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” ■ ■ • Има ли сега някой право да очак

ва от нас да мълчим за нашите жертви, да 
мълчим и се откажем от нашите свърхчове- 
шки усилия във великата освободителна бо
рба, която водихме 
поробена Европа — в сърцето на хитлерова 

и това по времето, кога- 
то, с хиляди километри бяхме отдалечени от 
всичките ни съюзници? Не, никой няма пра
во това да очаква от нас, затцото това би би
ло голяма несправедливост и безчовечност 
не само към нашите народи изобщо, но и 
към жертвите, паднали в тази борба. Наро- ' 
дът, който съзнателно даде толкова 
има

а сфр ЮГОСЛАВИЯ .
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право да търси тези жертви да се ценят 
и уважават, има пълно право да търси да се 
признава великият му принос в общите уси
лия на съюзниците в освободителната вой
на . .. “

НАШ АТА 1 ^нес в Белград

ПОБЕДА Тито пред Петия конгрес на ЮКП, 1948 год.

ЕДИНСТКЕНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА НЕКА Г1Т1КН1СТСВОЯТА свобода наро
дите и народностите на 
Югославия платиха мно
го скъпо. Паднаха един 

и седемстотин 
хиляди жертви. Страна
та претърпя и огромни 
материални загуби и раз 
рушения. Нашите загуби 
във Втората световна во 
йна представляват 17 на 
сто от общите загуби на 
18 съюзнически 
ви. Това

милион

— Анес, в Аеня на победата пред Вър
ховния комендант и президент на република
та другаря Тито ще 
ни. — Парадът ще започне в 9 часа с

преминат много еьиало- 
рапор-

държа- 
показват само туване пред Върховния комендант 

дължи един
и ще про- 

— Аължината на параднатанякои данни:
са 289 хиляди селски 

стопанства или 24 
цента от цялото селско 
стопанство, 
са 650 хиляди нъщи 
градовете или над една 
пета от жилищния фонд 
на страната, без подслон 
останаха над 3,5 милио
на население, унищоже
на е 36 на сто от проми 
щлеността и пр.

След войната Югосла
вия беше една от най-

час.
колона — десет километра.

унищоже
ни

про-

разрушени
Отделно изпъкват две основ 

ни същности на днешния па
рад. Първата е войната и ре
волюцията. Югославия бе един 
от най-дейните участници в 
разгромяването' на фашизма. 
Тази роля тя изигра благодаре 
ние

в носния взвод се намират и бой 
ците от революцията. Вторият 
ешалон съчиняват представите 
ли на военните школи и акаде
мии и някои части на ЮНА. 
Частите на териториалната от
брана от всички републики и 
области маршируват в третия 
ешалон, докато в четвъртия 
ще настъпят представителите 
на младежта,, граждансната за
щита и организациите по фи
зическа култура. Петият еша
лон е съставен от части на 
вътрешните работи на СФРЮ, 
в шестия са силите за подкре
па на териториалната отбра
на. седмият и осмият ешалон 

от мото- 
I части, 
съставен 

от числящите се към военно
морският флот, десетият от 
войници от противвъздушаната 
отбрана, а единадесетият от 
военновъздушни части.

Парадът започва в 9 часа с 
рапортуване пред Върховния 
комендант на въоръжените си
ли на СФРЮ другаря Тито и 
ще продължи един час. Дъл
жината на парадния строй е 
почти 10 километра.

на ЮКП и другаря Тито. 
на братството и единството на 
нашите народи, създадено в 
течение на НОБ и революция
та. Втората същност на пара
да е, че днес се борим за 
мир. Нато се борим за мир ние 
сме готови да се противопос
тавим на всяка агресия, откъ- 
дето и да идва тя. понеже ме
ждународната обстановка е 
твърде сложна. И поради тази 
сложност, и поради неприя
телските аспирации против на
шата страна, ние сме готови

опустошените страни в 
Европа. Материалните 
щети са- проценени на 
49,7 милиарда долара. 
От тази сума във вид на 
репарации и реституции 
Югославия е получила о- 
коло 2 на сто.

Войната завърши, стра 
ната ни стана свободна, 
но нашата борба не пре
стана. Тя започна на 
фронта на изграждането 
и възобновяването. Ця
лата ни страна стана ед-

ще бъдат съставени 
ризирани и бронирани 
Деветият ешалон е

— оперативната ни армия, те
риториалната отбрана и цели
ят народ, а специално младеж 
та, да браним придобивните 
на нашата революция.

Тържественият парад на 9 
май — Деня на победата над 

§Ц§ фашизма, ще покаже истори- 
ческия възход и нонтинуитет 
в развитието на нашите въоръ 
жени сили, тяхното неразрив
но единство с народа, 
дант на „Парада 75“ е народ
ният герой, генерал-полковник 
Джоно Йованович.

Поредени в единадесет еша 
лони участниците в парада сим 
волично ще изразят нашия ре
волюционен път — с братство
то и единството до победата, 
с братството и единството в 
бъдещето. Това ще бъде съ
щинска манифестация на готов 
ността и решимостта' да пазим 
и продълбочаваме придобивки
те на Народоосвободителната 
борба, социалистическата ре
волюция и самоуправителиото 
социалистическо изграждане.

дин път ще се покаже, че сво 
ите въоръжени сили унрепваме 
заради защитата на свободна
та, независима, самоуправител 
на единна социалистическа об
щност. Нашето желание и стре 
меж е в света да владее мир, 
а приносът ни ще бъде по-го- 
лям, ано е по-голяма нашата 
всецяла сила — икономичесна, 
морална, политческа и отбрани 
телна.

на огромна строителна 
площадка. Общ лозунг 
за цялата ни общност 
беше: „Докато трае об- 
нова — няма отмора“. 
Милиони хора се включ
ват, милиони хора от 
всични наши народи и 
народности — работни
ци, младежи, войници, 
жени.

Предвождани от Съю
за на комунистите и дру 
гаря Тито още през пър
вите години на свобода
та нашата страна започ
на нагло да мени своя 
образ. Същевременно се 
изграждаха новите само- 
управителни 
и новия човен. С огром
ни крачни тръгнахме на
пред. След нас изникна
ха хиляди нови обекти, 
фабрични номини, учили
ща, пътища, железопът
ни линии, елентроцентра 
ли, нови селища и гра
дове.

През изтеклите три де 
сетилетия из основи се 
измени нашата родина 
— социалистическа нео
бвързана Югославия. От 
изостанала, тя стана сре
дно развита страна, 
света се ползваме с ав
торитета на свободна и 
необвързана страна, ан
гажирана в борбата за 
мир, независимост, соци 
ализъм и равноправие. 
Постигнатите успехи са 
резултат на всенародни
те усилия. Постиженията 
ни гарантират нашето 
щастливо бъдеще под 
умелото ръководство на 
СЮИ и другаря Тито,н. м.

Днес, в Деня на победата 
пред Върховния комендант и 
президент на републиката дру
гаря Тито ще преминат много 
ешалони. В първия ешалон ос
вен Щаба на парада и знаме-

Номен-

отношения Началото
на
парада

Парадът в Белград особено 
§« ще покаже любовта и предано 

стта на нашите народи и на- 
-г: родности и въоръжените им 
Щ сили нъм придобивките на ре- 
|Щ волюцията и своя Върховен ко 

мендант и решимостта да из
пълнявамеи задачите, които 

Г пред нас поставят другарят Ти
то и нашата самоуправителна 

-- социалистическа общност.

На днешния парад ясно ще 
се види, че нашето общество 
е способно със собствени си-

О

Iв

в ли да въоръжи нашите сили 
с най-съвременна техника и 
оръжие. Това обстоятелство и 
нашата концепция за всонарод 
ната отбрана, в ноято човекът 
е ной-голямата ценност и сила, 
е гаранции, че всеки евентуа- 
лвн агресор ще бъде пободен.

Днешният парад не е зака
на нъм никого. С него още е-

!Ш
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КАКВО СЕ КРИЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАД 

ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА?
Драва, българската армия да
ва решителен принос за осво
бождаването на Югославия от 
фашизма, па следователно, и 
това трябва да бъде едно от 
потвържденията 
ност към териториални аспира 
ции спрямо Югославия от по
зициите на великобългарските 
апетити. В това е преди всич
ко, смисълът „на новите сим
воли
на българската армия, за кои
то говори Папазов, „символи“, 
които той идентифицира — из 
рично и ни най-малко случай
но — с „Подуево и Ниш, Стра 
цин и Скопие, Драва и Мура“.

Фалшификациите на истори
ята и нечестните намерения по 
принцип носят също облекло. 
Така е и в тоя случай. Но оно
ва, което се касае до югосла- 
вяните, на всички тях, еднакво 
от Вардар до Драва — ако ня
кой точно това географско про 
странство споменава, като про 
странство на измислени осво
бодителни мисии — тях нико
га не са могли да импресио- 
нират нито било чии и било 
какви неистини, нито 
което зад тези 
скрива. Те това поне потвър
диха в четворогодишната вой
на против фашизма и през вси 
чките три десетилетия след во 
йната. И това потвърдиха съв
сем солидно и убедително.

ду войните и статиите. Съще
ствуват, разбира се, и различ 
ни статии за войните: онези, 
ноито говорят истината и оне
зи, които не говорят истината. 
Разбира се, че към неистина
та ще прибягват онези, на кои 
то истината не е приятна. Но 
във всеки случай безрезултат
на е Сизифовата работа да се 
опитва
ние да се ангажира 
та и да навакса и премълчава- 

изобилие 
и фалшифициране

Всички
почти всички — знаят, че Вто 
рата световна война завърши 
преди три десетилетия. Свобо 
долюбивият свят се подготвя 
тази годишнина достойно 
отпразнува по начин, който ще 
отговори на историческото зна 
чение на победата над фашиз-

по-точно казано: ския воин“. торическа грижа и научна точ
ност в съседната страна — 
твърде упорито се заобикалят? 
Същевременно в България ве
че десетилетия не се забеляз
ват дори нито мимоходни осъ
ди, а камо ли обстойни, обек
тивни и отговорни разоблича
вания на ролята и злодеяния
та, които българската фашист- 

септември

Според логината на едно по 
литическо поведение и отноше 
ние спрямо истината, станали 
в България изглежда навик, и 

да генерал Папазов нарочно е за 
бравил да спомене някои „дре 
болии“: първо, че по времето, 
за което той пише и отдавна 
преди това време, Югославска 

Обаче в съседна България, в та народоосвободителната вой- 
официалните кръгове на тази ска е била такава сила в ан- 
страна, има и такива, за които 
тази война сякаш още не е за 
вършила, па те допълнително й
приписват сега нови несъщест леми размери срещу големи 
вуващи страници и измислени фашистки формации и е била 
действия, а отделни събития, способна на своята страна да 
които в нея действително са донесе и обезпечи свобода, и 
станали, най-просто пренебре- второ, че участието на българ- 
гват или дори ги обозначават ската армия през последните 
с обратен предзнак. Те днес няколко месеци на войната сре 
на 30-годишния юбилей от по- щу фашизма на територията 
бедата над фашизма (въпреки на Югославия е било изключи 
че и преди не скъперничеха с телна и тогава най-належаша 
подобни постъпки), възседна- необходимост за Отечествено- 
ха стремената на измислени фронтовска България, израз на 
бойни коне, измъкнаха имаги- солидарност и на действител- 
нарни саби и с историческо за на интернационалистическа ши 
къснение от тридесет и няноя рота на народите и народно- 
година се втурнаха във фикти стите на Югославия спрямо бъ 
вна война да освобождават от лгарския народ. Известно е, и- 
фашизма страни и народи над менно, че до това участие се 
лъж и нашир по Европа. идва поради молбите на тога-

В софийския вестник „Земе- вашните български ръководите 
делено знаме“, заместник-ми- ли, а че ръководството на Но- 
нистърът на отбраната на НР ва Югославия излезе насреща 
България, генерал-полковник Пе на тези молби единствено за
йчо Папазов, излезе тези дни туй да даде възможност, на 
с твърдение за извънредната българския народ, поне във 
роля на българската армия в финала на войната да заличи 
заключителните операции на мръсното петно, което му леп- 
Втората световна война. „Бъл наха с факта, че царският ко- 
гарската армия“ пише той в бургски режим държа Бълга- 
своята статия, „нанасяйки теж рия основно впрегната в хит- 
ни загуби на хителровците про леровите кола все до проник- 
никна в долините на реките ването на Червената армия в 
Морава. Вардар и Ибър, пре- тази страна през септември 
нъсна линията на отстъпление 1944 година. Следователно, не 

от се касае за нинаква освободи
телна мисия на българската ар 
мия нъм нрая на Втората све
товна война на територията на 
Югославия, но само за участие 

тегляне на германската армия на нейните части в отделни о- 
от равно „350 000“ души“ и перации, които води нашата 
урежда нещата на лявото кри армия, което бе мотивирано
ло на Украинсния фронт“ той изключително от необходимост констатират историците Дура-
отива по-нататън и прибавя, та, Отечественофронтовска чинени и Терей, като изтъкват,
че „българската армия с кръв- България да спечели опреде- че вече пРез 1942 година наро 
та на зо 000 души защити на- лен международен престиж за доосвободителната войска 
ционалната независимост на по-успешно уреждане на ней- брояваше около 150 
страната и дава свой принос ните международни отношения ДУШИ- а освободената 
за унищожаването на хитлеро след войната. Въпреки че те- рия възлизаше на около 48 
по!о военна машина- освобож зи части от българската армия хилади квадратни километра.

УмгЯпмР°АИТед на Юг0С' в оперативно отношение са Варшава, април 1975 година.
АВВ?*’ Унгария И Австрия от били подчинени на Третия ук- ..Въоръженото въстание, 
во и РНит8 Гтп«?аЦИЯ' ^П°Ауе‘ раински фронт на Чеовената чнапо пРез лятото на 1941 го 
Лпяпр ! И Скот1ие' армия, те са действували спо- Аина в Югославия наскоро пре
Пяпячпр Жуо" Ка3ва 0ще ред операционния план. който Растна в дългогодишна народо 
1 на бойнптп СШВ°- за °™нчателното освобожда освободителна война, а парти
™ “НОТО ”зиуство на на- ване на страната изготви Върхов банските сили тун 
шата млада армия, храбростта ния щаб на Народоосвободмте най-численно в 

неустрашимостта на българ- лната югославска войска. ДЦя- Тана е
лата приказка за

на основател-

ма.
криво и със закьсне- 

във война
на армия все до 
1944 година, а това означава на боевото майсторство“

тихителеровата коалиция, коя
то на самостоятелно полесраже 
ние води бойни действия в го

повече от три години, върши 
нато окупатор в Македония и 
части на Сърбия, изпълнявай
ки педантично и ревностно сво 
ята роля на васал на хитлеро- 
вия Вермахт. Канто, ама баш 
нищо не се говори ни за това, 
какво е във времето, с което 
се бави генерал Папазов е би
ло състоянието в армията, чия 
то освободителна мисия в Юго 
славия измисля въпрени, да ка 
жем, че съществуват за това 
и впечатителни и достоверни 
свидетелства на 
най-висони български ръково
дители, между тях и на Димит 
ров, ноито потвърждават, че 
тя тогава, въпреки новото си 
име, е имала — което е и съв 
сем логично — още много ста 
ри довчерашни, неосвободител 
ни особености.

Статиите за войната, разби
ра се, са само статии: те не сс 
пишат с кръв, а с мастило. А 
войните пан не са статии: в 
тях се лее кръв, а не мастило: 
в тях страдат хората, а не хар 
тията. Затуй вероятно и съще
ствува някаква разлика

не на първото или 
от статии
за второто.

