
кооперацията. А всичко това 
са пари. Но пари с груд зара 
ботени. С всекидневен труд —• 
от сутрин до вечер.

Нямаше нужда да питам 
Христов има ли сметка от ра
ботата, от овцете, от труда,кой 
то влага. Това се виждаше. 
В двора со издига нова, хуба 
ва, голяма къща. А отсреща

Васил Христов, 32-годишен 
селскостопански производител 
от Смиловци, е представител 
на едно младо, ново локоло- 
нение. Поколение все още не 
намерило своето право място 

нашите села днес, но ноето 
в постоянна борба за вне 

дряване на всичко ново — 
борба за прогрес на селото.

На младини Христов е имал 
желание да изучи занаят. Хо
дил 
те, но

плевня, също нова, също голя 
ма. Край нея трантор с ремар
ке. ..

така, канто

— Всичко което виждате е 
построено или купено през 
последните няколко години. И 
воичко благодарение на овце 
те. А освен това имам почти 
всички селскостопански маши 
ни, които са ми нужни. Къщата 
ми о обзавадена. Имам еле
ктрическа готварока печка, а 
трябва да купя и телевизор.

в
е

в
товара

някоя година по градове 
никак не забравял род 

си село. И един ден вси

А. Д.

но то
чко оставил и се завърнал в 
Смиловци. Върнал се да бъде 
постоянно там, където с ве
кове обитавали неговите деди. 
Там, в полето — сред добитъ 

земята. Но зовът на 
село не значи и прие 

^наследено"

НОВО ОБЩЕСТВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА Приемането на стажанти, 
канто е регулирано в догово
ра, представлява постоянна 
грижа па трудовите организа 
ции. Те са и длъжни да ги 
приемат, за да могат да се 
оспособят за самостоятелна 
работа а специалността си.

Особено внимание заслужа
ват наказателните мерки за 
спазване на договора. Между 
тях са предвидели морапно- 
политичеока отговорност за 
лицето, което е решавало или

ка и на
ние ма 'квалификационната 
структура на заетите, включва 
не в работа на млади и шно 
луваии кадри, преквалифика
ция и откриване на цови ра
ботни места и др.

В договора е регулирано 
планирането и подготовната на 
кадри, нритериии за определя 
•не на предимство при, прие
мане на стажанти, нанто и мер 
ии за неспазващите договора.

Въз оонова на структурата 
и броят на заетите, дейността 
и други елементи трудовите 
организации са длъжни в го
дишните и оредноорочните 
програми да установят от «а 
нви кадри се нуждаят.

'Предимството се определя 
въз оонова на материалното 
положение, времето без рабо Това бе една от причитдте, че 
та, уопеха в училището, анга 
жирапето в обществените, са
модейни и спортни дейности и . 
други елементи. Всеки от тези 
елементи получава определен 
брой точни.

родното
мане на всичко 
от миналите времена. Не изу 

Христов занаята, но изучил 
живота. Да работи,

Въз осонооо мп Закона за 
взаимните отношения на рабо
тниците в сдружения труд и 
Законът за правата и длъж
ностите на работника в дими 
тропградските организации на 
сдружения труд публично е 
обсъдено общественото дого
варяно за приемане на рабо
та в Димитровградска община 
Проект на обществения до го 
оор е изготвила службата 
на Общността по прие
мане иа нови работници при 
Общинокия оиидимален съвет. 
Общественият договор трябва 
да подпишат Общинската ску
пщина, 'обществено-политиче
ските организациии и организа 
шиите на сдружения труд.

В договора са установени 
правило -за отношението на 
•воички фактори, управляващи 
или разполагащи с обществени 
средство. Освен приемане но 
робота но незаети лица да 
•водят трижа и за други рабо
ти. Преди всичко за измене

ния
школата на 
онова, за което има влечение.

-■■V.

оназпло влияние за неправилно 
прието решение.

Известно е, че в Димитров 
градена община има общества 
но споразумение за приемане 
на работа. Обаче в него има 
и много нерегулирани работи.

същото но се спааваше. Целта
нп новото споразумение е да
се пресече пътя на нередно
стите в тази област.

А. Д.
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В ТЪНАЧНИЯ ЦЕХ НА „УСЛУГА" — ДИМИТРОВГРАД ДО НРАЯ НА АПРИЛ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СИН 
ДИКАТИТЕКАЧЕСТВОТО—НАЙ-ХУБАВА РЕКЛАМА... Предложено ново ръко
водство на конференциятаТъкачният цех нъм номунал 

ното предприятие „Услуга" ~ 
Димитровград съществува от 
1969 година. Но с основното

не сме в състояние да израбо 
тим търсените нувертюри...
— казва Джунова.

Само въвеждането на нови 
станове е изход. Инак работа 
та така се развива, че не мо
же да се задоволят всички.

— Ние се надяваме, че с 
новите 3 стана, които трябва 
да получим , ще удвоим про 
изводството. Ще набавим и 
някои нови модели. Не бива 
да разочароваме нашите по
требители 
гелов.

— Наистина, ние за кратко 
време станахме известни — 
казва Зорица Христова — ед 
на от първите работнички, ос 
новани цеха. Нашите нувертга V 
ри станаха известни навред из *.ч 
републиката,. а идват тук же \ф- 
ни и от Босна, Черна гора, >д 
Косово...

-
Общинската организация на 
профсъюзите.

За председател, на Скупщи 
ната на синдикатите е предло 
жен Винно Стоянов, дългогоди 

общ ествено-п оли тичес ни

Синдикалният съвет при Об 
щоднската конференция на син 
динатите в Босилеградска об
щина констатира, че успешно 
са приключили изборите за но 
ви ръководства в двадесет и 
четирите първични организа
ции и за членове на новата 
Общинската снупщина на син 
дикатите.

Синдикалният съвет е заклю 
чил новата Скупщина да се 
учреди до кпая на април. За 
читайни дадените предложе
ния на синдикатите в първич
ните организации на синдика 
тите, Синдикалният съвет пред 
ложи ново ръководство на

си производство — кувертюри 
за кревати — той е известен 
из цялата страна. Без шумни 
обявления в печата, без ре 
клами димитровградските 
ковертюри са си завоювали 
солиден пазар.

шен
работнин в Босилеград, а пона 
стоящем началник на паспор 
тния отдел при гранично про 
пусквателния пункт „Рибарци". 
За подпредседател е предло 
жен Симеон Тодоров, учител 
от Босилеград, а за сещзетар 
Станиша Митов, който и досе 
е бил сенретар на Общинската 
конференция на Синдикатите.

намесва се Ран

В. в.

Въз основа на член 43 от Самоуправителното спо 
разумение за взаимните отношения на работниците в 
сдружеиня труд, Конкурсната комисия при трудовата 
организация на номунално-услужното предприятие „УС
ЛУГА” в Димитровград на 27 март 1975 година прие 
решение да обявява. ^

— Машините са пречка, че 
не може по-добре да работим, 
— намесв.а се съпругът й 
Милорад Христов, нойто рабо 
ти по поддържането на маши 
ните. — Погледнете кан рабо 
тят новите, а как старите ста 
нове! Голяма е разликата и 
в изработката, и във времето 
на изработката на кувертюри 
те. Старите станове много че 
сто се развалят...

В канцеларията на цеховия 
ръководител Рангелов постоя 
нно пристигат нови поръчки за 
кувертюри. Получават се и 
писма, в които се изказва бла 
годарноот за качеството на ку- 
вертюрите или се интересу
ват кога може да се направи 
поръчка.

„Чух, че произвеждате мно 
го хубави кувертюри — казва 
в писмото си Стевания Кне- 
жевич от ПлевЛя. Искам да ми 
изтъчете 6 парчета в повече 
разветки. Обадете ми кога мо 
га да дойда, за да се напра 
вя поръчката лично.”

3. Христова

„Изработвате ли и ковертю 
ри за двойни кревати” — пи 
та Радослав Мошанин- от Раш 
на. Ано изработвате — идвам 
веднага. Моля да ми отговори

КОНКУРС
М. Рангелов

за попълване на работно място 
ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР — 

който ще ръководи и със строителния цех.

УСЛОВИЯ:
Най-малко средно професионално образование (строи
телен техник с най-малко 5 години трудов стаж и да 
познава работите по ниското и високо строителство). 
Да не е наказван и против него да не се води наказа
телно следствие.

Личен доход според Самоуправителното споразу
мение за разпределение на личните доходи. Квартира 
не се обезпечава.

Кандидатите, нойто желаят да ноннурират за това 
работно място са длъжни да доставят молба, обгербо- 
вана с 1 динар, нанто и останалите доказателства, че 
изпълняват предвидените в конкурса условия.

Конкурсът остава открит до попълване на работно
то място.

Молбите се изпращат до Конкурсната номисия на 
предприятието „УСЛУГА” в Димитровград.

