
ВрятстВо С указ на Президента на Социалисти
ческа федеративна република Юго
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В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИКА ИЗ РЕЧТА НА СЕКРЕТАРЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ПРЕД 25 КОН
ГРЕС НА КПССОСМОМАРТОВСНИ ТЕМИ I

РАЗЛИКИТЕ НЕ 

СА ПРЕЧКАчениГ°което1Нме° реч пред празника,™“д^лоад^оТъ” 
“ АУ останал°™ раздвижи широките 

” всички труде1ди се да преразгледат
в техиите среди се решават въпросите за обществено- 
то положение на жената. Както и винаги. Титаните ду
ми са подтик за нови усилия и съществува ли по-ху- 
оава честитка от тази, която зове на нови акции и 
последователно прилагане на конституционните прин
ципи?

ГП» ш
как

Стане Доланц, секретар на ИК на Председателството 
на ЦК на СЮК на 27 февруари приветствува XXV нонгрес на 
КП на Съветския съюз. Шефът на делегацията на СЮК го
вори като пръв чуждестранен участник на четвъртия ден 
от работата на юбилейната среща на съветсните номунисти.

Изложението на Стане Доланц бе изслушано с голямо 
внимание и пренъсвано с аплодисменти. Доланц между дру
гото каза:

В такава обстановка югославските жени чествуват 
тазгодишния международен празник на жените, който 
като никога досега, след Титовите думи, има делови 
характер. Защото другарят Тито каза: „У нас още има 
несхващане на положението на жените”, но също така 
той подчерта, че жените-комунисти и самоуправи- 
тели сами трябва най-вече да се борят и победят да 
се измени това състояние, с помощта на обществено- 
политическите организации, а преди всичко на Соци
алистическия съюз и Съюза

53 — Понеже добре знаем всички трудности на войната и 
че всички заедно проливахме кръв срещу тиранията и на
силията, ние придаваме огромно значение на отбраната на 
световния мир и всестранното сътрудничество. Изхождаме от 
общото убеждение, че това може успешно да се осъщстви 
само въз основа на досега афирмираните принципи на рав
ноправие, суверенитет, взаимно уважение и ненамеса — каза 
Стане Доланц, секретар на Изпълнителния комитет на Пред- 
седалетелство на Цк на СЮН, приветствувайни делегатите на 
XXV конгрес на КПСС.

Изтъквайки, че Югославия придава огромно значение 
на сътрудничеството на СЮК и КПСС Доланц каза:

Съществуващите разлики и специфичности са израз 
на различните пътища, по които се развива съвременния со
циализъм и неговата практика и особености в международ
ното положение на нашите страни, те са обективни исгори- 

обществени закономерности и затова никак не тряб
ва да представляват пречка на по-нататъшното всестранно раз
витие на нашите отношения. Такъв подход е природен и е 
от двустранен интерес.

на комунистите.
Защото, проблемите на жените не са само ,,жен 

ски”, не само от областта на действуването на нон- 
ференците за въпросите за обществено положение на 
жените. Те засягат жизнените интереси на цялото об
щество и затова всеки от нас трябва да поеме своя 
дял на отговорност за тяхното по-ускорено решаване.

Осмомартовските събрания са благоприятна въз
можност Социалистическият съюз като фронт на ор
ганизираните социалистически сили да подтикне и по- 
широко мобилизира всички обществени фактори върху 
осъществяването на конкретни акционни 
Касае се за програмите на организациите на сдруже
ния труд, местните общности, самоуправителните об
щности на интересите, на всички онези, в чиято дей- 

жизненото равнище на работниците и семей-

Й. Б. Тито

Президента
Тито чесни ипрограми.

ще посети 

Панама
(На 3 стр.)ност спада

ствата им, защитата на майчинството, помощта на се
мейството във възпитанието и отглеждането на детето.

самите жени трябваА за да се постигне това 
повече и изцяло да се включат в обществения живот, 
да бъдат политически ангажирани, да заемат отговор- 

обществено-политическите организации 
стопанството и обще- Богата програма 

за 8 март
ни постове в
и самоуправителните органи в
ствените^деиности,но най добрият начин да Се осуе-
тяяя-г всички видове несхващане, изостаналост и дрей 
М разбиране за жената. Това особено важи 
та гоедите в които има по-голямо изоставане в осъ 
шествяването на равноправното обществено положе- ществяването на р у проблеми не се третират

от обществено значение, където жените 
на периферията на политическия жи

По покана на президента на 
Република Панама д-р. Деме- 

Лакас и шефа на прави 
генерал

трие
телството бригаден 
Омар Торихос Ерере, президен 

Социалистическа феде
ДИМИТРОВГРАД

Предвидени са и различни 
посещения. Група жени 
посетят граничарите, а друга 
група родилния дом. Също е 
предвидено посещение на съ 
временната конфекция „Първи 
май” в Пирот.

тът на
ративна република Югославия 
Йосип Броз Тито наскоро ще 
направи официално приятелсно 

Република Па-

МеждународОсми март 
ният ден на жената — ще бъ 
де тържествено ознаменуван 
е Димитровградска община.

В навечерието на празника 
Димитровград ще се прове 

де тържествено събрание с до 
клад. Ще бъде изпълнена и 
подходяща програма с хорови 

- изпълнени, от синди 
хор, и рецитал. А ще

ние на 
като такива 
са изтласкани

ще

вот. вследователно, протича 
събрания, но и на кри- 

общество за 
на жените

(Танюг)

Тазгодишният 8 март, 
само на тържествени

акция в цялото ни
положение

посещение на 
нама.знак не 

кретна дейност и 
подобряване на г 

Югославия.

в

Сек-общественото За представителките на 
цията за обществена дейност 
на жените ще бъде организи 
ран и прием от страна на сек
ретаря на ОК на СКС Венко 
Димитров.

Денят на жената ще бъде 
чествуван и

(Танюг)
в песни 

калния
се организира и лотария.

На 6 март вечерта, в хотел 
„Балкан”, ще бъде организи
рана другарска вечер. На дру 
гарската вечер, както и на тър 
жественото събрание, на дими 
тровградските жени ще госту 

представителки на Секция 
та за обществена дейност на 
жените от градачюбратим — 
Александровац Жупсни.

втържествено 
районните центрове на община 
та, където с помощта на сел 
ската и учащата се 
ще подготвят подходящи кул 
турно-забавни програми.

младеж

ват и

А. Д.

БОСИЛЕГРАД

УСПЕШНА ВИКТОРИНА
организирано оттезанието,

Общинсната конференция 
обществена дейност на жена
та, взеха участие младежи и 
девойки от гимназията и от тру 
довите организации в Босиле
град.

В рамните на чествуването 
на 8 март — Деня на жената, 
през“ миналата седмица в за- 

на Дома на ЮНА в Боси 
леград се проведе викторина 
на тема: „Колко знаете за уча 
стието на жената в Народоос 
вободителната война." В със-

за

лата

В. В.



работническата класа като цяло а нейната 
демократически обществени(От 1 стр.)

Увеличава се влиянието на работничосната нлаоа

на акциите на
иръзна с новите прогресивни и

ошт, народа за социална и национална сво
бода и независимост, за мир и равноправно международнс 
ст.трудичоотво, за универсално прилагане принципите на ми 
ролюбивата активна коекзистенция в международните отн 
шония - същността на истоичеоката акция "Р0^ 
шита сили на човечеството да се надделеят асичт ВИА° 
икономическа и политическа зависимост, всички форми 
упнетяване. Политиката на империализма, колониализма, не- 
околониализма и други форми на подчинявано, претърпя теж 
ки поражения и напълно ще бъде отстранена в процеса на 
създаване на нови равноправни международни отношения.

— Ние високо ценим приноса на СССР, запазването 
намаляването на международното на- 
социалистическа Югославия дава въз-

— Днес в овета все повече расте влиянието на ра- 
нлаеа и другите демократичеоки и прогресивни 

сили върху обществените и политически събития. Социали
змът като обективна тенденция на развитие на овременната 
история все повече става съзнателна обществена ориенти- 
ровна на трудещите ое на нашето време. Сътрудничеството 
и солидарността на комунистическите и работничеони пар
тии и всични прогресивни и демократични движения и сили 
разгръщат възможности за по-нататъшно укрепване на соци
ализма като световен процес. Те днес могат да се обооно- 
вават единствено върху принципите но равноправие, само
стоятелност и отговорност на всяко движение пред собстве
ната работническа нлосо и народ, и солидарност в борбата 
за прогресивни цели, към които се стремим.

ботничеоиата

РШ на световния мир и 
прошение, на което и 
можио най-голяма подкрепа.

КИТЕ Равноправно положение на развиващите се страни
■ ■ :Т

За да стане стабилен процесът на намаляване на на- 
ЙГ прежението трябва да обхване всични области на международ- 
Ш Ьф ните отношения и всични региони на света, с равноправно 

4* участие на воични държави в решаването на жизнените про- 
^ блеми на съвременния свят. Решаването проблема на разви

ващите се страни изисква общи усилия и сътрудничество на
стабилност

* ..
ЯН

НЕ СД всички страни. Не може да има международна 
без равноправно положение на развиващите се страни в 
международните икономически отношения и без тяхното ус
корено развитие.

Изтъквайки, че досегашните дейности на необвърза
ните страни имаха съществено влияние върху положителните 
промени в международните отношения и че предстоящата 
конференция на необвързаните страни ще бъде важна крач
ка в борбата за изграждане на нови международи полити- 

икономически отношения, че ще бъдат в интерес 
интерес на социализма, До-

•МЬПРЕЧКА :■ №1/Л

чески и
на всични страни, а с това и в 
ланц се спря върху следвоенното развитие на Югославия.

Югославските комунисти се борят за осъществяване 
решенията на Десетия конгрес на нашата Партия и провеж
дане на новата Конституция на СФРЮ. Обогатен с нови опи
ти, Съюзът на югославските комунисти постоянно укрепва 
като партия на революционна акция. Всички главни страте
гически насоки на идейната и политическа акция на Съюза

Стане Доланц говори на Конгреса

— Върху такива основи Съюзът но югославските кому
нисти разгръща съдържателни и плодни отношения и сътруд
ничество почти с всички комунистически и работнически 
партии, социалистически, социал-демократичесни и други 
прогресивни и демопратически партии и движения и оказва 
решителна политическа и материална подкрепа на освобо
дителните движения. В това ние виждаме пътя и нашия 
принос за националното и международното укрепване сили
те на социализма и прогреса.

______ След като посочи съвременната нужда от обединяване

на комунистите са насочени преди всичко върху това — 
както каза другарят Тито на Десетия конгрес на СЮК — 
да се осигури решаващо влияние на работническата класа 
и трудещите се изобщо в изпълняване функциите на вла- 
стта и ръководене с всични обществени работи.

тия БААС, оглавявана от за- 
местник-генералния секретар 
на Партията Абулах Алханар.

Същия ден югославската де
легация се срещна и с деле
гацията на Унгарсната социали
стическа работническа партия, 
начело с Янош Кадар.

В преминалия в приятелска 
атмосфера разговор са обме
нени мнения за отношенията 
и сътрудничеството между 
двете партии, за нянои актуал- 
яи международни проблеми и 
въпроси на международното 
работническо движение.

СРЕЩИ В МОСНВА

ДОЛАНЦ ГОВОРИ НА МИТИНГ В БАКУ Разговор Долонц—Громико
се на 28 февруари в Дома на 
културата в Бану, другарят До
ланц произнесе реч, в която 
говори за значението от рав
ноправното сътрудничество ме
жду СЮК и КПСС и СФРЮ и 
СССР, накто и за успешното со 
циалистическо самоуправител- 
но преобразование на нашата 
страна.

Делегацията на СЮК със 
сенретаря на Изпълнителното 
бюро на Председателството на 
ЦК на СЮК Стане Доланц на 
чело, която присъствува на 
Двадесет и петия конгрес на 
КПСС, на 28 и 29 февурари 
пребивава в Съветската репуб 
лика Азербейджан.

В Баку, известния град на 
нефгката промишленост на бре 
га на Каспийското езеро, на
шата делегация бе посрещна
та приятелски и сърдечно от 
яай-висшите азербейджански 
ръководители и работниците.

На митинга на съветско-юго
славското приятелство, състоял

Секретарят на ИК на Пред
седателството на ЦК на СЮК 
Стане Доланц «а 1 март се 
срещна в Москва с члена на 
Политбюро йа ЦК на КПСС и 
министъра на външните рабо
ти на СССР Андей Громико.

В разговора, преминал в при 
ятелска атмосфера, са обме
нени мнения по въпроси от 
взаимен интерес.

В разговора Доланц — Гро
мико са взели участие и оста
налите членове на делегацията 
на СЮк на XXV конгрес на 
КПСС: Милна Планинц, Добри 
вое Видич, Йоже Смоле и Вла 
дислав Обрадович.

Членовете на делегацията на 
СЮК са водили разговор и с 
делегацията на сирийската пар

НЕЗАБРАВИМИ ГЕРОИ ОТ РЕВОЛЮЦИЯТА

Последната атана на Рота
НАРОДНИЯТ ГЕРОЙ ОЛГА ЙОВИЧИЧ — РИТА, 

ПЪРВАТА ЖЕНА НОМИСАР В НОВЮ, СТАНАЛА ОТ 
БОЛНИШКО ЛЕГЛО И ГЕРОЙСКИ ЗАГИНАЛА В АТАКА
ТА НА ПРОЗОР

БЯГСТВО В СВОБОДАТА

Три седмици полициятаБрятстВо
дър

жи в затвора Олгината майка
и след това я пуска. Олга оста
ва между затворените 
Изпитанията току-що 
нали.

Минават дни и

В Парка на героите на брега 
на И бар стои малък обелиск. 
На него е барелефът на мла
да жена. И нейното име: Олга 
Йовичич — Рита. Това име но
си и една улица в Кральево. В 
Галерията на народните герои 
от този нрай, в нральевашния 
музей, от паното озарява ус- 
михнато, красиво лице.

ла е умна, начетена, пълна с 
несломима енергия. Изтъквала 
се в ученето, познанието на 
литературата. Обичала музина- 
та, свирила е на цигулка, била 
твърде обичана сред редовете 
на средношколците и работни
ческата младеж, с която била 
в постоянен нонтакт. Като гим 
назиалка била приета в СКОК).

На бел градения машинен фа
култет започва нейната пълна 
партийна дейност. Приемат я в 
ЮКП. Участвува в демонстра
ции, произнася речи, работи по 
кръжоците. Пламенен е демон
странт на протестите след под 
лисване-по на Тройния пакт. И 
така влиза в полицейските 
картотеки. Нейната партийна 
работа 1не прекъсва нито след 
идването на окупатора. Отива 
на събрания, М1Н0Г0 работи с 
другарите си върху вдигане на 
въстанието. Вече отдавна в 
списъците на полицията, семей

стени, 
са започ-ВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 
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седмици в 
с по-затвора. Дни, изпълнени 

бои, терор, натиск и сурови 
специалната поли

ция. Това не сломява младата 
студентка. В стаята е 
гашната си

методи на

с няко-
гимназиална про- 

фесорка Даница Кока Яонич, 
свободоумна, прекрасна жена, 
член

В ПЪРВИТЕ РЕДОВЕ 
НА ЮКП на ЮКП. Една край дру

га, по-лесно понасят терора и 
суровостта. И се надяват, ча-

Олга Иовичич-РитаИзраонала в беда, Олга рамо 
узнава за бедното положение 
на работниците в тогавашното 
кралство. Баща й бил беден 
занаятчия, а майна й шивашка. 
Затуй тя от най-ранна мла
дост, от гимназиалните дни, 
трайно се определя за напред
ничавите идеи, за свободата. 
Била е отличник, с което ней
ните родители се гордеели. Би

кат.
ството Йовичич е под постоян
но наблюдение. На другия ден 
след нападението на Германия 
орещу СССР похлопва полици
ята на вратата на тяхната квар
тира. Намират само Олга и ней 
ната майна. И арестуват ги. 
Бащата и братът й успяват да 
избягат в Драгачево.

Набързо в затвора 
пристига 
Другарите 
бягство на
Така се и случва. В 
ния час на 17 август активис
тите на СКОЮ освобождават 
Кока Яонич и Олга, а след то
ва и един другар, и се озова-

скришом 
доставена поръна. 

ще организират
група затворници.