Буйното галопиране през но 
лоните на печата с петит или 
гармонд, с едри заглавия от 
седем цицера, във военен по
ход, нойто отдавна вече е за
вършен и в нойто всеки е и- 
мал онова място, моето обек
тивно е имал и за което в нра 
йна степен сам се е опреде
лил, а не онова, ноето днес се 
опитва да създаде на себе си 
чрез фалшифициране на исто
рическите факти — би бил тъ
жен случай на историографи- 
ческа амнезия, ано не се ка
сае за нещо друго. Би била 
именно само неуместна и са
мо жална неистина онова, кое 
то днес се пише в Българйя 
за ролята на българската ар
мия във Втората световна вой 
на да не е в служба на вели- 
кобългарски претенции. Поне
же, тезисът на генерал Папа
зов и останалите производите
ли на подобни текстове е съв
сем прозорлива: от Вардар до

тогавашните

онова, 
неистини се

М. Т.
„Комунист“меж-

ПОЛСКИ ИСТОРИЦИ ЗА НОБ В ЮГОСЛАВИЯ

ВЪСТАНИЕТО В ЮГОСЛАВИЯ ПОЛУЧИ МАСОВИ РАЗМЕРИ 
ОЩЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1941 ГОДИНА

на германската 
350 00 души и осигури лявото 
крило на Третия украински 
фронт“. Понеже набързо изпо- 
прекъсва тези „посоки на от-

армия

В тогавашна Европа това бе 
ше първо маоово въоръжено 
движение против окупатора —

та победа подтикнаха 
ните движения и 
повлияха в Европа да се 
първата голяма народоосвобо 
дителна вълна, чиято нулмина 
ционна точна беше 
«ото въстание в Югославия”.

450 хиляди войници, а развити 
на Народоосвободителна

та борба в следващите 
принуди окупаторите 
нно да увеличават своите 
тингенти.

подзем 
значително 

яви
ето

години
ПОСТОЛ-

нон
въоръже-на-

Като опиоватхиляди потушаването 
на „Ужишната републина”, от 

първата
офанзива, полените 
подчертават, че германците то 
гава са употребили 80 хиляди 
войници — свои, български и 
нуислинговсни. Но падането на 
Ужице не деморализира осво
бодителната борба. Напротив 
през пролетта на 1942 година 
партизанските борби обхващат 
повечето от югославските 
тори и

БЕЗ МАТЕРИАЛНА 
ОТВЪН

терито- ПОМОЩ сно неприятелсна?
историци,

В отдела за Югославия авто
рите посочват, че след април 
оката катастрофа „единствена 
та организирана оила, готова 
да започне борбата са били 
комунистите" и подчертават, 
че ръководството на ЮКП още

запо

нараснаха 
„Европа".

оценена борбата на 
народите на Югославия срещу 
фашистките окупатори 
та на двамата полски

през април 1941 година „ е 
формирало Военен комитет на 
чело с Тито", 
на май ЦК на ЮКП 
че основната дейност трябва 
да бъде борбата срещу онупа 
торите и домашния фашизъм',.

тери
констатират авторимнимата ос

вободителна мисия на българ 
ската армия в Югославия 
пълнително е I 
за да бъде един от

а в началотов книга те.решаваистори
ци, посветена на съпротивител 
ните движения в поробена Ев 

Втората

до- Анализирайни 
консталация в страната 
чал ото на въстанието, автори 
те отбелязват, че веднага , в 
цялата си острота избива 
совият проблем" и

политическатаизконструирана.
лостовете 

в службата — съвсем меко ка 
зано — на безпринципна поли 
тика на посегателство 
ждото, опити да се отрича об 
ществената дл.“гтиИтелност п 
социалистическа Югославия и 
особено да се 
налната самобитност и индиви
дуалност на г...... ,
род. Това е тайната 
операцията по обръщане 
опята с главата надолу прове 
ждаща се в България, но това 
е —

в на-ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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ропа по време на 
световна война. След като

ръзванието на ЮКП 
ние, авторите изтъкват, че през 
лятото на 1941 
нието приема масови размери, 
а вече в началото на есента 
е освободена Югозападна Сър 
бия, почти цяла Черна гора и 
големи части от Босна и Херце 
говина, а народоосвободител- 
ните отбори поемат

цялостно посочват 
за въ^таВ неотдавна издадената кни 

га „Подземна Европа", 
та научни сътрудници на Исто 
рическия институт към Полска 
та академия на науките д-р 
Дурачински и д-р Терей дават 
кратък преглед на съпротиви 
телните движения в европейски 
те държави и вече в предгово 
ра обръщат внимание

КЪМ и«/ кла
подчерта- 

ват че „Народоосвободителна 
та борба в Югославия 
вид се води на 
национална и класова".

Към описанието 
„Бихачката 

(1942) кога.то
ритория възлиза на около 48 
хиляди квадратни км, а наро 
доосвободителната войска ве 
че тогава

двама
година въста

един
линии:оспорва нацио- две

македонския на периода 
република" 

освободената те

на- намисъл на 
исто-

властта.за това. 
че е трудно да се съпоставят 
движенията, които 
страни бяха насочени 
спиративна пропаганда 
ботажи, а в

„Югославското въстание 
през 1941 година в тогавашна 
Европа беше първото масово 
въоръжено движение 
окупатора" —

заслужава поне толкова 
— и изневеряване 

на онези идеали, за които и 
българските антифашисти 
ваха животите си във Втората 
световна война.

в някои 
към конда се каже представлява 

ма гордост трябва да 
не, че партизанското движе
ние изобщо не е получавало 
никаква помощ отвън".

голя 
се изтънили са 

Други прерасна
ха в масова въоръжена борба.

Като посочват, 
страни съпротивата

срещу 
констатират ав 

торите на книгата, нато доба
вят, че „пламъкът на борбата 
не е можал да се потуши 
Въстаничесната офанзива пои 
НУЛИ окупатора да увеличи 
военните си контингенти. Гер 
манците прехвърлиха войсни 
от Франция и Гърция, а през 
октомври дори и от Източния 
Фронт". През 
година

да-

че в някои
Нима, е получи 

ла широки размери едвам през 
периода на разгрома на Хитле 
ровия райх, а в други 
каза още от самото 
на войната или

да кажем, не е харак 
терно. че причините за твърде 
закъснялото участие на Бълга 
рия във Втората световна вой
на на правата страна, 
по логиката на

шлП™т^ЕНИЕТ0 НА МАР-
годин™ В М0СИВА 1944

се по
начало 

онупацията, ав 
торите констатират, че „избу
хването на германско-съветска 
та воина и надеждите в бърза

които 
биха 

сектор 
не само ис-

Характерни 
на полските 
гато се касае за 
ните

са доводите 
историци. но 

самопризва 
„освободители“ на Юго 

славия. В отдела за България

нещата 
заслужавали да бъдат 
на историческа и ноември 1941 

ангажираокупаторът
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НОНФЕРЕННЦИяАНСД^КСАВИНИШНА МЕЖДуОБЩИНСКАТА

ЩАФЕТАТА ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩНАТА В БОСИЛЕГРАД

ЩЕ СЕ ОБСЪЖДА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 

ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА
Сърдечни привети 

до другаря Тито
*

конференция ВнГ'съюиТна° комунистите “в ^еждУо5г«ккската

върху НжП^туНюПНначапа'^Изадачит01111711^1^'1^^11'^^'^ 

по-нетюсЧ^тственИда1 нассннГ работата П^"°афарвжцията

От тържествено украсената 
трибуна, поздравително слово 
в чест на пристигнането на Ща 
фетата произнесе Гоне Григо
ров, секретар на Общинския 
номитет на СК в Босилеград.

гЬотоТ ечерта на 25 април през Босилеград мина Ща- 
3 млаА°стта с рожденденските честитни до 

другаря Тито. Босилеградсните младежи и девойки я 
приеха от сурдулишната младеж в село Божица. Оттук 
до Босилеград, Щафетата бе тържествено приветству- 
вана от населението. В село Долна Лисина тя бе при- 
ветствувана и от учениците от първоначалното подве
домствено училище. От името на младежта и 

гражданите в Боси^еградсна об 
щина, Григоров говори за жиз 

Щафетата дочакаха и изпра- неният път и революционното 
тиха с дълготрайни аплодисмен дело на другаря Тито. Той из- 
ти няколко стотици граждани, 
ученици, пионери, младежи, де

наррди и на войки и граничари. До трибуна , кепогРешимо е насочвал рево- 
родности, а чрез нея изказваме та Щафетата донесе гимназист люционната акция на работни

Зорица Раденнова и я , месната нласа, Партията и на 
предаде на инж. Драган Мицов, 
председател

В центъра на Босилеград бе 
организирано тържествено 
рещане на

В осъществяването на конс
титуционните начала г 
нати завидни резултати, 
всичко в учредяване 
зиране на първичните 
ции на сдржения

пое
дейности, където досега 
отношение най-малко е постиг-

и оп?яиАиИ ндтоЛова ще рече, че в много и органи- • области и части 
организа

Щафетата, която 
символизира братството и един 
ството на нашите

в товаса постиг- тъкна, че другарят Тито винаги

на региона са- 
моуправителните общности на 
интересите на постигнаха 
ваните резултати, нито 
та на организираност, оотговар 
яща на потребите на делегатска 
та система и непосредственото 
самоуправление 
момент на нашето развитие.

Секретариатът се застъпва да 
се изясни ролята и положение
то на общите служби в сложните 
организации на сдружения труд. 
Нянъде те са основни организа 
ции на сдружения труд, ООСТ, 
на други места са премахнати, 
а някъде дори не съществуват. 
Пък трябва те да не се превър 
нат в сила, която да бъде над 
работническата класа. В този 
смисъл Съюзът на комунисти
те и всички прогресивни сили 
по-студиозно трябва да се поза 
бавят не само с функционира 
нето събранията на трудещите 
се, но и референдуми, анкети 
и други видове самоуправител- 
но-непосредствена изява.

Съществуват мнения да се 
дефинира положението и фун
кцията на обществено-полити
ческите съвети в общинските 
скупщини, като и да юе анали
зира работата на Изпълнителни 
телните съвети. „Понеже те не 
са органи, които само се гри
жат за правилата. Те са отго
ворни и за осъществяване ре
шенията на Общинската енуп- 
щина“.

най-топла благодарност 
бимия ни вожд 
другаря Тито.

катаТРУД. трудо
вите организации на сдружения 
труд. Понеже добрите примери 
насърчават към анции, тези ус
пехи не трябва да премълчим 
нито на следващото заседание 
на Конференцията: Напротив, 
трябва да говорим- за афирма- 
тивните резултати.,

Такива констатации не проти 
воречеха и на настоятелствата 
на разширеното заседание на 
Секретариата критически 
посочи сегашния момент 
ществяване на обществено-по 
литическата системб в региона. 
Преди всичко, искаме матери
алите на тази тема да посочат 
на Шестото заседание на Кон
ференцията проблемите 
ществяване на конституционни 
те начала в извънстопанските

на лю-очак
степен всички революционни и демо

кратически сили в страната ни. 
Под негово ръководство е от- 
почнала и успешно приключила 
Народоосвободителната война 
и могъщо се строи социалисти 
чесна Югославия — братска 
общност на революционни на
роди и народности.

и учител на Общинската
скупщина.

в сегашния

да се 
в осъ След това бе изпълнена под-• 

ходяща културно-забавна прог
рама,-в която'участвуваха: хоро : 
вият състав на основното учили 
ще „Георги Димитров“, учени
ците от гимназията и граничарив осъ-
те.

От митинга, от името на цялото 
население в Босилеградско бе 
изпратено приветствена теле
грама до другаря Тито.

Драган Мицов приемд щафетата пална от Зорица Раденова В. В.те казват: „Докато през 1941 
— 42 съществуват малочисле 
ни партизански групи, през 
1943 в Родопите вече съществу 
ват отряди, наброяващи около 
180 души”.

А след стотина страници по- 
нататък за същия период в 
Югославия в книгата се казва, 
че Народоосвободителната во 
йена наброява около 300 хиля 
ди бойци в 26 дивизии и мно 
го партизански отряди, освобо 
дената територия възлиза на 
130 хиляди квадратни киломе 
тра с над 5 милиона населе 
ние.

I
БОСИЛЕГРАД

Подготовки зо чесгвувоне Деня на шодосгта
Комитетът по чествуване на 

сгта
грама и направи първи подго 
товки за ознаменуване на та 
зи забележителна дата.

Според програмата в честву 
ването ще участвуват: младе 
жите и девойките от средни 
те училище, пионерите и пио 
перките от основните учили
ща, граничарите, селсната и 
работническата младеж.

Главното тържество ще се 
състои в Бооилеград и ще за 
почне на 22 май вечерта, а 
ще продължи и приключи на 
23 май. Програмата1 ще се съ
стои от гимнастически упра

жнения, масови спортни състе 
зания и културно-забавна про,- 
грама.

До 22 май в районните цен 
трове на комуната ще се орга 
низират прегледи на майските 
програми, подготвени от пионе

— Деня на младо 
и рождения ден на 1 другаря 
Тито в Босилеград изготви про

25 май

М. Б.

рите и младежта в тези села.'
Босилвградената младеж ще 

вземе участие на традиционни 
те Майски срещи, които се 
организират в чест .Деня на 
младостта и рождения ден на 
другаря Тито на 25 май в Ди 
митровград.

ПРЕД „МАЙСКИТЕ СРЕШИ"
За ролята на тези „освободи 

тели” в края на войната в 
книгата се казва: „На девети 
октомври 1944 бе подписано 
споразумение с- антихитлери- 
стката коалиция. България про 
веде мобилизация и своите 
въоръжени сили даде с тях 
да разполага Съветсната ар
мия.

Като отбелязват, че съюзни
ците едвам на конференции 
те в Москва и Техеран „из
тъкват значението на Народо 
освободителната войска 
Югославия", полските истори 
ци добавят, че при 
1Нивто в Москва през октом 
ври 1944 година маршал Тито 
е сключил споразумение, 
което се предвижда и участи 
ето^ на Съветската армия в ос 
вободителните боеве. Също 
се споменава, че в борбите 
са участвували албански и бъл 
гарски части, „но най-важен е 
бил приносът на югославските 
и съветски войски" изтънват 
авторите.

„Прогреоивнните оили спече 
лиха велината победа, чийто 
източник трябва да търсим в 
няколкогодишната иародоосво 
бодителна борба и ролята коя 
то в нея изигра Комунистиче 
оката партия, като пооледовате 
лен авангард на народите на 
Югославия" — казват в зак
лючение полските историци.

Твнюг

В неделя започват между 

- районните прегледи В. в.

ИОБЩИНА СКУПи*ИНА НА СИНДИКАТИТЕ В СУРДУЛИШКАПодготовките за предстоящия 
фестивал „Майски срещи” в 
Димитровград са в пълен раз 
гар. по села I а вече приключ
ват и на 11 май, започват ме 
ждурайонните прегледи. На 11 
май в Смиловци ще се срещ 
нат представители от районите 
Висок и Забърдие и в Погано 

с >во от Поганово и Трънсни Одо 
и ровци. За район Долна Невля 

и крайградските селища пре
гледът ще се проведе на 18 
май в Долна Невля.

На междурайонните прегле 
ди ще бъдат изпълнени култур 
но-забавни програми и ще се 
проведат опортни състезания.

В културно-забавната част 
ще бъдат изпълнени народни 
песни, нанто и инструментал
ни, хорови, изпълнения и ре
цитации.

В спорните състезания ще 
вземат участие пионерни и пи 
онери в бягане на 80 метри, 
скок в дължина, хвърляне на 
гюле. По хандбал и волейбол, 
ще се състезават младежи.

Най-добрите точки от меж 
дурайонните прегледи ще бъ 
дат наградени, а най-добрите

състезатели, изпълнители и от 
бори ще вземат участие в 
централната програма1 в Дими 
тровград.

„мамените срещи“ ще бъ
дат тържествено открити на 
24 май в 19 часа. Същият ден 
в Димитровград ще пристигнат 
и гости

ОЩЕ П0-ДЕЙН0 В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ЗАДАЧИТЕна

посеще-
Въз основа на информация

та за досегашната и донлада 
за бъдеща работа анционната 
програма и разискванията, син 
дикалната организация в Сур- 
дулишна община трябва да о- 
бърне по-голямо

нените и трудови условия на 
трудовите хора. Да помогнат 
самоуправцтелните общности • 
на интересите да работят в 
духа на конституциите и зано- 
нопредписанията. Интеграцио
нният процес в областта на 
здравеопазването и търговията 
да се доведе донрай. Очаква 
се техният принос за постоян
но изграждане и последовател 
но функциониране на самоуп- 
равителната делегатска систе
ма и оамоуправителния работ
нически нонтрол. Общинсният 
синдикален съвет занапред ще 
обърне по-голямо внимание и 
на въпроса за настаняване на 
работа. Днес в общината в об 
тествания сектор има 3451 ра 
ботници, а броят на търсещи
те работа о 868, от които 515 
са неквалифицирани работни-

М. Величков

представители на 
народностите от СР Сърбия: 
Те ще се представят пред ди 
митровградените зрители вед 
нага след тържественото .откри 
ване. Този ден ще се проведат 
'И спортни състезания.

