
ЬРД-ТСТШ С уназ на Президента на Социалисти
ческа федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е 

Орден братство
бърен венец за особени заслуги 
областта на информативната и 
фическа дейност

удостоено с
и единство със сре-

в
гра-

БЪЛГ АРСКАТА и приноса за раз
витието на братството и единствотоИАРООНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
между нашите народи и народности.
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ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД МЕКСИКАНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

ПОЛИТИКАТА НА НЕОБВЪРЗВАИЕ 

ДОПРИНЕСЕ ДА СЕ ОСУЕТИ 

ПОДЯЛБАТА НА СВЕТА НА БЛОКОВЕ
Винаги високо цепех революционното минало на Мексйко и 

неговите днешни усилия във вътрешното развитие и на междунаро
ден план — изтъкна президентът на Републиката

ПРЕЗИДЕНТЪТ на Републината Йосип Броз 
Тито, отзовавайки се на молбата на Мекси
канската телевизия за интервю пред посе
щението на тази страна, прие на 5 март

Първият въпрос гласеше:

1976 г. на Бриони номентатора Хуан Лопес 
Моктесум и му отговори на зададени въп
роси

Понеже измина повече от едно 
десетилетие, откак бях в някои 
страни на Латинска Америка. 
А много неща междувременно 
се случиха на континента. Про
цесите, които сега са в тече
ние — без оглед на ъногото 
пречки и терор на реакцията в 
някои страни — обещават още 
по-бързи крачки по пътя на 
укрепване независимостта и ус 
коряване на икономическия и 

обществения напредък. С една 
дума, Латинска Америка играе 
все по-забележителна роля в 
международните' отношения и 
видимо допринася за политика
та на необвързване.” ...

освобождаването на редица но
ви страни от колониална зави
симост, струваше се, че няма 
да бъде в разрез с процесите 
на еманципация, изправени 
сме пред нов груб натиск и 
вмешателство отстрани. Това 
най-добре илюстрира неоколо- 
ниалиотическата и империали
стическата намеса в Ангола, 
която се опита да осуети кон
солидацията на тази млада, не 
зависима Република. Също та
ка в случая на кризата на 
Близкия изток — а напоследък 
и оноло Западна Сахара — вън

„Какво
Президент, в началото на то
зи разговор да кажете във 
връзка с Вашето посещение 
на Мексико?”

желаете Господин

Отговор: „Иснрено се рад
вам, че повторно посещавам 
приятелско Мексико. Искам да 
кажа, че това е страна, която 
по особен начин ме привлича, 
понеже има нещо особено и 
на нас, югославяните, твърде 
близко. Винаги високо ценех 
революционното минало на 
Мексико и неговите днешни 
стремежи и усилия във вътре
шното развитие и на междуна
роден план.

не при равноправно участие и 
уважаване интересите на всич
ки, може да има само по-ната
тъшни нонфронтации, които 
още повече ще изострят меж
дународната обстановка".

народните икономически отно
шения. Разбира се, необвърза
ните и развиващите се, ртрани 
не изхождат от това, че сами 
могат да намерят решения за 
споменатите проблеми. Те зна
ят, че това е възможно само в 
сътрудничество с развитите 
страни и че това е в интерес 
на цялата международна общ
ност".

Въпрос: „Според Ваше мне
ние кои са основните пробле 
ми на сегашните световни ико- 
номичесни отношения?”

Въпрос: „Канво считате хара- 
нтерно за сегашния момент в 
международната обстановка?”

Президентът 
Тито на 

посещение 
в Мексико

Отговор: „Факт е, че сегаш
ните икономически отношения 
в света са в криза. Това меж- 
АУ ДРУгото се изразява в неста 
билното производство и раз
мяната на благата, увеличава
не на безработицата и инфла
цията, нарушения в платежните 
баланси, а преди всичко в по
стоянното влошаване на поло
жението на развиващите се 
страни и задълбочаването на 
яза между тях и развитите 
страни. Всичко това сочи за 
надживяността на съществува
щата система на международ
ни икономичесни

Въпрос: „Как гледате на ро
лята на необвързането 
гашната международна обста
новка и кан оценявате подго
товката за Петата нонферен- 
ция на шефовете на държави
те и правителствата в Нолом- 
бо?”

в се-
МАНИФЕСТАЦИя НА 
ПРИЯТЕЛСТВОТО „Международните 

пан до известна 
и някои 

особено в

Отговор: 
отношения 
степен са влошениКъм моите най-скъпи споме

ни спада и спомена от първо 
то посещение на Мексико, за 
прекрасния прием, нойто сре
щнахме в град Мексико и на 
топлотата на народа, с коя го 
ни посрещна. В срещите

вашата страна, които

неща загрижват,
Африка.

След горчивия опит от Вто- 
световна война, канто и

Президентът на СФРЮ 
Йосип Броз Тито от 10 
до 14 март е на офици 
ално приятелско посе 
щение в Съединените 
щати Менсико, по пона 
на на президента на та 
зи ни приятелска необ 
вързана страна Луис Ече 
верии Алварес.

НЕОБВЪРЗАНОСТТА Е 
НАЙ-ДИНАМИЧНАТА СИ
ЛА НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ 
ПРОЦЕСИ

рата
годините на студената воина, 

застрашаващите, 
във връзка с

особенос хо- а
предупреждения 
най-новите постижения в 
ластта на въоръжаването, 
глеждаше, че светът се обръ
ща към мира и че отстъпва 
политиката на сила. Считахме, 
че политиката на разведряване 

като единствената

рата на
пленяват със сърдечността и 
ведрия дух се убедих, че 
е прекрасен и жизнен народ, 
пълен с чувство за истина и 

привърженик в борба- 
прогрес. Чувствувах се 

задължен да върна посещение 
направи президентът 

Това.

об-
Отговор: „Необвързаността 

днес е най-динамичната движе 
ща сила на положителните про 
цеси в света. Благодарение на 
тази политика голям брой стра 
ни успяха да получат и заздра
вят своята независимост. Та
зи политика повлия да се из- 
бепне пълната подялба на све
та на блокове, което всъщност 
щеше да означава продължва- 
ване на студената война и кон 
фронтация.

Още на първата, Белградска 
та, конференция през 1961 го
дина, необвързаните страни из
лязоха с иск да се върви към 
разведряване и преговори. Те 
също направиха реална плат
форма за решаването на реди
ца актуални международни про 
блеми. Бяха инициатор, а днес 
са и носител на борбата за нов 
международен икономически 
порядък. Всичко това говори, 
че тази политина се афирмира 
като силен фантор на между
народните отношения, поради 
което е и приета нато същест
вена ориентация във външно
политическата дейност на най- 
пол ям брой страни.

Ясно е, че тази политика за
сяга основите на империализ
ма и изобщо чуждестранната 
доминация в света. Затова на
последък се засилва натиска 

(На 2 стр.)

из-това
отношения,

които постоянно възпроизвеж
дат разделеност на света в 
полза на развитите страни.

Такива процеси предизвикват 
и социална нестабилност и 
политически нризи в много 
страни. Така се създават и 
опасни огнища в света. Прераз 
пределението на световния до
ход и сувереното разполагане 
с природните богатства са важ 
ни предусловия за превъзмог
ване на сегашните противоре- 

отноше-

правда 
та за е и приета

алтернатива.
Обаче, поради

напоследък отслабва този
много съби-то, което

Ечеверия на Югославия, 
бе значителна манифестация
на югославско-мексиканското
приятелство. Разговорите, 
то тогава водихме бяха ТВ*РД 

и раздвижиха 
и антив-

внесатшни сили успяха да 
раздор между арабските стра
ни и с това да отслабят тяхна
та оправдана борба.

Такива примери има и в дру
ги части на света. Но тъкмо 
поуките от миналото, които спо 
менах, трябва да убедят всич
ки протапонисти на такава по
литика, че тя не е дълговечна 
и че нанрая най-много ще си 
отмъсти на нейните носители.