насроче-
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ОТ СЪБРАНИЕТО "* «МА Н» «ад , ДИМИ1„,Г„ДСКД овдина

ДА ТАЧИМ СВЕТЛИТЕ ТРАДИЦИИ ОТ НОБ
В Димитровград „а 28 фе

вруари се състоя събраниеФ 
Съюза на бойците 
та, което в

Севда МИТОВА

Този проблем правилно е 
разработен в проектопрограма
та за средиосрочно обществе
но-икономическо развитие на 
общината, в който се дава 
предимство за откриване на 
мални промишлени . цехове, за 
женена работна ръка. -Когато 
става дума за -развитие «а до
машното ръкоделие, съвсем е 
сигурно, че ще могат да се 
осигурят средства от Републи
канския фонд за развитие -на 
недостатъчно развитите -кра
ища. Ето заоцо до 1980 годи
на ще се вложат максимални 
усилия за решаването на този 
актуален проблем.

Не може да бъдем доволни 
със сегашното участие ца 
ните в обществено-политичес- 

общината. Наис
тина в това отношение е ^до
стигнат напредък в сравнение 
отпреди няколно години, но ре
зултатите все още са скромни. 
Например в Съюза на «омуни-

вива
младежта от
строи парк-паметнин в мест
ността „Изворище" на Стара 
планина. ^

Все още е недостатъчно вни 
манието за пазенето на нултур 
■ио-историчесните паметници, 
пъщата на Власаки Аленсов 
Димитровград, която е служе
ла за убежище на известния 
революционер Моша Пияде и 
на но ято бе сложена възпомена 
телна плоча

очакваната дейност,
общината

а ти зана жилища и прочие. Ще 
се обърне и по-голямо 
ние

в община- 
светлината на ин

тервюто на др.Титовъв „Вйес- 
нин оцени ”иес

ще внима-
на бойците от село, къде- 

то мнозина не ползват 
никанва помощ.

Съюзът на бойците в Дими
тровградска община е решите
лен и против всички видове дей 
ност, с която се накърнява ав
торитета на тази организация. 
В тази светлина остро бе осъ
дено откриването на 
съмнителни заведения, 
щи фирмата на Съюза 
валидите, а които имат полу- 
частен характер и служат като 
лош пример.

В разискванията, които бяха 
'Плодовити и изчерпателни, взе
ха участие мнозина бойци. Асен 
Ташков от Сенокос говори за 
проблемите с организационно
то устройство на бойците на 
село, а Васил Петров — за 
развитието на революционните 
тардиции всред иай-малните 
— учениците от основните учи 
лища в общината. Той изтън- 
-на, че в това отношение дими 
тровгарденото основно учили- 
лище служи за пример в СР 
Сърбия. То е подело една об 
щорепубликанска инициатива 
с „Братско хоро”, в което са 
се хванали децата от всични 
народи и народности в репу 
блината.

Рангел Каменов говори за 
значението на актвивността на 

, Съюза на бойците във всена
родната отбрана и обществе
на самозащита. В това отноше 
ние те могат да помогнат мно 
го със своя боен опит и зна
ния. Григор Янов от Желюша 
изтъкна, че днес бойците в об 
щината работят добре, но пре 
ди няколно години през вре
мето на либерализма, са били 
злепоставяни и подценявани. 
Димитър Петров се спря вър
ху някои случаи, които нана
сят вреда на престижа на Съю
за на бойците нато организа
ция, а които не са в духа на 
интервюто на др. Тихо във „Вйе 
спин".

Сенертарят на Общинския 
комитет на Съюза на номуни 
стите в Димитровград Венко 
Димиторв се спря върху ня- 

от найважните задачи

почти

циге председателят на Съюза 
на бойците в Димитровград 
община Сърбислаз 
между другото изтъкна, че из- 
тенлата година е минала под 
знака на чествуването 30-годи- 
шнината от победата над фа
шизма. По ’

Вска
Златкович

разни 
носе

на ин-преди няколко 
години е продадена на частни 
лица итържествен

са отпразнувани и революцио
нните празници 4 и 7 юли. На 
6 юли бил

начин паметникът е 
унищожен!? Ще трябва да се 
отбележат по-добре и другите 
места, които говорят за борба
та на населението 
тровградска община против фа 
шизма и окупаторите.

почти
кия живот В

организиран парти
зански поход ,,По следите на 
партизанения отряд „Момчил 
войвода". Златкович изтъкна, 
че по време на юлските праз
ници е трябвало да пристигнат 
и представители на киностудио 
„Кошутняк”, 
мат материали за борбата на 
Царибродония партизански от
ряд, за филма „Борбата в Юж
на Сърбия” но не

от Дими-

V ^

Идват по-добри 

дни за жените
които да засне-

дошли. И
предложените по-къоно 
представители, които да дадат 
материали в студиото, не били 
повикани. Златкович наза, че с 
внасянето на материали за бор 
бата на димитровградските бой 
ци би се хвърлила повече свет 
лина и биха се разбили опи 
тите на някои съседни страни 
да подценят нашата борба 
пренебрегват историческата ис 
тина за организирането на На 
родоосвободителното движе 
ние в този край. Бойците от 
Димитровградско рамо до ра 
мо са се борили заедно с ос 
таналите югославски народи и 
народности до окончателното 
разгромяване на фашизма.

През септември миналата го 
дина бойците от Димитровград 
ска община са разказвали спо- 

- мени пред учениците от основ
ното училище в Димитровград, 
а комисията за развитие на 
светлите традиции от Народо- 
освободителната борба ще про 
дължи с дейността си в тази 
насока и през настоящата го
дина. В гимназията е създаден 
.извиднически отряд „Момчил 
Еойвода", но все още не раз-

двама

Тазгодишният Ден на жена
та — 8 .март, Конференцията 
за обществена дейност на же 
ната в Босилвградена община 
поореща със скромни резул
тати.

Когато говорим за успехите 
на жените, отделно трябва да 
се изтъкне масовото и успеш
но шнолувзне на женената мла 
деж в нашата община. Мога да 
каже, че почти всяко момче 
днес седи в училищна снамей- 
на, а голям брой девойни след
ват полувисши и нисши учебни 
заведения. Значителни резулта 
ти са постигнати в просвеща
ването и издигането на обра-

стите членуват само 50 жени. 
Между делегатите в Общин- 
сната скупщина има пет жени. 
ГТо-голяма застъпеност на же
ните е осъществена в делега
циите на самоуправителните 
общности на интересите. Оба
че, в енугтщините на общнос
тите техният брой е малък. В 
ръноводствата на обществено- 
политичесните организации то
зи процент също е малън, а в 
трудовите и стопански органи
зации ф общината ръково
ден пост заема само една же
на. Трябва да се изтънне, че 
по отношение на обществено- 
политическата ангажираност 
най-мално са застъпени жени-

Сърбислав Златкович
През изтеклата година бой

ците в Димитровградска общи
на са получавали и разни по
мощи — кредити за жилищно 
строителство, стипендии за де
ца на бойци и паднали бойци, 
а в повечето трудови организа 
ции те получават и специални 
борчески добавки, които се 
движат от 10 до 300 динара. 
Занапред тази практика веро
ятно ще се преустанови и 
бойците ще получават друг 
вид помощи 
настаняване на работа, креди-

зователното равнище.«а оне- те-доманини. 
зи девойни от селата, ноито (не 
са имали възможност да про
дължат редовното си образо
вание.

Интервюто на другаря Тмто 
пред загребския „Вйеснин” со
чи най-антуалните проблеми, с 
ноито се среща жената в на
шето общество. От неговите 
поръки ясно личат коннретни- 
те задачи как проблемите бър
зо и ефинасно да се решават.
Разглеждайни състоянието в. на 
шата община в светлината на.
Титовите поръки, мож&: да-сеч

За да се измени това поло
жение необходима е енергич- 
ност и устойчивост на наша
та организация. Но нанто ка
зва другарят Пито, необходймо 
е решително да се премахват 
и недоразуменията във връз 
ка с положението на жената.

помощ при
кои
пред Съюза на бойците в ид 
ните дни. На първо място той 
изтъкна, че е имало и случаи 

членове на Съюза на

Мнозина мъже все още счи
тат, че на жената мястото й 
е в кухнята.

Мога да кажа, че и заетите 
жени-.а нашата, община, са об-

по-рано
бойците да нритинарствуват и 
с това са нарушавали прести
жа на организацията. По вре 
ме на важни моменти- в наше 
то развитие нато по времето 
на Четвъртия пленум, 21-то за
седание, Писмото — те са се 
опитвали да се възползват от 
обстоятелствата и да извлекат 
лична полза, но са били осуе
тявани. Димитров, изтъкна, че 
е нообходимо да се действу 
ва в духа на интервюто на др.
Тито във „Вйесник” нато осо 
бено внимание се посвети на 
нриитната и самонриитната. Ди 
митров изтъкна и големия при 

Съюза на бойците в 
на Съюза на но 

Съюза на младеж

глава и непри-С вдигната 
мирима, горда и храбра, върви 

колоната. С неистова

на свобода. Чака ги група 
Олгината майка.

ват
младежи и

С цялата си енергия и вдъх
новение, Олга се хвърля в из- 

огромни зада-

първа в 
устойчивост тя храбро поднася 
всични трудности и изпитания 
на партизанското воюване, га
зи с песен през дълбоките 
сметища и снежни виелици, 
ноито засипват борците в про-

реиенеии, поради. 
шени въпроси^ Напр»шв^»;^ч 

нонстат.ира, че при нас. в на- силеград няма, деггена^грзд**и*с^ 
шата община, бавно се настаня-

пълнението на
които я очакват в отряда.чи,

Работи в агитпроп, участвува в 
борбите, атакува с пушна в ръ
ка. Наскоро в Кральевашиия 
отряд пристига и 
ща с тъжната 
Олгиния брат, загинал в атака
та срещу Ратарсната школа в 
Кральево.

която да се, грижи. за. децата;: 
до нато. родителите- ..им»ва на работа женената работна- 

ръна. Също тана все още не работа. Охрабреава,, - преаь.,,. 
задоволява участието «а. -жени
те. в работата на обществено- 
политичесните организации,
отделно в Съюза ма номумис-- за децата-ученици.

Тези и всичнм^друю* пробйе- 
Днес в нашата -община има ми ще бъдат в ценгьраина- де# , 

около 6 хиляди работоспособ- ността на нашата-: Нонферви- - , 
ни жени, повечето от които 
живеят в селата. В -обществе
ния сектор са заети 242 жени.
Този факт красноречиво по
твърждава все още. слабата 
заетост на женената работна

Игмансни марш, успявачутия
да стигне навсякъде, вдъха ну- 

насърчава своите борци. 
С частите, тежко болна >и с

нейният ба- идната година^ищг1еа^.фо|»нч?аь,;. 
детена градина, а. ощ<* преа=, 

а тази содина ще свАОткрие-.щ-е*^

вест, че Бата, раж и

висока температура, се озова
ва под Прозор. Под тази не- 
превземаема усташна крепост, 
иакто твърди вражеската про
паганда. Ритината чета е на по 

село Дуга. Тя на- 
легло и за-

тите.

нос на 
активносттаКРАТЪК, СЪДЪРЖАТЕЛЕН 

ЖИВОТ ция, която засега все още им»,. 
малън брой организации. Има
ме важна задача да омасовим 
нашата, организация и изднп

'мунистите, 
та. Социалистическия съюз и 

обществено-политическизициите при 
пусна болничното 
става в строя. Борбите са

В една атака срещу ус- 
позиции, срязана е от 

огън. Тежко ранена 
колибка.

Рита е др-В Рудо партизанката 
строТ При формирането на 
пролетарска бригада, I 

що желание на бойците, изби- 
я за номисар на 

IV нральевашни

организации.
Взимайки думата Вукл Бвш*- 

вич, председател на Междуоб 
щинената организация на Съю 
за .на бойците в Нишни регион 

че е доволен от дейно

же-
в

по об- стони.
ташните

ръна. Касае се преди всичко 
за женена работна ръка, в се
лата, ноято предимно е /неква
лифицирана и своята ензистен 
ция в селското стопанство. В 
Клона на самоуправитлелната 
общност за .настаняване .на ра
бота в Босилеград чакат за .ра
бота 110 жени. Обаче, повече 
от 60 нямат нвалификации, но- 
ето също създава трудности 
за по-бързото им настаняване 
на работа.

нашата- Конференция^
Всички, проблеми- ще рошава, 

ме организирано и планово, ви 
светлината на Титовите. поръка.: 
Разбира се. очакваме широка 
помощ и ангажиране «а всич- 
ни обществено-политически ор 

преди вомчно ма

първа
бата-

нартечен
я пренасят в селена

се бори със смърт- 
13 юли 1942 го-

рат изтъкна, _
отта, ноято /са развили бои-ците в 
Димитровградона община през 
изтенлата година. Той наза, че 
-и знапред трябва да се про
дължи с практиката: „Нито ед- 

без бойците", защо

чета на 
лшн. Това е признание• - за мла- 

всични герой-
Два дена 
та и накрая надата девойка, за 

ства, за добрината, д|зугар- 
топлината, разбирател- 

безкрайната храб- 
атаките. Тана

дина умира.
Прозор набързо пада. Зае

мат го партизаните. Само доле 
Дуга, остава свежа, то

ку що издилната-молила. Могила 
на герой и безстрашна парти- 

Олга Йовичич

ството, 
ството и 
рост, проявена 
младата кральевашка револто- 
ционерка в 21-та ои година ста 
ва първата жена - политичес- 
ки номисар в частите на ГОго
славената народоосвободител-

на войска.

на анция ганизации,
СК и ССРН. Защо то проблеми
те на нашата организация са 
същевременно и техни лробле-

в село овоя опит и непонолев то със
бимост те могат много да по

хода на Димитров-могнат в 
градена община напред.занна, номисаря 

— Рита ... ми.
В. В.м. АндоновВ. Б.
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СЕСИц НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ОПРЕДЕЛЕНИ ДАНЪЦИТЕ 

ЗА ТАЗИ ГОДИНА
СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА ТРИТЕ СЪВЕТА НА ОС В ДИМИТРОВГРАД сесии делегатите ще 

Закостоящите
анализират реализиране 
на за самозащита и обществе 
на сигурност, зачитане на оо 
ществения договор за настаня 
ване на работна ръка и ДР- 
Също така ще решават пробле 
мито във връзка със онабдя 

със сто

На състоялата се па 27 март 
съвета на Об 

щинсиата скупщина в Босиле 
град, делегатите пиреха Обще 
отвония договор за съгласува 
не данъчната политниа

година, която ще подпи 
общини в СР Сър

Облекчения за селскостопанските 

стонови производители
сесия на трито

през
тази
шат всички 
бия. Наред с това те опреде 
лиха размера на данъчните об 
лагания на трудещите се и

ването на гражданите
широко потербление, ще 

помощии за
оказват непосредствена 
|На местните общности в изпъл 
няването на задачите и прочие.

Делегатите също така прие 
ха програмата за обществено- 
икономическо развитие на но 
муната за тази година, която 
е твърде амбициозна, но е рал 

се набляга

и
Трите съвета ма Общинска- 

та скушцина в Димитровград, 
•на съвместна сесия, приеха 
решения за общинските данъ
ци на гражданите от общи
ната.

Общинският данък върху ли- 
. чния доход ще бъде 1,2 на 

сто. Размерът на същия се 
'увеличава и до 40%, ако се 
касае за пенсионери, намира
щи се в трудово отношение.

Данъкът върху доходи, осъ
ществени от селскостопанска 
дейност -ще бъде от 2 до 12 
на сто за жителите в Бачево, 
Градини, Гоиндол, Димитров
град, Желюша и Лукавица, от 
носно от 1,5 до 10% за жите 
лите в останалите населени 
места на общината. Данък от 
2 на сто (относно 1,5 на сто) 
ще бъде върху кадастрален 
доход от 600 до 2000 динара. 
И все така прогресивно до 
до 10 000 динара, за който ще 
.се"плаща данък от 10, отно
сно 12 на суо.

Предвидени са и значител 
ни .облекчения за данъноплат

От плащане на данък се осво 
бождават онези производите
ли, които се занимавт с живот
новъдство. И то, ано имат пет 
млечни, относно нрави за раз 
плод и най-малко 2 бройни 
млад добитън за разплод. Съ 
що така няма да плащат да- 
нън на съответни доходи оие 
зи производители, които имат 
стадо от 60 овце и 
на 25% от това стадо остават 
за разплод. Такива селскосто
пански
да се обърнат с иск към Об 
щинсната служба по обществе 
ни доходи да бъдат освободе 
ни от плащане на данък, вър
ху доходите осъществени от 
тази дейност.