На 25 май в 9 часа започва 
парад на воички участници а 
програмата. На игрището 
„Асен Балкански”, 
гимнастичните упражнения на 
учениците от ооновното учили 
ще „Моша Пияде“ и 
та „Йооип Броз Тито”, 
и опортни състезания. Вечер 
та, в културно-забавната про
грама, ще се 'Представят най- 
добрите изпълнители 
ви, хорови, инструментални и 
народни песни от междурайо 
«ните прегледи.

внимание за 
претворяване в дело конститу
циите на СФРЮ и СРС, Реше 
нията на Десетия конгрес на 
СЮН, Седмия конгрес на СНС, 
Седмия нонгрео на синдикати
те на Югославия и Петия нон
грео на синдикатите на Сър
бия. Работниците непосредстве 
но да решават по създаване и 
разпределение на дохода и ли 
чнито доходи според резулта
тите на труда. Да се застъп
ват за

на
започват

гимназия
нанто

на тонцо постоянно увеличение 
на производителността да и на тру 

по-интензивно стопанисва
не.

Синдинатите трябва да се 
грижат и за подобрение

ци.А. Д. жиз-
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС 
— ДИМИТРОВГРАД■ннннмн
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Неотдавна Общинската конференция на Съюза на ному- 
нистите в Димитровград прие заключения за по-нателлоните 
задачи по укрепване на всенародната
гурност и самозащита. Изходна точнаи!>заг^ ™Се„„ия но^ 
в и щата, приети на Десетия конгрес на *'*ОКиСедмияион 
гпрг на СКС нанто и същественото положение, мерните и 
акциите, предприети досега в общината за прантичесно про
веждане на съвкупната политина в тази област.

ш
ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИН 
СКАТА СКУПЩИНА

Мероприятия за подо 

брение на стопанството СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА 

ЗАДАЧА НА ВСИЧКИСпоред данните на Службата 
счетоводство

Трябва да се продължи с 
ползване на вътрешните резер 
ви като използване на капаци 
тетите, икономии на матерна 
лите и по-добро уплътяване 
«а работното време, подобрява 
не трудовата и технологическа 
дисциплина.

Увеличението на производи 
телността, икономичността и 
рентабилността трябва да се 
наблюдава и чрез личните до 
ходи. Всъщност, нужно е да 
се намерят стимули за работа, 
чрез различни видове напраж 
даване на по-голям брой ра
ботници.

Свързването с трудови ор 
ганизации, които ще обезпе 
чават суровини и реализират 
готови стоки е също един от 
начините за подобрение на по 
ложението.

В съдействие с Общинска 
та скупщина, фондът на об
щи запаси и деловата банка 
трябва да изнамерят средст
ва за погасване на загубите. 
Същевременно се изготвят са 
национни програми и установя 
ват перспективни планове за 
развитие на организаците, но 
ито стопанисват със загуба.

Нужно е да се разгледат и 
възможностите за кредитиране 
от страна на деловата банка, 
а с цел да се обезпечат по- 
отоянки оборотни средства.

С включване в деловите 
сдружения се създават възмо 
жности за специализация в 
производството. Това ще до
принесе за увеличение на про 
изводителността и по-добри 
финаноови резултати.

по обществено 
стопанската активност в Дими 
тровградсна община през 1974 
година е значително увеличена 
в сравнение с 1973. Общият 
доход е увеличен за 28 на 
ото, а същевременно е подо
брена и икономичността

жения труд и цивилната защи-ление номунистите, ангажирани 
в части и щабове на територи- 

дължни

Конференцията установи две 
основни задачи за всички ко
мунисти, организации и ръно- 
водства. Всички задължения в 
областта на всенародната от
брана, обществената сигурност • силят идейно-политичесна 
и самозащитата трябва да се тивност и да действуват енер- 
съблюдават като постоянни и
редовни и подготовките за за- слабости и пропуски, 
щита на страната и сигурността
й да бъдат постоянна задача на щита е нужно да се уснори из

готвянето на всични планове в
тази област и масово оспособя трябва да се работи върху идей

ното и професионално обуче
ние в Сдружението на запасни 
те офицери, нъдето номунисти 
те трябва да имат авангардна 
роля. Трябва постойнно да се 
издига класовото съзнание за

та.
Имайни предвид, че за по-на 

татъшното успешно 
и укрепване 
оторана е от особено значение 
идейното и професионално ос- 
пособяване на кадрите в части 
те и органи на всенародната от 
брана.и в тази насока за ному 
нистите бяха посочени задачи
те. Повече отнолното

саалната защита 
особено да действуват за собс 
твеното си организиране, да за

развитие 
на всенародната

на
труда.

Общественото производство, 
което възлиза на 106 877 000 
динара в 1974 година, е увели 
чено за 46 на сто в сравнение 
с 1973 година.

Значително са увиличени и 
личните доходи. Средно те са 
покачени за 28,5 на сто. Оба 
че в сравнение с републиката 
личните доходи в Димитров
градска община са по-малки 
за 32,5 на сто.

Ако се има предвид, че 
през 1974 година в областта 
на стопанството са приети са 
мо 10 нови работници, може 
да се заключи, че въпреки 
някои положителни тенденции 
димитровградското стопанство 
е все още обременено с мно 
го слабости.

Освен малките лични дохо
ди, между слабостите са загу
бите в нянои трудови органи 
зации, увеличение на залежа 
лите стоки, недостигът на.обо 
ролпни средства, недостиг на 
средства за капиталовложения 
и ти.

Разисквайки върху анализа 
на трудовите организации, а 
олед заключителните баланси, 
Изпълнителният съвет при Об 
щиноката скупщина набеляза 
и някои задачи, върху ноито 
отопаноните организации тряб 
®а да обърнат особено внима 
ние.

ан

тично за премахване на всични

В областта на цивилната за-

досегавсични граждани.
Особено място, роля и зна

чение-за развитие на всенарод 
ната отбрана има териториална 
та защита. Конференцията кон 
статира, че в тази насока в об
щината са постигнати добри ре 
зултати.- Обаче трябва още по- 
енергично да се работи върху 
по-нататъшното обучение, орга
низиране и подготовки на час
тите и щабовете на територи
алната защита. В това направ-

ване на населението, частите и 
щабове за оказване на помощ, 
спасяване на хората и матери 
алните блага в случай на война 
и природни бедствия. За осъ
ществяване на задачите трябва 
да се предприемат мерки за по
нататъшно прантичесно обуче
ние и упражнение на жителите
в местните общности, работни- деяния на неприятеля, узурпаро 
ците в организациите на сдру- тите на самоуправителните пра

ва, бюронратсните и технонрат 
ически групи е постоянна зада 
ча на комунистите.

Комунистите в организациите 
на сдружения труд, местните 
и общностите на интересите са 
длъжни постоянно да бдят 
анализират и търсят отговор
ност за прилагане на мерките 
по обществената сигурност и 
самозащита съгласно нонститу' 
ционнйте задължения и Занона 
за основите

сигурност на трудещите се и 
граждани, а особено сред мла 
дежта. Бдителност към всички

ПРЕДСЕДАТСЛЯТ НА МЕСНАТА ОБЩНОСТ В ЯРЕШНИК

ЯСНИ ЗАДАЧИ И 

СЪГЛАСУВАНА РАБОТА
— Кои са най-актуалните про през тази година. Но необходи 

блеми, с ноито се среща ва- ма ни е материална помощ и
насърчение от общината. И раз 
бира се по-голяма сплотеност и 
работа на местните сили.

— На „Зеления план,, в на
шия край не се обръща почти 
нинкаво внимание. Дейността 
на обединената земеделска ко 
операция все още не се чув
ствува. Работим по старому и 
в отглеждането на добитъна, и 
при изкупуването му, и в снаб
дяването на населението *..

Доста актуален проблем, из
мъчващ населението в нашия 
район, е доставната на 
ските

на обществената 
самозащита. В това направле
ние органите и отделените ли
ца, трябва да се ангажират по от 
делни въпроси в тази област. 
|рябва да се преразгледа и 
организираността и съществе
ната дейност на службите ло 
обществената сигурност и само 
защита, нато самоуправителния 
работничесни контрол, 
шен специален нонтрол, 
зичесното осигуряване 
тивпожарната защита. Ще се 
установят и мерни за по-нататъ 
шното ослобяване

пратим. Засега се раГа" у^пГшно“ 3 ° Ц6Л ^
сят един или два пъти седмич уе ^Гипям.и Т задачй
но. Целият Тлъминсни край ащи ое пред
„покрива,, само един разнос- задач^няТ”™ заключй' че 
вач. Той едва успява да стиг- ан?ажиоят номуниститв е да се 
не до селските училища а от- ^ „ГР рху 7083
тун „разносвачи“ стават учени 0бщйната’ а
ците. Понякога от Долно Тлъ- 
мино до някое село 
пътува нянолно седмици. Този 
проблем не е нерешен 
лата община, но с 
острота изпъква в 
йон.

шата местна общност, какво 
предлагате за успешното им 
разрешаване, нак работи съве
та на местната общност в се
лото? — това бяха въпросите, 
с ноито се отнесохме до пред
седател на съвета на местната 
общност в Ярешнин, другаря 
Каранфил Апостолов, селскос
топански производител.

А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

СКАЗКИ ОТ ОБЛАСТТА НА 
ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА

вътре- 
фи- 

и про-

Въз основа на заключения
та на Общинската конферен
ция на Съюза на номунистите 
в Димитровград, органът за 
народна отбрана организира 
сназки за жителите от димит
ровградските села. В 31 местни 
общности, над 4500 души бяха 
запознати с темата „Всенарод 
на отбрана и обществена само

защита в местните общности“.
Темата е обработена в рам

ките на подготовки на населе 
нието за работа във военни у- 
словия. Веднага след проведе
ните сказни се прожентира фи 
лма „Местните общности 
всенародната отбрана“.

на тези

тях.
във

с оглед 
в смисъл наА. нейното съвнупно 

и обществено развитие. В 
насока особено е важно 
гично да

стопанско
писмото

ИЗСЛЕДВАНЕ ПОТЕКЛОТО НА ИМУЩЕСТВОТО В СУРДУЛИЦА тази 
по-енер 

се решават проблеми 
те на селското стопанство 
лото въобще.

Носкоро първостепенни решения за ця- 
цялата си 
нашия ра- и се

Не съм доволен и от сътруд 
ничеството между съвета на 
местната общност и делегация 
та на селото. Слабо си сътруд 
ничат и с ръководствата на об 
ществено-политическите 0рга- 
нимции. Търху този проблем 
трябва да се ангажират и ме
стните сили, и общинските фак 
тори. Последните все още не гурност и 
ни оказват необходимата 
мощ. Нерядно и а нашето село 
смесваме длъжностите и ком
петенциите на местната общ
ност и на делегацията. Тун тря 
бва още по-голяма и по-честа 
разяснителна работа, ноето ще 
съдеситаува за успешно рабо- 
’на Делегатската система — 

подчерта накрая другарят На. 
ранфил Апостолов.

От 5245 подадени заявления 
■ Сурдулишка община, Коми
сията за изследване потекло 
то за

водила службата по общества 
ни приходи при ОС в Сурду 
лица.

Според нритериите на Коми 
сията, следствие ще се води 
срещу някон собственици на 
моторни коли, търговци, пред 
приемачи-занаятчии и адвока
ти.

На неотдавна проведеното 
разширено заседание на ОК 
на СКС в Сурдулица бе 
чено сериозно да се пристъпи 
към изследване потеклото на 
незанонно спечелено 
ство, общинската снупщина да 
помогне на Комисията с про 
фесионални кадри, а Съюзът 
на номунистите да даде поли 
тическа подкрепа в акцията.

Информирането г 
те се и гражданите 
важни въпроси от 
също е предусловие

на трудещи 
по всични 

тази област 
за най-под

незаконно спечелено
имущество е отделила 60, нъ- 
дато се счита, че има основа 
ние за изследване поради не 
занонно забогатяване.

Неотдавна Комисията реши 
да възбуди следствие срещу 
четирима граждани, като им 
се връчат решения, заяви Мил 
чо Тодоров, юрист в ОС в Сур 
Дулица.

Досега са четири решения 
от тази област, от ноито две 
са потвърдени и от Републи 
канския секретариат за Финан 
си, едно от Върховния съд на 
СР Сърбия и четвъртото • 
пред Републиканския секретари 
ат еа Финален, Следствие е

— Голяма трудност за наше
то развитие представляват ло
шите съобщения. Все още сме 
изолирани от света. В следвое
нния период населението от 
Ярешник ежегодно

ходящо включване на всяко от 
делно лице в съвнупната систе 
ма на всенародната отбрана, си 

самозащита. 
Конференцията

прокарва 
пътя от Бистър до селото. На
правихме трасето и сега 
го могат да се движат

по за дължи всич 
ни организации и ръководства 
на Съюза на 
щината веднага 
реализиране

занлю по не-
.. тракто

ри. И тун спряхме. Миналата 
година чрез местно самообла
гане и с общинския булдозер 
трябваше пътя да се направи 
и да стане същинско шосе, по 
което да се движат и камио
ни. Но не успяхме в това. То
ва, което пропуснахме минала 
та година трябва да направим

комунистите в об-
имуще- да започнат с 

на занлюченията,
а в изпълнението на същите ще 
съдействува комисията 
народна отбрана и обществена 
самозащита при ОК СКС.

по все

М. Вал.
Р. Рамнишки

СТРАНИЦА'4 А. Д.
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СУРДУЛИЦА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

I
СЪВЕЩАНИЕ ПО СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА В БЕЛГРАД

НА СК В СУРДУЛИЦА

БЕЗ ПОМОЩТА НА РЕПУБЛИКАТА НЕ 

МОЖЕ ЦА ДОГОНИ ПО-РАЗВИТИТЕ 

ОБЩИНИ
КРИТИЧЕСКА ОЦЕНКА 

НА ИЗМИНАТИЯ ПЪТ ска община минава и между
народното шосе Ниш 
което вместо да носи .печал
би, засега носи загуби поради 
неуредените подстъпи и изоо- 
що нерегулираното движение 
по него. ит друга страна, и от 
гранично - пропуснвателНият 

пункт Iрадини няма голяма по 
лза. Заловените чуждестранни 
контрабандисти с хашиш и.др. 
струват на общината много, па,, 
ри, а конфискуваните , '.стоки,.,.

в. Димитровград, се пре 
оценяват и продават в, .Бел- , 
град.

стопанските

София,. ,

™Ка 66 за
гледа информация за работата СТОя 8 г>Р°веждането 
на Общинския комитет на СК. фациойния процес в областта 
информацията предварително -на здравеопазването 
разгледаха членовете на Об
щинската конференция 
СКС. Встъпително слово изне- 

Ммлорад Тасич, секретар 
»на ОК на СКС в Сурдулица.
И членовете на общинския 
литически актив

на инте

В Белград на 5 май в Стопанската камара на СР 
Сърбия се състоя съвещание по стопанското развитие 
на Димитровградска община. В работата на съвещание
то взеха участие инж. Петър Костич председател на 
камарата, Слободан Миливоевич, подпредседател, То
дор Славинсни, делегат в Скупщината на Сърбия, Ста- 
ниша Стоянович, председател на Стопанската камара 
в град Ниш, представители на републинансния секрета
риат по стопанство и финанси, представители на.репуб 
ликанския завод за план, на научни институти, банките, 
Републиканският фонд за неразвити краища и др. Съ
ставът на димитровградската делегация съчиняваха: 
председателят на Общинската скупщина инж. Борис 
Борисов, сенретарят на ОК на СКС Венно Димитров, и 
риректорите на ООСТ „Тигър“ в Димитровград, главния 
дирентор Раде Мариннович и инж. Миомир Дабетич, на 
„Свобода“ Бранно Пейчев, „Градня“ Трифун Димитров, 
„Сточар" агр. Стоян Давиднов, „Търгонооп?* Сава Джор 
джевич, „Братство“ Слободан Иванов

и търго
'Виягга в общината, 

на ^ Положително е оценена рабо 
тата на политическия актив 
при ОК на СКС и работата 
на самия СКС 

по обаче има

се

като цяло, 
отделни активисти 

и членове на ОК на СКС, кои 
то не са се борили за према 
хване на слабостите 
те леите прояви в своята среда 
и в организациите, за

вместов разисква
нията си изнесоха информации 
за състоянието в организации 
те на СК, за които за задъл 
жени.