РАЗВЕДРЯВАНЕ ВЪРХУ 
ПРИНЦИПНИ ОСНОВИ

Затова ние упорито се зас
тъпваме за политиката на раз
ведряване, но върху принципни 
основи, подчинена на общите 
интереои на мира, свободата и 
равнолравното сътрудничество 
между всички страни и народи. 
Впрочем тези 'принципи са и 
общоприети в Обединените 
нации и на конференциите на 
необвързаните — и пред нас 
е да се борим за тяхното осъ
ществяване. При това на всич- 

трябва да бъде ясно: ако

оптимизъм. Понеже политиката 
се стълкнови 

особено на
на разведряване 
с много интереси, 
великите. Нещо повече

една фаза, когато се 
се използва за

кои-
сега

съдържателни 
конкретни инициативи 
ности. Не се съмнявам, че сь 
щото ще бъде и този път. Пре 
зидента Ечеверия ценяI не са
мо нато приятел, но и нато из 
тъкнат държавник и ®°р® на- 
мир и равноправие между на 
родите.

Това
възможност 
позная
новката в този

сме в
опитва тя да

интереси на отделни си- 
•] спечелване на нови по 
Поради това няма чув 

напредък в решава 
на анупните проблеми 

във въоръжава 
заоил

тесни 
ли, па и ждународните 

ния. Затуй ние така решително 
се застъпваме за възстановя
ване на нов международен ино 
номически порядък. При това 
сме реалисти, не считаме, че 
това може да се осъществи за 
една нощ. С решаването на 
конкретни и най-анутните про
блеми, ще сменчаваме олаоно- 
сттите от нонфронтации и поете 
пенно ще се движим 
на на по-стройно развитие на 
всички части на света.

В сегашния момент от осо
бено значение е да 
провеждането на резолюциите 
на шестото и седмото специал 
но заседание на Генералната 
асамблея м на други решения 
на Обединените нации, които 
представляват основа за съще-

чия в ме
зиции. 
стеителен
нето
Надпреварата

победи на народите ю 
Намбоджа и Лаос и

посещение ДаАе 
по-отблизо да за‘ 

процесите и °бста- 
голям регион.

ческите 
Виетнам

по посо-

президентът тито ще
ПОСЕТИ ВЕНЕЦУЕЛА започне

Социалистическа Ре
публика Югославия Йосип БР°/| Ве1|ецуела по понана 
прави официално "-^Га На^рлоо Аидрес Парос. 
на президента на ооп ч/

Президентът на

ни



ПОЛИТИКАТА НА НЕОБВЪР- 

ЗВАНЕ ДОПРИНЕСЕ ДА СЕ 

ОСУЕТИ ПОДЯЛБАТА НА 

СВЕТА НА БЛОКОВЕ
(От 1 стр.)

върху необвързаните и развива 
щите се страни от страна на 
силите, които желят да запа 
зят сществуващите привилего- 
вани позиции. За съжаление 
някъде имат и успехи. Предиз
викват се вътрешни трудности 
в някои от тези страни и се 
насърчава нестабилността, и 
то често с груба намеса, па и 
военни интервенции. Това оба
че не може да спре неизбеж
ните процеси и да отслаби об
щата сила на необвързаността. 
Нещо повече, това в необвър 
заните страни задълбочава 
схващането за техните съще
ствени интереси и укрепва 
решителността да се отстои в 
борбата за тях.

Необвързаните страни в бор
бата за прокламирането целите 
не се поставят тясно, те реал
но съблюдават цялостта на 
международните отношения, 
това доказаха преди всичко със 
своята дейност в Обединените 
нации, където се застъпваха за 
решения в интерес на всички. 
Ако се случват някои конфрон 
тации, това не е тяхно жела
ние, но нещо, което други им 
натрапват.

Считам, че подготовката за 
Петата конференция в Коломбо

протича благоприятно, без ог- 
глед на споменатите трудности 
Това е поради обстоятелството, 
че в центъра се поставят съхце 
ствени въпроси, раздвижени 
при различни обстоятелства. 
Аз съм убеден, че срещата в 
Коломбо ще бъде нова мани
фестация на силите на един
ството и солидарността на не
обвързаните страни".

Въпрос: „Преди известно вре 
бе загрижен за Ва-ме светът 

шето здравословно състояние. 
За щастие, сега това вече е 
минало. Какво можете за това 
да кажете нато човек, нойто 
много работи?”

Другарите Фидел Кастро и Й. Б. ТИТО
Отговор: „Да, това мина, се

га се чувствувам добре. Бях 
настинал. А още аз имам 
и ишиас. Това е, вижте, забо
ляване, което не се забележа- 
ва на човек, ногато хората те 
гледат, не ти вярват, че си бо
лен. Само онзи, който го има 
това добре чувствува. Послед
ният път, освен ишиас, съще
временно малко настинах, па 
все пак е видимо, че си бо
лен. Мога да кажа, че съм до
волен от здравето, напълно 
съм здрав".

ФИР КАСТРО ПОСЕТИ СТРАНАТА НИ
ПЛОДОТВОРНИ РАЗГОВОРИ ТИТО — КАСТРО

сътрудничествоПо покана на президента на 
СФРЮ и председател 
СЮК Йооип Броз Тито пър
вият секретар на ЦК на КП 
на Куба и председател на Ре 

правителство

странното 
между Социалистическа фе-

те партии у ьстрани се разви 
ват успешно, върху принципи 
те на взаимно уважаване, 
приятелство и сътрудничество, 
при взаимно зачитане на спе 
цифичностите на пътищата в 
изграждането на социализма 
и международната позиция на 
двете страни.

Те особено изтъкнаха, че съ 
ществуват големи възможно
сти и двустранно желание за 
по-нататъшното разширяване и 
обогатяване на югославсно- 
кубинското 
във всички области. В съгла 
сие с това, те изтъкнаха зна 
чението от сътрудничеството 
между Съюза на югославските 
комунисти и К0МУнистическа 
та партия на Куба за общото 
развитие на отношенията меж 
ду двете страни.

В разговорите бе изказана 
увереността, че предстоящата 
конференция на ръководители 
те на държавите и правител 
ствата на необвързаните стра 
ни в Коломбо ще представля 
ва нов голям принос за ук
репването на световния мир 
и еднаква сигурност за всич 
ки, за развитието на равнопра 
вно международно сътрудниче 
ство, за установяването на но 
ви икономически отношения 
върху основата на равнопра
вие и зачитане на законните 
интереси на всички страни, 
за ускоряването на обществе 
но и икономическо развитие, 
специално на развиващите се 
страни, за създаването на ра
вноправни политически и ико
номически отношения на соли

на
деретивна република Югосла
вия и Република Куба и Съю 
за на югославските комунисти 
и Комунистическата 
на Куба в интерес на народи
те на двете страни, мира, на

волюционното 
Фидел Кастро бе на делово 
приятелско посещение в Юго 
славия от 6 до 8 март

МИНАЛАТА СЕДМИЦА партия

Завърши XXV конгрес 

на КПСС
тази

година.
Другарите Тито и Фидел Ка 

стро и сътрудниците им на 
Бриони водиха разговори,

предъка и социализма.

в
които извършиха размяна на 
мнения за по-нататъшното раз 
ширяване на приятелските от 
ношения и сътрудничество 
между СФРЮ и Република Ку 
ба, СЮК и КП на Куба. Те вза 
имно се информираха за соци 
алистическото развитие на две 
те страни и активностите им 
на международен план. При 
това бяха разгледани актуални 
те въпроси на международни 
те отношения и международ 
ното работническо движение. 
Разговорите преминаха в атмо 
сфера на приятелство и сър
дечност, взаимно уважаване 
и разбирателство.

Другарите Тито и Фидел Ка 
стро със задоволство посочи 
ха, че отношенията между две

Демокра

Кампучия

сътрудничество
ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ — ГЕНЕ~ ЛЕН СЕКРЕТАР НА КПСС

тичнагреса генералният секретар 
‘Брежнев е изтъкнал, че най- 
важните задачи пред КПСС в 
предстоящия петгодишен ' пе
риод на вътрешен план са ук 
репването на икономическата 
мощ на страната, а на външ 
нополитически план — борба 
та за мир и международно съ
трудничество. Той е изтъкнал, 
че приетите от конгреса про 
грами са „трудни и амбицио 
зни”, но е изказал убеждение, 
че те ще бъдат осъществени.

На XXV конгрес на КПСС при 
съствува и делегация на СЮК, 
водена от секретаря на Изпъл 
нителното бюро на Председа 
телството на ЦК на СЮК Ста 
не Доланц.

От 24 февруари до 3 март 
в Москва се състоя XXV кон 
грес на Комунистическата пар 
тия на Съветския съюз.