Това решение делегатите 
приеха с убеждението, че то 
ще има голямо влияние върху 
по-нататъшното развитие на 
животновъдството в общината.

Размерът на данъка в занаят 
чийството също се движи про 
гресивно. Върху основа до 20 
хидяди динара се плаща данък 
от 2 на сто. От 20 до 25 хиля 
ди динара данъкът е 3 на сто, 
до 30 — 4, до 50 — 5 и все

тана прогресивно до доход 
над 160 хиляди динара, 
който се плаща данък от 25 
на сто.

Босилеградснагражданите в 
община.

Данъкът, който замеделсии 
то производители ще заплащат 
на общината средно няма да 
се увеличи в сравнение с ми
налогодишния. Увеличени раз 
мери са приети само при оне 
зи земеделски производители, 
които имат най-гол ям кадастра 
лом доход. За сметка на това 

от редовете 
домакинства, 

много в Босиле-

за

Предвидено о и облагане с 
паушален данък за автомеха 
ници (700 динара в Димитров 
град и 550 в останалите пасе 
лени места в общината), меха 

всяка годи цици (550 динара), радио и 
телевизиони механици (550 ди 
нара) фотографи (550 в Дими 

производители трябва тровград, относно 300 динара 
в останалите места) и т. н.

В нея главнона. всички комуДа се довършат 
нално-битови и стопански ооек 

чието изграждане е в ход. 
Но също така предстои 
строяване и на редица

са от голямо

ти, по-
данъкоплатците 
на старческите 
коквито има 
градска община, могат да пол 

облекчения. Данъ 
чни облекчения ще имат и оие 
зи земеделци, които се сдру 
жават и ползват кредитите сел 
скостопанското производство.

Делегатите на Общинската 
скупщина не дадоха съгласие 

общности

нови
обекти, които 
значение за 
комуната.

внаселението

зват редица &. В.Предвиден е и данък за так 
систи, от 500 динара, както и 
за превозниците с животинска 
тяга, от 200 до 500 динара. БОСИЛЕГРАД

Но 14 март 

заседание 

на ОК на СК

Също са предвидени данъци 
върху доход, осъществен от 
самостоятелно упражняване на 
интелектуални и други извън- 
стопански дейности, от автор 
сни права, от доходи от сгра 
ди и делови помещения и т.

самоуправителните 
на интересите за здравно оси 
гуряване, за образование и 
детска защита да увеличат сво 
ите облагания повече от 14 на
сто, нолкото е определено в 
резолюцията за общото потре 
бление.н.

на ОбщинПо предложение
комитет и на Пердседа- 

на Общинската кон

На проведената сесия деле 
гагите с отделно внимание се 
отнесоха върху програмата за 
работа на Общинската скупщи 
на до нрая на тази година. Тази 
програма съдържа почти всич 
ки най-важни въпроси от обла 
стта на съвкупния обществен 
и икономически живот в кому 
ната. Между другото на пред

ците, занимаващи се със сел 
производство.

Нужно е да изтъкнем, че ос 
вен облекченията за някои ви

ския
телството 
ференция на СК, на 14 март 
в Босилеград ще се състои 
заседание на Общинската кон 
ференция на СК на 
въз основа на интервюто на 
председателя Тито, ще се оп 
ределят най-антуалните задачи 
за работа на партийните оога 
низации в комуната.

На насроченото 
ще се разгледа досегашната 
дейност
мисия за разследване потекло- 

имущество.

скостопанско -
дове селскостопанско произ
водство, са предвидени и об 
лекчения за лица завърнали

БОСИЛЕГРАД
ное^о,Делегатите са избрани се от чужбина и занимаващи 

се със занаятчийство.
А. Д.

общностите на интересите.
Според досегашните резулта 

ти, с които разполага Общин
ската изборна комисия, почти 
всички делегации в тези избо 
ри са гласували стопроцентно.

В Босилеградсна община при 
ключиха изборите за седемте 
общински самоуправителни об 
щности на интересите. За из 
бор на делегати и за членове 

■да самоуправителните нонтро 
ли на . общностите на интере 
сите гласуваха новоизбраните 
37 делегации в местните общ 
ности и 40 делегации в трудо 
вите организации на община-

заседание
ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СКС В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

на Общинската ко-

Самоуправително сдружаване на 

труда и средствата
частнотото на

както и проблемите, явяващи 
се във връзка с това. Според 
утвърдения дневен ред члено 
вете на Конференцията 
обсъдят реализирането на об
ществената самозащита и си 
гурност в комуната, а също та 
ка ще бъдат осведомени и за 
резултатите на неотдавна про 
ведените избори за сенретари 
и членове на секретариатите 
в първичните партийни органи

Обстоен анализ върху про
ведените избори за самоупра 
вителните общности на инте 

изготвят щересите наскоро ще 
изпълнителните органи на Об
щинската конференция 
ССРН и на Съюза на синдика

та. конфе-
Южномо-

Междуобщинсната 
ренция на СКС на 
равската регионална общност 
в Лесковац на заседанието си,

на на труда и средствата в сто- 
панотвото в региона.И едните, и другите, делега 

ции избраха общо 123 делега 
- ти в скупщините и 36 члена в 
.самоуправителните нонтроли на

ти те. На заседанието бе приет 
оперативен план за работа на 
Конференцията и нейните те
ла и органи през настоящата 
година.

проведено на 1 март т. г. обсъ 
ди антуалните идейни и полити 
чески въпроси във връзка със

В. В.

зации.Намалява броят на 

безработните
В. В.Ст.самоуправителното сдружаване

СРЕЩА ПРЕД 8 МАРТ

низации в комуната ще наме 
рят работа най-малко 30 мла 
дежи и девойки със завърше 
,но средно, пол увиеш е и 
ше образование.

По въпроса за перспективно 
то- решаване проблема на без 
■работните Общиноната скупщи
на и обществено-политически 
те организации 
сериозни мерки. За женска не
квалифицирана работна ръка 
проектопрограмата по средно- 
срочното обществено-икономи
ческо развитие се дава пре
димство на отнриването на мал 
ки промишлени обекти, нанви- 
то са: домашното ръкоделие 
и подобни. Със създаване на 
такива обекти, (които сигурно 
ще бъдат финансирани от Ре 
публиканския фонд за разви
тие на недостатъчно развитите 
краища) ще може дългоороч 
но да се решава проблема на 
незаетата женона работна ръка 
в Босилеградсна общ}на.

Броят на безработните в Бо 
силеградска община, регистри 
рани при Клона на самоупра 
вителната общност за настаня 
ване на работа, бележи постоя 
нен упадък. За разлика от пре 
ди няколко години, сега все 
по-успешно се изнамира съотве 
тна работа на • търсещите рабо 
та. От миналата година до днес 

..над 1^0 души се получили ра 
бота на строителните обенти 
от Втората фаза на Власинони 
те водоелектрически централи 
в Лисина в новооткрития дър- 
вообработвателен цех на Гор
ската сенция, в Автотранслор 
тното предприятие и в още ня 
кои други стопански и трудови 
организации.

В момента работа чакат око 
ло 400 души, от ноито 150 не
квалифицирани мъже и 60 не
квалифицирани. жени. Този 
факт говори, че повече от по 
ловината безработни са без 
квалификации.

С приемането на стажанти 
в трудовите

АД СЕ ПОМОГНЕ НА ЖЕНАТА-РАБОТНИЧКА«не

приятен събеседник е Госпа 
ва Шево, работничка >в конфек 
ция „Свобода" в Димитровград, 
е дошла .преди четири години. 
И макар че преди това живяла 
в далечна 'Босна — бързо се 
сприятелила с димитровград- 
чанки. Ценена е в нолентива, 
заради усърдието в работата 
си и другарското ои отношение 
към своите колежки. За себе 
си и за другите също говори 
искрено и откровено.

цата. Но мога да кажа, че и- 
мах много разбирателство и 
помощ от съседките и в колен 
тива...

— Затова предлагам — каза 
Шево — да се помогне някак 
на жените с малки деца. Да се 
обсъди възможността за рабо
та на детската градина и след 
обед, или пък в предприятие 
то да се превземе нещо. Ха
ресва ми начина, по който то
зи въпрос е разрешен в кон
фекция „Първи май" в Пирот.. 
Там във фабричния двор е и 
детската градина. Когато май 
ката е сигурна, че децата са 
добре — тогава получава още 
по-толяма воля за работа. Пък 
и не е все едно на родителя 
как се развиват децата... Тряб 
ват по-големи грижи за тях...

М. А.

предприемат

в

— В Димитровград е трудно 
за майките-работнички — каз 
ва Гоопава Шево. Ако и съпру 
гьт е на работата — тогава ня 
ма кой да пази малките. Дет 
■ската градина работи само пре 
ди обед, а в предприятията се 
работи и в следобедни смени.. 
Аз имах много проблеми, до- 
като да отгледам децата. Съ

пругът ми е на такава работа, 
че по-дълго отсъствува от къщи 
и тогава няма кой да пази де-

В. В.и стопансни орга
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ЗДРАВНИЯТ дом в БОСИЛЕГРАД ПРЕД
СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ

РАЦИОНАЛНО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

СРЕЩА С НЯКОГАШНАТА БРИГАДИРКА

„Незабравими са 

спомените от бригада“
Развитието 

но изпълняване 
Да преодоле е 
брания

на ВНсИчГВзаНдТаИч„НаТа ДеЙН°СТ 
сегашните си 

директор на Здравния Босилеград

Коца Ташнова е родена през 
1924 година в Изатовци, 
вече 38 години живее в Дими 
тровград. Завършила е дома 
кинсно училище. В конфекция 
„Свобода” работи от 1914 годи 
на като работничка. Преди то
ва е работила в „Балкан” и 
предприятието за 
на тютюн, което преди годи
ни работеше в Димитровград.

Онова, което беше тема на 
разговора ни с Ташкова не е 
свързано с днешните дни. Же 
ланието ни беше да чуем от 
нея за онези следвоенни дни, 
от времето 
на страната...

— На бригада бях през 1949 
година, на автомобилния път 
Белград
да работим два месеца (сеп 
тември и октомври). Наложи 
се, за да завършиме още ня
кои работи, да останем още 
9 дни. Все докато 
позволяваше да се работи.

шосето, и ги набивахме. На
края се нанасяше асфалтово 
платно...

но

Спомням си. че бяхме само 
стоятелна 
бригада, с над 50 участници. 
Половината от тях бяхме же- 
1ни. По това време, ногато тряб 
ваше да се 
обекти в нашата страна, няма 
ше работа, в която да не се 
включим и ние, жените.

Здаврният дом в Босилегад 
които се гтиЖ'и за здравето 
на населинието в комуната се 
га работи с 4 лекара обща 
пракрика, с 3 зъболекари 
Ю медицински 
те резултати, постигнати 
миналата година са 
скромни. Причните 
бройни, но

димитровградска
са свързани с обема на 
те реализирани услуги. Ето за 
що сме длъжни до края отго 
ворно и организирано да раз 
виваме здравеопазването на 
терена.

наши

обработка
и с

сестри. Негови
изградят много

през 
твърде 

са много- 
между тях има и 

редица обективни и субектив
ни. Поради незадоволяваща 
организираност на здравните 
служби някои от здравните ус 
слуги са изпълнени с по-малко 
и от 10 на сто. Например, до
ста слаби са резултатите от 
общите

Накрая, през тази година ще 
започне с редовна работа здра 
вна станция в Долно Тлъмино, 
в която постоянно ще работи 
медицинска сестра. Също та 
на ще се осигурят средства 
за довършване на здравните 
амбулатории в Горна и Долна 
Любата и в Горна Лисина. Те 
зи обекти, ногато бъдат преда 
дени на употреба, ще ни съз 
дадат сравнително добри ус
ловия за работа на терена.

Работехме 
винаги оставахме доброволно 
повече. Състезаваха ее брига 
ди помежду си, участниците 
да бъдат ударници... Голям 
ентусиазъм беше тогава сред 
младежта.

по 8 часа, но

обноватана

:

Загреб. Трябваше Освен работа голямо внима 
ние се обръщаше и на нултур 
но-забавния живот. Почти вся
ка вечер се организираха ра
злични състезания между бри 
гадите [бяхме осем 
от различни краища на страна 
та ни), танцови-забавни и про 
чие.

ваксинации, здравео
пазването на жените,

Как през тази година ще се 
организира за работа Здрав
ния дом и на кои въпроси ще 
се обърне най-голямо внима
ние — бе първият въпрос, с 
който се отнесохме до 
Денчо Динчев.

За да можем най-рационал
но да ползваме помещенията, 
с които разполагаме в Дома 
и да организираме необходи
мите служби, ще предприемем 
редица конкретни мерки. Ця
лостното решаване на този 
проблем ще се реализира в 
средносрочния период, ногато 
в Босилеград бъде построена 
нова сграда за потребите на 
Здравния дом. Изграждането 
на този обект е намерило мя- 
ото в програмата за развитие 
на здравеопазването в СР Сър 
бия
ра д-р Денчов Динчев.

бригадивремето

Д-Р- Денчо Динчев Голямо внимание се обръ 
щаше и на идейно-политиче 
ското и марксистко образова
ние. Редовно се провеждаха 
часове, понеже освен работа 
беше твърде важно да се за
познае младежта с всични об 
ществено-политически 
тия в страната ни и в света.

А това бяха бурни години за 
нашата родина. Затова беше 
необходимо младите хора да 
бъдат запознати щателно и с 
инсЬормбюрото, относно 
събитията през този период.

— Най-важната ни задача е 
Здравния дом да организира
ме, така да може трайно и ус 
пешно да изпълнява основните 
си задачи. Касае се преди 
всичко за засилване на профи
лактиката т. е. основното здра 
веопазване. За осъществява
не на целта имаме нужда от 
още кадри. Необходими са ни 
още 4 — 5 лекари обща пран 

__тина, които да работят на те
рена. По също време крайно 
е необходимо в състава на До 
ма да организираме диспансе
ри за жени за деца и антиту 
бернулозен.

Проблемът за лекари-специ 
алисти, които да оказват услу 
ги на пациентите и в нашия 
Здравен дом, ще решаваме 
с помощта на Медицинския 
център в Сурдулица и Общата 
болница във Враня. Тези ве
домства разполагат с достатъч 
но специалисти и е възмож 
но седмично един или два пъ
ти да идват тук, та най-^непо- 
средствено и ефикасно да до 
ближим здравните услуги до 
хората.

Освен кадрови решения, кан 
ви други мерни ще предприе 
мат самоуправителните органи 

Дома, за да изпълняват ус 
планираните задачи?

Не сме доволни със се
гашното финансово положение, 
в което се намира Здравния 
дом. Така ще бъде все дока 
то решително не подобрим 
обема и начество на нашите 
здравни услуги. Например, до
пълнителните средства, които 
получаваме от Регионалната 
самоуправителна общност за 
здравна защита, изключително

съби-

каза накрая в разгово

В. В.

със
БАНСКИ ДОЛ

С една дума, дните пренара 
ни на бригада, остават винаги 
скъп и незабравим спомен.

Да напамним накрая, че Ко
па Ташкова се е върнала от 
бригада като ударнична, а и 
днес е примерна работнична 
в конфекция „Свобода".

Какво става с електрификацията
Мнозина стопани са в напред 
нала възраст и нетрудоспособ

Още миналата година в се
ло Бански дол започна акция 
за довеждане на електрически 
тон. В момента тя се срещна 
с редица трудности. В комите 

електрификация изтък- 
внесените досега по 

всяко семей

Най-напред копаехме земя, 
след това изравнявахме места 
та, където трябваше да мине

ни.
отправили 

възвание до воички свои съселя 
ни, живеещи навред в страна 
та, да дадат помощ за довеж
дане на тока.

Тяхната помощ също ще е от 
голямо значение за изгонване 

банснодолсните

Банскодолци са
А. Д.