За Конкурсната номисия 
Председател 
Киро Илиев

— Не можем да 
да задоволим всички поръчни 
— казва цеховият ръководител 
Младен Рангелов. — Принуде 
ни сме да връщаме някои мю 
щерии, или да чанат с меке

стигнем „Уважаеми другари,” — пи 
ше Грина Стоядинович, меди 
цинока работничка от Деспо- 
товац. Една колежка ни пока
за кувертюри ваша изработна. 
Много ми харесаха и мнозина 
от нас искаме да си направим 
поръчка. Обадете ни кога мо 
жем да сторим това”...

ци.
А как произвежда тъкачния 

цех в Димитровград? Мющерии 
те си изпращат или донасят 
прежда, в цеха им предлагат 
осемте модела И те си из
бират.. Основата дава пред
приятието, а наткавата — мю- 
щерията. Тъчат се вълнени и 
полувълнени еднокреватни и 
двукреватни кув^тюри, с би
тов изглед, едноцветни.

— Вършим подготовки за 
двойна тънан 
лов. Трябва да получим три 
нови стана, на нойто ще мо
же да тъчем двойна тънан в 
четири цвята.

Тъкачният цех в Димитров 
град започнал да работи с 
един стан, набавен в чужбина 
и четирима работници, минали 
предварително бучение. Днес 
в халите му тракат 10 стана, 
на които в три смени работят 

,41 работници.
През изтеклата година са 

изтъкани 4 хиляди метра ку- 
вертюри и е осъществен общ 
доход на стойност от 6 мили 
она динара, от нойто чист до 
ход

Такива писма се получават 
всеки ден в „Услуга". С каче 
ството си, димитровградският 
тъкачен цех си е завоювал 
пазар. Сега е на ред — раз
ширяване на производствените 
мощности и борба да се запа 
зи и усъвършенствува пости
гнатото качество.казва Ранге

М. Андонов
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1ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ I
IЗаминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот

Белград 
Ниш

в часа = 
10,00 и 14,151 

6,30, 10,50, 13.00, 13,30,1 
14,00, 17,20, 18,20 и 21,Оо!

14,10 1
11,30

7,00, 14,30, 15,25

500 хиляди динара. 
Средните доходи са около 1 600 
динара.

6,45 и 14,40 Белград 
5,00 6,00, 6,45, 10.30 Ниш 

14,40, 16,30 и 18,30Имаме поръчни за 
сеца в наотоящата година — 
казва техничната Злата Джу 

която неотдавна постъ

осем ме
Крагуевац 5,00 Крагуевац
Снопие 7,00 Скопие
Лесновац 6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
Зайчар 13,30 Зайчар

= Княжевац 4,30, 13,30 и 15,45 Нняжевац 
^Звонска баня 4,30 и 15,30 Звон. баня

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

Д. Криводол 14 00
=Дойнинци 15;00
=1 • Одоровци 
=Велика Лунання 
ЕНишор 
ЗБ.
1 ОТ 5.00 до 22.00 

Димитровград г 
от 5,00 до 22,00

нова, 
пила на работа.

Приехме към 2 хиляди поръ 
чни, а ще бъдем принудени за 
известно време да спрем с 
приемането на

4,30
4,00, 5,40 и 12,00 

4,30 и 10,45 
7,30, 11,00,

нови,- защото В тъкачния цех

5,00, 5,45, 6,00 
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15.00 

16,00, 17,00, 17,25, 18,45 
Д. Нриводол 
Дойнинци

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

5,00, 12,00, 15,15, 18.10 Нишор 
паланка на всеки час Б. паланка

от 5,00 до 22,00 
Димитровград

14,04'Жо^ «-ОО. 13.00
430 605 7 16 в» ' 5’°°' 17’00’ 21-0°. 22.5°

9,00, 11,00, 12.10.' 1410 ' и' 4оТз Пб'\°л /е'40’ 7'50’ 9'40
| 15,00,17,00,19,00,21 10 22 10 '^лп3^5^4'45' 16'00’ 17'40'
ЗДържина 4 40 6 05 19 9П п 9,40 21'°°. 22-50

' Г” —‘а.**
• ■ -яяи «-■ «а-а, ао„

||И1нт1шлп111Ш11||1шпш11Ш1Л111Ш11тиш|ц

I
По случай смъртта на нашия снъп и незабравим 
баща и дядо съпруг. 4,30

4,30
6.00 и 12,00
6.00 и 16,30 

6,30, 12,45, 17,00 18,45
на всеки час

ВЛАДИМИР ВАСОВ 
пенсионер от Димитровград,

на всеки час
нойто почина на 25 
изказваме голяма благодарност 
роднини, които с присъствието 
дадоха последна почит на 
лиха дълбоката ни снръб.

на всени часмарт 1975
ЗТемснагодина в Белград 

на всички приятели и 
си на Iпогребението от

милия ни покойник и ЗВел. село
Iсподе-

Вечно опечалени:

Iсъпругата, синовете, дъ
щерите, снахите, зетът, 
внуците и

7.00. 16,00= 
5,10, 7,00, 13.15, 15,00| 

5.15, 15,00| 
5,10, 6.40.5

останалите
роднини.

I
ИШШИ1НМШШШ0ШШШШШ111ЖШШ1Ш1ШШ
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ГЛОЖЙЕ

У реж дане на комунално 

битовите проблеми
^ село Гложйе, Босилеград- 

ска община, неотдавна се със 
Оя събрание на избиратели

те, на което присъствува и 
председателят на Общинската 
скупщина Драган Мицов. Гло- 
жани бяха запознати с проек
тобюджета на общината 
1975 година, избран бе нов

на мировия съвет, избра
ни членовете 
меотната общност.

Но най-много 
отделно «а 
те проблеми.

На първо място бе изтъкна
то, че е необходимо да се на
прави 
Гложйе

нов миров съвет. Той ще има
за задача да помирява скара-★ ГЛОЖЙЕ Е ЕДНО ОТ РЕД-

нГдЕЕТС0ЕЛ1Гр8АЦИ0яБтТНн^ТАр
ЯРНО ИЗРАЗЕНА

ните хора като възстановява
добрите връзки между тях и 
ги освободи от ненужни раз
носки и създаване на взаимна
омраза.за

Снабдяването на Гложйе исъстав ни ливади, така че да се обез
печи достатъчно фураж за 
битъка, на мястото

занапред е голям проблем. Бе
на съвета до- изтъкнато, че той трябвана да

на листни- 
ковия фураж, който ще бъде 
отменен

се уреди, та хората да не 
бъдат принудени и за най-мал 

неща
Босилеград

се излагат на големи разно
сни. Земеделската кооперация, 
която има магазин в Гложйе 
ще трябва да се погрижи по
вече за своите производите
ли и потребители, защото това 
село е едно от редките в об
щината, където миграцията не 
е ярко изразена и където тря
бва да се създават още по
добри условия за добър поми
нък.

Анция на населениетовнимание бе 
комунално-битови поради ерозивността

на терена. Голяма 
изпоснелите и деградирани 
ви в гложката мера ще бъдат 
засадени с треви.

И движението

ки ДП пътуват ЯСЕНОВ ДЕЛчаст от
ни- в и да

Изграждаразширение на пътя 
— Босилеград през 

Гложки дол, който сега е него
ден за движение на 
ми моторни превозни

се лъгна гораните
от ден на ден получава 
привърженици в Гложйе. Все 
по-голям е броят на хората, ко 

взимат борови фиданки, 
за да залесяват голините, а на 
мястото на старите и дегради 
рани широколистни се засаж
дат нови. иглолистни гори. В 
настоящата година ще бъдат 
залесени 50 дка площ. Но бе 
изтъкнато и това. че има слу
чаи да не се пазят новосъзда
дените гори и ливади и зато
ва в селото ще бъде опреде
лен пазач.

свои
по-голе-

Хубавото слънчево време 
през втората половина на ми
налия месец позволи да се 
развие усилена работа върху 
построяването на пътя Звонци 
— Ясенов дел. Пътят на дъл
жина от 5 км е вече трасиран 
и са извадени много д\овета. 
Ясеновделчани не могат да 
чакат 1978 година, когато спо
ред програмата е предвидено

_ средст-
тва. оа тази цел в Гложйе ще 
бъде въведено местно само
облагане. Друг въпрос, който 
търси неотложно решение, 
електрификацията на Гложйе. 
В момента цялата община 
обхваната от

изграждането на техния 
В работата участв/ва и горско 
то стопанство в Пирот, което 
на ясеновделчани дава на ус
луга булдозер. О своя стра
на населението не Ясенов дел 
ще даде 500 трудодни за за
лесяване на голи площи 
сметка на горското стопанство.

път.
ито

е

е
подготовки по 

електрификация и гложани ня
ма да останат по-назад. И те 
вършат

за

о%подготвките и акции 
за довеждане на ток по домо
вете си.

Не бе занемарено и подоб
рението на селското стопанст
во. В Гложйе вече има инте
рес за създззане на изкустве-

лоСтоян Евтимов Й. Мил.

ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛАЗа да се намали една лоша 
практика — съдебните проце
си между гложани — бе ре- 
шено в селото да бъде избран■ ДЪЛГОСРОЧНО САМООБЛАГАНЕ

В средносрочната програма 
за обществено и стопанско ра 
звитие на Босилеградска общи 
на до 1980 година се предви
жда всички села ■ в общината

центрове. Досега за целта са 
осигурени около 
динара.

С цел да се осигурят г.остоя 
нни източници на 
необходими за Селските мре
жи, Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина предла 
га въвеждане на местно само 
облагане в пари за цялата об
щина в срок от 5 до 10 годи-

дастралния доход и от доходи 
те на занаятчиите. Тези сред
ства ще се събират във фонд 
по електрифинащя на селата.

По мнение на Изпълнител
ния съвет на Общинсната ску 
пщина едно такова решение е 
необходимост, която дава реа 
лни възможности ‘по-скоро да 
се електрифицират всички се
ла в Босилеградска община.

В. В.

10 милиона

средства,
да получат електрически ток. 
Това значи, че общо в 30 се
ла трябва да се доведе ток.

Имайни предвид значението 
на въпроса, Общинската скуп
щина- 
редица

досега 
конкретни 

ки. Между другото поръче- 
но е изготвяне на главните про
ектосметни документации за 
районните електропроводи и 
на селските мрежи. Полагат 
се максимални усилия да се 
осигурят средства за изграж
дане на електропроводите и 
трафопостовете в селските

предприе
мер ни.

Според това предложение, 
доставено на обсъждане във 
всички делегации и местни об 
щности, ще се обложат всич
ки граждани. Така например 
предвижда се за електрифи
кация на селата да се отделя 
по един процент от личните 
доходи на работниците, от ка-

БОСИЛЕГРАД

1(>0 ХА 

ИЗКУСТВЕНИ 

ЛИВАДИСЪВЕТИ ЗА М АЛ ИНОЛ РОИ 3 ВОДИТЕЛИТЕ

Засаждане на малиновите растения През тази пролет в Босиле 
градска община ще се създа 
дат изнуствени.ливади на 160 
хектара частни площи.

В тази акция, с която се 
НИЯ1П, от които ще се полу- спира ерозията и се осигурява 
чавп посадъчен материал, за качествен фураж, ще участву 
дп не се унищожават кълнове- ват повече стопежски органи 
те но новопокарващите издън зации. Така например земедел 
ки. В зависимост от зоплевеля ската кооперация от Босиле- 
ппното и валежите до започва град ще осигури посъдачен 
пе на малинобера се извърш- материал за 50 хектара площ, 
ват още 2—3 механизирани об а предприятието по планински 
работни на междуредията, кои- мероприятия „Ерозия" във Вла 
то можо да -бъдат и по-плитки дичин хан ще остгури гтосъда 
от първата. При по-къоно око- чен материал за 80 хектара 
папано има опасност да се площ.
удължи много вегетацията на Частните собственици ще 
издънките, те да узреят свое- заплащат само минералните то 
временно и да заземят непод рове, с които ще се прихран 
готвени. В такива случаи при ват засетите треви. За хек- 
оилпи студопе те сравнително тор те ще заплащат оноло 500 
■повече 'измръзнат. динара.

През есента се прави осно- Между земеделските произво 
""" °бработио с плуг' нато 0 Дители в Босилегоадска общи 
-I сдатп на междуредията се на владее особено голямо ин 
оро 1На дълбочина 15—16 см, теросование за създаване на 
а до защитната ивица по-плит- изкуствени ливади. Обаче тази 

До ъ--7 см. Напролет пролет не на всички може да 
=Р0АТа отново се изра- се удовлетвори. Най-много из 
впиват с обработките. С осиов куствани ливади 
пата есенна.обработка се вна- създадени 
Яп оборски тор и еуперфос- на селата: Млекоминци, Рибар 
щат, а при нужда и калиев тор. ци. Бранковци, Ерестнииа и 

1В следващия брой: Зли дол.
Използване на хербрициди) в р

е необходимо промишлониго 
малинови насаждения да се 
засаждат при междуредово ро 
зстоянио 2,00 — 2,40 м. За лю 
бителските насаждения меж
дуредово разстояние може да 
бъде 1,50 — 2,00 м. И в два
та случая разстоянието в реда 
може да варира от 40 до 60 
см. Преди засаждането коро
ните на малиновите растения 
се съкращават слабо до здра
ва тъкан. Издънките се засаж 
дат с 3—4 см по-дълбоко, от- 
.волното са били маточните на
саждения. Всяко новозасадено 
растение се полива с 4—5 ли 
тра вода. Целта е през пър
вата година новозасаденито ра 
стения не да плододават, а 
да се вкоренят добро и да об 
разуват силни издънки-заме
стители. Именно затова надаем 
пата им част се съкращава 
на височина 20 — 25 см, а но* 
гато има повреди от болести 
(антраниоза, дидимела или но- 
ниотириум), издънките трябва 
да со режат до земята, а из
рязаните части оо събират и 
мзгарят.

МАЛИНАТА може да се за- НАН СЕ ОБРАБОТВАТ 
МАЛИНИТЕ?

При редовно окопавано редо 
вето бързо со уплътнпвит с 
издънки и новите малинови 
насаждения своевременно встъ 
пвпт в плододаване. Освен 
това то имат повече и по-сил
но развити издънки, което о 
първостепенно условно за по
лучаване ма високи добиви. 
Особено необходимо е да се 
окопава редовно през пролет
та, тъй като тогава има пове
че плевели и нарастването на 
издънките и но завърза е най- 
интензивно. Първото пролетно 
окопаваме се прави с тракто
рен култиватор или с конна 
окопвачка към края 
или началото 
средата и 
обработва на дълбочина 10—12 
см, а близо до защитната иви
ца на редовете — 6—7 см. 
На ръка се окопават 
то ивици, но плитко 
см. Особено внимателно 
извършва първото окопавано 

покрай
родовото с мотика в носожде-

сажда както наесен, така и в 
края на зимата или рамо на
пролет. В по-студените райо
ни, където често времето се 

зимата, особенозатопля през 
на лени почви, при липса на 
снежна покривка корените на 
засадените наесен малини мо- 

изтеглят. Ето защоже да се 
е такива случаи зимно-пролет
ното засаждане дори е за
предпочитане пред есенното.

При добра предпосадъчна 
подготовка на площта се из- 

кол-копават плитки дупки 
кото да се преместят в тях ко 
рените на растенията. В про
тивен случай се копаят дупки 
с размери най-малко 40/40/40 
см или пък се правят с трак
тор канавки с дълбочина 40 

Наторяването в посадъч
ните дупки със суперфосфат 
и оборски тор не е задължи
телно. При недостатъчно то
рене преди оранта то се пра
ви както при овощните дръв
чета, но с 2,5 — 3,0 пъти по- 
малко торове. За механизира
ното обработване и пръскано

на март 
на .април. В 

междуредията се
см.

родови- 
- 4—5 ще бъдат 

районитевсо

но защити ито и вини
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МАРШРУТЪТ НА ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА ФОТОХРОНИНАСОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО

ТРУДОВА АКЦИЯ 

ПО ЗАЛЕСЯВАНЕМладежта на Хърватско 

превзе щафетната палка
КРЕДИТИ ЗА

134
от освобождение-СТУДЕНТИ В чест на тридесетгодишнината 

то от фашизма и пробива на Сремсния фронт, Общин
ският синдинален съвет в съдействие с останалите 
обществено-политически организации в Димитровград 
на 6 април организира трудова акция по залесяване. В 
акцията взеха участие около 300 работници от всички 
предприятия в града, ноито засадиха нъм 10 000 борови 
фиданки.

Според сключения между 
Общинската скупщина в Боси 
леград и Републиканския оту 
денски фонд в Белград дого
вор през учебната 1975/76 го 
дина 134 редовни студенти от 
Босилеградска община ще пол 
зват кредити от около 1 мили 
он динара, Средният месечен 
кредит ще възлиза на 600 ди 
нара.

Тържество на моста при Мура. — Към 
съюзната щафета в Марибор се присъедини
ла щафетата на нашите работници временно 
работещи в СР Германия и Австрия.

Младият земеделски произ
водител Андрей Печулин от се 
ло Петишовец при 
днес предаде щафетната пал 
ка на младежите от СР Хърват 
ско. С това щафетата на мла 
доста с най-топлите привети 
и пожелания до обичания Ти 
то за неговия рожден ден за 
върши шеотодневния си път 
през градовете и селата на СР 
Словения.

Съзната щафета, движеща 
се от Осанкарица на Похорие 
много граждани сърдечно при

ветствуваха с програми на сло 
венски и унгарски език.

В Марибор на площад Осво 
бождение, където присъству- 
ваха няколко хиляди младежи, 
граждани и войници, бе устро 
ено тръжество с нултурно-худо 
жествена програма. Към съю 
зната щафета се присъедини 
ха и щафетите на нашите ра 
ботници в СР Германия и Ав 
стрия. На тържеството присъ 
ствува и словенското култур
но-художествено 
„Триглав" от Щитгард.