Леонид Брежнев 
бран за генерален секретар на 
КПСС. Конгресът избра 
комитет и Политбюро. От До 
сегашните членове на полит 
бюро на съветската партия не 
е избран Дмитрий Полянски, 
министър на земеделието 
правителството, чийто 
е остро критикуван на конгре

е преиз

нов

Е НОВОТО ИМЕ НА КАМБОД
ЖА

в Посолството на Демократич 
на Кампучия в Белград обна 
родва тези дни съобщение, в 
което се казва, че е стъпило 
в сила решението

ресор

са.
В заключителната реч на кон

прието
въз основа на новата консти 
туция от 14 декември 1976 го
дина — за промяната на офи 
циалното име на 
кралство Камбоджа. Отсега то 
официално ще се нарича Де 
монратична Кампучия. Според 
Конституцията, приета от На
ционалния конгрес, Демокра
тична Кампучия също 
чила ново знаме, нов държа 
вен герб и нов химн.

БрптстВо
бившето

Тито символизира анти
фашисткия отпор и 

геройството иа народа

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ ■ 
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е полу

Панамския печат обширно 
щение на президента Тито

Панамският печат обширно, 
и с голямо внимание пише за 
предстоящото посещение на 
президента Тито в Панама. 
Дневникът „Панама — Амери 
ка” публикува уводна статия, 
посветена на личността на пре 
зидента Тито. В статията оза 
главена с „Тито — единство 
на мислите и акциите" между 
другото се казва: „В живота 
на маршал Тито, накто и в жи 
вота на всички велики хора 
единството между мисълта и 
акцията представлява основен 
фактор за най-важните пости

пише за предстоящото . посе- Националният 
Демократична

празник на
Кампучия е 17 

април, денят на пълното >осво 
бождение на страната и глав 
ният й град Пном Пен.

жения. Той оимволизира анти- 
фашистсния отпор и сплотено- 
ността на народа, който иска 
да бъде свободен и необвър
зан. Световната личност, коя 
то се нарича Йооип Броз Ти
то, ще бъде гост на Панама и 
нашият народ ще му отдаде 
почест с най-сърдечно посре 
щане”.

Същият вестник е публикувал 
и репортаж за срещата меж 
ду Тито и Торикос през сеп
тември, 1973 година, а също 
така и специална притурка с
най-важните данни за Югосла за бъдещото укрепване

приятелските отношения и все

дарноотта и анционното един
ство на необвързаните страни. 

Двете страни констатираха 
идентични или близки гледи 
ща по най-важните икономиче

Същевременно правителство 
то в Пном Пен съобщава, че 
на 20 март настоящата годи 
на ще се проведат избори за 
Скупщината на народните пред 
отавители на Кампучия, ноято 
ще бъде съставена от 250

ски въпроси, които бяха пред 
мет на разговорите. Те изказа 
ха задоволство от положител
ните резултати на срещата и 
убеждението, че те 
ставляват значителен

чле
ще пред 

принос
нове, от които 150 са предста 
вители на селяните, 50 на ра 
ботниците и 5.0на представители 
на революционната армия.вия.
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ЗАБЕЛЕЖЕНО НА ЕДНО ВОЕННО УЧЕНИЕ

ВМ? ЙГ"
ЕДНА ГОДИНА БЕЗ ВЕЛНО ВЛАХОВИЧ

Той не умира ■ ■ ■

На 7 март миналата
пристигна до 
вест от Женева: почина Вел 
но Влахович... Сега на годи 
шнината от неговата смърт си 
припомняме за човека, нойто 
успя да надживее физическа 
та ои смърт и да продължи да 
живее с нас. Затова през тая 
година четохме неговите напи 
сани, но необнародвани 
ти и, живяхме с неговата мисъл 
за развитието на нашия самоу 
правителен социализъм.

година 
нас горчивата

вия живот говори за революци 
онера с голямо сърце, който 
се бори за човека, за негова 
та свобода и винаги беше в 
предните редици на борбата 
там където е най-трудно, както 
наза другарят Тито за своя 
сътрудник в борбата.

Велко стана член на СКОЮ 
в най-черната година за Евро 
па и света 
Хитлер идва на власт. Две 
години по-нъсно той е член 
на ЮКП. Като студент пред 
вожда студентите на барика 
дите срещу надигащия се фа 
шизъм. Бива арестуван и за
каран в концлагера във Више 
град. Няколко години след то 
ва през 1936 година пътува в 
Прага, а оттам в Париж • и Ис 
опания. „Ето така дойдохме 
в допир с прогресивните идеи 
на социализма. Първо: идване 
то на Хитлер на власт, напа
дението на Мусолини срещу 
Етиопия, а след това Лайпциг 
ския процес. Въодушевляваше 
ни държанието на Георги Дими 
тров. Това ни разпалваше меч 
тите на нас младите и ние 
бяхме готови да се борим за 
своите идеали...” — говоре
ше за себе си и своите връ 
юници Велко Влахович.

Влахович живееше с героите 
на Ремарн, Барбюс, Горки, 
Глатков и други прогресивни 
'писатели. Младият революцио
нер обичаше поезията. А за 
революцията говореше, че тя 
има близки черти с изкуство
то. Този творчески дух и ко 
мунист влезна в бригада „Ге 
орги Димитров” в Испания да 
се бори срещу фашизма за 
свободата на Испания и Евро 
па. Като танъв го помнят при 
Мадрид и Барцелона и Ярами, 
където беше ранен. Със съ- 
1}ия дух той работеше и на 
то секретар на Младежкия ко 
мунистичесни интернационал 
в Москва.

А но гато започна най-свире 
пата борба против фашизма в 
нашата страна Велко Влахович 
като пламенен борец и журна 
лист разнася истината за та 
зи епична борба на петте кон 
тинента по вълните на „Свобо 
дна Югославия”. Неговите ду 
ми бяха нуршуми за врага. Вся 
ка негова статия и изговоре 
на реч беше бойно оръдие 
срещу врага, а цялата негова 
дейност в Москва представля 
ва смисъла на негова дей
ност в Москва представлява 
смисъла на неговата битна за 
нова Югославия.

Велко Влахович остави дъл-

Ненадейно' 
и техническа
успяха временно да окупиоат 
значителна територия в околно 
стта на града. Териториалните 
части се намираха 
в планинските г 
дето действуваха 
атаки.

с мощна военна 
сила помощ на охраняващите сгра- 

дата и останалите обекти.
к пълна тишина, 

сякаш и дишането е 
бойците обкръжават 
Часовоите 
делени 
бързо

..сините” ха вече в сградата, в магазини 
те, взимайки оръжие, 
ция, храна ... На някои силуе
тите вече се очертаваха на 
отсрещния баир.

Оттатък по пътя се чуваше 
силен тътнеж на моторни во
зила. Това са ,,сините”, които 
бързат на помощ. Но всичко е 
къоно: сградата и всички край 
нея складове, пълни с бензин 
и нефт са в пламъци.

Групата партизани чака в за 
сада идването на моторизира
ната колона. Няколко бутилки 
с леко горящ смес вече хвръ- 
чат във въздуха, улучват 
колко камиони, които пламват 
и спират колоната. Започва 
бой. За да не бъдат обкръже
ни, партизаните се извличат от 
пъкления огън и поемат баи
рите ... На един висок чукар, 
обраснал с млада борова гора, 
те настигат останалите бойци 
от четата. Събират се всички 
край своите командири.

— Акцията е успяла изцяло. 
На „сините” е нанесен тежък 
удар. Те се останали без оръ
жие, муниция и нефт. С това 
фактически е унищожена и мо 
торизираната им част, която им 
е главна сила. Ние имаме са
мо няколко леко ранени бойци 
— съобщава командирът на 
четата и издава заповед бойци 
те през нощта да се изтеглаят 
в планината, докато не получат 
нова заповед за действие.

Ръководството на Щаба на 
териториалната отбрана съоб
щава: действието е извършено 
успешно и затова цялата чета 
получава признание.

муни-
в която

спряно, 
сградата, 

на „оините", разпре 
навсякъде около бяха 
унищожени, но с това 

се откри присъствието 
тизанската_ част. Настана 
сточен бой. От всични страни 
на сградата и от траншеите 
край нея светнавичния 
чен огън растръсваше

на позиция 
предели, отнъ- ста- 1933 когато,, с ненадейни 

- ог тзГтоГияга68^^6^™' на пар 
^ ожега в техни ръце, са се изтегли 

ли всички части на 
алната отбрана,

територи- 
, без да искат 

да приемат фронтална борба. нарте-
нощта.