организации^11 
ито няколно години не са вло 
жили почти нищо в своето раз. 
витие, останали почти без кад
ри, работят на ивица.та .на до-. 
ходността, а някои през изтен 
лата година са работили и със 
загуба.

и отрица но,(.

които
са задължени или които саЦялата работа на Конферен 

цията се основа «ърху матери 
алите от Второто заседание 
на ЦК на СЮК и заключения 
та му.

ги избрали.

Накрая Общинската конфе
ренция на СК в 
прие заключения за бъдещата 

Между другото, в информа работа. Главно внимание на 
цията. ре посочва, че ОК на комунистите в Сурдулишка об 
СКС в работата си е отделял щина ще бъдат: претворяване 
голямо внимание на идейно- 
политическото ирдигане на но 
мунистите, осъществяване кон 
ституциите на СФР Югославия 
и СР Сърбия в организациите 
на сдружения труд и самоу- 
правителните общности на ин

Сурдулица От година в година и проб
лемът по настаняването на ра 
бота се изостря. .Днес в Ди- . 

това състояние и Димйтров- митровград 120и души търсят 
градена община да се включи; рабрта. Ако се 
в кръга на изостаналите, не за че общо

и други.

В няколкочасовите., разисква
ния бяха обсъдени 'основните 
положения от посочените в 
материалите искове за1 разви
тие на димитровградското сто 
панство, което в последните 
няколко години е в упадък. 
Причината за това вече е из
вестна

има предвид,, 
тази община живе-

ради друго, а за да може да ят около 16 Ооо жители, от.
ползва средства от Фонда - за ито 2500, работят -изводът
насърчаване на изостаналите се налага и', сам, без помощта.-
нраища и по този начин да до- на общността — .Димитров-
гони стопански по-развитите ФаД не ще е в състояние да

поради включването общини в Нишки регион и в се. справи сам с тези пробле-
на Димитровградска община в републиката. ми.
кръга на развитите, впоследст- В изнесените 
вие на нереални статичестиче- 
чесни данни. И тана, в момен-

в дело конституциите 
СФРЮ и СРС, решенията на 
Десетия конгрес на СЮК и 
Седмия конгрес на СКС, иде 
йно-полиггическо и маркоистко 
издигане на комунистите, ин 
теграция в областта на здра 
веопазването и търговията, бор 
ба срещу забогатяване чрез 
нетрудови доходи и го незако 
нен начин, систематическо под 
готвяне на нови членове за 
СЮК и друго.

на

ь •
материали и в материалите бе посочено, 

уводното изложение на пред- че общо. в момента на общи-
седателят на Димитровградска ната са необходими -6Ь мил не

стопанските организации (с община Борисов се посочва, че на динара за реконструкции-и
изключение на „Тигър“), тъп- тази крайгранична община сре нови производствени програ-
чат на място поради липса на ща редица проблеми. Община- ми- в това число са организа-
първо място на оборотни сред та обхваща територия от 481 Циите. ^ „Тигър“, „Свобода“*'
ства. квадратни километра. Има про „Градня", , „Сточар’’, „.Търг6-.%

дълговата форма с дължина кооп*\ „Балкан”, „Циле”, - 
от 70 и широчина от около 12 „Браство” и „Услуга“ 1тънач- 
километра. През Димитровград ния цех). Изтъкнато бе' също..

че в Димитровградска об 
ииа богати находнй на 

тали и някои метали, ной 
частично са ' изучени. Изне‘' 

несено бе й предложение за 
етапите на строеж на пътя Су-' 
ново—Ракита.

След Обстойни разисквания 
бяха приети следните занлюче 
ния:

тереейте.
Съществуват обаче в някои сре 
ди слабости във връзна със 
същинското изменение на са 
моуправит елките обществено- 
икономически отношения. Коо

та

Благодарение инициативно
стта на ръководството се пра
вят усилия да се преодолее

ОКрдинационното тяло при 
на ССРН и Комисията по раз 
глеждане и насочване дейно 
стта в СК във връзка с про 
в еж дан ето на к онституцион н и 
те разпоредби не са дали необ 
ходимия принос в изпълнение 
то на тази обществена задача.

М. Величков
така,
щина
неме

ПРОФСЪЮЗНО ЗАСЕДАНИЕ В БОСИЛЕГРАД то

СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ - ГЛАВНА ЗАДАЧА
От избирането на делегации 

те и делегатите измина една 
година, но в тяхната работа 
—(.■ се казва в информацията 
— още не се осъществяват 
основните конституционни на
чала. Делегациите не действу 
ват въз основа на новите кон 
ституции, защото тяхната ра 
бота не е на желаното равни 
ще нито по качество, нито по 
количество. Връзката на деле
гациите със събранията на из 
бирателите и трудовите хора 
е слаба и незадоволителна. 
Заради туй в бъдеще трябва 
да се насочат всички сили за 
подготвяне на делегациите и 
делегатите, за да могат каче 
ствеко да вършат своята от 
говорна функция.

Поради определени слабости 
в работата на фабрина „Мач- 
иагт-ица” и загубата й 
8 962 538 динара, първичната 
организация на СК бе разлу 
оната и след това формирана 
нова, която обаче все още не 
е дееспособна и то във фаза 
та на провеждане 
мерки във фабриката, въпре
ки че са постгинати определе
ни резултати в санирането на 
тази най-голяма трудова ор
ганизация в общ**ната. Съще 
ствуват и разговори за ин
тегриране на фабриката с Ми 
нно-леярния басейн Бор. Нри*

В Босилеград се ции трябва да се борят за усъ 
вършенствуване на делегатска 
та система, чрез която се осъ 
ществява историческата роля 
<на трудещия се. На профсъю 
зните организации се възлага 
задачата най-енергично да се 
борят срещу всички видове 
спекули, отопанени криминал, 
премахване бариерите, спъва

ще бъде борбата за по-голямо — предложените програми 
жизнено равнище на трудещи за реконструкция и-'модерни- 
те се в комуната. По-бързото зация за „Тигър“, „цил 
решаване на жилищния проб .Лъргокооп” и „Свобода" 
лем на работниците е именно се дообработят' като 
една от тези задачи. .рй. кръга на финансиране-и-на

правят по-нонн‘ретни предложе
на Босилеградска общи- ния за тяхното бъдещо разви- 

на е необходим такъв синди тие. ' ; " 4.
«ат, който ще бъде организа — проентът на „Сточар“ 
ционно, идейно и кадрово спо‘ взет на обсъждане тъй 
собен, демократичен и постоя заинтересовани за

проведе
годишно отчетно-изборно засе 
дание на Общинската скупщи 
на на Съюза на оиндикатите, е“,

дана което се прие акционна 
програма за бъдеща работа и 
се избра ново ръководство. 
За председател на Общинсния 
синдикален съвет е избран 
Винко Стоянов, дългогодишен 
общеотвено-лолитически работ 
ник в Босилеград, за подпред
седател Симеон Тодоров, учи
тел от основното училище в Бо 
силеград и за секретар Ста- 
ниша Митов, изпълняващ тази 
дължност и досега.

Встъпително слово за прод 
стоящите задачи на профсъю
зните организации в комуната 
произнесе Милан Алексан
дров, досегашен председател 
на Общинския синдикален съ
вет.

се затво-

е
нато

развитието
ангажиран. Доизграждане- на овчарството в Димитровгра 

дека община се явиха като га
ранти пред банките „Центро- 
пром“ и „Агроекспорт“ от Бел
град. В този смисъл още на 
14 май в Стопансната камара 
в Белград ще се състои ново 
съвещание, когато ще 'сеизне~ 
сат и по-коннретни

нно
то на основните организации
на сдружения труд, в които се 
води борба за осъществяване 
на по-голяма производителност 
и доход и за конституционни 
те позиции на работническата

мм предложе-
Г^начина на Финансиране.4

това 'съвещание* 
на ножа-

класа — е една от най-важни 
те задачи на профсъюзните ни , ® обсега на

ще влезе и проблема 
рообработващото * предприятие 
„Братство- тъй'нато е развити- 
ето на животновъдството ‘ то 
вижда и своя суровинна база 
за производство.

приема се програмата по 
изследване на неметали и въг- 
лища в общината, за което 
Ще бъдат обезпечени средства 
от ь милиона динара и те ще 
трябва да започнат в най-ско
ро време,

организации. Също тана рабо 
епическата нласа и нашата об 
щина има траен интерес и 
дължност да даде пълен при 
«ос във военародната ни от 
брана и в бробата срещу анти ■ 
самоуп-равителните и антисо- 
циалистичеоките елементи — 
изтънна Винко Стоянов, ново
избраният председател на Об 
Щинсмия" синдинален съвет.

В приетата акционна програ 
ма в бъдещата работа на про 
фсъгозните организации в но 
му ната, най-много се набляга 

от върху стопанското развитие на 
комуната. Укрепване на съще 
ствуващите и откриване на 
«ови стопански организации е 
една от най-важните . задачи 
на трудещите се. Работници- 

временни те са длъжни да се борят за 
увеличаване на дохода чрез 
■по-голяма производителност на 
труда и за разпределяне на 
личните доходи според резул 
татите на труда — назва се 
а аициовната програма.

В разискванията се подчер 
та, че профсъюзните организа

Винно Стоянов

щи работническото самоуправ 
ление в трудовите колективи 
и за подобряване снабдяване 
то на гражданите с необходи 
мите стоки.

— изграждането на шосето 
Суново — Ракита ще бъде вне 
сено на обсъждане и е Изпъл 
нителният съвет на СР Сър
бия, а конкретен договор 
този въпрос в най-къс срок да 

направят: Републинансният
фонд за пътища, Съветът 
пблзващи се от пътища в Ниш.

М. Андонов

На края на заседанието Об 
щиковата скупщина на синди 
китите оотро осъди фалшифи 
Ширенето на нашата Народйо- 
ооаободитолна борба, ноето се 
прави в зачестилите статии 
българския печат.

по

Една от важните приши на 
профсъюзните организации и 
'не общинското

заа
■ръководство

1РАТСТ10 * « МАЯ «71
Страница 3



НА СИГУРНОСТТА 13-20 МАЙПО СЛУЧАЙ СЕДМИЦАТАДИМИТРОВГРАДСКО СТОПАН-СТВО ПРЕЗ 1974 Г.

Предимно със застарели средства 

за производство
За по-тясно сътрудниче 

ство с населението€тво" 64,3. в „Оточар” 63,5, в 
„Градня“ 60. в „Услуга" 60,4 
на сто и т.н. Това същезре 
менно е знак, всички да се 
позабавят с инвестиционните 
проблеми за съоръжения, отно 
оно модернизиране на техно
логическите процеои в повече 
то димитровградски трудови 
организации.
Тази година на димитровградс
кото стопанство предстои доста 
трудна и отговорна задача — 
да навакса разликата между 
ангажираните средства и за
паси в съществуващите оборо 
тни средства от 16 573 000 ди
нара. Средствата трябва да се 
осигурят чрез фондове 
дългосрочни кредити 
ротни средства. Инак задълже 
нията на стопанотвото са по- 
големи от търсенето за 
5 957 000 динара, относно на 
100 динара, които й дължат 
има 123 динара изплащания.

Остава организациите да . на 
мират най-добри решения в 
сложните уоловия на стопани 
сване и чрез делови сдруже 
ния да опитат да се специали 
зират за определено производ 
ство, заради увеличаване на 
производствените и финансо
ви ефекти, дохода, фондовете 
и личните доходи, чрез увели 
чаване на икономичността и 
производителността на труда4.

М. Б.

Анализът на миналогодишна 
та работа на димитровградско 
то стопанство е твърде интере 
сен. Преди всичко предупреж 
дава всички, занимаващи се 
със стопанска политика, че 
голяма част от средствата за 
производство трябва да се 
подменят.

панство
но и като младо няма собстве 
ни оборотни средства. Въпре
ки това възпроизводствената 
способност е подобрена за 36 
на сто.

Освен положителните резул 
тати, много са причините влияе 
щи личните доходи все още 
да бъдат под руепубликанско 
равнище. Докато в република 
та средно личният доход въз 
лиза на 2297, в общината е 
1552 динара. Наистина средно 
е увеличен за 339 динара ме 
сечно, което представлява реа 
лно увеличение за 6,3 на сто. 
Това увеличение е осъществе 
но, при условие че целокуп 
ното стопанство, е приело на 
работа само 10 работника 
през миналата година.

твърде е задълже частното й обществено имуще 
Богаднович. Той 

изтъкна, че от средата на ми- 
година до днес 120 ли-

На състоялата се в сряда в 
Пирот пресконференция по 
повод Седмицата на сигурно- 

— 13 — 20 май, замест- 
началника на междуобщин

заявиство

налата
ца от съседна България са не- 

минали границата на 
район и са заловени от на

селението и органите на сигур

стта 
ник
ския СУП в Пирот Боривое Бо 
гданович запозна присъствува- 
щите журналисти 
на Службата по сигурност през 
изтеклата година и с предстоя 
щите й задачи. Той особено 
подчерта тясното сътрудниче
ство между населението от 
крайграничните селища и орга 
ните на сигурността в разкри
ването на всички похитители 
срещу спокойствието и сигур
ността на населението.

— Това съдействие трябва 
да укрепва и занапред в инте
ресите на мира и сигурността 
на населението, и защита на

легално 
тоя

с успехите
ността.

В рамките на Седмицата на 
сигурността от 13 до 20 май 
в училищата, предприятията и 
учрежденията ще се състоят 
сказки за сигурдостта в дви-

Най-напред ще изтъкнем ос 
новните показатели за произ
водствения труд и работата 
към края на миналата година. 
Целокупното стопанство е осъ 
ществило над 339 милиона ди 
нара общ доход или 28 на сто 
повече от предишната година. 
На тези резултати значително 
са повлияли продажните цени. 
Оценява се, че в стопан
ството са увеличени за око
ло 20 на сто. Тогава общият 
доход „върху базата на постоя 
нните цени” в сравнение с 
1973 година е увеличен за 8 
на сто. Воички организации 
имат положителен баланс, с 
изключение на „Братство" и 
„Сточар” Тези две организации 
имат 1 450 000 динара загуба.

или 
за обо-

жението и др. Ще бъдат орга
низирани спортни срещи и съ
стезания. Ще бъдат посетени 
местата, нъдето са паднали слу 
жащи на СУП в 
на всекидневните си отговор
ни задачи.

изпълняване

М. А.
НЕДОСТИГАТ ОБОРОТНИ СРЕД 
СТВА

Констатацията, че „по отно 
шение на миналата година сте 
пента на отчисляване на основ 
ми средства е' увеличена за 27 
на сто ни кара да се позами
слим. Това говори, че средства 
та за производство и съоръже 
нията са заотарели. В „Циле” 
са отчислени 89 на сто, в „Брат

Накратко от »Тигър«
ИКОНОМИЧНОСТТА Е ПОДО
БРЕНА
I Ат За по-подробно осведомя

ване на работниците, обществе 
но-политичесните организации, 
на първо място Синдикалната 
организация, а и самоуправи- 
телните органи се подготовят 
за издаване на стенвестници и 
фабричен бюлетин. Независи
мо, че „Тигър“ има свой вест
ник, обществено-политичесните 
и самоуправителни фактори 
считат, че това не е достатъч
но и работниците трябва под
робно да се запознаят с всич
ко в тяхната оргнаизацИя.