Лендава

Общинската скупщина ще 
участвува в обезпечаването на 
оредствата само с 10 на сто, 
които ще ползват босилеград 
ските студенти. Това означава, 
че за целта от общиноната каса- 
за студентския фонд ще се 
отделят 100 хиляди динара. В 
случая се касае за един вид 
солидарност, която тук е най- 
краоноречива, понеже Босиле 
градска община не е в състоя

дружество
ние да осигури средствата, не 
обходими за студентски кре 
дити.

Четиринадесет километра 

до училището и назад
В сключения договор се 

предвижда студенти, които на 
време завършат, следването да 
бъдат освободени от връща
нето на кредита, който са пол 
звали. Цялостно или частично 
от тази дължност ще бъдат 
оовободени и онези студенти, 
приключващи следването си 
най-късно една година след 
определения орок. Привилегии 
при връщането на кредита ще 
ползват и онези студенти, ко 
ито след дипломирането им се 
озоват на работа в икономиче 
оки изостаналите краища.

Всичко това 
създадени добри 
и стимулативни условия за шко 
луване на студенти от Босиле 
градска община. Те 
са ползвали студенски 
ти и постигали добри резулта

ПАВЛЕ СТАНЧЕВ 
от III

е ученик 
клас в училището за 

квалифицирани работници. В 
неговото училище се 
т^ват авторе монтьори. Станчев 
и съучениците му се обучават 
теоретически и практически. 
Теоритическо обучение се про 
вежда три пъти в седмицата 
в селдобедните чаоове. Това 
представлява голяма трудност 
на Станчев, понеже пътува и 
по 14 километра дневно до 

• училището и назад.
Станчев е роден в П^ралово. 

Седем години вече той изми 
нава пътя от Паралово до Боси 
леград и обратно с книги в 
ръка. Оообено големи трудно 
оти той среща през последни 
те три години, когато е при 
нуден редовно да следи прак

подго-

говори, че са
материални

и досега
креди

Най-многобройни в акцията бяха работниците от 
каучуковата промишленост „Тигър”.

ти.П-авле Станчев
В. В.

тичното и тиоретично обуче
ние. Въпреки това Станчев е ФУТБОЛ т ■ШшШй

ш щтштдеен и в младежката организа 
ция. Затова бе приет в Съю 
за на комунистите, р държа 
нието в училището, като при 
лежен ученин и деен младеж, 
служи за пример на другарите 

А. Антимов

ВИСОКА ПОБЕДА В НИШ
Ш„ПОЩАР”

Раздорът при футболистите 
на „Асен Балкански” бе прео 
долян в течение на миналата

— „АСЕН БАЛКАНСКИ” 2:7 (2:1)
Ниш, 5 април. Игрище на „Раднички” П Зпи 
реГЪТ°-Л° •Г Вгремет° ^баоо за иг?а ТРе 
кансшт"- А МР' Го*м|йстоРИ за „Асен Бал
етен и М п„МИЛСВ л’ Б' Михайлов 2, К. Кръ- 
т-.г»о 7 п ’ -РетРов- »Асен Балкански”- Г Став
ГпЬрБо.ГГд* П,|-,еВ,е7? & К- К!,ъ““ 8
Каменов 7 Б Михайлов’ я ^Ииркович Д. 
Петров 8 Михайлов 8, А. Милев 8, М.

Шои.

МЛАДИ ПОЕТИ

Наскоро идва пролет
Снегът започва да се топи 
като сълза. Край нашия 
ще избуят цветя. Ще 
Красивите цветя 
покрай оградата стара 
винаги ми припомнят 
за любовта ни, Мара.
А теб те няма. Мечтите 
като празен сън изсънувах.
Като стар мозаин в развалините 
изчезват, нато утрин звездите... 
Пътувай, мила пътувай 
по своите пътища нови.
Очаквай от мен един сонет 
за пролетта и любовта ни.
Да, наскоро ще бъде пролет.

★ Деветгодишният Зоран То
доров, ученик в IV отделение 
наи-младият участнин в акцията.

седмица, която беше 
ца на сериозни 
На състезателите бе 
загубата -в Ниш 
чи и

и седми 
подготовни.

Обаче по-добре подготвени 
те димитровградски футболис 
ти с извънредна игра през вто 
рото полувреме успяха не само

С^0ЛЯТ побеДа> но и ка
тастрофално да сразят футбо 
листите на „Пощар”.

Макар, че за победата 
га* ”матс «оични играчи на 
„Асен Балкански” все пан 
най-добри бяха А. Милев - 
голмайстор и организатор Б
гаИдойтпВ Г реализат°Р и мно го добър в подаванато
ката, К. Кръстев —
ращ средата на
Петров —

плет изнривен 
се стопли. ясно, че 

вероятно зна 
изтърваване на всички 

сове за първо място. Този 
тив и стандартният състав ое 
зултираха във висока победа 
срещу отбора на „Пощар” 2:7

^ааааа^аааллааа^

Младежи и 
Девойки, 

сътрудничете 
иа вашата 
страница!

шан
мо

заслу
В течение ка първото полу 

време играта беше на ниско 
равнище, неорганизирана, 
това се особено отнася за го 
стите. Домашните футболисти, 
които също не показаха 
добра игра имаха

а

иа топ 
контроли 

терена и М. 
нато нападател.

много 
все пан през 

първите 45 минути преверс 
играта.

Арсо ТОДОРОВ
в

А. Д.
СТРАНИЦА 8
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ПОЧИНА КРИТО 

ХЕГЕДУШИЧ
Създателят на Хлебни 

ската школа и прогресив 
ната група ,,3емля’-, Кръ 
сто Хегедушич, 
жник почина

призна, че това е най-голямо 
то му постижение в живопи
ста, а Възпоменателния дом 
на Тйентище нарече „югослав 
ония Нотър дам". В този ци- 
клус Хегедушич показа силата 
и жертвите, които нашата ар
мия даде в тази историческа 
битка.

Във

Подвижното кино към Цен 
търа за култура в Димитров 
град прави обиколка на селата 
с филма „Извикан е УЗ". фил 
мът третира моменти от раз 
стрелвавено иа крагуевашите 
ученици през октомври 1941 
година. За него владее огром 
но интересование.

С този филм подвижното ки 
но ще обиколи 20 села в общи 
ната.

худо 
в Загреб.

11о повод смъртта 
нашия известен

на
и анга

жиран художник съооле 
знователна телеграма 
прати председателя 
Републиката И. ь. Тито, 
които го нарече азтъкнат 
художник и педагог, чн 
ето творчество мина гра 
ниците на нашето отече 
ство.

възпоменателния дом
на Тйентище е съединено ве 
личието на великана Хегеду 
шич и величавата битка, коя 
то нашите

из
на

народите водиха 
през Втората световна война.

Б. Н.

ГРИЖИ ЗА МАРКСИСТКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА - КОМУНИ
СТИТЕ

Съболезнователни 
телеграми изпратиха и 
Ндвард Кардел, Влади
мир Бакарич, Яков Бла- 
жевич, Милка Планини 
и др.

Кърсто Хегедушич (1901- 
1975), художник, е един от ос 
нователите и най-активен член 
на групата „Земля”. Професор 
на Художествената 
в Загреб и 
(Югославската академия на 
науките и изкуството).4 В 
своята 
шич
ния дух и модерния 
Графичният акцент подсилва 
неговите чувства и зрителя ос 
тава пред неговите картини 
смаян от поръчението, което 
му дава. По-известни негови 
творби са Наводнение, Мърт 
ви води, Двор и др. Само пре 
ди една седмица в Ниш бе 
закрита неговата изложба на 
скици от картините на стенопи 
сите „Битката на Сутйеска” 
във възпоменателния дом на 
Тйентище. Самият Хегедушич

ЦИКЪЛ СКАЗКИ ЗА ПЪРВИЧНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Напоследък в първичните 
партийни организации в Боси 
леградска община всестранно 
и последователно се осъщест 
вява
ското и марксистко образова
ние на членовете в Съюза на 
комунистите. Всички първични 
организации полагат усилия да 
реализират приетата за цел
та програма. Между другото 
в нея се предвижда цикъл ска 
зки върху най-актуални теми. 
Лектори са членове на актива 
към Общинския комитет на СК. 
Сказките ще бъдат изнесени 
пред членовете на всички пар 
тийни организации.

Понастоящем тези сказни 
изнасят във всички партийни 
организации. Членовете на СК 
се запознават с темите: „Съю
зът на комунистите в борбата 
за обществена доминация на 
самоуправителния 
труд”, „Съюзът на комунисти

те и обществено-политически 
те организации", „Марксизмът 
и идеологията на съвременното 
общество", 
развитие и обществено-иконо 
мическите отношения”, „Осъ
ществяването на конституцио 
ината роля на самоуправител 
ните общностите на интереси 
те”, „СЮК в борба за соци 
ализаъм, мир и равноправни 
отношения в света" и др.