ня-

Велно Влахович
Неговите съселяни от Ровци 

край Колашин, неговите дру
гари и приятели от студент
ските дни в Белград, Прага 
и Сорбона в Париж и Москва 
и сега живеят с него. Него
вият жизнен път стана при
мер за нас как трябва да над 
живаяваме трудностите в бо 
рбата. И всеки миг от него-

Бойна стрелба

„Сините” бяха извънредно ук
репени. Обаче, техните изстре 
ли заглъхнаха от бомбите, кои 
то партизаните хвърляха върху 
тях. Съпротивата бе сломена и 
наведнаж воичко се стаи. Бой
ците от партизанската част бя

Обаче през същата нощ за 
само няколко часа на вече оку 
пираната територия се събраха 
бойците на една мощна пар 
тизанска част на териториал 
ната отбрана със задача да 
действува между редовете на 
„сините”. Всеки боец от тази 
партизанска чета, който до пре 
ди няколко часа изпълняваше 
ежедневната си задача в ня
коя от стопанските организа
ции, сега бе обвзет от грижата 
как да нанесе най-жесток удар 
на „сините”.

Тъмно бульо на февруар
ската нощ прикриваше треска
вата подготовка на 
формираната че*га. Хълмовете 

бяха същинска 
бойците. Крат- 

ясна заповед за пред-

В. В.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В НИШ

ДУМИТЕ НА ДРУГАРЯ ТИТО ДА 

ПРЕТВОРЯВАМЕ В ДЕЛА
току-що

Има обаче 
организации на 
бавно извършват тези задачи. 
Там по инерция се възпроизве
ждат старите отношения и роля 
на ССРН и затова в предстоя
щия период ще трябва да се 
преустанови тази практика.

Ангажирането на Социалисти 
чесния съюз в базата, в мест
ните общности по 
села трябва да става предимно 
чрез разрешаването на конкрет 
ни жизнени въпроси на труде
щите се хора. А това са 
често въпроси от развитието 
на селското стопанство, снаб
дяването,
съобщенията и пр.

известно число 
ССРН, които* Дционните програми на Общинските 

конференции на ССРН и местните оо- 
15 общини в региона ще 6ъ- 

ст»с задачи, произтича- 
на др. Тито пред

и долините — 
закрилница за
ката и
стоящото действие се пренася 

един до друг с шепот.
на време по 

оте

щности в 
дат допълнени 

щи от интервюто 
„Вйесник”

ше от
Само от време 
голите илони на дърветата 
кваха ударите на студения вя
тър. Долу ручеите на рената 
монотонно шумяха в прегръд
ките на стените ..

Беше ясно, че бойците от та
зи партизанска част с предва 
рителна подготовка добре са 
обучени и за най-сложени дей
ствия. Сега им трябваше твър-
де малко време, за да схванат
подготовящата се операция 
нояго им съобщаваха команди

бона следа по славния и трън 
лив път за изграждането на 
социализма в Югославия. Та
къв беше, когато работеше в 
Съюзната скупщина, в Цен 
тралния комитет на СЮК, ко 
гато се намираше на селсно 
събрание или разговаряше с 
наши учени и академици, До 
край принципен и ясен.

— Човекът винаги трябва да 
бъде човек — назваше той — 
и да се опита да остане та- 

това не в смисъл, ко

рич, председател на Междуоб 
щинсния синдинален съвет, Ра 
домир Томович, член «а Секре
тариата на Междуобщинската 
нонференция на СНС, Винна 
Марнович, председател на Кон 
ференцията за обществена деи 
ност на жената, Миодраг Вуи- 
чич, член на Секретариата на 
Републиканската нонференция 
на Социалистическия съюз и

РЪКОВОДСТВО на 
Междуобщин 

на Социа- 
Десимир Йю

ПОД
председателя 
ската конференция 
листическия съюз 
ВИЧ в Ниш на 5 март Предсе
дателството на конференцията 
2б№ди задачите, произтичащи 
от интервюто на др. Тито пред 
„Вйесник" и от разговоритеш 
д„ Тито с делегация на Съюз 
ДР' конференция на Социали- 

съюз. В .общинските 
Ооциалистичет- 

месъните об- 
оценна

градове ина

наи-

здравната защита,

ната
етическия 
организации на 
кия съюз и по 
щности ще се направи 
на политическата дейност. 
на„" „ат0 основен метод на 
жабота ще бъде критическия и 
гамокритичесни анализ в изпъл 
некието на възложените зада-

АР- Борбата срещу разни видове 
незаконно забогатяване и про
тив другите отрицателни явле 

обществото също трябва 
да намери съответно място в 
анционните програми на орга
низациите на Социалистичес
кия съюз.

Бе отчетено, че първите ре
зултати в практическата дей- 
ност в новата роля на Социа- 

съюз и неговото 
като единен

ри те.
След кратно

наха разузнавачите 
Те съобщиха, че А°®Ре„сините охраня 

останалите обек 
бензин,

нъв, и
гато човекът се пише с глав 
на буква Ч, но в смисъл на 
човешкото, в смисъл на съдър 
жанието на неговата работа... 
Човекът струва толкова, кол 

го приемат другите, кол 
върху

време пристиг
на четата, 

въоръ ни и в
За- листическия 

действуване 
фронт на всички организирани 

ясно сочат, че там, къде- 
развито съзнанието за но 
роля на ССРН и правата 

и отговорностите на комунис- 
, за нейното осъществя» а- 
— резултатите са добри. В 

повечетю организации на Со
циалистическия съюз в регио
на — изтъкна Митрович — се 
върши програмна и акционна 
синхронизация на задачите, ут 
върждават се общи задачи и 
програми на обществено^поли- 
тичеоките организации и об
щинските скупщини, мобилизи- 

сил.и в

жена част на 
ва сградата и 
ти, пълни с оръш»е

На всеки прозорец
край сградата 

и друго оръжие.
е невъзможно

важен стра-

сили 
то е 
вата

«ото
кото може да влияе 
другите, но и колно в положи 
телен смисъл други могат да 
влият върху него...

Ето с танива светли идеали 
изгоря в пламъна на револю. 
ционната борба Велно Влахо
вич, нашият Горни и Тагора, 
Зола и Синнлер, Байрон и 
Маяковсни. Такива революци
онери е раждала нашата револ 
■юцмя и затова Велко

живее в нашите сърца и 
ще се помни докато тр\* бор 
бата против злото и робство- 

Б. Николов

е
храна .. 
картечница, 
минохвръгачи 
Изглежда, че 
да се заеме този

оръжието. хРапняатТас„лаАОвете с 
ва да опожарят изте-

”ефТ "по"го врвъв ОАНЗ 
ФУ а бо°йциТма за задача да 
дочана моторизираната нает

- —;1м:-—а:
окаже

В предстоящия период ще 
трябва да се съдейотвува ме 
стните общности да станат 
напълно способни да разреша
ват всични

определена среда. А именно 
тук вижда значението на ме
стните общности и Ар._ Тито в 
(интервюто ои пред „Вйеснин . 
Но в бъдещата си работа тряб 

повече от досега да

а
чи.
4Д4Н0;Гг=ТбазГ5
с"в в^амГвР^иш™ регион" 
А за тези задачи, произтичащи
прЯ" тВ0СИнЧГдр°:ТтГоИвГ3,Вйе

яЗдаа-0»&3Г0СПрНЯПгеА0атТатЛа Я
МСЖ Председателството

и Радмило Ми

тите
не жизнени въпроси

в

ва много 
бъдем самонритични в работа 

нато постоянно правим
вечно

щета си
отчети за извършеното.рат се политическите 

осъществяването на договоре
ните политически задачи.

М. Андонов то в света.
сесията на 
взеха участиедалечана 

сигурно ще се опита да СТРАНИЦА 3
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КОИСТИТУЦИО! Iно ПРЕОБРАЗОВАНИЕ1&Ш

11И1ХТЙ ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД Е ГОТОВ1
ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

РЕДИЦА ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

щеразискванеШирокото 
допринесе трудещите се да се 
запознаят с решенията, които 

гоя закон, 
бъде

Тели дим бе оповесте
но, че па Бриопи е при
ключила работата коми- 
смята за разгледждане 
проектозакона за сдру
жения труд.