та по БЕЛЕЖКАват, че
3 000 динара от

няма да бъдат достатъч- 
Селото е разпръснато и 

мрежата ще 
скъпо. Друг прболем

ство Да се борим 

за истината
ни. на мрака от 

къщи.
поставянето на 
струва

недостигът на работна сила. А- Р-е

Подобрение на самозщитато
в

На конференция на Съюза 
на бойците в Димитровград 
преди нянолно дни Димитър 
Петров със сълзи на очи раз 
каза своята „история" с едно 
удостоверение. Иснал да му 
со издаде удостоверение за 
броя на членовете на семей 
ството и жилището, ноето при 
тежава. Макар че в йена си 
внесъл точни сведения 
жещият, внесъл в него фанти, 
които не отговарят на действи 
телното положение.

Опитал се Петров да вразу 
ми служещия, че така не мо 
же -— но той твърдо останал 
при своето становище и не 
иснал да внесе поправна в удо 
стоверението.

На гражданина не останало 
нищо друго освен да обжалва 
въпросното решение.

По-висшестоящите 
взели в предвид достоверно
стта на неговите показания — 
и той получил своето право.

Защо изнасяме този при
мер?

Гражданинът Димитър 
тров наза, че въпросният слу 
жещ вероятно се е отнесъл 
нъм него тана, защото може 
би се е засегнал зарад няноя 
критина, която той по-рано му 
е направил, или пън ето тана, 
йена да си наложи волята...

сло са набелязани и мерките, 
които ще трябва да се внесат 

плановете на работа на ме
стните общнооти за подготов 
ката на същите за борба про- 

видове действие 
ма външни и вътрешни враго 

Координационният комитет 
ще съдействува и с училища 

са въвел!И предмет

Пе-комитетпешно Кординационният
Общинската конференция 

на Социалистическия 
Димитровград проведе 
февруари заседание, на ноето 
прие план за работа до края 
на .настоящата година.

Главно място в плана заема 
подготовката на населението 
за още по-масовото му вилно 
чване във всенародната отбра 
на и самозащитата. В това

прислабости— Имаме редица 
и нередности в нормативната 
дейност. Много въпроси все 
още самоуправително и правно 
не са регулирани в нашите 
нормативни актове. Оттук се 
явяват и известни последици, 
наквито са: нерационално пол
зване на всички работни ме- 

слаба трудова дисциплина, 
от работа

всъюз в 
на 27

тив всички

ве.

— Може би и затова мнози 
на ногато нритинуват — нанто 
каза и Петров — се боят за 
да си нямат неприятности...

та, които 
по първа помощ и самозащи- слу
та. М. А.ста чи-масово отсъстване 

и др-
I

Поставя се въпрос: защо 
ние, останалите граждани, мъл 
чим, ногато виждаме, че чо- 
вен говори и защищава исти
ната? Защо не взимаме дей 
но отношение? Ако имахме та 
нова отношение — Петров ня 
маше да бъде разнарван...

^ ?
Вече е ясно, че нанто в 

Съюза на комунистите, тана и

ОБЩИНА СЕ ПРОВЕЖДАДИМИТРОВГРАДСКАще формираме 
колегия, която редов 

най- 
и проблеми

ВСъщо така 
ленарсиа Събиране на кръв на 5 и 6 априлследи и изучавано ще
виталните въпроси

Здравния дом и ще дава
самоулравител 

най-спо-

Сназните, които подготвят 
запаоните офицери в община
та са изнесени вече във вси 
чии села. В местната общност 
в Димитровград сказните бяха 
изнесени на 1, 2 и 3 март.

След сназните се проженти 
рат филми от областта на все
народната отбрана и граждан 
ската защита.

в Общинският щаб за граждан 
в Димитровград, 
местните общко 

организира

предложения на
органи да 'взимат 

лучливи решения.

ска защитаните органис помощта на
в другите обществено-полити- 
чесни организации не трябва 
да има място за „мълчаливци 
те".

в общината,стисегашните финан 
на Здрав

ната самозащита.

Каиви са
възможностисови 

ния дом, за да 
шава 
ми?

може да ре- 
пробле- М. А.

многобройиите
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НОМЕНТАРСРЕЩИ

НЕОПРАВДАНО
ЗАКЪСНЕНИЕ

РАВНОПРАВНО С МЪЖЕТЕ
__ Член на Съюза па иому-

съм от 1969Петрич Сотирова о родена 
преди 26 години в Бачово, в 
многочленно, бедно семейство. 
След като завършила основно
то си образование, нямайки 
възможност за по-нататъшното 
си школуване, започнала да 
търси работа...

— В къщи, освен майка ми 
и баща ми, бяхме още двама 
братя и три сестри. Имот по
чти нямахме и единственият 
изход за мене беше да отида 
на работа. Настаних се на ра
бота през 1967 година в заво
дите на „Тигър". Бях .на седем
надесет години ...

Сотирова не помни детсни 
игри и за тях не иска да при
казва. Не е имала възможност 
да наблюдава живота от без
грижната му страна, но затова 
и не тъжи ...

— Нямам никакви трудности 
на работното си място. От пър
вия ден досега работя едно и 
също. Произвеждам ботуши. 
През тези 9 години бях почти 
на всички операции, така че 
производството на ботушите 
ми е напълно познато.

Но въпреки това, Сотирова 
е още неквалифицирана работ
ничка.

— Моето желание е да ста 
на квалифицирана и то в най- 
къс срок. Предполагам, а така 
се говори, че ще бъде органи
зиран курс, на който ще мо
жем да допълним знанията

си. Обезателно ще го завър
ша. Смятам, че това е нужно, 
макар че съм доволна 
работното място и от личния

годи па.пистите
Винаги взимах участие 
всички трудови акции, провеж
дани в нашата организация или 
в общината. Бях член в много 
самоуправителни органи, 
момента съм член на работни
ческата скупщина в заводите 
„Тигър”, член на секретариата 
на първичната организация на 
Съюза на комунистите,

Председателството на Нон- 
ССМ и т.н.

въви от положението? ОгА какво е 
13 организации на сдружения 
труд в общината —• от област
та на стопанството само о са 
изработили основни 
на средносрочните 
то: „Таламбас", „Балкан , 
муналац“, „Елеитродистрибу- 
ция” и кооперацията в Любе- 

Частни I

известно, че ра
бота. А

Отдавна е
бота без план не е ра 
особено днес, когато науката 
и техниката вървят със 
метяваща бързина, когато 
трудно да се върви в крак с 
нововъведенията. Затова и пла 
нирането, преди всичко дълго
срочното планиране, е необхо-

В заше- контурие планове и
Ко-

член
проекции на 

хими- 
„Луж-

на раджа.
плановете са направили: 
ческата промишленост 
ница”, „Текстилколор”, „Църни 
върх“ и земеделската коопера 

„Ерма" в село Звонци. А 
във

димо.ферепцията на 
Факт е, че в това отношение 
правата на нас жените в на
шата трудова организация са 
■напълно еднакви с тези на мъ-

цялоВ Нишки регион като 
планирането до 1980 година не 

според предвиденитевърви
срокове. Някои организации на 
сдружения труд, тези които 

кадри, са дали начерта

ния
земеделската кооперация 
В. Бонинци, Ветеринарната ста- 

Горското стопанство

жете.

Освен това Сотирова о твър
де активна и на още едно по
ле. Една ют най-изтъкиатите 
в акцията „Най-добрият млад 
работник 
Завършила е първия цикъл и 
младежката политическа школа 
на вестник „Борба", а в момен
та посещава и Школата на са- 
моуправителите „Милентие По- 
пович”...

— Моето мнение е, че един 
млад работник не може да бъ
де в течение на събитията, 
нито правилно да разсъждава, 
ако постоянно не работи за из
дигане на идейно-политичес
кото си образование. По тоя 
начин той ще се включи в 
ежедневния политически жи
вот, и ще може да мисли и 
работи като самоуправител. 
Нашето общество отделя зна
чителни средства за марксист
кото образование на нас мла
дите. Ние трябва да исползва- 
ме това.

имат
пия на своите дългосрочни пер 

по-малките, особе 
изостаналите обнди-

нция и
(дървопреработвателния цех в 
Звонци) още нямат никакви проопонтиви, но 

но тези в 
ни в региона — изостават. грами.самоуправител .

И покрай липсата на кадри, 
което е голямо затруднение от 
обективно естество, все

безотговорното отно-

Средносрочното планиране 
бе и предмет на 

заседание на
неотдавна 
обсъждане на 
Общинския комитет на Съюза 
на комунистите в Бабушница. 
Цел на заседанието бе да се 
направи преглед на извърше
ното и да се набележат зада
чи и срокове — за извършва
ме на незавършеното. Както из 
тъкна в уводното си изложение 
секретарят на ОК на 
Бабушница Миодраг Панчич, 
с планирането се цели да се 
начертаят не само планове за 
повишение на физическия обем 
на производството, но и всич-

пак,
лично и
шение към този твърде важен

Петрия Сотирова

си доход. Получавам средно 
над две хиляди динара. За 
един неквалифициран работник 
това е достатъчно ...

Сотирова винаги е била при 
мерна работничка. Но тя е из
вестна и с обществената си 
дейност.

въпрос.
В плановете на организаци

ите на сдружения труд има 
много неясни неща във връзка 
с взаимната свързаност на ос
новните организации в община 
та, както и в региона. Освен 
това — в немалко случаи в 
изготвянето на проекциите на 
плановете е слабо участието 
на трудещите се. Плановете 
най-често са плод на тесен 
кръг ръководни хора.

А може ли трудещите се да 
не са заинтересовани за свое
то развитие, за своето утре?

СКС в

ко друго, свързано с развитие
то им: кадрите, настаняването 
на работа, повишението на жи
зненото равнище, строежа на 
нови жилища...

Остарели и малините 

и мапиноберачите М. АндоновА. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Малинопроизводството, кое алистите. Все по-нашироко се 
то вече е станало главен по- употребяват разни препарати 
минък на населението от По- за борба срещу вредителите 
ганово, Драговита и частично по малината. Мнозина обаче 
и в Барйе и Бански дол се не са схванали едно: при зим-

с редица трудности. ното изрязване на малините
трябва да се изгарят старите 
пръти. А именно те са главен 

пласмент източник на множество боле
сти по малината: дидимелата, 
малиновия бушач и др.

До средата на март ще на 
правим обиколка на селата и 
ще изнесем сказки за отглеж 
дането на малините и сключва 
не на договори пролетни кул 
тури.

— Готови сме винаги да се 
отзовем и да помогнем на ма 
л иноп роиз водителите 
Пейчева
много. А има много неща, свър 
зани с пръскането срещу пле 

Друг проблем, с който се вели, окопаването и др., кои
среща този произведетвен от то малинопроизводитеилте още
расъл е, че са остарели и ма- не са овладели добре, а кои
лините, а и малинопроизводи то са им необходими в произ
телите. На село младите хора водството. Затова бих помоли-
са малко, а малините търсят ла чрез местните общности да
голяма работа. Но при сегаш се подействува за по-масово
ните условия в района на По присъствие на събранията. Дру
ганово и Дарговита се произ го нещо: в нянои села все

към 200 000 още се носят слухове, че коо
перацията крие цените. Това 
не е вярно. Всеки, който иска 

— През последните две го да види калкулациите, може
вършим подмладява да направи това, нека дойде в

кооперацията...
Би било добре ако тези при 

казки престанат, защото те 
могат да навредят на престиж 
на малинопроизводителите от 
Поганово, Драговита и др. ной 
то те спечелиха като добри

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
животновъдствотосреща

На първо място — лошите пъ 
тища са пречка за осигурява 
нето на по-сигурен 
на малината. Пътят Димитров 

Поганово е в окаяно

Върху развитието на живот 
новъдството 
отрасъл на селското 
ство в Босилеградска община 
— ще се предприемат редица 
мерки в рамките на реализира 
нето на средносрочната обще 
ствено-икономичесна развойна 
програма на комуната.

Една от първите грижи ще 
бъде чрез редица стимулативни 
мерки да се спрени намалява
нето на животновъдния фонд. 
Най-сериозна криза сега съще
ствува при овцевъдството. Пре 
ди 15 години в Босилеградска 
община са отглеждани 72 хиля 
ди овце. А през миналата годи 
на броят на овците възлизаше 
на 46 хиляди. Лодобро е положе 
нието и със свиневъдството. 
Охрабрява обаче, че броят на 
говедата бележи ръст. Напри
мер през миналата година час 
тните животновъди в комуна 
та отглеждаха 11 600 говеда, а 
преди 15 години 9 800.

Изненадва, че до скоро зитме 
делените кооперации в комуна 
та не са имали собствено про 
изводство на добитък, нито са 
пак предприемали по-сериозни 
мерки да се стимулира разви 
тието на частното животновъд 
ство. Своята роля в тази об 
ласт са изчерпвали само е из 
купуване на добитък.

Сега обаче, според програ 
мата за развитие на животно
въдството, която е приета от 
Общинската скупщина, ще се 
извършат коренни промени в 
този отрасъл. Новосъздадената 
основна организация за 
оностопанока дейност 
ринарната станция ,в Босиле
град ще имат превъзходна за
дача с редица организирани ме

роприятия да съдействуват раз 
витието на този особено важен 
отрасъл.

За подобряването на расо
вия състав на добитъка прие 
тата програма вече се реали 
зира. Неотдавна бяха формира 
ни още два разплодни пункта, 
а върши се подготовна за фор 
миране на още два за изкустве 
но осеменяване на добитъка. 
Също тана през тази зима запо 
чна да се реализира акцията за 
угояване на добитък чрез ко
опериране. Над 60 частни живо 
тновъди в момента ползват 
средства от Регионалния фонд 
за развитие на животновъдство 
за угояване на рогат добитък. 
В договореният срок те са длъ

жни на новосъздадената сел 
скостопансна организация да 
продадат своя добитък.

Това са начални акции, кои 
то откриват добрите развойни 
перспективи на животновъд 
ството в Босилеградска общи 
на. Разбира се, през тази и в 
настоящите години ще се вло 
жат много грижи и средства 
за масово угояване на добитъ 
ка, увеличаване на фуражната 
база, мелиорация на пасищата 
и др.

За пълен успех на всички ак 
ции най-голяма отговорност ще 
има общественият сектор в 
комуната — казва се в програ 
мата за развитие на животно
въдството.

най-важният
стопан-

град
съотояние и почти е негоден
за ползване, а този по доли 
ната на р. Ерма не е годен за 
движение на тежки товарни 
взила. Засега тарнспортът на 
малината все пак става по пъ
тя от Поганово през 
дол и Планиница, но изобщо 
не е изключено купувачите на 
малината да подвигнят този 
въпрос.

Бански

казва
но не ни канят

В. В.

Драговитски акциивеждат годишно 
кг малина.

По инициатива на обществе
но-политическите 
и меотната общност в Драго 
вита започна строежа на мост. 
В ход е и подготовката за 
изграждането на пътя от Дра 
говита до Поганово.

да могат учениците да 
пътуват до Поганово и Прънски 
Одоровци.

Драговита е

организации
дини
не на малинаците — изтъква 
агр. Снежана Пейчева, завеж 
дащ малинопроизводство към 
коопеарция „Сточар" в Дими 

На мястото на ста-

също позната 
по-голямо производство на 
лини и съществува интерес за 
откриване на

ма-

изкупвателен 
пункт за тази стока. Съществу 
ва интерес и за откриване на 
млекопреработвателен пункт 
селото, понеже се събират го 
леми количества мляко, 
мещения за тази 
има.

тровград.
рите малини производителите 
засаждат нови, по-доходни ма

предимно "малинпромис” и примерни производители.
— Бех препоръчала — из

тъкна Пейчева —малинопроиз-

Жителите на това село са 
имали предвид преди всичко 
бъдещата рационализация на 
училищната мрежа в община 
та и нуждите за по-нататъшно
то школуване на децата от Дра 
гавита. Понеже според проекто 
плана по рационализация 
училищната мрежа е

в
лини,
и „градина", която още 
фаза на изследване (произве
дена е в гр. Чачак).

е във а по- 
цел вечеводителите да се ориентират 

към новите сортове „малинпро 
мис" и „градина", които са по
доходни. Посадъчен материал 
обезпечава кооперация „Сто
чар" безплатно.

За провеждане в дело на 
тези акции средства ще се 
наберат чрез местно самообла 
гане и парична помощ от пре 
селниците.