Също така всички партийни 
организаци са абонирани 
вестник „Комунист" и на дру 
ги партийни публикации.

В рамките на тази широка 
и важна акция, голямо значе 
ние има и решението на Об 
щинската конференция на СК 
за откриване на 
училище в Босилеград, за чия 
то работа е набавена необхо
дима литература.

Главната зададе на идеоло 
гическо-политическото и мар- 
систното образование е всич 
ки партийни организации в ко
муната да се оспособят за ус 
пошно провеждане решенията 
на Десетия на СЮК и Седмия 
на СКС партийни конгреси и 
задачите 
Членовете на СК що бъдат 
оспособени за разгръщано на 
творчески инициативи в роша 
ването на най-аитуалиите про 
блеми в собствените среди.

БЕЛЕЖКА ЗА ХУДОЖНИКА„Икономическото
идеологическо-политиче

БОЖИДАР ЯКАЦ, художник, преподавател на Ху
дожествената академия в Любляна. От 1943 година е 
на освободената партизанска територия, където твори. 
Тук създава много рисунки, нартини, портрети, между 
които и известния портрет на другаря Тито. Якац 
предимно художник-график с реалистично графическо 
изражение.

академия 
член на ЮАЗУ

е

Хегеду-живопис
обединяваше народ

израз. Лаурет е на наградата АВНОЮ (1967).

КРАСИМИР ГЛИГОРОВ, ДЕЛЕ ГАТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА 
СКУПЩИНА ЗА НАУКА ИКУЛТУРА:на

«ОЧАКВАМ, УСПЕШНО ДА ЗАСТЪПВАМ 
НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ«

публикансната скупщина за 
наука и култура. В разговора 
с него се интересувахме, ка
къв е досегашният му опит, с 
кои проблеми се среща и кан 
мисли в бъдеще да застъпва 
димитровградската културна 
общност в републиканските 
културни институции.

— Досега бях на две засе 
дания на Републиканската скуп 
щина за науна и култура. Ма
териалите полууих на време 
и имах възможноста да кон 
султирам своята делегация от 
носно Скупщината за наука 
и култура. Обаче и за двете 
заседания консултации не бя 
ха нужни, понеже се избира 
ха членове на различни коми 
сии и делегатите и събрания 
та имаха повече запознавате' 
лен характер.

Очаквам в предстоящия пе- 
риод успешно да застъпвам 
интересите на нашата обща 
ствено-политичесна ' общност, 
тоест на културната общност. 
Винаги ще консултирам своя 
та делегация, а за всеки мате 
риал, който не ми е достатъ 
чно ясен, (понеже за първ път 
съм член на едно танова тяло) 
ще търся помощ. Такава по
мощ очаквам, от Скупщината, 
професионалните служби, най 
то и от службите в органа на 
управлението.

Зная, че трябва да бъда 
деен, нанто в работата на Ре 
публикансната скупщина, така 
в разискванията. Особено за 
въпроси важни за нашата об 
щина или ^културната общност. 
Обаче ако не съм в състоя 
ние по някои въпроси да се 
изкажа ще практикувам да 
приложа мнението на своята 
делегация, чрез материали раз 
плодени почрано.

сдружен

марноистко

НАСКОРО - ПРЕМИЕРА 
НА »К0ЩШ«

От 15 до 20 април самодейният театър при Центъ 
ра за култура в Димитровград ще 
„Кощана" от Борисав Станкович.

— Сега сме във фаза на синхронизация на 
сата — казва художественият ръководител в центъра 
Сретен Игов.

Главната роля, Кощана, изпълнява Цветанка Во- 
инович, а ансамъбълът е смесен от „стари" и млади 
самодейци-любители на театралното изкуство.

Постановчик на „Кощана" е Любиша Джорджович.
самодеец на димитровградската публи-

се представи с

пие-

Конституцията.от

• Красимир Глигоров е работ
ник в „Тигър” — Димитровград 
Той о и между по-известните 
самодойци. Същевременно оба 
че о и предсодател на Скуп 
щината на общността за нау
ка и култура и делегат на Ре

също известен
на.

М. А.
В. В.

БЕЛЕЖКАВ Общинският съд в Босиле 
град вече трета година продъл 
жава един необикновен спор 

Бел-

щина успя преди нянолно го 
дини сама да построи телевизи 
онен предпредавател. Обаче 
РТВ Белград още не е осигу 
рила нормална работа на пре 
предавателя на Бесна нобила, 
нойто „препраща" сигналите 
до препредавателп в Босиле
град. По-точно ппепредавателят 
на Бесна нобила „два дни ра
боти, а три но работи” нанто 
казват в Босилеград. Това о 
именно и причината за трито 
дишнито неволи на телевизио 
ннито абонати в Босилеград, 
Пайчиловци и Радичовци.

Но о ли крайно вроме 
потентните от РТВ Белград по- 
сериозно да се отнесат 
тоя проблом, вместо да роанар 
ват абонатите по съдилища?

ТРИГОДИШЕН »ТЕЛЕВИЗИ0НЕН« СПОРмежду Радио-телевизия 
град и собствениците на теле 
визори от Босилеград, Райчи 
ловци и Радичевци. Честите 
телевизионни преиъсвания 
некачествения образ, създават 
голямо недоволствие сред те
левизионните абонати. Мнози 
на от тях отказват да запла
щат таксите, а други запечат 
ват телевизорите.

нон, според който може да 
се наплаща неизвършена услу

половината жители на Босиле 
град и всички работници от 
Общинския съд!

— За тоя необинновен спор 
и за нуждите да се осигури 
добър прием поне на първата 
програма, компетентните от
РТВ Белград повече пъти офи
циално са осведомявани от об 
ществоно-политичесните органи 
зации в общината. Отговор но 
смо получили — казва Борис 
Костадинов, продсодатол на
Общинската конференция на
ССРН п Босилеград.

Въпреки, че няма достатъч 
но средства, Босилеградсна об

и
га.

— В случая се насае тъимо 
за такъв спор. РТВ Белград не 
о създала условия за родовно 
и нормално приемане на тело 
визионната програма. По такъв 
начин фантичесни на се из
вършва услугата, за нойто се 
търси такса — казват телони 
зиоиите абонати.

Един от подсъдимите абона 
ти, за да докаже, че 
няма възможност родовно да 
ползва телевизионната лрогра 
ма, предложил за свидетели

С „непослушните” абонати 
РТВ Белград води спор, нато 
настояват посредством съда да 
вземат „дължимото според за 
йона”. Собствениците на теле 
визионните (апарати са после 
дователии:: на съда упорито 
твърдят, че не съществува за-

КОМ

към

В. В. А. Д.
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БЕЛЕЖНА

ИНФОРМАТОР „ИЗКАРВАНЕ“ НА ПРАВДАТА
Четири пъти било гледано делото “Р“"* '

== на
йръс?е^АсУГ°от6зГ-ТРсъдееНб0ниПра?носниРдружеСтво

то трябва да заплати още 300 динара.
Присъдата по делото е влезла в сила.
Но на Иван Нръстев още не му изплашат дължи

мата сума. Има хора в дружеството в Звонци 
не се повиняват.иа решението на съца, и сл д пр 
нлючването на делото, си нарат нннанва „своя правда • 

Един въпрос изнинва по само себе си: оневите
номощил ръноводните в дружеството на пен'ионери™ 

Звонци да си присвояват неограничени права и Д 
правят преномерни разносни за танива дела. Ано 
щаха разносните из своя джоб - сигурно нямаше да 
правят тана.

на самоуправителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВ00ПАЗВАНЕТ0

3* ШОМВИТЕШ ни в

Общественият договор за 
лекарствата също беше пред 
мет на интересование на жур 
налистите.

— Сигурно е — изтъкна Зо 
рица Томим — че съгласуване 
то на становищата на произ
водителите на ленарства тряб 
ва да се извърши в рамните 
на Стопансната камара в Юго 
славия. Трябва да се види но 
му какво пречи в договора, но 
този договор не може да бъде 
безличен. Той трябва да гаран 
тира правилно отношение нъм 
пазара, да се знае, че ленар 
ствата са специален вид сто 
ни. Преди окончателното подпи 
сване вероятно ще трябва да 
се направят анализи за състоя 
нието на фармацевтичната про 
мишленост. Освен това, ние 
оценяваме, че положението 
не е добро, защото и търговия 
та на едро не е включена в 
договора.

Съюзният комитет по здраве 
опазване и социални грижи е 
заинтересован за развитието 
на фармацевтичната промишле 
ност и за правилно и свое
временно снабдяване на паза 
ра — подчерта Зора Томич.

нан рабМоГсдбрИуженГое нщ пенсионерите в Звонци, 
защото делото с Иван Кръстев сигурно не е единстве 
ното тъмно петно в неговата работа.

В тоя нрай има много неграмотни 
мотни хора, получили пенсии преди години, 
рещи се за свои права, които в повечето случаи ня 
мат къде да получат необходимата правна помощ.