понеже
най-важенпредлага 

същият ще 
закон за реализацията на кон 
ституционните разпоредби за 
положението и ролята на сдру 
жения труд в нашето самоул- 
равително общество. Освен то 
ва, този закон ще създаде и 
основите за приемане и на 
други важни закони от област-

обществено-икономичес-

на

В работата ла комиси
ята, ръководена 
председателя на Оюзиия 
изпълнителен съвет д-р 
Антон Братуша, са взе
ли участие пай-отговор- 
] I и те 11 редета витсл и 
съюзните органи, репуб
ликите автономиите об
ласти. Комисията е утвър

от под-

та на
ките отношения, какъвто е за 

за банково-кредитната и 
система, еъншнотърго-

Според приетите от Общин
ската скупщина решения за 
тазгодишните данъчни облага 
ния, земеделските производи
тели в Босилеградска община 
ще имат право да ползват ре 
дица облекчения. Инак, средно 
данъкът няма да бъде по-голям 
от миналогодишния. В зависи
мост от кадастралния доход, 
данъкът върху дохода от сел
скостопанската дейност ще 
бъде в размер от 2 до 16 на 
сто. Например на кадастрален 
доход от 2 хиляди ще се за
плаща данък от 6 на сто, а на 
15 хиляди динара 16 на сто.

От данък върху селскосто
панска дейност ще бъдат ос
вободени всички досегашни 
данъкоплатци, с общ кадастра 
лен доход по-малък от 600 ди
нара.

Правото да ползват данъчни 
облекчения ще имат всички зе 
меделски производители, чийто 
общ годишен доход по член 
на домакинство не възлиза по

М1итн1м1тт1ат1

вече от 3 хиляди динара. Тряб
ва да се отбележи, че в Боси- 
леградска община и от една
та, и от другата категория има 
много домакинства.

За да стимулира развитието 
на селскостопанското производ 
ство също се предвиждат ре
дица облекчения при заплаща 
не на данъка. Например онези 
земеделски данъкоплатци, ко
ито се сдружват с организаци
ята за селскостопанска дей
ност или подобна на нея, няма 
да заплащат данък на парце
лите, на които се организира 
съвместно производство чрез 
сдружване.

Право да ползват данъчни 
облекчения земеделските про 
изводители ще имат в случай, 
че са заплащали разноски за 
лекуване на някой член на до
макинството. Разбира се, об
лекчения ще се признават, 
ако тези разноски са по-голе- 
ми от 20 на сто от кадастрал
ния им доход.

Трябва да се добави, че от
заплащането на данък ще бъ
дат трайно освободени данъко
платците, които са по-възраст
ни от 60 години (мъже) или 55 
години (жени). Това право мо
гат да ползват само онези, но 
ито нямат близън роднина, ной 
то според закона е длъжен да 
се грижи за поминъка им. От 
заплащано на данък ще бъдат 
освободени и онези домакин
ства, които дадат съгласие 
след смъртта на своите челно- 
ао имуществото, с ноето разпо
лагат да стане обществена соб 
ственост.

конът 
парична 
вената система и др.

па

също така 
за съблюдава-

Разисмванията
ще допринесатнепосредствените зада-дила текста па проектоза 

кома, който ще бъде пред 
ставен ма комисията към 
Съюзния съвет па Скуп- 

ма СФРЮ за из- 
ма законите от

не на
чи пред самите самоуправител 

общности,ни организациии и
в светлината на принцип 

становища на проектоза-
иоито
ните

започнат кон-щимата 
готвяне 
областта на сдружения 
труд. Последната ще ут
върди окончателния текст 
па проектозакона.

йона могат да 
кретна подготовка за последо 
вателно съгласуване на орга
низациите на сдружения труд 

обще-самоуправителната
практика с Конституци-

в
ственаПриетите данъчни облекче

ния от Общинската енупщина 
в Босилеград представляват 
значителен принос за осъще
ствяване на материалната си
гурност на земеделските про
изводители в комуната.

ята.проектозаконътСлед това 
ще бъде предмет на широко 
обсъждане в организациите и 
общностите на сдружения труд 
и в другите самоуправителни 
организации и общности, в де- 

и обще-

За да се постигне всичко то 
ще бъде необходима и

обществено-политическа
на всички организирани

ши-ва
рока 
акция
съзнателни социалистически силегатските енупщини 

ствено-политическите организа-
ли в неговото прилагане.В. В. ции.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАДВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Започна разследване по 

теклото на имуществото
Некоректно отношение но 

Белградската банка-Пирот
В момента членовете на Ко

мисията разглеждат 6 случаи, 
в които съществуват обоснова
ни съмнения, че въпросните 
лица са се обогатили, присвоя 
вайки по незаконен начин об
ществено имущество.

— От момента на формира
нето на комисията до днес е 
изминал период от година и 
половина. За това време от пи
то една обществена или тру
дова организация не сме полу 
чили иск да се проучи потек
лото на имуществото на някое 
лице — казва Иванчов.

ва много тази територия. Но 
те трябва да кажат откровено 
какво мислят”.

Приемайки информацията Из 
пълнителният съвет реши, че 
за по-нататъшно 
ство е нужно представители 
на банката от Пирот да оказ 
зват винаги помощ, на която 
и да е организация от общи 
ната, когато се насае за кре 
дит. Освен това решаването на 
исковете не смее да трае по 
вече от два месеца. Съветът съ 
що ще отправи предложение 
до Общинската скупщина да 
търси от банката в Пирот да 
изготви анализ за възможно 
стите и да следи с кредити 
развитието на тази община.

Изпълнителният съвет 
глежда проблемите във връз 
ка със самооблагането и ре 
ши да отправи предложение 
до местните общности да не 
въвеждат самооблагане

По редица причини Комисия
та за разследване потеклото 
на частното имущество в Бо
силеградска община досега не 
е успяла да разгърне такава 
дейност, с която да изпълни 
отговорната си обществена за 
дача.

Ма предстоящото заседание 
на Общинската конференция 
на СКС в Босилеград, насроче 
но за 14 март, твърде обстой 
но ще се разгледа досегаш
ната работа и най-важните 
предстоящи задачи на тази Ко 
мисия.

— Все до интервюто на дру 
гаря Тито, Комисията нямаше 
много условия за работа. Мо
га да кажа, че на моменти бе
ше препусната сама на себе 
си. Сега от Общинската упра
ва са определени юрист и 
един служещ, които ще оказ
ват пряка помощ на Комисия
та при решаването на всеки 
случай — заяви председателят 
на комисията Иван Иванчов, 
заместник — командир на Ста 
нцията на милицията в Боси 
леград.

Трябва да се каже, че коми 
сията най-напред е работила в 
състава на Общинската данъч 
на служба. Обаче, през среда
та на 1974 година тази коми
сия бе разпусната. По реше
ние на Общинската скупщина 
е формирана сегашната три
членна комисия.

В разискванията членовете 
на Изпълнителния съвет кон 
статираха, че на заседанието 
е нужно и присъствието на 
представители на Белградска 
та банка 
Пирот, за да може въпроса ця 
лостно да се обсъди. ,,Те ни 
кога не идват, когато се ра 
зиенва
изтъкна в дискусията си Бо 
рис Борисов, председател на 
Общиноката скупщина. Между 
другото беше казано, че има 
случаи от подаване на иска 
за кредит до получаването на 
средствата да мине и по ця 
лата година. А в такива слу 
чай положението значително 
се променя. Освен това изо
става всякаква помощ на тру 
довите организации от страна 
на банката в Пирот.

Изпълнителният съвет при 
Общинската скупщина в Дими 
тровград, на заседанието съ
стояло се на осми март, разгле
да и прие информацията във връ 
зка с провеждането на селен 
тивната политика на кредити
рането през 1975 година от 
страна на Белградската банка 
— основната банка в Пирот. 
В тази информация е изтъкна 
то, че задачата на Службата 
по обществено счетоводство 
между другото е и да следи 
осъществяване целите от Ре 
золиоциите за основите на по
литическо-икономическото 
социално развитие на Югосла 
вия, както и Резолюцията за 
политическите основи по разви 
ти е на СР Сърбия през 1975

основна банка в
сътрудниче-

за важни въпроси ,

и

Преди няколко месеци коми
сията е изпратила писма до 
всички партийни организации в 
комуната, които да анализи
рат дали в техните среди ня
ма примери на !неоправдано за 
богатяване. Обаче, само 6 пар 
тийни организации отговорили 
на комисията.