насел- 
и Вете

— Искам да подчертая — ка
за Пейчева — че сега все по-го 

брой малинопроизводите- 
слушат съветите на специ

предви
дено закриването на училища 
то в Драговита. Изграждането 
на пътя е необходимо, за

лям
М. Андоновли

А. Д.
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Марина Рангелова Стания Стоева Душанна Илич Гордана Генова Летна Ненкова

В ПОСЕЩЕНИЕ НА КОНФЕКЦИЯ „НИШ" ЦЕХ СУРДУЛИЦА

Преди осем месеци в Сурду- 
лица започна с работа цех .на 
конфекция' „Ниш". В старата, 
сега модернизирана сграда, 

и машините
ТУК БЕ РАБОТИ И УЧИ отдавна бе избрана за предсе

дател на младежката организа 
ция, която засега има 60 де
войки — активни членове.

— Скоро се организирахме, 
но девойките проявяват инте
рес за работа. Почти всички 
девойки са и членове на фе- 
риалния съюз. За Осми март 
тая година ще организираме и 
първата екскурзия. Всички де
войки обичат да пътуват.

Подобни разговори водихме 
и с Милкица Димитриевич, Лет 
ка Ненкова, Дивна Милошевич, 
Славица Михайлова, Снежана 
Додич и другите. Те са от Сур- 
дулица, Клисура, Божица, Ма- 
сурица, Лесковац и околност
та. Всички имат средно 24 го
дини и свои планове в живота. 
В новото предприятие, където 
работят от преди осем месе
ци, показват успешна работа, 
а много от тях дават изпити 
по машинопис, история, фило
логия, математика. Гордана Ге 
нова от Босилеград, която ра
боти в администрацията след
ва Виеше икономическо учили
ще. Да завършим нашето по
сещение с думите й:

— Трудно е да намерите 
предприятие, нъдето толкова 
много се работи и учи. Тук 
почти всяка работничка задоч
но учи.

всичко е ново 
и работничките.

Конфекция „Ниш", ръково
дейки се от становището да 
се помогне на неразвитите 
краища, реши в Сурдулица да 
открие свой цех. По това вре
ме на Бюрото за 1настаняване 
на работници имаше много мла 
ди девойки. След провеждане 
на курс за преквалификация и 
пробно производство от два 
месеца колективът от 120 же
ни и девойки започна успешно 
да работи. Както ни каза ЛЮ- 
БИСАВ ГЬОШИЧ, ръководител 
на цеха, работничките показа
ха успех в работата. Не само, 
че тяхната продукция беше до 
бре приета на домашния пазар, 
но миналия месец от продук
цията на цеха от Сурдулица 
бяха изпратени първите рокли 
за СССР.

— Ние още не сме минали 
каза
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КОНФЕРЕНЦИЯ „НИШ" В СУРДУЛИЦА * ЗА ОСЕМ МЕСЕЦИ ПЛАНА ИЗПЪЛНЕН 
В ЧУЖБИНА

ЦЕХА НА 
* ИЗНОС

но от постигнатото майстор
ство на работничките в Сур
дулица.

До стъпване на работа в 
конфекцията тези работнички 
бяха без работа. Повече от тях 
имат основно и средно учили
ще, а голямо число задочно 
следват на различни факулте
ти в страната. Има машинопи
ски, със средно икономическо 
училище, стопански техници и 
други професии.

бота в конфекцията. Както ни 
казаха, тя отлично овладяла за 
наята.

— Нямам никакви проблеми 
в работата. Но не мисля така 
да остана постоянно на рабо
та. Търся работа в моята про
фесия. За две години съм по
дала оноло 400 молби. Обадих 
се на конкурси в Баня лука, 
Враня, Ниш, Белград и други 
градове, но не бях приета.

Като ученичка Стания беше 
сътрудник на „Другарче", „Бра 
готво" и „Мое*”. Печатаха й 
много стихотворения.

— Да, сега пиша на сърбо
хърватски. Имам желание пак 
да сътруднича в „Братство". — 
каза Стания.

прекъсне редовното следване.
Марика е имала голямо же

лание да завърши 'история м 
затова дълго време работила в 
Студент-сервис и следвала. 
След това потърсила работа в 
Сурдулица чрез Бюрото за на 
станяване на работници. Сега 
е в конфекцията.

— Не се срамувам от рабо
тата. На курса за преквалифи
кация показах добри резултати 
и сега свикнах с работата. 
След работа в конфекцията 
уча история. Моето желание е 
все пак да завърша история и 
да работя за онова, което се 
определих след гимназията — 
историята.

МАРИКА РАНГЕЛОВА: МОЕТО 
ЖЕЛАНИЕ Е ДА ЗАВЪРША 
ИСТОРИЯ

Марика Рангелова от Клису
ра завърши гимназия в Боси
леград през 1968 година. За
почна да следва история в Бел 
град. Тъй нато и нейния брат 
бил студент трудно било на 
родителите да издържат два 
студента в Белград. Дълго вре
ме живеели от една стипен
дия, която получавал брат й,а 
след това била принудена да

към специализация 
инструкторът Радисав РИСТИЧ 
— но по-всичко изглежда, че 
в цеха в Сурдулица ще се пре 
мине към изработка само на 
дамски гардероб. Тъй като тук 
работят преквалифицирани ра
ботнички, които за

ТЕХНИК,СТАНИЯ СТОЕВА 
ЗАНИМАВА СЕ С ПОЕЗИЯ, 
ОТЛИЧНА ШИВАШКА

ДУШАНКА ИЛИЧ — ЕДИН
СТВЕНАТА ТЕКСТИЛНА

Цехът на нонфенцията в Сур
дулица бе като „добро дошел” 
за Душанна Илич. Тя завърши 
текстилно училище. Сега рабо- 

своята професия. Не-

Стания Стоева от Божица е 
завършила техничесно учили
ще. Две години чакала за ра
бота. Тъй като не намерила в 
професията си, минала на ра-

пръв път
се занимават с тая работа ну- 

още по-усилена работа Б. Николовжно е
с тях. Ние сме доволни напъл-

ти в

11111Ш1НШ1Ш1ШШШ1111Ш1Ш11111Ш1ПМ1ШШШШ1ИЗ ЖИВОТА НА НАШИТЕ НАРОДНОСТИ Ш1Н1Ш

раинци, чехи, българи, поляци, 
словаци, гърци, роми, евреи, 
италианци, турци, египтяни.

Преди известно време е по
чинал последният тукашен ви
етнамец. Погребали го на сел
ските гробища. По-старите жи
тели на Цървенка си спомнят 
за монголеца Бембе, работник 
в захарната фабрика. След пен 
сионирането си Бембе се отсе- 
лил някъде ...

Тук съвместният живот на- 
рал хората да живеят като 
близки, нато братя, приятели и 
роднини. Алжирецът Рамо взел 
за презиме фамилното име на 
жена ои и сега е Рамо Кра- 
снич.

Толнова много нации в едно 
село. И няма свади и недора
зумения. Тук никой не поставя 
ной от коя нация е. Това ве
че се забравя, нато нещо вто
ростепенно, съвсем неважно. 
Важен е животът, човешкото 
достойното и бъдещето.

Михаил Цицмил е евреин, а 
жена му Паскалина гъркиня. 
Цицмил е пенсионер. Живял и 
работил нато нелнер в Черна 
гора и Македония. Отдавна се 
е доселил в Цървенна. Имат 
две дъщери — нрасавици и 
трима синове, оженени. Една*

та им снаха е хърватна от 
Сплит, втората сръбкиня от 
Крагуевац и третата унгарка 
от околността на Сомбор. Тана 
семейството на Михаил Циц
мил се смесило с други народ
ности и вери. И всично изпад
нало отлично.

Цървенка—село на 

братството и единството
ЦЪРВЕНКА е голямо село в 

Бачиа равнина с 
автономна

впространната 
Социалистическа 
област Войводина. Широки ас- 

шосета свързват Цър- 
„ близки и далечни гра

дове — Сомбор, Нови Сад, Су- 
ботица и дру™. Наоколо без
крайно плодородно поле,а все 
лото високо развита промишле
ност: захарна фабрика, Фабри- 
ка за тухли, спирт, ликьори и 
пр На пръв поглед нищо не
обикновено. Едно типичнонаои

фалтови 
венка с

Паскалина се чувствуа като 
родена югославянка, манар че 
е от околността на Атина. Се
мейството на Цицмил е замо
жно и доволно от живота. За
нимава се със земеделие и 
животновъдство.

Малките „Обидинеии нации” във Ввои-
и в обич жи-водина. В Цървенка сговор*ю

към 22 народа от всичкивеят числящи се
земното кълбо.краища

селоводинено 
център.

Но селото Цървенка има ед
на своя особеност с която се 
гордеят жителите му — в нея 
в Рмир и сговор живеят пове 
Ч0 от 20 народности. Цървен- 
чани с гордост изтъкват, че се 
лото им представлява „малка 
Европа", че това е „наи-оим- 
патичното село в Югославия .

Цървенна 
от 26

За нас е нуриоз, но за жи
телите на Цървенна съвсем е 
нормално, че тун живее и еги- 
петеното семейство Хорн, из
вестно с наклонността си нъм 
музината.

И тана всяко семейство — 
история. Дълга или кратка, но 
във всени случай много инте
ресна. Животът ги събрал и 
сближил тук в голямото бачко 
село Цървенка. Миниатюрни 
„Обединени нации”, но сговор
им и сплотени, нато едно се
мейство.

В Цървенка всеки се чув
ствува нато между свои.

вДо неотдавна 
живеели жители точно

Този брой малко е на 
официално тун жи- 

22 нации и 'народ- 
словен

ци а ци и 
малял: сега
веят хора от
ности: сърби, хървати, 
ци, македонци, черногорци 
солмани. Но нейни постоянни 
жители са и хора от м 
други народи от 
„руги континенти: унгарци, 
русини, германци, албанци, ук

мю-

Европа и от народност на тържествата (Вл. М.)от словашката
в Димитровградфолклорна група
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МАЛКА Аз отворих бащините порти,
Шарко ме залая, заръмжа ...
Майка ми се втурна срещу мсп:
Син й идва — туй не е лъжа!

Стискам с горест ръката иа мама 
и прегръщам татковият ръст.
Аз го зная, че е туй измама, 
към дома пътувам околовръст...

Аз разбирам, че е туй измама: 
утре пак за Белград ще замина.
Цяла нощ не ще да дремнат двама, 
„Докога така ще бъде, сине?”

Ний се виждаме ведиаж през годината! 
Но не тъжи, моя майко мила.
Твой съм син и син съм иа родината, 
бъди горда, че си ме родила!

ИСТОРИК

Милорал ГЕРОВ

Десанка Максимович

МАЙЧИНО ОБВИНЕНИЕ Славка Иванова

БЕЗ ТЕБЕКОГАТО минат ужастие на войната 
и пак настанат 
в домът спокойни, топли дни, 
не бива да ви позволят да ги галите 
златистите косици на децата. ДО ДНЕС аз чакам 

с вяра и надежда 
друг ден в мене се роди 
да дойде в бляскави одежди 
животът светъл, нов, щастлив.

И нямате вий право да се вслушвате 
в потока свеж от детски гласове, 
онез, които бяха някога деца 
невинни, руси, И времето аз докоснах, 

напред с поглед устремен 
изпращах горестните нощи, 
посрещах идващия ден.

умираха в кланиците людски 
по ваша необмислена вина, 
препълнена с ужас.

Мечтаех често — да не е такъв, 
какъвто бил е вчера, 
но идваше и си отиваше 
дори по-лош от преди.
Без радост срещах пак нощта, 
изпратила деня безлик и празен 
и ето същата тъга — 
все така пуста и омразна.
Аз вярвах, исках, чаках, страдах, 
но времето не ме дари, 
не даде то да го докосне 
вълната на моите мечти.

И трябва да ви забранят с нежна песен 
да люляте невръстния си син; 
тук нечии синове завинаги заспаха, 
сред странния гърмеж топовен 
заради вас.

Вий трябва много дни да слушате 
как плачат тук осиротелите деца, 
о, вий, които вместо хубави играчки 
изпратихте в царството детинско 
автомобили огнени 
и самолети бесни.

Когато минат ужасите на войната, 
на вас би трябвало да се отнеме 
живителната радост на живота 
и всеки тих, затоплен кът, 
на вас, без бог и без душа, които 
отнехте от ръцете на децата най-сурово 
кърчага на живота.

Снежана Виданович

Учителка НА ВСИЧКИ ДРУГАРКИ — СЪТРУДНИЦИ И ЧИТАТЕЛИ НА „БРАТСТВО”

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ЛЕН НА ЖЕНИТЕ
УЧИТЕЛКО, запомних твоя поглед — 
той моят път ще осветлява; 
на детството бъбривото поточе 
водите

Когато моят кораб на живота 
в далечни краища отплава, 
застанал на палубата пораснал 
привети аз ще ти отправя 
подаръкът ми най-богат.

млечно-бели ще стоплява.

на" жените "в^ наш°е?оЕ социалистическо" саБМ°оР5правителАнФоИРМАЦИЯ 
ство. ОБЩЕ-

РЕДАКЦИЯТА НА „БРАТСТВО" — НИШ
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РЕПОРТАЖ

сниловски
ХОРИЗОНТИч смиловчани преди елентрифи 

нация на селото. Сега тук вла 
дее труд и оилен ентусиазъм 
Отнак селото получи елентри 
чество селяните сякаш се пре 
образиха. За няколко години 
селото се измени.

Може ли 
овцевъдство?
Години наред специалистите 

от Димитровградска община 
разискват по този въпрос. Пра 
веха се проектосметни доку
ментации. Но найкгочен отго
вор дадоха смиловските овча-

УДНИ емоции и раз
мишления се раждат у човек, 
когато пътува по асфалтирано
то шосе от Козарица към Сми 
ловци. Видлич заснежен сякаш 
опира небосвода. В полите му 
първото, което на човек се на 
трапва е черквата, след това 
трафопоста, новите постройки 
(кръмата и амбулаторията), а 
след това останалите къщи, 
които правят Смиловци, едно 
от най-големите селища в Ди
митровградска община.

Някога да се стигне от Ди
митровград до Смиловци тряб
ваше няколко часа ход, някол
ко почивки, един комат хляб... 
Смиловци се считаше далечно 
село на Димитровград. Днес 
то е продължение на Дими
тровградската чаршия и в него

да се живее от

ри.
— Може да се живее, но 

отговори ни Мила 
принад

лежащ към ония овчари които 
имат повече 
Тръгнахме с него да посетим 
дома му и стадото. И когато

как ...
Алексов „Талианеца”, Смиловци пример за подражение

селяните ще могат да на
бират от своите домове близ
ките си в Белград, Ниш, Сара
ево и други места.

от сто овце. търси вече начин да събере 
всички ученици в Смиловци. Се 
га вече няма ученици-пешеход
ци. Автобусите на „Ниш-енс- 
прес” докарват учениците 
училището и след часовете ги 

селата. Засега

гававъдството. Същият ден Мила 
бе подписал договор да преда
де на кооперацията 6000 литра 
мляко. А освен това той тряб
ва да обработи 70 дка ниви и 
ливади, и то с жената и двете 
си деца, които при 
добри ученици.

— Само труд, денонощен 
труд. Някога * седехме в стара
та кръчма и 
времето. 1
имам ... — казва Мила.

Подобно е 
при останалите

повече от сто овце

към непо- 
Изме

Смиловци върви 
знати досега хоризонти.

се из основи бита, култура 
на хората, 

село от съв- 
тип

в

закарват по 
още не е решен въпросът за 
превоз на учениците от Одо- 
ровци и Гуленовци, но в скоро 
време и тоя въпрос ще се ре
ши. Директорът на училището 
Никола Панайотов, нойто е и 
секретар на партийната орга
низация казва, че числото на 
учениците през последните го
дини се стабилизирало и това 
показва, че миграцията е ве- 

В училището ра- 
I способни 

някои вече с 25

нитова са и
та и съзнанието 
Смиловци стана 
ременен социалистически 
и пример за подражание.

Б. Нинолов
1 си прахосвахме 
Сега работим и

положението и 
овчари, които

имат
Георги Христов. Гоша Алексов, 
Цветан Давитнов и др.