Належаща задача е докрай да се изборим 
за самоуправително планиране в здравеопазване
то — изтъкна Зора Томич, председател на Съю
зния комитет по здравеопазване и социални гри
жи на завчерашната пресконференция по повод 
7 април, световния ден по здравеопазване.

Прекаденото извисяване значението на профе 
сионалните служби в самоуправителните общно
сти на интересите е доказателство, че още в пъл
на степен не сме преодоляли бариерите от мина
лото.

или полугра- 
или бо-

М.

НАСКОРО НОВИ ПЕНСИИ В ЦЕНТРАЛНА СЪРБИЯ

Повишение за първи май?Разделението на труда в 
здрвавеопазването не представ 
лява подялба на центрове и 
провинция, но вид на самоу
правително договаряне. И ма 
нар, че частната лекарска пран 
тина е въпрос на републиките 
и Зора Томич, отговаряйки на 
журналистите, подчерта, че по 
този начин се върши подбор 
на кадрито в здравеопазване 
то, а това е в разрез с опо
вестената политина, според коя 
то здравеопазването е дей
ност от особен интерес. Консти 
туцията, наистина гарантира 
правото на личен труд, но то
ва не може да бъде валидно 
и за здравеопазването.

Не може на пример да се 
говори за съвременна коленти 
вна работа, ако се допуска и 
частна лекарска прантина.

По-изостаналите краища, но 
ито обикновено по-често и 
страдат от разни болести, с 
години наред не могат да си 
обезпечат достатъчно лекари. 
Нито големите лични доходи, 
които там им се дават не мо 
гат да ги спрат след година- 
две да не си отиват. Има ли 
начин това положение да се 
преустанови?

В момента в чужбина се на 
мират над 4 500 лекари. Пове 
чето от тях са именно отишли 
от изостаналите нраища, там 
където са и най-необходими. 
Републините и областите им 
разрешават да напуснат стра 
ната, а след това се оплакват, 
че нямат лекари. Ако Съюз
ният ипълнителен съвет прие 
ме платформата на обществе 
ния договор по този проблем, 
нойто Съюзният комитет по 
здравеопазване и социални 
грижи предлага — до манси 
мум ще се борим за провежда 
нето й — изтънка Томич.

С повишението пенсионерите ще получат и разлината 
от 1 януари насам

повишението трябва да важи 
от 1 януари 1975 година.

С това повишение на пенси 
ите фактичесни ще се напра 
ви известно съгласуване 
същите с увеличението на жи 
знените разходи. От Нова годи 
на се изплаща аванс на пови 
шението от 16,5 на сто и по 
50 динара повече в сравнение 
с пенсиите от юни миналата 
година.

От 1 май .тази година пен
сионерите в Централна Сър
бия ще получат повишение от 
3,7 на сто.

Скупщината на републинан 
сната общност по пенсионно 
и инвавалидно осигуряване 
Сърбия до 20 април ще 
ме решение за повишение на 

Канто се изтъква,

на

в
взе

пенсиите.

ВРАГ НОМЕР ЕДНО
мори • отбелязана в Австрия
— 258,4 Шотландия — 244, Ан 
глия и Уелс — 239,3 и Запад
на Геомания — 236,7 Италия
— 184,0 и САЩ — 160,0 — 
са сред страните с най-нисна 
смъртност от това заболяване.

Катастрофите,посочени нато 
четвърта главна причина за 
смърт от много страни, вземат 
най-много човешки жертви в 
Австрия — 82,7 души на 100 
хиляди и Франция — 77,2 ду
ши. За САЩ цифрата е 57,6.

ване, отнолното жител на Ис
пания или Полша.

Сърдечните болести са от
белязани от всички 27 страни 
като причина за смърт номер 
едно. Това единодушие обаче 
изразява различно равнище 
на смъртността: 407,8 на 100 
хиляди души в Шотландия и 
407,6 души в Швеция, сравне
ни със 198 в Испания и 192,6 
в Полша.

Най-висона смъртност, при
чинена от злокачествени ту-

Сърдечните болести и ракът 
остават главните „убици” на 
хората, посочва едно изслед
ване на Световната здравна 
организация (СЗО), сред 27 на 
блюдавани нации. Данните, 
взети от статистичесния фонд 
на СЗО за периода 1969 — 
1971 година, показват, че жи
тел на Шотландия или Швеция 
е два пъти повече предразпо
ложен към сърдечно заболя-

Лекарства 

от чужбина
Изплащането на раз 

носни за лекарства от 
чужбина на осигурени 
работници от територия 
та на Самоуправителната 
общност по здравно о- 
сигуряване в Пирот — 
беше предмет на обсъж 
дане на едно от послед 
ните з-аседания на Изпъ 
нителния съвет на Снуп 
щината на самоуправи
телната общност. Реше-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Третата група — хляб, тестени изделия, захар, 
сладкиши и други, са източници на енергия за органи
зма, но те са богати и ма растителни белтъци, на ви
тамин Б1, на железни, фосфорни и други соли. Четвър 
тата група — фасул, леща, орехи, фъстъци, лешници 
и други, са богати с белтъчни източници и доставчици 
на много соли, микроелементи, витамини от групата Б 
и на биологично активни мазнини и фосфорни соли, 
които улесняват и стимулират функциите на централ
ната нервна оистема. Петата група са мазнини — най- 
силно калоричните храни. Шестата група — домати, чу 
шки, картофи, зеле, спанак, салати и други зеленчуци 
са едни от най-ценните за съвременния човек храни, 
понеже са ниско калорични, а с богато съдържание на 
витамини, минерални и други биологично активни ве
щества, вода и целулоза. Седмата група са плодове
те, които доставят на организма голямо количество 
плодова захар — най-подходящата за мозъка 
цето храна — плодови киселини, минерални соли, фер
менти, витамини, главно витамин Б1, витамин Р и 
каротин. Те действуват освежаващо и увеличават мо
зъка и остротата на зрението.

За да се храним рационално, трябва 
ме във всекидневното си меню поне по един предста
вител от седемте - групи храни. Колкото повече видове 
храни ое включват от всяка група, толкова по-пълно се 
задоволяват потребностите на организма и по-ефикасно 
се поддържа жизнеността му и високата му трудоспо
собност.

Разнообразна храна
но е да се признаят раз 
носните и да се 
право на осигурените ли 
ца да могат да набавят 
ленарства и в чужбина.

Изпълнителният съвет 
на Снупщината е на ста 
новище, изплащането на 
танива ленарства да ста 
ва за сметна н<а фонда 
по здравно осигуряване 
на работниците и селсно 
стопанските 
тели.

Потреблението на ле
нарства през изтеклата 
1974 година, а и първи 
те няколко месеца в на 
чалото на

Една древна мъдрост гласи: ,,Ако искаш да си здрав и 
да живееш дълго, яж всеки ден по 40 различни хапки". 
Тази мъдрост е израз на отдавна осъзната полза за 
човека от разнобразното хранене. В съвременните ус
ловия разнообразието на храната се превърна в основ
но изискване. Механизацията и автоматизацията на тру
довите процеси и на битовите дейности увеличават нер 
вното напрежение на съвременния човек, а също и 
вредно действуващите върху неговия организъм фи
зически и химически фактори на околната среда.

Необходимото разнообразие на храната не се по
стига само чрез големите бройки от различните „хап
ки”, а чрез всекидневната употреба на храни от вси
чки основни групи продукти, различни по своето зна
чение за здравето на човека, за развитието и за ре
гулирането на неговия организъм.

даде

и за сър- производи-

Науката. за хранене различава седем основни гру
пи хранителни продукти. Първата група — млякото и 
млечните произведения, които са храни за всички въз
расти. Те внасят в организма пълноценни и лесно ус- 
воими белтъци, калций и витамин А, които стимулират 
растежа на организма, а също и оздравителните про
цеси в него. Млечните белтъци обезвреждат отровите 
и това ги прави ценна профилактична храна. Във вто
рата група са месото, рибата и яйцата, които доставят 
на организма всички градивни белтъци, витамин А, ви
тамин Бо. желязо и други соли, с което се активизира 
дейността на централната нервна система

да включва-
настоящата 

година не се понижава. 
Напротив, само през из
теклата година в аптека 
та „Нарло Скацел" в Пи 
рот са продадени лекар 
ства на стойност от 10 
милиона динара, а мно
зина здравни специали
сти казват, че е могло 
да се изразходват и по- 
мално ленарства, ано те 
разумно се употребява
ха. ..

Разнообразната кулинарна обработка на продук
тите придава различни допълнителни хранителни и'вку
сови свойства на ястията, с което се задоволяват още

потребностипо-пълно многостранните хранителни 
човека. наи се увели

чава психическата работоспособност и устойчивост.
Д-р П. X.

:
********................................. .......................им
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сто опг учениците продължа
ват образованието ои. На 
10 000 жители в Хърватско ое 
падат 144 студента. Дипломи 

квалифицираш и 
квалифицирани 
имат повече от 570 хиляди ра
ботници ши 57 
етите в обществения

ПО НАШАТА СТРАНА ХУБАВАия■1 I на високо- 
специалисти

на сто от за- 
сентор.