година.
И в двете резолюции е изтъ 

дело раз-ннато задължението на 
вите банки да провеждат се
лективна политика в кредити 
рането, което трябва да бъде 
техен принос за съгласувано 
развитите на стопанството.А то

— Ние трябва да проведем 
разговор с представители на 
банната в Пирот, откровено да 
нажат искат ли да следят раз 
витието на тази обществено-ло 
литичесна общност или не — 
... каза Димитър Славов член 
на Изпълнителния съвет. Рази 
енванията на членовете на Съ 
вета ясно посочиха, канво е 
отношението на тази банка 
към димитровградското стопан 
ство. Това най-добре каза 
Митко Томов: „Имам впечатле 
ние, че тези хора не интересу

в па
ри до края на текущата го
дина. Това беше решено 
ради трудностите които самоо 
благането, прието в течение на 
годината създава на Службата 
по обществени доходи. Мне 
нието на членовете на Съвета 
беше, че от началото на 1977 
година местно самооблагане, 
за развитие на инфрастуктура 
та в общината, трябва да има 
всяка местна общност в Дими 
тровградска община.

ва значи и разрешаване на 
основните му проблеми.

по
Също така и гражданите не 

изпращат свои искове до ко
мисията, страхувайки се да не 
бъдат ползвани за' свидетели 
и др. Сбаче. комисията също 
тана с пълна отговорност про
верява и всичко онова, 
то е написано и в анонимни
те заявления.

Според резолюциите преди 
мство при кредитирането имат 
износа, селскостопанското про 
изводство, неплатежоспособ
ните организации и прочие.

Средства за тази цел в Ди 
м игров градска община е пол 
звала земеделската коопера
ция „Сточар", „Градня" и „Ци 
ле”.

ное-

В. В. А. Д.
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В ПАРТИЙНИТЕ 
ОБЩИНА

ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА

Акция вместо 

вербализъм
В момента в центъра на вни 

мйнието на първичните партии 
ни организации в Босилеград- 
спа община са най-актуалните 
задачи за работа в светлината 
на «итовите

•тосод интервюто 
Тито, се - 
прочетат или

на другар* 
задоволиха с това до 

преразкажат 
Такива досег! 

още не успяха чрез пълна са
мокритика да уточнят 
области

товите думи.

поръки, изказани 
пред „Вйеоник". 

организациите с 
отповорност преоценя

ват състоянието в своите 
ди и предприемат 
акции. Те

кои
и по кои въпроси 31- 

напред най-мнопо да се анге 
жират. Това е така, защото не

ве интервюто 
Повечето от 
пълна

сре- 
конкретни 

анализират дейност
та на всеки свой член 
жирането им по всички 
си, които посочва другаря Ти
то. Изпълняването

са с пълна отговорност анали
зирали досегашните слабости 
з своите среди и начина, на 
който да се премахват.

*•' ши.и анга
въпро

на партий
ните задачи не може да се по 

преразказването на 
Титозите поръки, но чрез 
кретното им реализиране. Този 
девиз твърде отговорно досега 
приеха комунистите от първи
чната партийна организация в 
новосформираната стопанска 
гаьизация в Босилеград, в пар
тийната

Изглед от ДимитровградТова говори; че всички пар
тийни организации в Бооиле- 
градскз община, в настоящата 
си дейност трябва твърде кон
кретно да определят своите 
задачи в светлината на Интер
вюто, което има стойност на 
траеч документ. Единствено та

стигне с
ДИМИТРОВГРАДкон-

РЕШЕНИЯТА В ДЕЛО
ор

организации на СИ оказват 
влияние и останалите обще
ствено-политически 
ции. Същите не са достатъчно 
дейни и не изпълняват реше
нията, приети от организаци
ите на СК. Необходимо е в 
предстоящия период връзката 
между комунистите и остана
лите гра>гуани да бъде по-тя
сна, а останалите обществено- 
политически сили да провеж
дат в дело всички приети ре
шения.

Интервюто на другаря Тито 
пред „Вйеоник” беше прието с 
голям интерес и то получи ця
лостна подкрепа от комунис
тите >и всички трудещи се и 
граждани в Димитровградска 
община. Това бе казано на 
състоялите се тези дни отдел-

период ще го разгледат и вси 
чки граждани в общината, 
включени в работата на мест
ните организации на ССРН.

Характерно за комунистите, 
е че оценяваха собствена
та практика и работа, държа
ние и отрицателни прояви. 
Нужно е да изтъкнем, че в 
повечето организации се рабо
ти според установени програ
ми и се решават преките зада
чи. А това са: производство
то, планирането, разпределе
нието, трудовата дисциплина и 
прочие.

Нужно е обаче да се изтък
нат и слабостите. Първичните 
организации на СК все още 
нямат достатъчно самоинициа- 
тива и не разискват по най- 
важните въпроси: А това са: 
по-нататъшното развитие на са 
моуправлението, 
нието и тж. По отношение на 
тези въпроси е необходимо да 
се имат ясни политически ста 
новища.

Оценено е, че върху неефи 
касната работа на първичните

организация в Горна 
Любата, в Здравния дом в Бо
силеград и др.

ка успешно ще се премахне 
вербалната подкрепа, а ще се 
мине към творческа акция и 
дейност.

организа-

Има обаче доста партийни 
организации, които на първите 
си събрания, организирани по в. в.

ни разширени заседания на 
Общинския комитет на СКС и 
на Председателството ка ОК 
на ССРН в Димитровград.

Основна тема на разисква
нията и на двете заседания 
бяха провеждането на задачи
те, произтичащи от интервюто 
на другаря Тито и оценка на 
политическото положение в об 
щината в светлината на интер
вюто. Констатирано, е че поли
тическото положение е стабил 
но и няма прояви на своеволие 
и антисамоуправително поведе
ние.

ЧЕСТВУВАНЕТО НА ОСМИ МАРТ

РЕДИЦА МАНИФЕСТАЦИИ 

В ДИМИТРОВГРАД
Особено внимание в предсто 

ящия период трябва да се обър 
не върху проблемите на крити
ката и самокритиката, както и 
•на моралния образ на комуни
ста. Истинска критика; твор
ческа, нонструктивна, другар
ска — липсва. Налага се тази 
слабост да бъде преодоляна.

Комунистите не могат либе
рално да се отнасят към зада
чите. За неизпълняване задачи 
те на работното място, партий
ните задължения, бездейност. 
лошо държание и тн. всеки 
член на СК партийно е отгово

рен.

друга група съвременната кон 
фекция „Първи май” в Пирот.

разпределе-Международният ден на же 
Осми март — беше 

ознаменуван с редица манифе 
Димитровградска об

ТитоИнтервюто на другаря 
е разгледано във всички пър- 

на Съюза

ната

На Осми март група от 40 
жени

вични организации 
на комунистите. В момента се 
разглежда в организациите на 

в предстоящия

стации в 
щина. от града и селата бе 

секретаря нана празника 
започна още на 5 март вечер 
та, когато Народният 
от Ниш изпълни ( 
визор”, от Н. Гогол.

Чествуването ше приета от 
ОК на СКС в Димитровград младежта, а

театър 
пиесата „Ре Венко Димитров. На коктейла 

присъствуваха и Борис Бори 
сов, председател

БОСИЛЕГРАД
на Общин- Въпросът във връзна с при

емането на нови членове в ре
довете на СК е също твърде 
важен. В миналия период в то
ва отношение резултатите не 
са много добри, беше конста
тирано на заседанието на ОК 
на СКС. От 105 нови членове 
(приети през 1974 и 1975 годи
ни) само 23% относно 24°/о са 
работници, относно селскосто
пански производители. Другите 
новоприети членове са от оста 
налите структури. Следовател
но. не е водена достатъчна гри 
жа за класовата структура на 
Съюза на комунистите.

На 6 март вечерта се прове 
де тържествено събрание. До 

значението на празни
Цветан Еле 

ОК на
ската скупщина; Създаден средношколски центърков предеседател на 
ССРН; Ранко Ставров предсе 

ОК на Синдиката и

клад за
ка изнесе Ана Станчева, пред 

- Секцията за обще 
дейност на жената

След това бе- 
програма с 

— изпълнени

ЦЕНТЪРЪТ ЩЕ НОСИ ИМЕТО „ЙОСИП БРОЗ ТИТО"
назията и Отделението на учи 
лището за квалифицирани ра 
ботници. Обучението ще реа 
лизират съществуващите кадри 
от тези две училища.