В съседството посетихме Ве- 
Бранков. Той още няма 

сто глави овце, но тая година 
ще догони своите съседи. Той 
ни показа модерен обор. От
долу овцете, а над тях хра- 

Всичко чисто и удобно. 
-I отглеждат и по- 
Манол Бранков не 

къщи, но негова- 
Евдокия, която на- 

със своя мъж, 
много добре се раз 

и с лю-

че спряла, 
ботят все стари илин преподаватели, 
години трудов стаж, като Пе
тър Петров и Тодор Петров. 
От 14 преподаватели, 
пътуват за Димитровград, къ-
дето имат свои къщи. . Това 
нищо не им пречи да бъдат в 
„хода" на всички училищни 
проблеми, защото сега Смилов 

само 15 минути далеч от

седем

ната.
Може да се 
вече овце. 
заварихме в 
та съпруга 
равно работи 
също така I 
бира в овцевъдството 
бов отглежда овцете и агнета-

Мила Алексов „Талианеца" със своето стадо

влезнахме в неговия двор имах 
ме убеждение, че не се неми- 
раме в едно село от Забърдие- 
то а в едно моравско село. 
Вместо стадото, погледа ни се 

нъдето бяха

най-показателно личат огромни 
тр крачки, с които нашето се
ло върви през последните го 
дини. Сега нерядко някои ску
чаещи младежи в Димитров
град внезапно взимат Р|ше 
ние сядат във ,,Фичо и за 15 
минути са в смиловската кръч 
ма къде?0 вежливият серви
тьор Кирил Давитнов им под
нася пресни колбаси и студе 
на бира.

ци е 
града.

Всяка нъща има електричес-
навеса,

земеделските маши 
А Мила има трактор,

електрична мелница, ко 
Иато казват, нищо с ръ- 

докато брашното 
А воич-

принова
поставени

ни уреди
Тъй като приходите на сми

ловчани постоянно се увелича
ват и жизненото равнище ра
сте. Сега всяка къща в селото 
има електрически уреди. Со
тир Панайотов от пощата ни 
каза, че в Забърдието има и 
43 телевизора и 116 радиоапа
рати. Смиловци има 12 броя 

телефони от двадесет, 
- има централата на по- 
А до края на годината

та.жът-ни. И кооперацията ще увелича
ва овцете

варка, 
сачка.
ка не пипа, 
не стигне за месене.

постигнал не от земе 
овце-

Този ден хората от коопера- 
по се- 

Иван
бяха се пръснали 

самоция
лата. Заварихме 
Аиев до когото трудно може- 
ше да се дойде. Хората под
писваха договори 33 "р°Аа* 
ба на мляко на кооперацията. 
Другарят Ацев, отгтвнрнин по 
полевъдство добре запознат с 
работата на кооперацията ни 
осведоми за предстоящите ро
боти и бъдещото развитие на 
кооперацията. От каз^ото ли- 
чи че сега кооперацията с 
по-смели крачки ще върви на- 
поед Все още неразвито съ
трудиичество с индивидуални
те производители, но то поето 
„штсе подобрява. Сега коопе
рацията има 700 овце, а с до
изграждането на °^еФер^о

Липинско поле ще има 5001)

ко товавече няма ску-В Смиловци самоделието, акоято бе хваналака и апатия
частни 
нолното 
щата.
селото ще получи автомат и то Велин Бранков

ПЪТЯ ПОГАНОВО-ПОГАНОВСКИ МАНАСТИРСТРОЕЖ НА

ОТНОВО С „ГРАДНЯ“...
през канарите много по-сето 

евтино.
Но какво стана? Митрович 

отнъм манастира, 
: но стори? Без доста- 

механизация, без проент

пога-Преди нянолко години
започнаха да строят 

селото до манастира в 
3 нилометра. Отна- 

тръгна добре. Ос 
самооблагане — 

1 от мнози- 
живеещи из-

новчани 
път от 
дължина от 
чало анцията 
вен от местно 
пристигнаха пари и 
на погановчани, г/.

Поганово, дори и от тези 
в чужбина.

Трасето от селото до ждре
лото на Погановсна рена про
кара „Градня”. После работа- 

Вместо да продължат 
„Градня”
измамиха и енлю- 

с частния пред- 
Аленсандър Митрович

почна пътя
но нищо
тъчно
и без нвалифицирани работни
ци — той не 
ние да изпълни задачата.

Хората от местната общност 
в Поганово също видяха, че са 
се излъгали. Снъсаха догово
ра с Митрович.

От известно време местната 
общност в Поганово 
преговори с „Градня” за стро
еж на пътя нато 
ще продължат успешно да 
сътрудничат с това наше стро
ително предпиятие.

в беше в състоя-
° Още тая година коопераци
ята ще подобри и земеделско- 
то производство.

вън

— пешеходци

Старата сграда ма училище
то в Смиловци е Д“>3™тъчко
.голяма, за да може Да п0®ере 
150 ученика, нойто работят 
десет паралелни. Шестте отде
ления по селата (Одороюци, Ра- 

Пъртопопинци, Бребев- 
Мъзгош) имат съвсем 

ученици. Но училището

Няма ученици

пак водита спря. 
договора с 
новчани се

— пога-
вярват, чеI'.

чиха договор
приемач 
от Нишна баня, нойто даваше 
обещания, че ще пронара тра-

дейна, 
ница и 
малко

Д. Рангелов

СТРАНИЦА 9ОвцетеБраннова:Еводоиия
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1Ш«жКЛ отрлннцл
ТАЗИ ГОДИНА МЛАДЕЖНИ ТРУДОВИ БРИГАДИ

НА ДВАНА|ЕСЕТ ТРУДОВИ АКЦИИ
Загреб (2 900); „Сисан" — ре
гулация на Сава и (изграждаме 
:на възпоменателен шари „Ша- 
парица” (900); „Ясеновац” — 

Сава

комунални, спортни и обще
ствени обекти и архиолюгичес- 
ни изкопни (1350).

На миналогодишните трудо
ви опции са работили 15 500 
младежи, поето представлява 
30 на сто повече от по-мина- 
логодишната. Въпреки увеличе
нието броя ма бригадирите, все 
пан хиляди младежи не са в 
състояние да станат бригадири. 
Няколко стотици хиляди мла
дежи са участвували в репу- 
бли!Шнснито и мостни трудови 
анции.

Според една преценпа, са
мо на съюзните трудови анции 
миналата година в младежите 
дадоха ма (нашето стопанство 
400 милиона динара.

Тази година ще бъдат орга
низирани 12 съюзни трудови 
акции, в които през юни, юли 
и август ще участвуват 14 500 
младежи от всички републики 
и автономни области, органи
зирани в 360 бригади както и 
известно число младежи от 
чужбина.

Разпределението, на трудо
вите бригади изглежда така: 
„Морава" — уреждане на те
чението на Морава 
бригадири; „Гердап" — уреж
дане на зелени площи при 
Гердап (900); „Крагуевац" — 

Лепеница, пре-

регулация ма 
на възпоменателен парн в Ясе 
новац" (600); „Сутйесна" — 
изграждане на пътища и уреж- 

мационалния парк 
„Тйентище" (1 200); „Козара" 
— изграждане на възпоменате
лен дом и пътища (1350); „Ко- 
зянсно" — изграждане на пъти 
ща, комунални и обществени 
обекти в тази изостанала част 
ма Словения (900); „Партизан
ски път" 
пътя на Фрушпа гора от Цър- 
вени чот до Рохал-базе (1500); 
„Палич" — уреждане на езеро
то Палич и изграждаме систе
ма за прочистване на водата 
(750); „Ниш" — изграждане на

и уреждане

дане ма

1 350

Реджа РамазанСлавко Гърдански

СРЕЩИ КРАЙ ГРАНИЦАТАизграждане науреждане на 
махване на последствията от 
наводненията и Възпоменател 
ния-парк в Шумарице (600); 
„Сава" — регулация ма реката 
и изграждане на спортно-въз
становителен център „Ярун” в

НАГРАДАТА Е ПРИЗНАНИЕ 

И ЗАДЪЛЖЕНИЕВ. п.

ПО РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД два ще тръгне и Славно по из
вестните само на тях пътеки 
край браздата ...

Насмално щеше да остане на 
празно желанието ни да се 
срещнем и с Реджа Рамазан 
който за примерната си работа 
е получил извънреден 10-дне- 
вен отпуск.

Почаках го при домакините 
ми в уютните помещения на 
заставата в полите на планина
та. Навън бе виелица. Реджа 
пристигна целият покрит със 
сняг.

Реджа Рамазан е от Дебър. И 
той бързо е свикнал с грани
цата, с климата и хората от 
тся край. Над всичко и той 
цени другарството и взаимното 
доверие между войниците. Съ
гласен е с другарите си, че 
всички те живеят като същин
ски братя. Не забравя да из
каже задоволството си от из
вънредното и тясно сътрудни
чество с хората, жителите в 
селата край границата.

— Отдавна не съм имал та
ка сигурен, дисциплинирн вой
ник, какъвто е другарят Слав- 

споделя задоволството 
командир Джуро... 

Реджа е такъв войник, който 
ни за косъм не отстъпва от 
войнишкия ред, от поверената 
му задача. Затова са и заслу
жили да бъдат наградени.

Да бъдеш най-примерен вой 
ник в най-добрата част нито е 
лесно, нито е просто. Ето за
що граничарите Славко Гър- 
дански и Реджа Рамазан, кои
то неотдавна срещнахме край 
югославско-българската грани
ца се гордеят с получените до 
сега признания.

Стройният младеж Славко 
Гърдански от плодородната Ба 
чка равнина отнеотдавна се е 
озовал тук, в планината, чиито 
тайни за него вече не са не
познати. Най-голямото войни
шко признание „Примерен вой 
ник" той получи не само от 
своя командир, но и от войни
шкия колектив, от своите дру
гари. Предложението е дала 
първичната организация на 
СЮМ в поделението и със съ
щото се~ е съгласил коман
дирът й Джуро Драгишич.

— Няма трудности, когато 
се пази границата, родината и 
нейната свобода. Гордея се, 
че съм войник-граничар тъкмо 

казва сериозният 
младеж граничар Гърдански. — 
Признанието, което получих 
същевременно е и по-голямо 
задължение и за мен и за мо
ите другари. Ние тук живеем, 
като едно сговорно семейство.

Така говори примерният вой
ник от името на своите друга
ри, които докато водихме тоя 
кратък разговор, бяха на пост, 
пазеха границата. След час —

Запознаване с интервюто 

на другаря Тито
Също е решено първичните 

«организации да се запознаят 
със заключенията на ОК на 
СКС и ОК на Социалистическия 
съюз, отнасящи се до изгот
вянето на средносрочните про 
грами по развитие и със заклю 
ченията във връзка с изготвяне 
то на обществените договори 
и споразумения и създаването и 
разпределението на дохода и 
средствата за лични доходи. 
По този начин младежите ще 
могат да вземат участие в про 
веждането на дело на тези за
ключения.

Об- да се запознаят с интервюто 
на другаря Тито пред загреб- 

на ония „Вйесник”,. Това реше
ние, в повечето първични ор
ганизации на ССМ, се 
провежда в дело.

Председателството на 
щинската конференция 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград реши 
всички младежи в общината

вече

Започва събирането иа 

вторични суровини
ФОРМИРАН ЩАБ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКЦИЯТА В ДИ
МИТРОВГРАД

тук

ОКПредседателството на 
ССМ разисква също и за бъде 
щия председател на Учениче 
ската конференция на ССМ 
при гимназията „Й. Б. Тито". 
Мнението е, че най-подходя 
ща, личност за председател на 
Конференцията е Слободан 
Рангелов, ученик във втори 
клас.

Беше решено сродствата, ко 
ито се получат от тази акция, 
да се събират в общ фонд за 
уреждане на младежки поме 
щения. Също беше 
акцията да има състезателен 
характер. Най-активните първи 
чни организации на ССМ и 
младежи, които се изтъкнат в 
акцията, ще бъдат наградени.

Радиационната група 
при ОК на ССМ в Дими 

тровград

Изхождайки от инициативата 
на Републиканската конферен 
ция на Съюза на социалисти 
ческата младеж в Сърбия, за 
провеждане на акция по съби 
ране на вторични суровини ста 
ра хартия, стъкло, метали и т. 
н.). Председателството на ОК 
на ССМ в Димитровград фор
мира щаб за провеждане на 
акцията. На първото заседа
ние на щаба беше направена 
и програма за работа.

ко
си младият

решено

М. Дж.

Разисква се и за годишния 
план и програма на Съюза на 
младите извидници, програма 
за културно-забавна 
в общината и други въпроси. 
Беше решено да се организи 
ра музикална 
— мемориал на ГЕОРГИ ШУКА 
РЕВ, в която ще вземат уча
стие всички негови бивши уче 
ници. Констатирано е, че с та
зи манифестация на най-добър 
начин ще се запази спомена 
за Шукарев.

Млади поети
дейност

ПътуванеВ АКЦИЯТА „МЛАДИЯТ РАБОТНИК — САМОУПРАВИТЕЛ" 
В „ТИГЪР” манифестация 1 • ■

Вървиш, вървиш
— не знаеш къде.
пред очите ти се откриват 
нови простори 
тайнствени, непознати ...
И пак крачиш напред 
навлизаш в нов свят 
в нещо непознато ...
И пак вървиш.
Спираш се.
Дали тук е края?
Колко ли е часът? 
Помислиш за нещо близко, 
обърнеш се
— да, не си се изгубил. 
Само напред ...
И пак продължаваш.
И няма край на пътя, 
пътуването е безкрайно 
търсенето няма точка.

Мария Спасова най-добра 

през януари
Цанко КостовСпоред резултатите най-до

бри млади работници самоупра 
кители в каучуковата промиш
леност в Димитровград (за яну
ари т.г.) са Мария Спасова, 
работничка ,в цеха за произ
водство на спортни обувки; 
Иван Николов, манипулант, и 
Станко Величков, в цеха за 
конфекция. Най-мнопо точки 
има Мария Спасова и тя е 
провъзгласена за най-добър 
млад работнин-самоуправител в 
организацията през януари.

Акцията „Младият работник 
— самоуправител", която се 
провежда -вече три години -в 
основната организация на сдру 

труд „Тигър" в Дими-

I

жения
тровград, през декември мина
лата година беше почти замря
ла. Причина за това положение 
беше лошата организация. По- 

това бе формирана коми-ради
сия, която следи провеждане 

формирането нана анцията. 
тази комисия се 
добро и акцията се «провежда 
отново с успех.

показа като ПТШТТТш Деница Илиева
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ПОРТРЕТ

УЧИТЕЛКАТА КРУНА
Тя е една от дългогодишните е от онези, в които резултати

те почти редовно са бодна ученическа дейност, кояпросветни труженички. Работи видими то допъл!нява и разширява зна-в основното училище „Георги 
Димитров" в Босилеград. Вече 
25 години влага

— казва учителката Круна. 
Работата на тази

нията на учениците — катего
дългогодиш рично казва учителката Круна. 

Ето защо години наред про
усилия в сво на учителка ентусиазиеткаята отговорна и благородна учи 

телска професия. Всеотдайно не приключва със завършване
то на учебния час, какъвто

грамите, които тя готви със
е своите ученици заемат важносе стреми да пренесе своите случая с мнозина лица от ней 

ната професия.
място не само в културно-за
бавния и спортен живот в учизнания на децата. А те тук на

бират своите първи — Според мен за пълен ус 
пех на обучението не са до

знания лището, но и в града. Същеза живота.
временно учениците получаватВсички са съгласни, че учи 

телката Круна Иванова с уперит
статъчни само учебните часо- •нови знания, които не съдър-
ве. То има свое успешно съдър жа учебната програма.труд непрекъснато бележи со- жание, ако продължи със сво- Напоследък с пионерките —

трикласнички, учителката Кру
на създава нов спорт в обла
стта на свободната гимнастина.
Тя същински пленява, но и за-Шг дължава компетентните да съзу 8 дават по-добри условия за не-25

Г\ I а'
- говото омасовяване и разра-: стване.

Досега повече пъти пионерг- ките с успех се представиха
упражнена гимнастическите1 ния в Босилеград, а по-случай

Деня на младостта настъпиха!
и в Димитровград.;; Седмично упражняваме

Са три пъти в учебна стая, където■'1

инак учат над 30 ученика. Услощ няма.вия за тази цел почти
./ ■ д Имаме само два дюшека. Оба

че, пионерките с голяма лго-: 'МИ" бов упражняват, а често пъти.
и сами предлагат нови номера,
които сетне всички упражнява 
ме — казва Иванова. ЦветяЗорица Костич — Николова

В. В.Круна Иванова упражнява с пионерки

лидни резултати в работата си.
И още нещо, след две и поло
вина десетилетия непрекъсната 
работа равносметката й е бога 
та: досега е „извела на път” 25 
поколения!