★ Неотдавна е набавена ма
са за тенис и други съоръже
ния за този спорт. Големият ин 
терес за тенис на маса, някой 
на шега наза, че в „Гумараат“ 
има почти към „101 играчи“.

Изразходваните средства са 
по-големи за 21 на сто, кое
то, означава че икономично
стта на стопанството е подо
брена за 7 на сто през 1974 
година. В ООСТ „Тигър” в Ди 
митровград тази пропорция е 
12 на сто в полза на общия 
доход. Ако измерваме икономи 
чността с тези параметри (ве
личини), тогава на вложени 100 
през 1973 година динара е 
осъществен общ доход от 
132,6, а миналата година 140,4 

динара. Затова съотношението 
на общия доход и изразходва
ните средства (от 97 753 000 ди 
нара е по-висок за 50 на сто 
от дохода в миналата година.

Пътят Босилеград-Рибарци 

ще се асфалтира ★ Синдикалната организация 
се подготвя да организира фо
то-клуб. За доставка на необхо 
димата апаратура за тази нова 
дейонст, в трудовата организа
ция съществува голямо интере- 
сование особено сред младите, 
на работници, първичната син
дикална организация ще оси
гури 10 хиляди динара.

През тази година ще отпо- 
чнат подготовките за асфалти 
ране на пътя от Босилеград 
до гранично-пропусквателния 
пункт на югославско-българска 
та граница в оело Рибарци, з 
дължина от 12 километра. Съ
що така през тази година ще 
се асфалтира и новопронарано 
то шосе в дължина от 7 кило 
метра минаващо край бъде
щия, язовир в Горна Лисина. 

Тези две важни решения за 
възлиза пътното строителство в Боси 

леградска община, прие неотда 
вна Съветът на пътното пред
приятие за Вранско-лесковаш- 
ния регион, който е заседавал

в Сияринска баня, край Леско- 
вац.

За тези два обекта, сред
ствата ще бъдат осигурени от 
кредити и собствени източници 
на Пътното предприятие — 
клон Враня.

За отбелязване е, че особено 
голямо значение има изграж
дането на пътя от Босилеград 
до Рибарци, който между дру 
гото ще има голямо влияние Ш1ШШ11Ш1Ш!Ш11Ш1Ш1Ш111ШШ1ШШ1Ш1Ш|Н ИППППШШШДШЩЦ1ШШ11Ш1ШШМШШШ1ШШ11 
върху увеличаване броя на 3 
пътниците и туристите, минава ~ 
щи, през гранично-пропускза- 
телния пункт.

М. Б.

Общественият продукт в края 
на миналата година 
на кшъг/ 1Ю0 динара, или за 
46 на сто повече от ш/а годи 
на. Разпределен е така, че 
общността е взела 31,3, а ди
митровградското 
68,7 на сто. ьдна година по- 
рано отопанството е взимало 
повече с 1,4 на сто. Отделяне 
то за обществото от оощесгве 
ното производство на „I ума- 
рата” е увеличено дори за 
Ю пъти, понеже доходът е 
увеличен за 84 на сто, па с 
прилагане на прогресивен раз
мер на облагане „обхващат” 
значителни средства. 1ук са 
още лихвите върху кредитите 
и осигуряването. По всичко ли 
чи, че законните облагания от 
година на година все повече 
затрудняват стопанството.

=
I

Туксшсшу* шно | 
^7/лгрогистопанство хг

На 11 май 1975 година навър рр 
шават 6 месеца, изпълнени с В| 
болка и скръб за нашата снъ- 
па и вечно непрежалена май- Щ 
на, съпруга, сестра, леля, баба Ш 
и свекърва, шест месеца откак |в| 
не е вече между нас

1ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ№ шшЗаминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот
Белград 
Ниш

в часа
10,00 и 14,15| 

6,30, 10.50, 13.00, 13,30,1 
14,00, 17,20, 18,20 и 21,00§ 

14,10 =
11.30

7,00, 14,30, 15,25§

‘Ч;’ I6,45 и 14,40 Белград 
5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 

14,40, 16,30 и 18,30

1
1шяКрагуевац
ЦСкопие

5,00 Крагуевац 
Скопие

Лесновац 6,45, 7,00 и 12,00 Лесновац 
|3айчар 13,30 Зайчар
= Княжевац 4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 
|Звонска баня 4,30 и 15,30 Звон. баня

I “й 8П&, „„. ,Й5 . „„

«аг вьагзя™. чж :й ;■ а ■ г=...а аь й->“Е> «*•&! и
1 от 5.00 до 22 00 Б‘ пала”"?л на всеки час
^Димитровград на всеки час ли °Т 5,00 А° 22,00

9.00, 11,00, 12:10 и,Ь ' Ля!!,,,!'10' 6’40’ 7'5°. 9.40
|Държинад Ж4'1а:Г17'40' 
ЕЙеловица 12м 19,ОО^6’30'

5 ««Та.,0. 19,00 *30' 6'05 М- *з0а,Г,в4^ 20.00

IПАВЛИНА
МАНОВА

7.00

&■

4,30 1,;Л ■ Ш 4,00, 5,40 и 12,00= 
4,30 и 10.451 

7,30, 11,00,
|Й§|ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ВЪВ ФОН 

ДОВЕТЕ Г- Еот Димитровград

Участието на нето личните 
доходи е намалено за 0,6 на 
сто в дохода за вътрешно раз 
проделение. От друга страна, 
фондовете са нараснали за по 
ловината, а тяхното участие 
в дохода е увеличено от 24,9 
(1973) на 25,5 на сто през 
1974 година. Една част от сред 
ствата на фондовете ползват 
организациите на сдружения 
труд, а с друга се задоволя
ват общите нужди на стопанс 
ството. Най-голяма част от те 
зи средства служи за разширя 
ване на материалните основи 
на труда. Анумулационната спо 
ообност в сравнение с 1973 
година е увеличена за 35 на 
сто. Но когато се говори за 
това изпъкват две характерни 
черти на димитровграското сто

Ш,
Този ден в 11 часа й даваме шестмесечен 

в димитровградските гробища. Понанваме
помен 4.30всички род

нини, приятели и съседи да присъствуват на помена.
Трудно може да се изкаже 

се преждевременната й смрът. Няма 
любов, внимание и привързаност, с които ни обнръжа- 
ваше и събираше. Целият й живот бе 
и любов нъм най-близките си. Остави 
ногато можеше да бъде доволна и 
гнатото от нея.

Изминаха шест

4.30
тъгата, ноято ни доне-

я вече нейната

1изпълнен с труд 
ни в момента, 

щастлива от пости-

1
въвЪвТсич°кСиТниаХа Снръбта " болката1! ОстГнТ^рИна =Вел. село

Е

Вечно опечалените:

«.пруг Славно, синове — Александър и Васил, сестра
та — Вена, брат — Пеътр, внук — Предраг, снахи, зе- 

тове, племенници и останали роднини.

7,00, 16.00 
5,10, 7,00, 13,15, 15,00 

5,15, 15,00 
5,10, 6,40.I

————ши——ММ
СТРАНИЦА I

Братство * в МАЙ 18?в



КОСТРОШЕВЦИ

ЛУКАВИШКН МОТИВИОсъществена мента
Преди осем 

край железопътната 
създаде ново село. Наричат 
го Новото селище, а може би 
по-добре Нова Лунавица. Всъщ 
ноот, днес се появяват три Лу 
навици — Горна, Долна и Но 
ва или Новото селище. В Гор 
на Лунавица

Село Паля и махалите на с 
Коотрошевци, от дясната стра 
на на Кострошевсна рена до 
неотдавна нямаха връзка с цен 
тралното шосе в с. Кострошев- 
ци, а оттам и с шосето Стрези 
мировци — Сурдулица. Насе
лението ползваше пътеки 
менист, мъчно

договор с Общинската 
скупщина в Сурдулица, неот 
давна булдозерът на училищ
ния център „Йосип Броз Ти-

ваха в освободителните борби 
навред из страната. Сега в 
Съюза на борците има около 
20 души. Първото партийно яд
ро е формирано през 1946 го 
дина. Между споменатите ско 
евци в ядрото беше и Нирил 
Манчев. Лукавчани първи след 
войната (1945 година) направи-

години 
линия се

ЮНА, 4 лекара икономисти, 
скулптора Никола Антов, ма
гистъра по фармация Стоянка 
Антов , социален работник, 
инженер по съобщенията. Са 
мо седем души работят в Ди 
митровград, а някои от тях 
заемат отговорни ръководещи 
поотове. Изобщо след войната 
са завършили високо образо 
вание 67 лукавчани. Пръв лу- 
навчанин получил високо обра 
зование е Йордан Димитров, 
инженер агроном.

— В училището е магазинът.
И в кооперативния дом, наз 
ва Любомир Наков, член на 
Първата скоевска организация. 
Пътят е много лош. Нямаме 
мост в селото. Има още мно 
го проблеми да решаваме...

Решават ги най-добре, както 
знаят и умеят. В местната об 
щноот „Лунавица 1” въведох 
ме петгодишно местно самоо 
благане, два на сто от личните 
доходи и 5 на сто кадастрален 
приход, не само за асфалтира 
не на улиците, но и за оконча 
телно завършване на коопера 
тивния дом и за построяване 
на моста в селото.

Но всичко не вървеше глад 
ко. Не върви и сега. „Иснаме 
да има водомери, въвеждаме. - 
местно самооблагане, поставих 
ме улично осветление и вина 
ги някои даваха отпор 
зва Тодоров. Има такива кои 
то искат да се изтъкнат, не
зависимо че пречат на други 
те.

Лукавчани към реката си са 
сентиментални. „През послед 
ните години някой измисли, че 
боклукът от града да се донар 
ва до Джонин мост и тук се 
хвърля в реката” — оплаква 
се и Любомир Наков. — „Же 
лихме се, та престанаха — 
допълва Димитър, но отново 
започнаха по старому”.

то” в Сурдулица, изравни пътя 
на тължина от 5 км от Ко
строшевци до Паля и 1,5 км 
от Палянона река към махала 
Шарчева (Палянски району. 
Също така булдозерът израв 
ни пътя от центъра на с. Но 
строшевци до Сталкичева и 
други махали в Кострошевци 
на дължина от 2 км. По 
начин отдавнашната 
селяните от Кострошевци и 
Паля се сбъдна.

и ка- 
проходйм път. къщи,

В
такъв 

мечта на

Кой взима вестника?
Нашето училище се е або

нирало на 13 екземпляра „Дру 
гарче". Нжянолно пъти по ред 
вместо 13 получаваме 12 —
един вестник почнал ко. А на 
опаж>вната на пратката число
то 13 се пбправя 8 12.

Кой е този, който взима 
вестника на едно от децата и 
се излага за един динар"? Та
къв човек в на 
език се казва КР 
нечестна работа, която макар

и дребна на глед — заслужа
ва най-строго осъжда.

Когато малките ученици по
лучат вестника, един от тях 
остава без него. Друг път 
друг ученик. Обясних им за 
нечестната поотъпка на няко
го си и те са възмутени от 
лошия пример. Изпращам ви 
адреса от опаковката на прат
ката, нъдето ясно личи лолрав 
ката на числото 13.

Нови строежи в Луковица
^обикновения 
АДЕЦ. Това е ха училищна ограда със сбб 

отвени средства. Построиха 
кооперативен дом, път и вся 
ка година поправяха моста.

— Миналата година форми 
рахме две местни общности, 
казва Димитър Тодоров, работ 
ник в „Търгокооп”, секретар 
на местната общност в село 
Лунавица 1 (както я наричат, 
а съществува и Лунавица 2 — 
Новото селище) и делегат на 
Съвета на меотната общност 
в Димитровград. И проблемите 
ни бяха различни. Местната 
общност „Лунавица 2“ се елек 
трифицира, когато ние дове
дохме вода (1970). Сега възе 
ждаме местно самооблагане

почти всички стари над чети 
ридесет години. В Долна има 
над 160, а в Нова оноло 130 
къщи. Побрано в това село 
имаще само 80 домакинства. 
Сега има 730 избиратели и над 
1000 жители. Лунавица твърде 
бързо се разраотна. Географ
ското положение, плодородно 
то място около реката, близо 
стта до града, съобщенията, 
преди всичко ускорената инду 
стриализация на Димитровград 
раздвижи населението от полу 
планинските и изостанали юж
ни краища на общината, села 
та Борово, Невля, Поганово 
Трънски Одоравци и хората 
взеха да се настаняват в Дол 
на Лунавица и Новото селище.

През 1944 година Лунавица 
наброява около 80 
ства. В селото има и скоевсна 
организация. Между другите 

членуват Мария Накова, 
Васка

Вене Нинов, учител 
с. Дукат

ка

С безмерна тъга и болка осве
домяваме близки и приятели, 
че след кратно боледуване по
чина на 75-годишна възраст в 
град Вършац нашият мил ба
ща, свекър и дядо

ИЛИЯ ГЕЛОВ 

- ЙОТОВ
Погребението стана на централните гробища във

С гордост винаги ще си спомнят за него. 
Синове: Тодор, Мирослав, Димитър, дъще
ря Лиляна, снахи Малчи, Зорица и Невен- 
ка, внуци, Милан, Аца, Саша, Александър 

и Милица.

домакин-
Вършац.

в
нея
Мария Димитриевич,
Алексова и Любомир Наков.
Лунавица тясно е свързана с 
партизаните. Селяните участзу

СЪВЕТИ НА ОВОЩАРИТЕ

Пролетно-летни пръскания на семновите овощни
пръскане срещу ябълковия плодов червей. 
Затова към комбинирания разтвор за ед
новременна борба с болестите и анарите 
трябва да се прибавя ДДТ 20—2%, севин 
0,15%, тиофенит 0,4% и др. разтвори. След 
ващите пръскания се правят преди 
срещу ябълковия плодов червей и овощни 
те аиари. В зависимост от възможността за 
заразяване от зимните спори на струполяс- 
ването се използва фунгициден разтвор. В 
градините с чувствителни на брашнеста ма
на сортове се пръска още 4—5 
тиозол 0,4% за борба с тази болест. Пра
шенето с парахообразна сяра на нападнати 
от браншеста мана дървета, редовното пръ 
скане с тиозол убива по-сигурно спорите 
на тази болест.

Правилното определяне на

Следцъфтежни пръскания. — Броят на 
следцъфтежните пръскания при семновите 
овощни плодове зависи от наличието и раз 
витието на оолестите и неприятелите и хо
да на метеорологичните условия през го
дината. Особено важно е първото пръска
не, което е насочено преди всичко срещу 
струпясването и овощните анари и на вто- 

— срещу кафявото гниене, браш- 
листните въшни ябълковата 

и крушевата плодова оса, миниращите мол
ци, листогризещите гъсеници и други. То
ва пръскане се извършва с комбинирани 
фунго-инсекто-акаридидни разтвори по уна- 

специалистите. Същото в практи- 
след пре-

Нооперативният домвсичко

за асфалтиране на 2,5 
метра път — улица Маршал 
Тито, минаващ през Долна Лу 
навица. Тук минават и от дру 
гите села на тази територия... 
Предлагахме им да направим 
водопровода заедно, но те се 
уплашиха и отказаха. Той стру 
'Ваше около 400 хиляди динара. 
Сега сами строят водопровод...

Димитър сипе фактите нато 
из ръкав. В Лунавица има са 
мо един кооперант. В местната 
общност „Лунавица Г има 120 
работници и 30 пеноионери — 
почти половината от възраст 
'ното население. Селото 
около 60 телевизори, а да е 
добър
ка нъща щеше да има теле
визор. Има около 50 машини 
за пране, а почти всяка нъща 
има

„Реката беше чиста и ленови 
та. Беше доста топла и прия 
тна за къпане. Сега не смеем 
да загазим в нея от зараза 
— сърди се Мария Димитрие 
вич. Целият Димитровград пол 
зва пясъна и собствениците и 
организациите и никой но се 
сеща да докара 2-3 камиона 
чакъл и запълни дупките по 
пътя.”