До началото на новата учеб 
на година ще се извърши необ 
ходимата подготовна, 
отпочне с работа новото учи 
лищно ведомство 
град напълно подготвено.

седател на дател на 
Николай Пейчев председател 
на ОК на ССМ . За ролята на 

нашето общество го 
Димитров, а Бо

вствена
Димитровград, 
ше изпълнена 
хорови песни 
от синдикалния хор и рецитал.

организирана

По решение на Съвета на 
сдружения труд на Общинската 
скупщина през идната учебна 
година в Босилеград ще за
почне да работи Средношкол 
ски образователен център за 
гимназиално и за професионал 
но образование за квалифици- 

работници. Новият сред 
носи

жената в 
вори Венко 
рисов 
те, които се

А сетне беше с акция 
предприемат в об

ги запозна
лотария.

събра- за да
СЛвА Ге^ГлрГтствува и

а Маркович председател
на Междуобщинската нонсре- на между о&ществена деи-

Ниш в хо

щината.
ние, на 
Винка

рани
ношколони център ще 
името „Йооип Броз Тито . 

Новият център ще бъде съз 
обединяването на гим

БооилеОсми март, бе-Вечерта, на
изпълнена нултурно-забав- 

название „Бу
ше В анализа за политическото 

положение в общината, изне
сен от Венко Димитров секре
тар на ОК на СКС в Димитров
град, както и в разискванията 
на останалите членове на ОК 
на СКС, бяха изтъкнати и ос
таналите задачи, на които тряб 
ва да се обърне внимание 
предстоящия период. Това са 
преди всичко реализиране на 
приетите решения, провежда
не в дело на обществените до 
говори и споразумения, разре
шаване
та на социалната политика, ин
формирането, сдружаването и 
някои проблеми на 
селскостопански производители 
и прочие.

ренция за

т1лСТ..Балнан"Иб1ше организира 
другарска вечер.

Група жени 
ничарите на 
Караиванов”

В. вна програма под 
нет цветя за 
народим 
рови

твоя празник”, с даден с
и естрадни песни, хо

изпълнения и хумор.посетиха и гра 
„Иван

отзиви
А. Д.заставата 

край Градини, а Защо се чака? в

Тържество и 

в Желюша
в Ниш и многоса постигнати 

други градове.
Но в Босилеград още нищо 

сторено. Защо?
Трябва ли и босилеградчани 

да почистят таваните и зимни 
си от купищата излиш 

толкова необходи 
нашата промишленост.

Почти във всеки град в страна- 
за съоита се провежда анция 

ране на вторични суровини 
(хартия, желязо, стъкло и пр.). 
Струва ми се, че единствено 
в Босилеградска община още 
не се предприема нищо.

В .Братство” четем за ус 
" к това

проблемите от областно е

ците 
на хартия, частните

пПочетен доклад. В празнува 
Го взеха дейно участие.мла
пржната организация и учен 
*иГот основното училище.

П. т.

ма за
А за по-хубавия изглед на ули 

„Андано" и да не го
ва0тнГетоПпаДнсноОВмероНприЯтие

в Димитровград, в което мла 
дежта и учениците са на пър 
во място. Големи резултати

С културно-забавно програ
ма, лотария и народи ж0

Междунардният А ,ве

но оз—Гн и в- те
за значението на пр

ците и 
корим. А. Д.А. Захариевлие

ните
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В НОВООБЕДИНЕНАТА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Предложени кандидати 

за ръноводни постове
начин, на нойтоСегашният 

се настоява да се решат най- 
важните кадрови въпроси в но 
вата босилеградска стопанска 
организация е изцяло в съгла- 

Общественият договор 
политика в СР

Координационното тяло при 
Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград за решава
не на кадрови въпроси води 
изчерпателен разговор за -из- 
намиране на най-сполучливи 
кадрови решения за ръководни 
те постове в новообединената 
стопанска организация в Боси
леград. В случая се разговаря 
върху кандидатите за директо
рите на четирите основни ор
ганизации на сдружения тру
ди за главният и финансов ди 
ректор на цялата стопанска 
организация.

След обстойните разговори, 
в които участвуваха и изпълня 
ващите сега руъководните длъ
жности в новата стопанска ор 
ганизация, предложени са след 
ните кандидати:
Захариев, Васил Танев, Иван 
Стойнев, Божа Стоянов, Нико
ла Димитров, Минко Станчев, 
Борис Георгиев и Иван Радей- 
нов.

сив с
за кадровата 
Сърбия. Обстойните разговори 
на всички компетентни изклю
чват възможностите да се пра
вят спекули с надровите реше
ния от поотделим лица или гру
пи хора.

В. В.

Производственият процес
В „ТИГЪР” — ДИМИТРОВГРАД

ИИЖ. Васил

ВИСОКИ ЕФНПИ N 

ИКОНОМИИ
БЕЛЕЖКА

ЗАГЛАВНА99Приетите предложения за 
евентуалните кандидати ще 
бъдат обсъдени от партийната 
организация и трудовия колек
тив на новофомираната сто
панска организация. Върху да
дените предложения ще се из- 
яснат и изпълнителните органи 
на общинските общественото 
литически организации.

СЕ...“С приемането на миналого
дишния план за работа в кау
чуковата промишленост , .Ти
гър" в Димитровград бе изгот
вена и приета и програма за 
икономии. Пестенето е из
пълнило очакванията и финан
совите резултати от него са 
значителни.

Според програмата чрез ико 
номия на материали за изра
ботка на различни стоки е тря 
бвало да се постигнат финан
сови резултати на стойност от 
2 260 212 динара. Осъществени 
са икономии от 3 704 215 дина 
ра или за 1,5 милиона динара 
повече.

Спестяването в това отноше 
ние фактически е осъществено 
чрез изменение структурата на 
изразходване. Всъщност са 
изменени определени смеси, 
така че са получени по-евтини. 
Също така е намален броят 
■на бракуваните стоки и техно
логическите отпадъци, което 
всичко заедно е имало значтГ 
лен финансов ефект.

Чрез спестяване на електри 
ческата енергия е трябвало да 
се осъществи финансов резул
тат от 124 240 динара. Същият 
не е осъществен, поради уве
личение цената на електрое
нергията, въпреки че е израз
ходваната енерпия за 9,7% 
по-малка от заплануваната. А 
това (пресметнато в динари) 
възлиза на 308 016 динара, или 
три пъти повече от запланува
ното.

За разлика от предишните 
миналата година изразходване 
то на електрическата енергия 
е било много по-рационално. 
Същата е изразходвана само в 
необходимите количества. То
ва е осъществено чрез техни
чески решения и реконструк
ция на електрическата мрежа 
в предприятието. Ако кажем, 
че преди в една хала е било 
невъзможно, да овети само ед
на електрическа лампа (горели 
са всичките) смятаме, че сме 
казали много, Сега, чрез тех 
ничесни решения, тези и лодоб 
ни недостатъци са премахнати.

И върху икономията на мазу 
та е оказало влияние рационал 
ното израсходване, новите те 
хнически решения и т.н.

Останалите материални раз
ходи (пътни и дневни, пощен
ски услуги, материали, необхо

дими за работа в канцеларии
те и др.) са също на равни
щето на плана, обаче иконо
мии не са осъществени. Не
обходимо е в предстоящия пе 
риод в това отношение да се 
обърне по-голямо внимание.

Когато човек иска не
що, което не му се пада 
— не минава добре.

Така направил неотдав 
на и един шофьор в, 
строителното предприя
тие „Градня” в Дими
тровград. Представил чо 
века иск до работниче
ския съвет да му се за
платят към 300 динара, 
зарад извънреден труд 
при транспортиране на 
материали. Като причина 
за това в иска посоч
ва, че където и да оти
де на „терен” — все се 
„заглави” с камиона и 
поради това прекомерни 
задръжки ...

Към иска на шофьора 
се отнесли в „Градня” 
твърде сериозно.

Направили 
проверна — и се получи 
ло нещо съвсем друго. 
Въпросният шофьор вмес 
то да взима — ще има 
да дава, т.е., да връща 
на своята организация на 
сдружения труд 800 ди
нара ...

Оказало се, че в ко
мандировъчните внасял 
неверни данни и затова 
„изкарал” сума от 300 
динара за „заглавяне”. 
А сега, за да се осво
боди — ще трябва да 
плати 800 ...

Поуката от това е яс
на: не трябва Тодор да 
се прави на Тоша... за- 
щото наистина може да 
се заглави!

А. Д.