Има едно общоприето прави 
всеки учител с голямо ин 

тесование следи какви успехи 
занапред постигат учениците, 
които е обучавал. Учителката 
Нруна може да бъде 
доволна, защото мнозинството 
от нейните някогашни ученици 

са специалисти от различ 
бранши. завършили виеше 

и полувисше образование.
— Обичам своята професия 

по простата причина, 
чам децата и се радвам

техен успех. Настоявам 
да разбера постъпките на вся 
ко дете, да узная какво носи 
в душата си, какво го вълнува.
С една дума, нашата професия

КУЛТУРНА МОЗАЙКАНЕЙНА ТРИБУНА 

НА МЛАДИТЕ ПОЕТИ
ки и автономни области у нас, 
.носещи името на братя Рибар.

По този случай учениците от 
участвуващите в срещите учи 
лища ще изнесат свои нултур 
но-художествени програми, а 
ще се организират и разни 
спортни състезания. Ще се 
уреди и изложба на учениче 
ски рисунки и фотографии.

ПАРТИЗАНСКИ ТЪРЖЕСТВА
ло:

МЕЖДУРЕПУБЛИКАНСКАТА об 
културно-просветнащност за 

дейност в град Плевля в Чер 
на гора взе тези дни едно ва 
жно решение. В Чайниче се 
установява постоянна културна 
манифестация в чест на създа 
ванет.о на Втора пролетарска 
бригада.

Срещите ще имат традици
онен характер и ще се провеж 
дат всяка година от 28 февру 
ари до 10 март. Ще носят наз 
вание

изцяло

сега няколка Джукич, прочетоха 
ко песни от Дис.

На следващите часове, по 
желание на 
буната на младите поети и 
писатели, ще .се говори за твор 
чеството на френския писател 
Алберт Камю.

Животът и делото на Вла- 
Дис бе

върху която разискваха 
мла

ни димир Петрович
СИМПОЗИУМ ЗА НИКОЛА 
ТЕСЛА

тема,
членовете на Трибуната_ на

I гимназията „Й. Б. Ти 
Димитровград. За живо 

та и творчеството на
Томислав Гагов, препо

членовете на Три
че оби

дите при 
то” в п

на ПРЕЗ ЛЯТОТО в Загреб ще 
се проведе Международен сим 
позиум на изобретенията на 
Никола Тесла. По този начин 
ще се отдаде дължимото вни 
мание към великия учен и изо 
бретател, който е допринесъл 
много за развитието на елек 
тротехниката, химията, меди- 
цинината и биологията.

всеки поета Партизански тържества 
иче”.ЧаГгнВговори

давател по литература. Ученич 
Невена Петрович и Бори Деница Илиева ••

„МАТИЦАките
150 ГОДИНИ НА 
СРЪБСКА”

В НОВИ САД се прави серио 
зна подготовка за ознамену- 
ването на 150- годишнината от 
създаването на „Матица сръб 
сна . По този случай, това на- 

йздателство ще пуоне от 
печат- няколно интересни пу
бликации като Монография за 

Посочихме само няколко при развитието на „Матица сърб 
мера на първичните младежки сна» сръбската живопис през 
организации по селата. Трябва епохата на романтизма, стадия 
обаче да изтъкнем, че програ- на сърбския барон, Сръбската'

изпълниха и останалите мла графика през 18 век, Антоло-
дежки организации, между но- гия на словенската литерату- Миналата седмица в залата 

Луковица, Градини, Драго^ ра Антология на македонската . ,на ц©Нтъра за нултура в Ди
вите, Тръноки Одоровци и тм. литературата, сборник на .твор митровград бе изнесен

чеството на унгарсната народ церт на сериозна музина. Кон
цертът организира Музинална 
та младеж на Сърбия. Бяха из 
пълнени произведения на Бах

IОБЗОР

Засилена работа ни самодейците в селата
ЗА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ У 
ЧЕНЙЦИорганизация в Куса врана, с 

пиесата „Съмнително лице го- 
ствува в с. Студена.

взехалетно лице". В същата 
участие 16 девойки и младе
жи. Те се представиха не с^мо 
пред своите съселяни, но го
стуваха и в селата Барйе. 1.0- 
ганово, Г. и Д. Невля и Ь,;о- 
бевиица; с

Дванадесет младежи от ьар- 
йе, със овоята културно-забав
на програма, бяха гости в Дра- 
говита, Поганово, Скървеница, 
Прача и Долна Невля.

Особена антивност в послед- 
и младе

йте1975, година е 
значителна и по резул 

в обла
Миналата,

КОНЦЕРТ НА СЕРИОЗ
НА МУЗИКА

твърде
стта'на “културата Димитров 
градска община. Като наи-зна 
чителни в това отошение бих 
ме изтъкнали над 30-те само 
стоятелни и съвместни нонцер

културно-художественото
и дейността на кул 

дружества на първич
на Съюза на 

младеж по

ми

итота на 
дружество 
турните 
ните организации
социалистическата

кон-

време голяма 
младите от

През последно 
дейност показват 
Смиловци. Те гоствуваха в по- 
вечето села от Забърдието и 
Висок, а в момента усилено областта на естествените и об и други музинанти. а изпълни

„Боряна". щвствените науки. тели бяха студенти от Музи-
налната анадемия в Белград.

ност в Югославия и др. 
„Матица сръбска" ще издано време проявяват 

жите от най-числената органи
зация в Желюша. Тридесет и 
четирима самодейци от това 
село подготвиха през минала- 
?вгодина две програми кои
то изпълниха пред зрителите 

селата от Димитров 
община, но и в съсед 

Пиротсна община

де и редица други издания от
Никога, нато през последна

та година, активността на мла
дите самодейци по селата, не 
беше на такова равнище. Ос
танали малко на брой. млади- 

успяха да намерят си 
ли и раздвижат средите, в ко
ито действуват.

В програмите 
ствуваха воични 
щи с© в селата, 
мерът на младежта 

която през г 
подготви пиесата

пиесатаподготвят 
Тюва обаче не значи, че актив- 

останалите е намаля 
всичниността на

ла. Напротив, почти 
първични организации на мла
дежта по селата уоилено се 
потвягг, с желание да постиг- 

още по-добри резултати в 
1настоящата година.

На нонцерта присъствуваха 
ученици от гимназията и гор
ните нласове на основното учи 
лище, които сърдечно и със 
симпатии приеха изпълнители-

СРЕЩИ НА УЧИЛИЩАТА „БРА 
ТЯ РИБАР"

В НИКШИЧ от 12 ДО 15 ЮНИ 
тази година ще се проведат 
традиционните вече срещи на 
училищата от всички републи

те хора, не само в
градска 
ните с.ела в
__ Суково и Чиниглавци.

Освен в Пиротсна, младите 
самодейци от Димитровград- 

община гостуваха и в Ба 
община. Първичната

най-често уча 
млади намира 

Такъв 'е при 
, от Снърве 

миналата го 
„Съмни

нат
те.

Благой ВасовА. Д.ска
ница,
дина

бушнишка
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРИ ЛЕКАР-СЛЕД РАБОТ
НОТО ВРЕМЕИНФОРМАТОР

йа самоуправителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

Освен това ще трябва да 
,се подпише самоуправително 
споразумение с фармацевтич 
ната промишленост за произ
водството, вноса и разпреде 
лението на лекарства в алте 
парената мрежа, 
зи въпрос има голямо значе
ние и за правилното действу 
ване и на всенародната отбра 
на.

Прието е решение съоръже 
пия за производство на меди 
наменти да не се внасят от 
чужбина, ано такива се про
извеждат и у нас.

Здравните заведения в Соцм 
алистичесиа република Сърбия 
би трябвало да работят в две 
смени, за да се обезпечи по- 
ефикасна здравна защита. В 
такъв случай се създават усло 
вия за по-пълно използване на 
медицинските уреди, а до голя 
ма степен би се намалили отсъ 
ствията от работа тъй като пре 
гледите ще стават след работ 
но време.

Това мнение бе изнесено не
отдавна на заседание на Репу 
бликанената общност по здрав 
но осигуряване на работници
те в Социалистическа републи- 

Сърб

защото то-
ПИРОТ

НОВАМЕСТНО САМООБЛАГАНЕ
БОЛНИЦА

М. А.ия.ма
въвеждането на местно само
облагане за строеж но ново 
болница ще се пристъпи към 
отговорно изпълняване та пое
тите задачи, тъй като здравна
та защита е от огромно значе
ние за трудещите се и граж
даните.

Тези дни в Пирот много ор
ганизации на сдружения труд, 
учреждения и др. разноските, 
които са планирали за празну
ване на Международния праз
ник на жената — Осми март 
— ще внесат във фонда за из
граждане на нова болница.

* На 25 април трудещите се и гражда
ните в Пиротска община ще вземат решение 
за въвеждане на петгодишно местно само
облагане за изграждане на този важен обект.

В защита иа човешката среда
говор със самоуправителната 
общност на интересите за обез 
печаване на средства, делега
тите в Съвета на сдружения 
труд в СР Сърбия се съгласи
ха, от бюджета на република
та през настоящата година за 
тази цел да се отпуснат 2 ми
лиона динара. Тази сума е 
само половината от нужната, 
защото в провеждането на ак
цията по защита на човешката 
среда трябва да участвуват и 
самоуправителните общности 
на интересите

Обсъждайки неотдавна пред
ложената програма на научно- 
изследоватилската дейност за 
защита и на човешката среда 
в Социалистическа република 
Сърбия, делегатите на Съвета 
на сдружения труд изтъкнаха, 
че е необходима широка об
ществена активност за борба 
против замръсяването на чо
вешката среда и за саниране 
на нарушената природа.

Приемайки програмата по- 
защита на човешката среда в 
републиката, като основа за до

Подготовката във връзка с 
въвеждането на местно само
облагане за изграждане на бол 
ница в град Пирот навлиза в 
заключителна фаза. Тези дни 
делегатите на трите съвета на 
Общинската скупщина в Пирот 
единодушно приеха проекторе
шението за въвеждане на 
петгодишно местно самообла
гане, а окончателно решение 
по въпроса ще бъде взето на 
25 април, когато ще бъде про
веден и общ референдум.

Акцията за изграждане на 
нова •болница с 400 легла в Пи
рот вече няколко години е пред
мет «а внимание на обществе 
но-лолитичесните организации в 
Пирот.

Чрез местно самооблагане 
ще се обезпечат 7, а около 13

милиарда динара ще се полу
чат от Републиканската общ
ност по здравно и инвалидно 
осигуряване от самопожертво- 
вания от страна на организа
циите на сдружения труд и 
Медицинския център в Пирот.

Населението в Пиротска об
щина отдавна повдига въпроса 
за построяване на нова болни
ца, тъй като в старата не съ
ществуват условия за оказва
не на медицинска помощ.

В акцията дейно са се вклю
чили и здравните работници. В 
идните месеци те ще органи
зират масови прегледи на на
селението по селата, нъдето 
също ще изнасят сказки за 
значението на новата болница.

В Общинсния синдикален съ
вет в Пирот изтъкват, че след
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За па не ни изненада инфарктът
ГШШШШШШШШПШ1ШП1ШШШ

РИСКЪТ да заболеем от инфаркт на 
сърцето, след като навършим педесетте, 
се увеличара с всяка измината година. Спо
ред статиотиките, всеки трети човек от хо
рата на възраст от 60—65 години е изпра
вен пред реалната опасност да получи ин
фаркт. Това тежко заболяване е главната 
причина хората от средна и напреднала 
възраст да не достигат дълбока старост. 
Сърдечният инфаркт се получава, когато 
някой от кръвоносните съдове се стесни 
или запуши. Притокът на кръв към съот
ветния мускул се прекъсва. Мускулните 
клетки в изолираната от кръвообращение
то област загиват и на тяхно място посте
пенно се образува съединителна тъкан, ко
ято може да поеме функциите на мускул
ната.

атеросклероза. За максимално допустими
те килограми ще се ориентираме прибли
зително, като извадим от височината си в 
сантиметри цифрата 100.

ОТ СЕСИЯТА НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В ПИРОТ

СТРАХЪТ ОТ ОТСЛАБВАНЕТО 
Е НЕОСНОВАТЕЛЕН

Кан да се„ излекуват“ ЗНАЧИТЕЛНО по-енергични мерки тряб. 
ва да вземат затлъстелите, хипертониците и 
диабетиците. Те са много по-застрашени 
от атеросклероза и следователно от ин
фаркт. Страдащите от затлъстяване се 
сблъскват с редица трудности в борбата с 
излишното тегло. От една страна почти 
всички се страхуват от отслабването, а от 
друга — никак не е леко да се преодолее 
повишеният апетит. Нормализирането на 
теглото може да допринесе само полза. 
Вярата и убедеността в това ще помогнат 
да се преодолее
количества храна. Така след няколко 
усещането на глад се притъпява и апетитът 
се нормализира.

Опитът е показал, че съвременните 
каротва за тези заболявания могат 
вземат

щината нч скриваха безпокой- 
ствието си от факта, че изте
клата година и двата фонда 
са работили със загуба.

Само за здравна защита на 
осигурените работници през 
1975 година са изразходвани 
75 28т 000 динара, или 44,8 на 
сто повече от 1974 година. 
След изчерпването на рсички 
съществуващи резерви 
«асата на фонда за осигуря
ване на работници недостигат 
още 1 487 000 динара.

С нищо не е погдобро и по
ложението във фонда на оси
гурените селскостопански про 
изводители. И здравният динар 

■л този фонд е бил малък да 
покрие всички разноски, напра 
вени за лекуване на селсно- 
стопансни производители.

За амбулатно-поликлинични 
услуги, поправка на зъби и дру 
ги разноски през изтеклата го 
дина са изразходвани 18 007 000 
динара, или с 30 на сто повече 
от 1974 година. Трябва да на
помним и това че и миналата 
година този фонд имаше загу
ба от 1 439 771 динара.

АТЕРОСКЛЕРОЗАТА — ПРИЧИНА № 1
"• През изтеклата година са- 

мо от фонда «а осигуре
ните работници изразходва 
ни 443 на сто повече сред 
ства, отнолкото през 1974 
година

АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИТЕ изменения на 
(съдорете,

които хранят сърдечния мускул) са най-че
стата причина да се появи инфаркт. Сле
дователно, мерните против атеросклероза
та са и мерки против неговото възниква
не. Някои изследователи смятат, че разви
тието на атеросклерозата се улеснява при 
консумиране на хранителни продукти, съ
държащи много холестерин, нанвито са 
животинските мазнини, животинските въ
трешности, яйцата, млечните продукти и 
др. В по-ново време други учени твърдят, 
че честотата и тежестта на заболяването 
от атеросклероза е в тясна връзка с упо
требата на въглехидратна храна и по-спе
циално на захар. Безспорно е обаче, че ор- 
ганизмът сам си образува холестерин и ко
личеството му в кръвта зависи не само от 
вида на храната, но -и от възрастта и тегло
то на тялото. Доказано е. че атеросклеро
зата се среща по-често и в по-тежка фор
ма при затлъстели хора. Затова изборът на 
храната и количеството й трябва да бъдапг 
ежеднетна грижа на всеки.

Най-целесъобразен си остава 
ят хранителен режим, в който мазнините 
от животински произход 
20—30 на сто от общия дневен 
Със захарта и захарните изделия не бива 
да се прекалява — те не трябва да пови
шават нивото на захарта в кръвта. Поддър
жането на нормално телесно тегло е едно 
от главните условия да се предпазим от

влечението към големи
коронарните артерии дни

ле
да се

десетки години без странична вре
да на организма.

СЕДМАТА редовна сесия на 
Скупщината на самоуправител
ната общност по здравно оси
гуряване в Пирот посвети най- 
много време и 
финансовото състояние на фон 
довете на осигурените работ
ници и селскостопански произ
водители. Делегатите на Снуп-

БОЛКИ В СЪРЦЕТО? ВНИМАВАЙТЕ!В

НАЙ-СТРОГИ предпазнивнимание на мерки против
сърдечен инфаркт трябва да вземат 
болни, които имат

онези
вече признаци на сму

щения в оросяването на сърдечния мускул 
с кръв. Такива признаци са г~------крткотраините, 
по-силни или по-слаби болки в сърдечната 
област, при стягането зад .гръдната кост, 
усещането на парене горене, или смъдене 

гърдите, приотъпни болки в лявото рамо 
и във вътрешната повръхност на 
ръка. Тези прояви не винаги са харахтер- 
ни и истинската им същност може да опре 
дели само лекарят след щателно изслед-

в

лявата

смесени- ване.
«8 Израз на смущение в сърдечното кръ

вообращение може да бъде и необяснимо
то заболяване или недостиг на въздух при 
изкачване на височина. Тези оплаквания 
месеци или години наред предшествуват 
сърдечния инфаркт.