Лукавчани очакваха нянъде 
по течението на реката да на 
правят басейн. Преди осем 
години идваха от Белград, — 
премерваха, снимаха и обеща 
ха да направят басейн и към 
пинзи на мястото, нъдето сега 
е Новото селище. Но от това 
нищо не излезе.

Лукавчани трябва да строят 
и да се борят срещу всички, 
ноито замърсяват селото.

нило-

ро място 
нестата мана,

пъти с

зания на
прави непосредствено 

цъфтяването. Към 1,5% сероваров разтвор 
или аспор 0,25% се прибавя ераденс-нои 
0,05%, нелтан 0,2% или тедион 0,15%, ко
гато преобладава червеният овощен акар, 
а при значително намножаване на другите 
акари се използва интратион 0,06% или 
еризит 0,1%. Срещу всички останали мо
же да се действува с паратион 0,06% или

ката се

моментите
на пръснане срещу ябълковия плодов чер
вей трябва да става базата на неговото раз 
витие, което се проследява от специали
стите. В зависимост от намножаването на
този неприятел в отделните овощарсни ра
йони срещу първото поколение се извър
шват две, а срещу второто — 2—3 пръска
ния. Посочените препарати имат нонтантно 
действие и листата трябва да се напръс- 
нват от двете страни, особено от долната, 
нъдето се хранят анарите. Анарцидните 
препарати да се редуват, за да се предот
врати увеличаването на устойчивите фор-

же да се действува с паратион 0,06% или 
тиофенит 0,4%. При масово нападение от 
листогризещи гъсеници да се използва ДДТ 
20—2%, а срещу миниращите молци — ди- 
менрон 0,06% или паратион 50% — 0,12%. 
При чувствителните на брашнеста мана 
ябълкови сортове да се употребява тиозол 
0,4%.

има

препредавателят, вся

воички други елентричо 
ски уреди за домакинството... 
Селото е дало 12 инженери, 
от които 6 агронома (Снежана 
Пейчева е агроном в „Сто- 
чар”), четирима юристи, 12

Второто следцъфтежно пръснане се 
извършва 10—14 дни след първото, със съ
щите препарати срещу споменатите боле
сти и неприятели, а третото следцъфтеж
но често съвпада с моментите на първото

ми.

(В следващия брой: Пролетно-летни* 
пръскания при ностилновите овощни 
видове) М. Б.преподаватели, 4 офицери в

КРАТСТВО * • мая т СТРАНИЦА Т
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ДИМИТРОВГРАД РАЗГОВОР С УЧАСТНИЦИТЕ НА „ПАРАДА 75”:

ПАРАДЪТ-ПРИНОС КЪМ 

МИРА
Започнаха работническо 

спортните игри
колното да минат в камиона. Те 
имат средно по 20 снопове с 
парашут. Да забележим техни 
те имена: Звонко Нрошец, Ал- 
фонс Бокан, Андраш Керенцеи,

На 7. май също няколко пъти учцствувал 
на парадите. Неговите съвети 
слушат Мияй Зейнул, Славко 
Диканович, Миодраг Дедович. 
Между териториалните

Пред Върховния комендант 
другаря Тито на 9 май ще ми
нат представители на въоръже 
ните сили и на общонародната 
отбрана. Младостта и пренале

в Димитровград за ство“ и „Тигър“ I — на 7 т.м.
почнаха традиционните работ- Двата най-добри отбора що
ническо-спортни игри. Тазгоди се срещнат на 21 май.
шните работническо-спортни иг в състезанията по шахмат 
ри ще се проведат по футбол, участвуват 12 отбора. На 7
волейбол, шахмат, тенис на ма май се срещнаха „Услуга” и
са и спортна стрелба. Хрантер отбора на Общинсната снупщи
но за тазгодишните игри е, на, а финал ето е предвидено
че в тях ще вземат за пръв за 22 май.
път участие и три отбора, съ- По тенис на маса участву- 
ставени от жени, и то отбори ват три отбора на „Тигър” и
те по спортна стрелба на „Сво отборът на ж. п. — гара. Пър
бода , „Циле” и „Тигър“ —
Димитровград.

В състезанията по футбол 
ще вземат участие десет отбо 
ра. Състезанията откриха на 
7 т.м. отборите на „Свобода” 
и „Тигър” |1, а финалната сре 
ща ще бъде на 22 май, нога 
то приключват 
по всични дисциплини.

Ив състезанията по воле 
йбол участвуват десет отбора.
Първата среща играха „Брат

части

. вата среща е предвидена за 
13 май, а финала за 20 май.

Най-масови ще бъдат състе 
занията по спортна стрелба. 
Същите ще се проведат на 
20, 21 и 22 май и в тях ще 
вземат участие състезатели от 
16 отбора.

Тазгодишните работническо- 
спортни игри по масовост ще 
надминат всички досегашни и 
се очаква в тях да вземат уча 
стие над 400 състезатели.

състезанията

БОСИЛЕГРАД

Първи почини на самоде
йците в гимназията

Драматичната секция покажат нашия революционен 
път. Това ще бъде още един 
завет пред Върховния комен
дант, че се готови да отбраня
ваме придобивките на народо- 
освободителната борба, социа
листическата революция и стро 
ителството.
В СТРОЯ НА НАЙ-ДОБРИТЕ
Тези дни пред парада, него

вите участници живеят като 
един. Настанени са в селището 
„С братството и единството до 
победата“. Те знаят, че принад 
лежат нъм най-добрите, 
всички очи се чете ^_г 
Обаче може би най-голямо 
мание се оказва

В частиТе на военната политат да се чуят само думи, из
разяващи удивление зарад учас ция 24 души са членове на Съю 
тието им на парада. Сулейман за на комунистите. Първи в но 
Хамзи от Буяновац е между лоната на мотоциклетистите на 
най-добрите. Тук са работнички милиционерите от военната ми 
те Радмирка Джонич, Зорица лиция са Мохамед Бегович от 
Бобовски, Десна Донич .. I Добой и Милан Турсан от Заг- 
Вместо в елегантни рокли те са реб.
във войнишни униформи. Войниците от екипажа на пла

Адем Пало, командир, Йозо ващия тенк ПТ-76 не знаят за 
Павкович, Кира Радевски и Злат препятствия, също като и танка 
но Стеванович представляват с който управляват. „За нас не 
екипажа на бронирания тран- съществуват лени и трудни за 
спорт. Те са избрани като най- дачи“ — казват Джуро Юрко- 
-добри в своите части. Бащата вич, чийто татко е участвал на 
на Киро Руса е участвувал при парада 1954 година, Желко Пе 
пробива на Сремски фронт, трович и Радомир Зърнич. 
бащата на Златно Милорад е Това бяха срещи само 
бил боец на Първа косовско-ма кои участници в парада Заел- 
кедонска бригада. но с тях ще бъдат и технит^е '

Моряците и този път ще номандири. млади хора, завър- 
МопапмЛ°ПЛ0 нРиветствувани. шили военни академии и други 
Моряците-граничари от морето, висони шноли, 
езерата и реките намират се в — Нашият парад не заплашва 
една част. Бащата на Милан ниной. С парада ще покажем
6орецРотГГелмЛ°йЧаР -® Първо' Ч® НИе зазАРавявам -нашите въо 
г= Р Цп Седма баниисна бри- ръжени сили за защита на 
гада Бащата на Изотон Кастол те граници, нашата
тодинГВУВаЛ На Парада 1954 М00т' оамоУправлението,

Нивлл П« та еднн?, социалистическа об-
НЯМА ДА ГИ ИЗНЕВЕРИ Щност. Нашето желание е в

В ешалона на хелиноптерите ааета да зачари мир, а нашия
ще бъде Милан Дмитрович 2ринос към общия мир ще
Драган Сретнович и Назимир °ЪД® п°-голям, ако е по-голяма
Друга, ноито вече четвърти път „ нашата мощ — инономиче-
участвуват на парадите. Тук сн|’ М0Рална' политйчесна и
са и ония, ноито имат отличия от6Ранителна. Това ще покаже
при изпълнения на специални газг0^шнтт парад 
задачи. тъкна номенданта на парада

Воиниците парашутисти по- |;ен®Рая-полковник Джоко йо-
вече обичат да се спуснат на Ванич'
Булеварда на революцията от-

при
гимназията „Иван Караиванов” 
в Босилеград разгръща успеш 
на плодотворна дейност, анга 
жирайки за целта талантливи 
те младежи и девойки от учи 
лището. С това се дава пълен 
^принос към развитието на са
модейността в комуната, 
то след дълга пауза започва 
да се събужда.

В момента драматичната сек 
ЦИя гостува в районните цен 
трове в общината, в

представя комедията „Голема 
от българския 

Стефан Костов. Досега 
дията с голям успех е изпъл 
нена пред зрителите от Гор 
на Любата, Долна Любата и 
Долно Тлъмно.

За отбелязване е, че теа
тралните представления са без 
платни. Финаноовите разходи 
компеноира Общиноката нултур 
на самоуправителна общност

нов писател 
ком е

кое

които В. В.
Във

ФУТБОЛ радост.
вни

на майора
Никола Жечаро, който ще 
военното знаме на Първа про 
летарска ударна бригада. Зна
мето ще придружават Виктор 
Юрлека от Затон и Хаки Хех- 
мети от Урошевац. Това ще им 
бъде трети път да придружават 
знамето.

Граничари, отбрани представи 
тели на своите постове 
вят за парада. Това са Енвер 
Алиягич и Велина Кладуща, Ми 
ленко Марич от Мостар, Нико
ла Гъргич, Драго Левер от Изо 
ла и много други. Съща радост 
изпитват и техните млади ко
мандири Бора Станимирович и 
Драгиша Арсениевич.

В селищато 
ставители на 
части от всички

Катастрофа в Ниш с ня-
носи

След победата, срещу „Буду- 
чност“, в 21 кръг на състезани 
ята в Нишно-пиротсна футбол
на дивизия, с резултат 3:1 (1:0) 
футболистите на „Асен 
канени“ се намираха на 4 
сто със само две точки по-ма 
лко от първонласирания отбор. 
Това даваше надежди 
първенец и по-нататък да 
бори за първо 
димитровградските футболисти 
бяха високо сразени на 4 май 
в Ниш от отбора „12 февруа
ри“ с 5:2 (2:0).

тив кого да играят, понеже го 
стите сякаш бяха дошли на из 
лет. Сигурно е, че между фут- 
болистите на „Асен Балкански“ 
няма достатъчно разбирателст
во и другарство, което е изве
стно още от по-миналата 
мица.

Сигурно е, че пред управле
нието се намира твърде важ
на задача: да консолидира ре
довете на отбора. Жално е, че 
в Ниш играха и някои футбо
листи чиито постъпки действи 
телно са лоши. Още по-жалко 
е, че управлението на 
не е отреагирва. Още 
че се касае за 
бри футболисти.

Бал-
мя-

наши 
независи-се гот-сед-

наша-есенният
се

място. Обаче

се намират пред 
териториалните 

краища
Югославия. Комендант на тери 
ториалните части от САП Ко
сово Исмет Красничи,

Може би това същите 
повече, 

няколко най-до

поражение не 
щеше да бъде прието като на 

грофа ако „Асен 
“ бе загубил мача 

добър противник. За 
ние, отборът „12 февруари“ 
срещата с футболистите

из-таст наБалнан-сни от по- 
съжела- А. Д.

нойто8
Ваня БУЛИЧот Ди

митровград изобщо нямаха про БАСКЕТБОЛ
—Е.

ЩЦР ..поражение и победа
Г7/^.ак РвггеНИв я първ^я и ВТ°РИЯ

1 НРг.~ баскетболистите на
м. ' Ш .Свобода" а третия кръг пре

р търпяха още едно поражение
а в четвъртия нръг 
победа. По този начин те 
че ли са създали нова тради
ция една добра, една 
оа игра.

Младежи 

и девойки!
7;;““ СГс

градските баскетболисти 
представяваха изобщо серио
зен противник и бяха високо 
победени с 93:77 (44:35).

наНаг1пк^ ”ай-Д°брият състав 
на „Свободз успя като дома- 
кин да спечели срещу отбора 
на „Куршумлия“ с 83:66 (44:29)

Въпреки висоната победа 
чът не бе на желано 
понеже гостите 
виха като силен 

Победа за

ма-
равнище, 

ие се предста 
противник.

ЮВЯУ». С г- ”Св0б°Да“ ИЗВО-вЛ «,й.гцп,- й~-
м. Петров,. Н. Минев 
куларац.

яня'Щ неспечелиха 
като С ътрудничете 

на вашата 
страница

сла-

Рангелов, 
и М. Ше

В третия кръг„ .. на състезани-
в Централна сръбсна бас-ята
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В БОСИЛЕГРАД ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕВ ПИРОТ ОТ 9 ДО 11 МАЙ УЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР

ЩЕ СЕ ОБЕДИНЯТ 

ГИМНАЗИЯТА И 

УЧИЛИЩЕТО ЗА КВ 

РАБОТНИЦИ

Срещи иа 

училищата 

на народа и 

народностите
Съветът

НОСТ Г~
иванов в

на трудовата обхц- 
при гимназия „Иван Кара 

Босилеград . прие 
'краткосрочна програма за раз 
витие на училището през ид 
ната учебна година и 
шение за създаване на 
но училищно ведомство 
средното образование в кому
ната.

ще се обезпечават нови квали 
фицирани кадри, необходими 
за обучението.

По въпроса за 
на единно училищно ведомство 
за средно образование в Бо 
оилеградона община, Съветът 
взе решение гимназията да се 
обедини с отделението на учи 
лището за квалифицирани ра 
болници в Босилеград.

Този въпрос досега обстой 
но е изучен, а за неговото реа 
лмзиране се застъпват обще 
отвено-политическите организа
ции и Общинската скупщина.

Обединяването на училища 
та предлага широки възможно 
сти за организиране на каче 
ствено обучение в образова
телно-възпитателния процес, за 
рационално ползване на сред 
отвата, предназначени за фи
нансиране и за 
оборудване и 
на другото училище — конста 
тира Съветълг на гимназията.

В. В.

Тазгодишните 
орещи на основните училище 
«а народа и народностите, кои 
то ще се състоят в Пирот от 
9 до 11 май ще се проведат 
под лозунга — „РОДИНО МОЯ, 
ПОД СЛЪНЦЕТО НА СВОБО
ДАТА!”

Покровител на срещите 
Републиканската конференция 
на Социал и етичния съюз, 
домакин е основното училище 
„Вун Караджич“ ...

В тазгодишните тържества 
ще вземат участие дванадесет 
училища: от Чантавир, Джако 
вица, Руски. Кърстур, Таван- 
кут, Призрен, Уздин, Нови па 
зар, Димитровград, Александро 
вац Жупски а за пръв път 
гостува ооновното уличище 
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” от 
Драчево край Скопие.

На втория ден на тържество 
то ще говори председателят 
на Републиканската конферен
ция на ССРН Коль Широка.

традиционни.

създаване

взе ре 
един

за

е
В краткосрочната програма 

внимание се отделя върху на 
бинетното обзавеждане и ка 
дровото оспособяване на гимна 
зията.

През тази учебна година за 
набинетни пособия са изразхо 
двани 200 хиляди динара, а 
през настоящата ще се изра 
зходват 300 хиляди динара. 
Сега това средно училище има 
общо 26 работници от които 18 
са с више образование.

В новата учебна година, както 
предвижда средноорочната про 
грама, гимназията ще има 28 
работници, от които 23 с вие 
ше образование. С една дума,

а

по-ускорено 
на едното, и

ДИМИТРОВГРАД •IПО ПОВОД СМЪРТТА НА ИЗВЕСТНИЯ СКУЛПТОР ВАНЯ 
РАДАУШ

Тържествено чествуване 

Празника на трудаХудожник на 

борбата
та си е прекарал работейки 
в ателието си в Загреб. Пра 
вел каменни глави на- славон

от Народоосвободителната бор 
ба и следвоенното изгражда
не на самоуправителния соци 
ализъм, а за пълна афирмация 
на нашата необвързана братена 
общност на равноправни наро 
ди и народности, сплотени в 
скъпата ни република Югосла 
вия.