в следващото десетилетие 
трябва да се обърне по-голя-
мо внимание на производител
ността на труда, ноято днес с 
2,5 до 3 пъти е по-малка от 
тази в индустриално развити
те страни.

В десетилетието до 1985 го
дина в СР Хърватско трябва 
да се премахнат много слабо-

СР Хърватско в следващото десетилетие
СР Хърватско се числи меж 

ДУ нашите по-развити репуб
лики. Със следвоенното си раз 
витие то оправдава това. Со- 
циалистическото развитие на 
СР Хърватско през следващо 
то десетилетие, според плано
вете, ще бъде още по-бързо.

Индустриализацията 
публиката из основи 
социалната картина 
лението. Преди войната 
селскостопанско производство 
се занимаваха 71 на сто, 
сега има 32,4 на сто. Инду
стрията също така е напред
вала. Само за две десетилетия 
[1952—1972) 
се увеличи за 6,7 пъти, стой
ността на капацитетите за 4,7 
пъти, заетите с 2,5 пъти, а 
производителността на труда 
за 2,7 пъти. Изграждани са 
нови фабрики, старите разши
рявани. В СР Хърватско се 
намира 90 на сто от югослав
ското корабостроителство, а 
80 на сто от производството 
на нефт и консерви от риба. 
Трябва да се подчертае, че 
20 на сто от това производст
во се изнася в чужбина.

Туризъмът в СР Хърватско 
постигна големи резултати.

-то стопанство се увеличиха за 
10 пъти, а сти, които се явяваха в соци

алистическото строителство до 
сега. Затова се предлага:
★ по-голяма 

ност на труда,

ВЪРНЯЧКА БАНя е нашата най-известна и най- 
посещавана баня. Намира се сред хубавата долина под 
планина Гоч близо до Търстенин на линията Сталач — 
Титово Ужице. Селището има 7 000 жители. Известна е

числото на нощу- 
ванията само на чуждестрани- 
Сомо от 1955 
капацитетите на туристическо

година до 1973 производител-

много отдавна. Хубаво е уредена. Водата е алналоки- 
села (16°), Използва се зана ре- 

промени 
на насе-

нъпане и пиене, а лекува 
пикочните канали иболести на червата, черния дроб,

нянои сърдечни заболявания.със

а

Загреб — 
общ изглед

производството

те туристи (25 милиона годи
шно) за 19 пъти. С това Юго
славия се нареди, между висо 
коразвитите туристически стра 
ни.

С развитие на стопанството 
се направиха и коренни проме 
ни в образованието, здравната 
защита и културата. В основ
ното образование са обхвана
ти всички деца, а около 93 на

★ увеличение жизнено
то равнище на хората,

•А" откриване на работни ме
ста за всички работоспо
собни жители и създава
не на условия за завър- 
щане на работниците, ра 
ботещи в чужбина.

В развойните темпове 
република Хърватско промиш
леността заема първо място.

Производствените помещения на 
„Снопие”

металургичния комбинатна

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА водници. Фашистките държави 
са загубили 2360 търговски но 
раби с над 10 милиона тона 
товароподемност, 18 бойни но 
раби, три бойни крайцери, 11 
самолетоносачи, 65 крайцери, 
256 торпедоразрушители и 1003 
подводници.

Воюващите страни губят и 
около 600 000 самолети и голям 
брой танкове, топове, 
ници, пушки и друго въоръже 
ние, снаряжение, возила и друг 
материал.

Общите военни разходи на 
воюващите страни във Втора 
та световна война за пет път 
превъзхождат разходите от 
първата световна война. Отде 
лни държави за водене на Вто 
рата световна война изразход 
ват: САЩ 317 000. СССР
250 000. Великобритания 120 000 
Германия 272 000, Италия 
94 000, Япония 56 000, останали 
те държави 43 490 милиона до 
лари — всичко 1 154 000 мили 
она долара. Ако към това се 
прибават щетите от разруше
нията, тогава целокупната су
ма на разходи и щети възлиза 
на над 4 000 милиарди долара.

3)
Италианците организират о- 

коло 200 концлагери в Италия 
(Липарски острови, Тревизо, 
Падова и др.) в Югославия 
(Раб, Мурина и т.н.), Албания 
п Гърция, в които избиват го
лям брой югославяни и други 
народи.
Японците вършат злодеяния на 

населението на окупиран Ки- 
7ай, Филипините, Френски Ин 
Йонитай, Холандска Източна

томври 1941 г. в Крагуевац, ка 
то избиват 7000 население, от 
които голям брой ученици в 
гимназията, а в Нральево 5700 
лица. Унгарската фашистка вой 
ска през януари 1942 г. убива 
в Нови Сад 1000 сърби. Масо 
ви злодеяния и отделни убий 
ства в Югославия вършат и 
италианските и българските 
войници, устатите, четниците и 
останалите.

Германците 'насилствено мо 
билизират и завеждат на рабо 
та в Германия около 10 милио 
на работници от всички стра
ни в Европа, които работят при 
най-трудни условия, така че 
мнозина безмилостно избиват, 
други стават тежки инвалиди, 
а трети биват убити или ране 
ни по време на бомбардиров 
ките, ноито правят без преду 
преждение американските и ан 
глинените самолети.

лиарди долара. В Югославия 
са унищожени 504 000 къщи 
(20% от общия брой,), 84% 
на железопътния транспорт, 
6478 училища и голям брой 
промишлени предприятия, здра 
вни, просветни и други учреж 
дения.

Великобритания е имала око 
ло три милиона срутени и по 
вредени жилища и 24 500 про 
мишлени и други сгради. Це
локупната юреда се преценява 
на около 68 милиарди долара. 
Във Франция 
500 000 къщи и голям брой про 
светни, здравни и други учреж 
дения, нанто и 
предприятия. Вредата възлиза 
но 21 милиарди долара.

Британско-американска 
ации бомбардира 70% 
дове, почти всички промишле 
ни предприятия и 
съобщителни и 
в Германия, така

картеч

Материалните щети и разру 
шонии във Втората световна 
война са били страхотни, така 
че техните последици со чув 
ствуват и до ден днешен. Най- 
големи материални щети под 
нася СССР, на чиято терито 
рия цели три години се водят 
най-тежките и най-кървовите 
военни действия. Унищожени 
са 32 000 стопански предпри
ятия, 1876 совхози, 9800 колхо 
зи, съборени са над 1700 гра 
дове и над 70 000 сола с око 
ло пет милиона население, уни 
щожеми са 65 000 км железо 
пътни линии, изгорени и сру
тени са голям брой просветни, 
здравни и детски заведения. 
Целокупните щети се преце
няват приблизително на около 
128 .милиарди долара. Полша 
о втората по материални щети, 
които се преценяват на около 
64 милиарди долара. Фашист 
ма Германия, Италия, Унгария 
и България правят големи ра
зрушения в Югославия, които 
се преценяват на около 47 ми

съборениса

промишлени

та а ви
гра

най-вече 
Други обекти 

че съвкупни
то щети се преценяват на 
ло 48 милиарди долара.

око

Вероятно в течение 
годишната война са унищоже 
ни около 30 милиона- сгради, 
па без покрив остават около 
250 милиона

на шест

В поробена Европа — югославските партизани поведоха на
рода в борба срещу фашизма население. 

Воюващите страни претърпя 
ват големи загуби в параходи, 
въоръжение иИндия, Малая, Бирма и остана 

лите окупирани територии, а 
особено спрямо американски
те и други в борбата пленени 
войници.

Фашистите вт/ршат лоедини 
чии, групови и масови убий
ства на населението. Най-голе 
мите злодеяния 
фашисти са направили през ои

В многобройните германски 
пленничеоки лагери има над 
осем милиона военни плеини 
ци. Германците избиват и из 
мъчват най-много съветските, 
поясните и югославските пле
нници, особено евреите, дома 
то много ло-благо се отнасят 
спрямо пленниците на остана 
лито държави.

други боеви
средства. Обединените 
са загубили 4330 търговски 
раби с над 22

нации
но

милиона тона 
товароподемност, 12 бойни но 
раби, дпп бойни крайцера, 20 
самолетоносачи, 53 крайцери, 
320 торпедоразрушители

германонито

и под
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В часове иа отдих и почивкаШ

Прогноза за настроението ♦

Знаете 

ли, че...и депресии’’.Голям брой учени са на мне
ние, че настроението и работо 
способността на човека в зна
чителна степен зависят от вът 
решните „биологически часов-штшти =": & — ГдЛГС
рече, че самочувствието и на
строението зависят и от вън
шни фактори, респективно от 
времето. Изхождайки от това, 
предаваните от краковското 
радио прогнози за времето се
га се допълват с предупреж
дения за настъпване на дни

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ******»**»*»*»”****»*4»**4"****

на „разсеяност 
Тези предупреждения се от
правят предимно към водачите 
на моторни превозни средства 
и сътрудниците от автоинспек 
цията. В такива дни се засилва 
контролът за спазването на 
правилата за движение. Още 
първите предавания за „про- 

настроението” са

ПЛАНИНА АВАЛА 
намира на 16,5 
Белград. Името е полу
чила по време на турци- 

Турската дума Ава- 
превод значи пре- 

Числи се към 
планини (511 м)

се
км от

У СВАКО ЖИТО ИМА И КУПОЛ)... те. ■ 
ла в 
пяпгствие.