* не превишават
калораж.

Д-р А. С.
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ВМЕСТО ПРАЗНИЧЕН РЕПОРТАЖ

ПОЗНАВАТЕ ЛИ СВОЯ РЕГИОН?НЕЩО, НАПОДОБЯВАЩО 

МИНАЛИ ВЕКОВЕ...
X / ■/* /

ЛЕСКОВАЦ
социалистическото”?11 га’..!!3 техните Права, осъществени 

през първите дни ™ маот:а“°УПРавите-™° общество! 
може би (не е ,на право място 3 6 И естеставн°. въпрени че 

Днес жените имат всички поава 
сдружения труд. Има обаче и случа? ногато 

‘ • • Ано тръгнете по пътя 
Димитровград), преди да менете 
има една стара сграда. Там, ц 
тринадесет жени. Предприятие

в
четем Лесковац е център на Юж- 

номоравския .регион. Околност
та му, според «находките в Гра 
дац и Хисар, е била 1населена 
още по време на новонамен- 
ния период. Тук са живеели 
дардани и келти. В средния 
век областта на Дубочица влез
нала в състава 1на сръбската 
държава още по време на Сте- 
ван Неманя в XII в. Турците 
са заели Лесковац през 1454 
година. Въпреки това, че Ле
сковац и околността били от
далечени от въстаничесните 
жарища по време >на турското 
робство, лесковчани активно 
участвували в боевете за осво 
бождение по време на Първот 
то сръбско въстание от 1804 
година до 1813 година. Много 
хора от Лесковац и околност
та взели участие и в Нишното 
въстание -през • 1841 година, а 
по-късно оказало съпротива на 
опитите за българизация, който 
провеждала Екзархията.

В Освободителната война 
1877—78 година Лесковац е 
освободен от турското робство. 
По това време той е имал 
10 000 жители и това 2400 сръб 
ски, 500 мюсюлмански и 10 ев
рейски нъщи. .

витите индустриални градове в 
Сърбия и затова бил наречен 
,.сръбски Манчестерн”.
/ Много рано се, създава ра
ботническото движение. През 
1903^ то е имало вече 450 чле
на. Създава се и организиран 
отпор на работниците. Избух- 

/Ват стачки.
През Втората световна вой

на Лесковац взима активно уча

Днес Лесковац е център на 
•нашата текстилна
1НОСТ. [
„ЛЕТЕКС 

- стилна индустрия, която се съз 
дала чрез обединение на три 
фабрики.

Лесковашкият край има от
лични перспективи за разви
тие ... Индустриалното произ
водство до 1980 година ще на
раства по 13,8%. Ще се уве-

промишле- 
Най-голяма. е фабрина 

— Лесковашка тек-
организациите на 

не е така...
за ,,Строшена чешма” (е 
моста, от лявата страна 

в две задънени стай, работят 
ли е това? Накво е?

в

Личи

\

С. Петрова Р. Маркова Д. Станкова
на предприятие, но все пак не е. А осемнадесет години ве
че работи ... В тези две стаи 13 тъкачни работят, на парче”. 
Те изработват килими от овча кожа. Произвеждат за тру
довата организация „Понишавие” в Пирот. Но как? ...

— Зароботих миналия месец 500 динара, каза ни Дар- 
КА СТАНОЕВА. Какво да се прави, трябват ни пари. Имаме 
две деца — ученици, мъжа ми работи в „Братство”. Кога 
работя? От 5 сутрин до полунощ. Вечер с децата 
режеме кожите на ремъци и ги 
утре заран на становете тъча нилими.. 
да се работи, каквото и да е. Децата си искат своето, искат 
в кино... А 15 години вече работя, вижте ръцете ми...

Като на добиче шията, да извинявате за израза
ЕЛКА ИЛИЕВА. Снощи ги мазах с 

мога да спя.. .

ЛесковацТук процъфтява занаятчий
ството още през средата на 19 
в; След освобождението от тур 
ците се създава текстилната 
индустрия. Първата фабрика 
започнала да работи през 1884 
година в село Стайковац. В 
началото на това столетие ве
че в града работят няколко 
индустриални предприятия и по 
този начин в навечерието на 
войната 1912—1918 година Ле
сковац се числи към най-раз-

гстие. В този край още през 
юли 1941 година се създават 
партизански отряди. През ав-

личи и селското стопанство 
чрез създаване на агропроми- 
шлени комплекси.

и мъжа 
вшиваме до полунощ, - 

. Няма как, трябва
а

густ е формиран Кукавишкия 
отряд, а през сеп Лесковац ще прерасне в мо 

дерен град. До 1980 година се 
предвижда изграждането на 
1500 нови квартири, което ще 
бъде за 1/3 повече от броя на 
построените квартири от осво
бождението до днес.

партизансни 
тември Бабишки партизансни 
отряд. Южноморавските бри-намесва се в разговора 

гроздова маст, за да
__ Работя вече 18 години, каза Елка Илиева. Мъжът

„Тигър”. Имаме две деца. Ръцете

гади, създадени в околността 
На Лесковац, активно участву
ват не само в освобождението^ 
на Южна Сърбия, но и на ця
лата страна.

Ранк^Ставров^р^сед^е^н^ОнГ на?оциалистич^сния^съюз 
нп и на него казали същото ... Не, не знаем колко получава
= АсГо?луТчаваам?Х?и™леТи°- ^аГ^Г

залТк. да

Не УМРСъщотоГЛказва' и ДОЦКА ПЕТРОВА, която вече 10 го- 
ди„и Р^°™р г^аГаниДЪ?ГкахИа, ^атЛГтук...

.ГГсме "Г^ораГГоГнГна ГГ
КатГче ли°сме в някоя кино-зала и наблюдаваме филм за
средновековието... пусти кожи, бяха първите

Ех, останах СЛВПгЛдТВНд ПЕТРОВА. Да бях в предприя 
думи на 55 М“»а аи*«и,Таз какво? Осемнадесет 
тие, сега квече ДаИбях здравно осигурена, нито пенсия где 
години работя, нито бях АР ' бъде утехата, че от
видя,.. Единствено ™ва м«же да ™ * нт Ако
тримата синове един вече е.^"’е още по-лошо,.. 
не бяха и тези пари ,А о° димитровградската „кили-

мара'-ТТанааРговКориВ и РАТНА 1 МАРНОВ* «Д?
В*?? ЦевПЕ?АТНнТ°сймЖАИ и НРАСА ИЛИЕВА, е

Щ0Т°-Напуснахме помеи^.^^™»^“™^^ 
въпрос в АУшата:, ВЬаЗМн°Гт°о така бездушно екоплоа- са тези хора, ногии да се запитаме,

на нашите маиии-По „арт, Денят на
техния празним

Б. Н.

а за

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА А1ТОБУСИТЕ

Тръгват «а Пират в чааа
10,00 и 14.18 

6.30. 10,50. 13,00, 11,30, 
14.00, 17,20. 1840 и 21.00 

14,10 
11,30

7.00. 14.30. 15,21

Заминават от Пирог в часа
Белград
Ниш

6.45 и 14.40 Белград 
5,00 8,00 , 6,45, 10.30 Ниш 

14,40. 16.30 и 18.30
Крегуааац
Сиопиа

ь.осКрягуавац
Сиопиа
Лвскояац

7Д0
6,45 . 7.00 и 12.00 Лесковац 

Зайчар 4.3013,30
4,30, 1330 и 15,45 Княжвяац 

4,30 и 15,30 Заон. баня
5,45 Велино Бонинцв

13,00. 15,30 и 15,80

Зайчар 
Княжвяац 
Звонсна баня 
Велина Бонинце

7.00 9,00, 12.00. 13,00 и 15.09
КкВушнииа 4.30 , 5,00 5,45 Б.бушниц* 5.00. 5.45, 8.00

7.00 , 9.00, 10,45, 12.00 13,00 9,15, ,0Л°' ,2;1®1,14;1ЛВ1*Л0
15,30. 13.00. 18,00 20.00 18,00, 17.00, 1740. 10,45

Д. Криводол 14.00 ДД*«
Дойкинци 13.00 ДОвНИИЦИ
Т. Одоровци 100,00 14.30 Т. Одороаци «40 и 11 де
Велина Лунаинл 5,00 15 15 В. Луннал Ида
Нишор 5,00, 12,00. 15,15. 18,10 Нишор 8.30. 12.45. 17,00 184* 
Б. паланка на аовки ча. Б, палени* на 4,0

от 5.00 ДО 22,00 от 5,00 до 22.00
Димитровград на всеки час Димитроаград на *с»ни нае 

от 5.00 ДО 22.00 от 5.00 ДО 22.ЛО
Тамсиа 440, 5,05, 5,00 12,00 Тамска 5,10, 7.00, »,00, 1340 

10,00 , 20.10. 22.10 13,55. 15,00, 17,00. 21,00. 22Л0
а„ 4,30, 8,05. 7.15 Вел. сало 5.10, 5,40, ТА0, 940

9^0 11 00, 12И 0 14,10 11.40, 13.05, 14,46, 13 А0, 1Т40.
15.00Г'1т\в0 1в.о6. 21,10, 22,10 19,40 21.00. 2240

440. 3.05. 12ДО Държина

4,00, 5,40 и 12,00 
440 и 1041съ-
740. 1140.На 25 март 1976 година се

«навършва една година изпъл- 
снръб и страдания 

завинаги на- 
баща, све-

тепнещ
щество? Накви 
ТИР37 труда '
когато чествуваме 
жената.. •

шена със 
откак ми остави 
шият мил съпруг, 
кър, дядо, брат, чичо и вуйчо

440
440

М|. I1,1ЬУ
ВЛАДИМИР ВАСОВ

пенсионер от Димитровград.
Вричии ние 

обичахме и уважавахме вечно 
ще тъжим за него.

Той вече не е- между «ас, но 
«неговият лик, • неговата добра 
душа,-неговият характер, оста
ват дълбоко врязани в сърца
та ни.

'1 безкрайно го
14.10.

■’!

V 8.10. 8,30, 18.00 
1445. 18.00 22,1814,10, 1040, 22,10 740. 1141 

«,10, 7.00, 13,15, 154* 
1,11, 114* 
(.10. 044.

540. 12,00 П иловица
^^440,

441. 141

Яалоаица

Патроаац 
М. Кои,

Гмтроадц
14.10. 1440 «0401140. 10.10. Ю40

р. Годарова

подобрение.на човешката
д. Петрова

свои програми
СТРАНИЦА 13среда.

по загци-

МАРТ 1976
готвят
БРАТСТВО * 5



МуЬе с телевизию 

МуБе без телевизию
НЕМАМ ТЕЛЕВИЗОР и затов а незнам 

кикве све муВе имаю ония койи имаю теле
визор. Я сам мислил само седнеш и зяпаш у 
плочуту и гледаш разна чуда по свет, а оно 
свак човек кой има телевизор има и муВе.

*
Между скъперници:
— Джек, услужи ми с киб

рита си.
— Не, стига с този номер!
— Какъв номер?
— Всеки път, когато ти ус

лужа с кибрита, ти ми връщаш 
кутията с една клечка ло-мал-

Лекарят:
— Не трябва да употребява- 

Казах виХЧМ\®Р ощете алкохол, 
преди нянолко години. 

Пациентът:
— Помня, но аз лредпола- 

за това време медици-
Тека например Месната зайедница у 

Смиловци има телевизор, ама нема куде да 
га тури. Това су муВе на гручНе. Човеци до
били телевизор од общинуту, ама общината 
не може да н>им подари и собу или канце
лария) куде да га ту ре и куде да гледан). Чу
дили се смиловчаае, а заверили се и реши- 
ли да си носе телевизорат там куде иду да 
седу по цел дън. И турили га — у кърчмуту. 
И са да видите чудо. Месната зайедница да
ла телевизор, а „Балкан” кавену и пийене и 
работата се решила.

— Представи си, Йюжо — 
каза съпругата — след дваде
сетгодишен брачен живот те 
напуонам и отивам при непоз
нат мъж. Ще съжаляваш ли?

— Е как така, Юлке, да съ- 
човек?

гах, че 
ната е напреднала.ко. * *

— Хубаво ли паренарахте в 
Рим?

—- Всичко бе великолепно, 
особено стаята в хотела.

— А самият град?
— Ние почти не излизахме. 

Стаята ни струваше толкова 
скъпо, че би било глупаво да 
не я използваме целодневно.

— Нога ставаш сутрин през 
лятото?

— Когато слънцето огрее 
моя прозорец.

— Не е ли много рзно?
— Не, моят прозорец е обър 

нат на север.

жалявам непознат

*
Шефът на полицията в Чи

каго влиза в бръонарница и пи 
та бръснаря:

— Знаете ли кой съм?
— Не, никога «е съм ви ви

ждал.
— Тогава можете да ме из 

бръснете.Ама има и по-големе му Бе. Од същото 
село, од Смиловци, йедън мой стар приятел 
ми пише дека има големе муВе с телевизор 
и му дошло да га върл>и, ама немаю реку 
и нема куде да га дене. Он каже телевизорат 
йедну вечер орати, а нема слику, другу ве
чер има слику, а нече да орати. Чудо йедно. 
Да окне майстора требе да му 
Цариброд само 15 ил>аде дневницу, а баш- 

— И тегая се зберу тройица 
поразени телевизорйе и окну май- 

за половин час

АФОРИЗМИ*
Учител към ученик:
— С удоволствие бих ти пи

сал слаба бележка, но нямам 
право да завишавам оценките!

Няма нищо по-хубаво от труда.I *
Винаги трябва да се въздържаш когато 

трябва да наказваш.*
На вратата се звъни. Отваря 

мално момченце.
— В къщи ли е баща ти?
— Не.
— А майна ти?
— И нея я няма.
— А баба ти.
— И баба я няма. Тя също 

успя да се скрие.

*
плати оди Най-лоши са ония хора, които хвалят в 

очи, а след това одумват.
ка за оправкуту. 
човека с

*
Който на крадец гледа пред пръсти и 

той е крадец.стора. Довужди майсторят 
от Цариброд опрайи наплати, напише рачуше 

отиде. Ка погледали човеци на свакога 
написано и дневница и за оправ-

* *
Разговор в обувен магазин: 
— Няма ли по-широки обув- И слон може да се хълзне.и си

у рачунат
ку. Опа бато, за половин саат три дневнице 

руВе, па иди та гледай телевизию, ако
ни? *

—■ Тази година са на мода 
тесните модели 
продавачката.

— Може би, но краката ми

отговаряи за 
ти стиска! Тайната но грузинските столетнициса миналогодишни.

И са ми пише човек дека йедну неделгу *
од ядове не може да гледа ни кутиюту, а 

слиБе и музику. И чове- 
Смиловци предлагаю да се види кой 

телевизорйете. У цело Забр-

бяват главно растителна храна, 
а месото консумират само ва
рено, а никак печено. Също 
така ядат сурови овощия и зе
ленчуци, богати с витамини. 
Вместо захар употребяват мед. 
Те са големи любители на мле
чните произведения: оирене, 
мляко и пр. докато супата от 
бягват.

ИЗВЕСТНО е, че жителите на 
планинските предели в Грузия 
доживяват дълбока старост, 
дори
Тайната на тяхното дълголетие 
са изследвали мнозина съвет
ски учени. Неотдавна една 
група учени публикува тапите 
,на прузийоките столетници — 
съобщват учените — взимат

Повишиха ми заплата, но не 
знам да кажа ли на жена си, 
или не. Ако не кажа, тя ще ме 
сметне за идиот.

— Тогава кажи й.
— Не съм такъв идиот.

камо ли да гледа
и повече от 120 години.ЦИ од

че н>им попрая 
Ве има около педесе телевизорйе, а нема ни
йедън майстор. Манча — Жан, доволен ли си от 

малолитрен автомобил?
— Не е лош, само че малко

•новия

малко калорична храна, употре-ме стяга в раменете.

МЛТ.ПГГРОВ