Внезапната смърт на изве
стния художнин ианя Надауш 
трогна дълооно 
оощественост. Аудожнинът 
скулптор, революционер, 
ществен деец, анадемик, про 
фесор Радауш постигна забе
лежителни резултати, паи-голе 
мите му творои са вдъхновени 
от епопеята на иародоосвооо 
дИтелиага оороа у ннс. оапя 
г-ада у ш неотдавна бе отличен 
от президента на Иепуолииага 

ороз 1ИТО с орден иа 
със златен венец.

пред говори за историята на 
Първи май в света и у нас, а 
след това за тридесетгодишно 
то ни свободно развитие, като 
каза:

— Чествувайки тридесетго
дишният ни юбилей от победа 
та над фашизма, чествуваме 
и тридесет години свободно 
празнуване на Първи май. 
Днес този ден посрещаме с 
нови трудови успехи, с непоко 
лебима воля да следим пътят на 
Съюза на комунистите и дру 
гаря Тито, пътят на самоупра 
витални отношения. С общи 
сили да пазим придобивните

Учениците от основното учили 
ще, придружени от духовата 
музика при гимназията, проде 
филираха в града и с това тър
жественото чествуване на Ме
ждународния празник на труда 
започна.
След това, на трибуната на 
площад „Освобождение" запо 
чна програма по случай Пра
зника. Учениците се представи 
ха с хорови и инструментални 
изпълнения. Пред насъбралите 
се граждани говори Ранко Ста 
вров председател на Общин- 
оката конференция на Съюза 
на синдикатите.

В речта си Ставров най-на-

югославската
ски селяни.

Преди известно време уреди 
твърде успешна изложба на 
рисунки в Загреб.

об-

М. А.

След речта на Ставров уче
ниците от основното училище 
се представеха с гимнастиче 
ски и танцови изпълнения.

иосии 
репуоликата

ваня радауш е лауреат и на 
Назорова награда и паградага 
на мВНОЮ.

Художникът Ваня Радауш е 
Биннсжци преди ЬЗ 

В оагреб

А. Д.

роден във 
години, следвал е 
и нариж. Още през студентски 
дни се приключил нъм прогре 
сивната група „Земя”, югава 
направил и паметник на падна 
лите бойци в Първата светов 
на война, оил антивен партиен 
деец и преди Втората светов 

ЛЯТОТО иа 1У43 
към парги

СУРДУЛИЦА

»Първи май« възобнови 

работата си
на война, а от 
година се приобщил

Животът и лишенията 
на прославените партизански 
бойци Радауш рисувал и на 
вестнииарска хартия, ано ня
мал по-добра.

Най-големи произведения съ 
здал след войната. Направил е 
памотиии на падналите боици 
в Титова Кореница, Сърб, Пу 
ла, Буйе, Нарловац. а напра
вил е и паметнии иа „Петри 
ца Керемлух". Малио по-иъсно 
Радауш уредил изложба под 
название „Тифусари”, «оято 
разказва за георичната борба 
на нашите народи през воина

заните.

След 12-годишна пауза кул 
турно-забавното дружвство „Пъ 
рви май" в Сурдулица възобно 
вява работата ои. На учреди 
телно събрание дружеството 
прие нов статут и избра ръно 
водство и контролен комитет. 
За предоедател е избран Дра 
ган Станнович, преподавател 
в Училищния център „Й. Б. 
Пито",

Според статута а състава

на дружеотвото трябва да_де- 
йотвуват 7 сенции. В момента 
работят само три: музикална, 
хорова и танцова. Със създа 
ванато на условия ще работят 
и литературна, художествена, 
драматична и сенция за орга 
низиране на пропагандна ден 
ност.

Дружеството ще разгърне де 
йносттв си по селата и трудо

вите нолвнтиви в общината.

та. Ваня РадаушДълги години 
е бил професор на анадемик 
та по изобразително изкуство 
и член на Югославската ака
демия иа аиаииа ■ Загреб.

Поеладнита години от жиао Ваня Радауш
• •
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През юни — повишение 

на пенсиитеИНФОРМАТОР VI

на самоуправителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

о
бия е взела решение да се 
повиши и регреса за пътуване 

почивко-възотановителките 
центрове и занапред ще въз 
лиза

-А- В централна Сърбия, без 
областите Носово и Волводина, 
през юни ще бъдат повишени 

около 4 на сто. ★ 
Повишението е валидно от 1 
януари на 1975 година.

Пенсиите в Централна Сър
бия ще бъдат повишени с око 
ло 4 процента. Това ще бъде 
мероприятие за съгласуване на 
жизнените разходи от минала
та година.

Скупщината на Републикан
ската общност по пенсионно и 
инвалидно осигуряване в Сър

в!' .
пенсиите с на 270 динара.

Най-голямата пенсия в Цен 
трална Сърбия ще бъде 8188 

а най-малката 696 ди-ПО - ИДАКО ОТПУСКИ по 

БОЛЕСТ, НО
динара,
нара. Разноските за телесни 
повреди, 
миналата година са повишени 
за 21,7 на сто, но това уве 
личение не, се отнася за пър 
вото полугодие на 1974 годи-

осъществени през

• • •
на.

-Ат Цените на здравните ус 
лули през изтеклата година са 
увеличени с 20 на сто

преразходи 
— в Бабушнишна община Създадена комисия за 

жалби
-Ат Най-малко

За 22 882 осигурени лица в 
обществения . и частния 
тор, както и за 3786 пенсионе
ри и инвалиди по труда

най-много интересува колко 
плащат за здравно осигурява

харчени за лечение на осигу 
реки лица от фонда за здрав 
но осигуряване на работници не и колко средства са изра

зходвани в изтеклата година.
Засега на първо място 

осигурените от Пирот — ко-

сек-
мир Владимиров от Градини и 
Драгослав Маркович от Вели 
ко Боници, а за заместник- 
членове: Слободан Аленсич и 
Джордже Йовановмч от Цър- 
ноклище и Гкилане.

Новосъздадената

На последното заседание на 
селскостопанските. Така например Регионал- 

от - ния медицински център в Пи
рот е похарчил сума от
21 814 000 динара, Диопаноерът гат.о се касае кой най-многО 

медецина по труда изразходва. Всяко осигурено 
1 406 000, Здравният дом в Ба лице от тази община през из 
бушница 19 994 000, Здравният теклата година за амбулантни

и диспансерски услуги е изра 
зходвало средно по 14 559 ди 

Значителна част от средства нара. Само за лекарства са 
похарчени по 7990 динара за 
един ооигурен или общо — 
всяко осигурено лице е изра
зходвало по 49 529 динара през

осигурените
производители, състояло 
на 27 март тази година, е взе
то решение за саздаване на 
комисия за жалби към Съвета

са
Димитровградска, Пиротска и 
Баоушнишка общини през из
теклата 1974 година за здрав за 
ни услуги и лечение са израз 
ход вани 63 368.000 динара. Та 
зи сума. е равна на сумата, дом .в Димитровград 3 947 290 
събрана от облагането за 'здра динара, 
вно осигуряване на работници
те, което възлизаше на 7,5 на та за здравно осигуряване
сто от бруто-личните доходи през миналата година са изра 
както и от облагането на здра зходвали здравните организа 
вно осигуряване на пеноионе ции и заведения извън тери-
ри и инвалиди по труда, пре торията на общността в Пи- 
сметнзта с 13 на сто от суми рот. 
те на изплатените пенсии и 
инвалидни издръжки. Към това 
трябва да добавим и участие 
то на републиката, както и по 
стъпването на средства от 
фонда за задължително здрав 
но реосигуряване на работни
ци в Републиканската общ
ност на стойност от 957 000 
динара.

Обсъждайки неотдавна фи
нансовото, положение във Фон 
да през изтеклата година уча 
отниците в разискването изтън 
наха, че през изтеклата годи
на от касата на фонда за здра 
вна охрана на осигурените ли 
ца от трите общини са изра 
зходвани общо 65 881 000 дина 
ра. Най-големи средства са по

се

на осигурените селскостопан
ски производители в Самоупра 
вителната общност на интере 
сит е

За членове на номиоията са 
избрани: Найден Кръстич, про 
изводител от Темска, Лгобо-

номисия 
ще разглежда жалби на оси
гурените селскостопански про 
■изводители във връзка със 
здравното осигуряване.

Пирот.

М. А.

годината.
ЧОВЕШКА СОЛИДАРНОСТНай-малко са изразходвали 

осигурените лица в Бабушниш 
ка община. Общите разходи 
за едно лице в тази община 
са били 6715 динара.

Ако съдим по данните, изне 
сени от разискващите на не
отдавнашното заседание на 
Съвета на осигурените селско 
стопански производители — 
загубени са много трудодни 
в трудовите организации пора 
ди отпуски по болест. Истина 
тези отпуски са по-малко в 
сравнение с 1973 година, но 
и тази сума е могла да бъде 
по-малка. За отпуски по болест 
са изгубени 168 910 трудо 
дни, а поради повреди на ра 
ботното място 6041 
отвия поради 
33141 трудодни, за които от 
съствия от касата на фонда 
са заплатени 3 646 000 динара.

Ооигурените лица оигурно

ПРИМЕРЪТ НА БИЛАЛИ 

ИБРАХИМ
Но покрай всички проблеми 

в настоящата година се оча 
нва приходите на Фонда 
работниците в Самоуправител 
на общност на интересите по 
здравно осигуряване да възли 
зат на 85 692 000 динара, като 
се предвижда разходите 
в>злезат на сума от 82 911 000 
динара.

на

Преди тридесетина години 
в Димитровград се заселил дя 
до Ибрахим от Драгош, Авто 
номна област Косово. Той от-

\

карницата «а Ибрахим е люби 
място на млади и стари, 

идващи да си вземат хубава 
боза, халва, баклава, сладолед... 
Билали Ибрахим напълно 
пазил престижа, който са спе

да
МО

за отсъ- 
еменностбр Според тази прогноза годиш 

ната равносметка на фонда за 
ооигуряване на работниците в 
настоящата година ще тряб
ва да бъде положителна.

е за-

челили дядото и баща му.
Билали Ибрахмм тези 

обърна вниманието на обще 
отвеността в Димитровград и 
с една своя хуманна постъпка. 
На събрание на местната об
щност, когато бе

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ дни.V':

СЪРДЕЧНИ 

ПОРОЦИ У
не, силно ограничена двигателна способ
ност и други. Много от децата с междука- 
мерен и междупредсърден дефект и отво
рен артериален проток страдат от чести и 
трудно поддаващи се на лечение бронхити 
и бронхопневмонии, развиват явления на 
сърдечна слабост и белодробна хипертония, 
умират още в кърмаческата или в ранна 
детска възраст, ако не се провежда свое
временно лечение. Други имат болки или 
бодежи в сърдечната област, лесно се из
моряват, имат виене на свят, повишено нръ- 
вно налагане на ръцете, кръвотечение от 
носа. При много деца се установяват сър
дечни шумове, без да има сигурни данни 
за сърдечен порок.

V

щ‘ . . > т
Ь Щк? повдигнат1 въпроса за по-доброто обезпе 

чаване на основното училище 
,,Мша Пияде" Билали Ибрахим 
първ-и, заяви, че 
1 000

ш
■ .

ще внесе

ЛЕЦАТА % динара. ,.Парите давам 
каза Ибрахим — за набавка 

на прибори за училищната ра
ботилница". Билали

у.

Ибрахим 
подари на училището и книга 
та „Тито".

Броят на децата с вродени сърдечни
пороци се увеличава — от 8 до 10 на хи
ляди навородени. Като причина за появата 
им се приемат вирусните инфекции — ру
беола и грип, токсикоза на бременността, 
употреба на някои лекарствени вещества 
като- талидомид, пролутон, лъчеви радиа
ции, обилно кръвотечение, тежки нервно- 
психически заболявания и др. Срещат се и 
деца с вродени сърдечни пороци при мно
го напреднала възраст на майката — репро 
дуктивна недостатъчност, или голяма разли 
ка в годините между родителите. Процен
тът на наследствено обусловените 
пороци е незначителен.

Билали Ибрахим

вори сладкарница, а по-възра 
отните помним дядо Ибрахим 
по хубавия сим1ид, който на 
времето си произвеждаше. По- 
късно сладкарницата продължи 
да работи под ръководство на 
сина му Сал и, а днес

Лечението на вродените сърдечни 
роци бави консервативно и оперативно.

Чрез консервативното лечение, което 
не може да отстрани анатомичните

Учителският колективло ка ос
новното училище „Моша ГТия- 
Дв” изказва топла благодар
ност на другаря Билали Ибра 
хим за хуманната му постъпка, 
като се надява, че той няма 
да остане осамотен.

проме
ни на сърдечно-съдовата система, се цели 
да се регулира правилното хранене и дви
жение на болните, режимът на живот и 
предпазване от усложнения. Оперативната 
намеса има за задача да отстрани анома
лиите на сърдечно-съдовата система и да 
създаде условия за нормално кръвообраще- 
ние. В някои случаи се провежда помощно 
[палиативно) оперативно лечение, с ноето 
не се отсранява порокът, но се облекчава 
състоянието на болните и се г 
ват усложнения, ноито по-късно 
невъзможен за операция.

Времето за оперативно лечение е раз- 
^различните вродени сърдечни по

роци. Най-подходящо е операцията да ста
не между 4 и 8 години, но при отворения 
артериален проток, коарктация на аортата 
и други може и трябва да се оперира и по- 
рано, дори и в кърмаческа възраст при осо 
бени показания. и осо

я държи 
внукът на дядо Ибрахим — 
Билали Ибрахим. И днес олад И. Трайков

вродени

Детска градина БабушницаИмайни предвид посочените фактори, 
които биха могли да играят известна роля 
за появата на вродентие сърдечни пороци 
ваяна майна е нужно да бъде особено пред 
пазлива в първите два месеца на бременно 
стта, като избягва максимално тяхното вре
дно действие. к

В
предотвратя- 

го правят
От няколко 

сам се говори за постро 
яване на детска градина 
в Бабушница, но винаги 

трудности, 
които не позволяваха съ 
Щото да започне.

Тези дни са [ 
всички спорове и

години на- ма площ от 780 квадрат
ни метра и ще разпола
га с помещения за пре
биваване на
тири категории, физнул- 
турна зала, нухня, столо 
ве, гардероб, санитарни 
уреди и прочее и ще 
струва над 2 милиона ди 
нара.
Детската градина ще мо 

же да приеме 80 деца.

деца в че-възникваха
От общите симптоми, характерни за 

вродените пороци, трябва да се подчертаят 
установяването на сърдечен шум непос- 

р^дствено след раждането или по-нъсно, 
затруднено дишане, ноето се влошава пои 
физически усилия, задушаване и посинява-

изгладени 
I строи

телните работи са започ 
нали.

Новият обектД-Р д. л.
ще зае-

СТРАНИЦА 10

БРАТСТВО * 9 МАЙ 1975



$а&тг 

8»
СПОМЕНИ ОТ ВОЙНАТА НА 

ПЪРВЛМ соколов

НА СРЕМСКИЯ ФРОНТ 

МЕ РАНИХА...
Днес Първан Сонолов работи 

като общ работник 
делената кооперация „Сточар“ 

трудовата единица — Клани
ца. Но малцина знаят, че Пър
ван. Соколов, роден преди 55 
години в Петърлаш, е един от 
участниците в боевете, които 
води Осма сръбска бригада за 
освобождение на страната ни 
бт фашизма. Той измина бой
ният път на бригадата от Ди
митровград 
фронт, където на 12 април в зо 
ри е бил тежко ранен. По слу-

Оттам се отправихме за Ниш. 
Тук нашата бригада влезна в 
състав на прославената вече 
Осма сръбска бригада.

От Ниш тръгнахме по посока 
Прокупйе, Куршумлия ... Пре
следвахме неприятеля. След то 
ва Прищина, Рашка, река Лим, 
Ястребац. Тук, в едно село край 
Ястребац, плених един герма
нец. Открихме го в една къща. 
Бяхме тръгнали да разузнава
ме. Аз бях разузнавател.