гнозите за 
дали
— броят на оътните произше
ствия е бил чуствително нама-

резултатиположителни
ниските
Още през 1859 година е 

нареждане даНанесе ме господ онядън 
у Цариброд. Оно но човек да 
се затвори по тош убаво вре- 
менцо у ияляци. Пекнуло ми 
ти онова пролетно сънце, цъв- 
куле сливете, да ти йе мило 
да одиш. Че речете: Манча 
по сънчссал, па не знайе кво 
орати! Ама не йе. Дунул ония 
ми ти южняк, ония що горуту 
за йедну ноч раззийе. Изедн/ш 
осетиш дека бзш тенова сън
це ти требс, дека теквуя уба- 
виню си чекал целу зиму. Осе 
чаш кока те милуйе руна на 
девойбу:

Горице, горо зелена 
имаш ли лада голема? 
Имаш ли воду студену 
Да седнем, да се одморим, 
и воду да се напийем...

Затануйем си я тека туя пе- 
сънчицу, гледам по ридища- 
то и ми дошло тена, напупило 
сърце, че речеш са че поле
тим. ..

Ногу

запел ашов да ми износи.
— Ай де свате, — онну я — 

нво си зяпнул но теле у ша-
дадево 
се обработи цялото про
странство, за да се за
пазят горете й.

лен.
рена врата...

Наипосле заметнумо ашов- 
йо и пойдомо. на стигомо до 
болницуту я подбодо нагоре, а 
теби сват Гога ме вати за ру- 
кав:

♦:♦ ★Травматология Старото название на 
Бела паланка е РЙМИЗИ 
АНА. Римизиана за пръв 

записана през IV

— Ченай Манчо, наща гра
дина йе у Т|еремиуиницу, не 
не у мешново...

— Знам свате 
ама нийе смо пошли гору да 
садимо, а не твоюту градину

Канадските учени, след редица експерименти мо- 
медицината необикновено ефина-же би ще дадат на 11в

сен метод за лекуване на рани. При използуването на 
метод дълбок разрез зараства само за няколко 

минути. Белегът остава толкова незабележим, че може 
да се открие само с помощта на сил*на леща. Изсле
дователите са постигнали този извънреден ефект като 
са облъчвали раната с радио-вълни с определена фре- 
квенция и същевременно са вкарвали значителни дози 
от специални препарати. Засега опитите се извършват 
само върху животни, понеже още ке е изяснено цяло
стното въздействие на -този процес върху организма.

път е
век, но се вярва, че се
лището съществува 
Ш вен. През средните 
векове града мени име- 

и в началото на

реко я
този от

да рилямо...
Гледам сват Гога поче 

премеча очи, първо 
пожълте, »а наКраят 
не...

да то си
XI век вместо Ремизи- 
ана, то получава назва
ние Монро.

побеле,
позеле-

Гълтни свате од ребию- 
Iледамту — покани га я. 

нока нещо не ти йе арно...
— А, арно ми йе — каже 

сват Гога. — само Манчо, на 
нозе

★
КРАГУЕВАЦ стана мо

дерен 'индустриален град 
в нова Югославия. Там 
работи
завод „Цървена 
ва”. В града се намира 
фабрика за преработка 
на «ожи, индустрия за 
радио-апарати, комбинат 
за теото, мебелна фабри 
ка, конфекция и много 
други промишлени пред
приятия.

Пациент се преглежда при 
лекаря. Накрая пита:

— Е, докторе, как е? Може 
ли вино, жени, песни?

-— Да, можете още да пее- 
отговтря лекарят.

тебо нока не су свете 
изброй. Мислиш ли дена тия 
народ що йе надигал ашовйе, 
търнонопйе, лопате, че иду дър 
жавну гору да сади! Йон, Ман
чо, йон! Само ония що си не- 
маю свою градинну, живицу, 
они че иду...

— Ама свате, ченай! Знам 
я дека че има и теквия: од 
памтивека у свако жито си йе 
имало и нукол». Знам дека че 
има и теквия, що на сънце 
нема да се понажу данъсна, 
че се завираю по дупбете но 
поганци и че се тае... Ама 
чуйеш ли горе онуя вреву, 
ва смеяже... Тамо йе народат, 
правият...

И зареза сват Гогу да се 
дзвери при болницуту, а я за
ви негоре нъмто лозята. Юж- 
нянат грабну белият ми пер
чем и поче да га развева... 
Оно нона не йе ветар, а нока 
руна на девойбу те милуйе...

МАНЧА

пред ногу, не съм 
вишъл на съм улезъл у Цари
брод. Неделя йе, а ка све стра 
но со размърдал народ 
ди се дека и жи слънцето йе 
измамило навънка. Сван заме- 
тнул ашов, търнокоп, лопату и 
горка ли варна...

— Бре бае, питуйем йедно- 
се йе суннул тия на-

— Девойката, с която се 
запознах, много ми напомня 
кулата в Пиза.

__ ?!?
— Да бе, изглежда, че е 

готова да падне, а не пада.

автомобилният
заста

ви
те

В ресторанта:
— Яйца с шунка, моля.
—■ Свършиха, сър.
— Тогава бифтек.
— Свърши, сър.

. — Овнешки котлет.
— И той, сър.
— Донесете ми палтото и 

шипната!

казал Жан,— Татко 
утре има малко събрание меж 
ду ученици, родители и учени.*.

— Защо малко? — попитал 
учуден бащата.

—■ Защото на него трябва

га, кудо 
род?

— Но се йо сукнул, Манчо, 
~ рече ми он — ама йе пршъл 

сади. Видиш ли ония ★гору да
борйе? А видиш ли понатам 
онуя голинну? Е там, Манчо 
дънска народ, че сади нову 
гору...

Оди стари човеци съм чул 
— денп гората йе найголеми- 
ят беребет. Жито може да не 
со роди — ама гората нема 
дп излъже: и живинну че най 
деш да утег.аш у зор-заман, и 
дървцс- че одсечеш да отка
раш на пазар и др. продадеш...

Че идем при сват Гогу да ми 
дадо йедън ашов, очу и и да 
засадим неною виданчицу. На- 
диго се та право при жега.

— Свате, онам я йоще оди 
портуту, понеси йедън ашов и 
за мене...

— Ченай Манчо, нво си за
пел но мутав у точило, я йела 
да испийемо по чашну, да 
поседимо, за нас ли йе съга 
ашовйо да носимо...

— Муни плоснуту у пазуку, 
па айде пооди, Гледай сънце 
нудо йо одрипило, че ни се 
смейо свет после на ни види...

Сват Гога стану но укопан, 
гледа ме. ич акълат му не 
работи. Знайе он я съм мера- 
нлия човек — и по шишенце
то, и по йедежцето, а съга съм

Най-известен културно 
паметнин

да присъствуваме само ти, 
аз и учителката...

оно исторически 
нрай Буяновац е мана
стир св. Прохор Пчин- 
сни в полите на Козяк. 
На 2 август 1944 година 
в него се състоя първо
то заседание на Антифа
шисткото собрание на 
Македония. При входа 
на манастира се нами
рат партизансни гроби
ща.

Също, сър.
1

Стар моряк разказва опоме 
ните см:

— .. .Най-страшното се слу 
чи при Филипините. Огромна 
вълна удари кораба и го на
прави на треска. Никой не 
оцеля...

— А вие? — 
от слушателите.

— Аз ли? Бях си в същи, 
в Сан Франциоко, по това вре 
ме!...

Фотограф снима номпания 
на един банкет и замолва го
стите да се усмихнат.

— Защо вие сте толкова се 
риозен? — обръща се той нъм 
един от гостите.

— Аз плащам банкета. запита един

★
Според археологичес

ки находки в Лужнишни 
край е имало селища 
още през антично вре
ме. По време на цар Ду 
шан и след неговата 
смърт този край е бил 
в състав на сръбската 
средновековна държава.' 
Няма достатъчно данни 
за положението в Луж- 
ница по време на турци-

Защо госпожа Мюлер 
посещава много често младия 
доктор Хайнц?

— Знаете, ли нейният мъж 
е тежко болен и е на легло.

— Какво правиш горе на 
крушата? — пита един малчу 
ган другарчето си.

— Ям сливи.
— Че откъде сливи на 

шата.
— Имам ги, а къде ще ги 

ям, това си е моя работа.

кру

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Страх 6 ТИ Се
ЛИ не сам ^7зд„, сще 
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