След това се отправихме за 
Чачак, Шабац, Лозница... На 
Читлук имаше сняг до пояс. Ние 
бяхме от едната страна на ре
ка Дрина, а германците от дру
гата. След това на Дриняча, 
минавах през нощт реката по

в Земе-

в
ФАШИСТКИЯТ ботуш- хвър

ли на колене много страни на 
Европа, а между тях и стара 
Югославия. Изкуствено създа
дената държава на буржоазия 
та и монархията поради преда
телство капитулира за 12 дни. 
Кралят и монархията „героич
но“ избягаха в чужбина, а на 
своите пълководци дадоха за
повед да подпишат най-срам- 
ният акт

ОТ ПЪРВИЯТ МОМЕНТ В тогавашна поробена Евро
па това е единствено такова 

винаги възвание и единствен такъв 
пламън. И той няМа да угасва 
за четири години, до нрая на 
войната.

Датите в историята 
означават началото и край на 
нещо. Затова трябва да се по
мнят. Ето някои, които ние 
югославяните трябва да пом
ним, защото говорят за наша
та борба против фашизма:

* 27 март 1941 година е ден, 
когато югославските народи 
първи в Европа казаха на Хит
лер — „НЕ!“ след подписване 
на предателския договор 
правителството Цветкович 
Мачек.

* 29 март 1941 — генерал
ният сенретар на ЮКП дру
гарят Тито пристигна в Белград 
на едно партийно съвещание и 
дава напътствия за по-нататъш 
ното поведение в развиващи
те се събития у нас.

* май 1941 година — съве
щание на ЮКП в Загреб. Запо 
чват първите подготовни за въ 
стание в Югославия. При ЦК 
на ЮКП се формира Военен 
номитет. Начело на комитета е 
генералният секретар на ЮКП 
— другарят Тито.

* 22 юни 1941 година — гер 
манените армии вероломно на 
падат СССР. Същия ден ЦК на 
ЮКП се обръща нъм работни 
чесната нласа, младите, 
трудовите хора и комунистите 
на Югославия подканвайки ги 
за последен бой за свобода.

* 27 юни 1941 — вместо Во- 
ения номитет се формира Гла
вен щаб на народноосвободи- 
телната войска и партизански
те отряди, чийто номендант е 
другарят Тито.

* 4 юли 1941 година — ЦК 
на ЮКП обявява възвание за 
общенародно въстание, което 
се разпространява във всички 
краища на страната.

НАРОДООСВОБОДИТЕЛНА
ВОЙСКАСремскиядо

От есента на 1941. година в 
Югославия съществува, свобод 
на територия, която е създаде 
на от новата, революционна 

на войска.

капитулация.

„В пърстена, обнръжа- 
ващ Европа, има едно 
слабо място (мисли се 
на Югославия), но сега 
преди пролетта ще дой
де до разчистване. Мно
го съм благодаран на 
българсното Главно но- 
мандуване, ноето със 
своите части зае област
та на СС дивизията 
„Принц Еуген.“ и с това 
подпомогна на прочист
ването“.
(Хитлер, 5 януари 1943 
година в поръчението до 
българския военен мини
стър!___________________

Това е единствена свободна 
територия в окупирана Европа.

В края на 1941 година в 
Югославия действуват 43 от
ряди, 10 самостоятелни бата
льони и голямо число роти с 
общо 80 000 бойци против оку 
патора и домашни предатели.

* На 21 декември 1941 годи 
на е формирана Първта проле
тарска народоосвободителна у- 
дарна бригада. Това е първата, 
по-голяма военна част, създа
дена по това . време в Югос
лавия.

оазузнаване и същата нощ се 
връщах обратно ...

— Пътят ни водеше към 
Сремския фронт. На Босут се 
водеха тежки боеве. Ние от ед
на страна на реката германци
те от другата. Тогава се префор 
мирахме. Аз станах водач на 
противтанково поделение. Ми
навахме реката с лодки. Когато 
минахме реката атакувахме бун 
керите и те започнаха да бягат. 
Дадохме много жертви и ние, 
и врагът. Около три часа пред 
зори чухме: „Противтанковото 
поделение напред“. Озовахме 
се при пехотата, в първите бой 
ни редове. Пристигнаха и наши 
самолети и почнаха да ги бом- 

от бардират. Тогава, на една поля 
на бях ранен. Отсреща беше 
фашистки бункер. Стреляха с 
картечница. Раниха ме в устата 
и гърдите ... Беше 12 април в 
ранните утринни часове.

След раняването Соколов е 
бил три месеца в болница в 
Белград, а след това се завръ
ща в родното си село. Работил 
е като земеделец, а пред три 
години минава в Димитровград, 
където се настанява на работа. 
Носител е на Медал за народ
ни заслуги.

Но югославските народи не 
приеха капитулацията. Сплоте
ни около Комунистическата па 
ртия на Югославия започнаха 
да се борят против окупатора. 
Тази борба не престана цели 
четири години или 1460 дни 
или 35 хиляди часа ... За това 
време дадохме един милион и 
700 хиляди жертви.

* В края на 1942 година — 
вой- 
вече

Първан Соколов Народоосвободителната 
ска на Югосалвия .•има 
300 хиляди войници, организи
рани в 37 бригади. 67 отряди 
и 45 самостоятелни батальони. 
На 1 ноември 1942 година Вър 
ховният щаб формира Първа
та и Втората пролетарска ди-

къмчай тридесетгодишнината 
победата над фашизма, се обър 
нахме към другаря Соколов да 
ни разкаже за своето участие 
в боевете за освобождение на 
страната.

— Спомням си като днес 
за всичко случило се тогава. 
Ние, бойците от Първа цари- 
бордска бригада, след извест
ни подготовки, 
към Ниш. 
след това, беще септември 
1944 година, край Власотинци 
се сблъскахме с неприятеля.

* Всеки ден давахме за на
шата свобода 1164, а всени час 
— 48,57 човешки живота!

Това беше нашият принос за 
победата над фашизма. За съ
жаление и днес има опити то
ва да се омаловажи.

>,. - - Югославсните на
роди, като ни един друг 
славянски народ, герои
чески се бореха за сво
бода и демонрация ...“ 
(Изявление на маршал 
Толбухин през. декември 
1946 година в Белград)

се отправихме 
Само няколко дни

А. Д.

Какво означава твърдението: „ние сме визия, а до края на годината 
още седем дивизии, които са 
организирани в корпуси. Това 
е вече регуларна армия. През 
септември 1942 година започ
ват да действуват партизански 
части на Адриатическо море»

* В началото на 1943 годи
на Народоосвободителната вой 
ска има над 300 000 войници, 
които се командуват от дру
гаря Тито.

ЮРЕ БИЛИЧ:
забравим, но бихме искали 
и жертвите, които ние дадох 
ме никога да не се забравят. 
Не затуй, за да мислим на 
миналото, но поради нашето 
настояще и бъдеще 
черта Билич.

— Бвропейоните народи и 
нашите оказваха съпротива 
на фашизма, но все пак е 
фант, че някои от тях са би 
ли тук и като фашистки окупа 
тори, какъвто е случаят с Бо 
рисовата фашитена България.

Защо сега се правят 
историческите фанти да се 
ползват за политически спеку 
ли? Понеже, какво 
това
дили" — този лозунг може да 
означава: ние имаме право на 
вас, значи утре имат право да 
се върнат, а особено като се 
отрича, съществуването на е- 
дин народ или нация, в слу 
чая на Македония и македон 
ците. Затова ние не може то 
зи лозунг по инак да схванем, 
отнолиото като претенция 
наши територии и нашата сво 
бода.

Никой не трябва да прави 
политически спекули за смет 
иа на падналите тук борци и 
други хиляди и хиляди борци 
от воички народи и народно
сти, които положиха животите 
си навред из Югославия и Ев 
рогш. Македонските борци, 
паднали във Върполе, дадоха 
животите си, за да живеят в 
свободна Македония.

ви освободили“ опити
из

означава 
„ние сме ви освобо

и повече стда дадем, дори 
това, за оовобождението 
собствения народ и освобожда 
ването на човечеството от фа 
шистния мрак. Воички наши 
народи могат да се гордеят с 
онова, което дадоха за побе 
дата над фашизма.

Юре Билич изтъкна приноса 
и на другите 'народи от анти 
хитлеровата коалиция, особено 
на Съветския съюз, който да 
де най-числени жертви.

— Сигурно е, че Съветският 
съюз е дал най-голям принос 
за победата на фашизма. Той 
е дал над 25 милиона жертви 
от които 10 милиона са заги 
нали иа фронта. Ние равнопра 
вно, заедно със съветските хо 
ра, се борехме срещу фаши 
зма. Ние това няма никога да

Говорейки неотдавна на го 
лемия народен събор във Вър 
поле за огромните жертви, ко 
ито дадохме във Втората све 
товна война, в която «ародоо 
свободителното движение под 
помагаха и в него антивно уча 
отвуваха- над 3,5 милиона ду 
ши, 800 000 бойци и на Юго 
славската народоосвободител
на войска участвуваха в зан 
лючителните борби, а 
животите си положиха около 
един милион и седемстотин 

хиляди югославяни, Юре 
Билич

пълнтвлния комитет на Пред 
седателството на ЦИ на СЮМ 
подчерта, че сме били част 
от антихитлеровия фронт, и в 
борбата срещу фашизма сме 
дали всичко, което можахме

под-
на

* През 1944 година Народо- 
освободителната войска.
500 000 войници. -Г"У

' \ V Л л
* През 1945 е Сгьздадена 

Югославската народна армия.
В Югославия за окончателно
то освобождение на страната 
се сражаваха 800 000 войници, 
организирани в четири армии, 
Военно-въздушен флот и Вое
нно-морски части и други вое
нни формации.

има

на— С победата на Червената 
армия и освобождаването на 
България са формирани регуля 
рни български части. С разре 
шение на Върховния комен
дант другаря Тито и върховния 
щаб на някои български ча
сти на Отечествения фронт е 
одобрено съвместно с нашите 
чаоти да участвуват в освобож 
даването на югоизточните пре 
дели на Югославия по посока 
Ниш

об/по

Из-секретар в

Нооово... (Следва)
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ: ши ЕТ,* ШЕШВлИГфХ/ушк село в оиолносттатова

на Зайчар се намират и 
други исторически маете, 

Гамзиград е памет
ници от римсно време, 
Брестовачна баня и др.

■ ♦♦I IЛ | Манастирът ЛЮБО- 
СТИНЯ, с черквата се 
намира на 5 нм от Тьр- 
стенин. Манастирът е 
построен от ннягиня Ми
лица оноло 1388/1389, а 
зографиран е между 
1402—1405 година.

Главният щаб на Сър
бия щабовете на парти
занските отряди от Се
верна, Централна Сър
бия е организирал съве 
щание на 16 септември 
в село Дулани нрай Кра- 
гуевац, на ноето бил из
готвен план за създава
не на свободна терито
рия. Същият ден на ос
вободената таритоРия 
тръгнали другарят Тито, 
Иван Милутинович, Иво 
Рибар и Лола и др.

■ . като

Бграове ме вачаю *и
са »Свърлиг пръв път 

споменава праз 1413 го
дина.■ ■

*
_ Са че кажете що ме вачаю страове? За 
Ц| оратьЬгнейе. Немам за орагье страове. Че да- 
щ дем Ц&. задругуту па нека бразди с тракторат 
Щ по РайНище. Мислите да ме йе стра що нема 
й одкуп на ягнища. Туя годину с ятнищата ре- 
И ши работуту най-добре Дойдоше

Пърйи май още у среду. Учуди се кво йе то
ва съга. Да несъм збъркал с календарат. Ама 
по-старият син каже да йе одработил за су- 
ботуту у неделю йе неделя и тека четри дъна 
вису дома ордия од десетина стари човеци 
и, йедън булюк дечища. Имал съм три ягни
ща и-разголи работуту.йедно да закол>ем за 
Първи май за децата, а йедно за Велигдеп, 
другото да остаийм за Девети май за праз- 
нийат кига победимо вашизмат.

★През май 1941 година 
се провежда национално 
съвещание на ЮНП. На 
това съвещание е анали
зирано положението в 
страната. В заключения
та за Сърбия се казва:

„ ... Сръбсният народ, 
който толнова пъти през 
своята история е изпит
вал страдания, ще смог
не и този път да извою
ва своята свобода и не
зависимост. .. ”

4
През 1386 годийа тур- 

ците за пръв път завла
дяват Ниш след 25 дне- 

блонада. Френсният 
пътеписец нойто 
вал през Ниш 
дина бележи за Ниш ин- 

Между 
другото той споменава, 

онолността на Ниш 
се отглеждал хубав ориз.

■ 1 е
внадецата за мина- 

1433 го-* ■
тересни данни.„ФЕТИСЛАМ" — сред 

новековен град, добре 
запазен намира се не
далеч от Кладово към 
Гердапската 
Градът е построен от 
турците на основите на 
римска крепост. Възоб
новен е от Мехмед па
ша Сонолович през 1451 
година.

че

1
нлисуро. *

Върнячна баня се спо
менава още през 19 вен 
нато баня по-добра от 
френската Пломбиерсна 
вода.

♦■ I Хайдут Велно е 
ден в село Леновац, не- 

Зайчар> Ос
ро-

Ама не излезе тека. Деца йешна. Плизну 
по ливадете, истръчу се и одма ударе у йе- 
детье. И затова закла и ягнето що остаи за 
Дейети май.

Са тамън- си синовете отидоше. Унукът
— що работи у Желюшу у кожаруту каже: „Де __
5 до я немам рачун за два дъна да идем у ^ 
Щ Желюшу па да се върчам пак. Нема да ра- 

ббтим' у петак на девети, у суботу и тека не 
работимо, у неделю йе неделя и че си оста
нем на село. Дай ти намери йедно ягне да 
га задавимо и парадуту че гледаме на ваши
ят телевизор.

И са'кво да прайим намери при Ванчу 
_ Груйинога йедно ягне од 15 Йила, плашим = 

Ш се да ми нейе малко, знам и синовете че дой Ц 
ду а и тегая че испадне, що каже Ставрия Ц 
од ИЗатовци само за мене йе пукла пушка. Щ 
Они получаваю плате, цел дън само за това Щ 
си говоре, а я требе да Ьи деверим и да да- 
вам. Оно по-рано ка бейоше празници само

__за; по-йедън дън па остане месце да си и ни-
Ц§ йе оМърсимо. Ама са се научили да спойе дни 

те. Кико да ви кажем, ко например я да 
имам за оратье и са да кажем денъска, че §= 
орем: за петак, а у петак нема да орем та ~ 
да може после три дъна да дънем. А оранье- Ц 
то нека стойи. А това на село не може. А у 
вабриИете све може. Децата само ка наду
йте празник одма разгацаю да може да си 
напрайе отод од три дъна и да вачаю на 
село.

далеч от вен

ааааааа; . в
ш
№

♦ о!

9 МАЙ- ДЕНЯ НА ПОШДАТА 

НАД ФАШИЗМА
-<(- •

-

ПА СВОИТЕ ПЪТНИЦИ И ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ОТ ДИМИТ

РОВГРАДСКИ, БАБУШНИШКИ, БОСИЛЕГРАДСКИ, СУРДУЛИ- 
ШКИ И ПИРОТСКИ КРАЙ

ЧЕСТИТИ

гТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НИЩ-ЕКСПРЕС" НИШ

ЗА ВАШИЯ КРАЙ И ЗА БЕЛГРАД, СКОПИЕ, ЗАГ

РЕБ, СУБОТПЦА, ЛЮБЛЯНА И НИШ ПЪТУВАЙ

ТЕ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕРЦЕДЕСИ ПА „НИШ-ЕКС- 
ПРЕС". ТЕ СА УДОБНИ-,' БЪРЗИ И СИГУРНИ.

I
Затова ме страове вачаю ка чуйем иде Щ 

празник. Са знам ютре они че пию биру н Щ 
че йеду ягнешко, че гдедаю на телевизор па 
раДуту, а я че клискам по селото да доно
сим йедно-друго.

I

I
1

МАНЧЛ \

ПОЧИВКА ХхЗмяат ще св&риагг тип
пемлмичн# почивни
ДНИ гг. • ”****- си ОТПОЧИ Нй» >•*■-