ПРИЕТ ГОДИШНИЯТ БАЛАНС В „ГРАДНЯ”

УСПЕХИ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Строителното предприятие през изтеклата година „Гра- 

„Градня” в Димитровград с ус дня" е работила успешно по 
пех завърши деловата 1975 го всички показатели. Надминати 
дина. Работническият съвет, са очакванията по отношение 
нойто неотдавна анализира го чистата печалба дори с 81 на 
дишния баланс, констатира, че ст-о.

Увеличен е и общият доход. 
Докато през 1974 
„Градня" е осъществила общ 
доход От 21 295 521 
година той възлиза на 25 ми 
лиона динара, или с 56 на сто 
повече.

Сравнение с предишната 1974 
година, по-добри са и резулта 
тите по други показатели. Та 
ка например дохода за разпре 
деление е по-полям с 35 на 
сто. Във фонда общо потре 
бление са внесени 400 хиляди, 
динара. Средният нето-личен 
доход в „Градня" е 1 800 ди 
нара, или с 16 на сто повече 
от 1974 година.

Трябва да отбележим обаче, 
че през изтеклата 1975 годи 
на се чуствува известно пови 
шение на отпуските по болест’ 
Донато поради тази причина 
в 1974 година са били загубени 
31 904 трудочаса. Пресметна 
то в пари 
147 223, и е с 0,9% повече от 
предишната 1974 година.

През изтеклата година в 
„Градня” е имало незначител
но увеличение броя на работ 
ниците.

година

в 1975

БОСИЛЕГРАД щателна
I

Изграждането на хотела 

- продължава
Въпреки все още студеното 

зимно време, строителното 
предприятие „Зидар” от Сур 
дулица продължи да строи хо 
тела в Босилеград. Основи на 
хотела бяха положени през 
лятото на миналата година.

Новият хотел ще има 36 ле 
гла за нощуване и над 200 ме

граждане и обзавеждане ще бъ 
дат изразходвани към 5 мили 
она динара.

Очаква се, че този важен 
гостилничарски обект за Боои 
леградска община ще бъде 
предаден на употреба още 
през тази година.

излиза на

М. Андонов

—След преминаването от 
фактурирана към наплатена 
реализация и „Градня" е има 
ла да взима, 
на овоите доставчици, 
извършването на мултилатерал 
на компенсация „Градня” е ус
пяла да наплати към 50 ,на сто 
от овоите дългове — изтъкна 
директорът на предприятието 
Трифун Димитров.

но и да дава
След

Изразходването на техноло* 
гическата пара, относно на ма 
зута също значително е нама
лено. Предвидено е да се спе
стят 407 хиляди, а са спестени 
670 140 динара. Всъщност, вме 

заплануваните 22000 тона 
само

сто
мазут са изразходвани 
1842 тона. ад. А.
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СЕДМИЧНА ХРОНИКА

Селски училища 

без тавани
ПРЕДИ няколко 

ната стая на 
основно 
батската

Дни в учеб- ства. Разбира се, длъжни смепървоначалното Да изнамираме иучилище в допълнителнигорно лю- източници .намахала „Явор 
таванът. Тук учат 20 
на от високите планински 
хали на селото. За

средства, нанви-паднал то са местното самооблагане, 
« средства от общин- 

ския бюджет и др. _ Наза за 
проблема инж. Драган Мицов 
председател .на Общинската 
скупщина в Бооилеград 

Става

учени- кредити,
ма-

Щастие — 
до нещастие :не е дошло. Оба 
че опасността все още не е 
отстранена. Децата рискуват и 
учат в тази вече 
училищна сграда.

Този случай не е единствен. 
Преди (няколко 
бе срутил
стая в дол нотлъми(нокото 
лище. И тогава 
са били в стаята.

Посочените

ясно, че само с 
симално ангажиране на 
ни компетентни за

ман-полу-рухнала
воич-

решаване 
проблемите на учебното дело, 
ще може и този. 'наболял 
блем, за който

години също се
про-тавана в учебната често говорим, 

успешно и навреме да 
ши. Защото няма

учи- се ре-учениците не шега със ста
рите училищни сгради, коитослучаи илюстри

рат един дългогодишен проб
лем, обременяващ учебното де 
ло в - Босилеградска община. 
Години наред няколко подве
домствени първоначални учили
ща ползват дотраяли учебни 
сгради, които представляват 
непрекъсната опасност за уче
ниците. Да напомним, че в

във всеки момент могат да
предизвикат трагедия!

В. В. Стара планина

СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ МЕРНИ ДА СЕ 

ПРОВЕЖДАТ ИЗЦЯЛО
Сливница ще 

строи пъттвърде окаяно състояние се на 
мират училищните сгради не 
само на посочените две учили
ща, но и училищата в Карама- 
ница, Колчина Гарина, Гложие 
и др. Става дума за сгради, 
някои от които са строени пре 
ди 50 и повече години.

Проблемът, за който гово
рим става още поюериозен ка
то се има предвид, че през 
последните две години в Бо
силеградска община не е по
строена нито една училищна 
сграда. Причината е, че не са 
обезпечавани средства за цел-

На пет километра югоизточ 
но от Димитровград, над пътя 
Димитровград — Долна Невля 
е разположено малкото планин 
ско село Сливница. Високите 
възвишения, които обграждат 
селото са пречка да има хубав 
път до него. Засега в Сливни
ца може да се стигне само пе 
ша или с кола с животинска 
тяга.

Координационното тяло при 
Скупщината :на Междуобщин 
ската регионална общност об 
съди неотдавна провеждането 
«на политиката на стабилизация 
и резултатите от мултилате- 
рална компенсация. Констати 
рано бе, че са осъществени 
забележителни резултати в 

По почин на местната об- региона са изкомпеноирани 23 
тези дни е решено на сто, което е над републи

канското и съюзното средно 
равнище. Но с оглед на огром 
ното значение на това стопан 

вор със отроителното предпри ско мероприятие набелязани 
ятие „Градня” за строеж на бяха и конкретни задачи, 
същото. Трябва да излезнат та всички ползващи обществе 
специалисти, които да опре- ни средства да изпълнят овои 
делят трасето. те законни задължения.

Но сливничани са малко и Изхождайки от значението 
не ще могат сами да се спра на новите стопански меропри
вят с тази трудна задача. Те тия и оценките във връзка с
очакват помощ от сливничани, тяхното провеждане, бяха на-
живеещи по други градове в белязани следните задачи:
страната и от Общинската скуп — координационните тела в 
щина. общините за следене на осъ-

Тоябва да изтъкнем, че мно .ществяването на стабшшзаци 
зина сливничани, между които опната политика при пълно 
Първан Ангелов, Ангел Петров, участие на общеотаено^полити 
Богдан Здравков. Асен Тодо- носните организации и др. ин 
ров Тодор Младенов и др. ституции, да съдеиствуват за 
предлагат трасето на новото пълно провеждане на законо
шосе за Сливница да минава .предписанията. Те трябва да

Цонин камък", където направят анализ и на досегаш 
I шо е и натндобре, за ните пропусни в тази област;
' „асноро и в Сливни- Основните организации на

се отива с моторни пре сдружения труд трябва ье итос г -- предприемат също
съответни мерки за осъ
ществяване на стабилизацио
нните мероприятия. Органите 
|да направят критически обзор 
върху провеждането 
нните мерни и посочат допу 
снетите слабости и грешки на 
то поискат и конкретна отго
ворност за неспазването на 
предписанията.

С цел по-ефикасно да се 
провеждат новите мероприя 
тия да се спазват предвидени 
те оронове и да се води смет 
на за възможните затруднения 

които ще западнат извест
ни, организации на сдружения

— До 31 март трябва да се 
осъществят програмите по по- 
гасване на дълговете. До този 
срок трябва да се изнамерят 
инструменти за уреждане на 
сметките с дължниците, а край 
ния срок за погасване на съ
щите е 30 септември 1976 го 
дина.

сване е и съдействието на де 
ловите и др. банки и регионал 
ната отопанска камара в Ниш. 
Пирот, и Прокупие.

За по-успешна дейност 
навременна помощ в разреша 
ването на някои въпроси коор 
динационните тела при общин 
ските снупщини ще 
навреме да запознават регио
налното координационно тяло.

От 461 организации в реги 
она, които са били длъжни да 
участвуват в компенсацията — 
участвували са 349 или 76 на 
сто, а 112 не са взели участие. 
Заявените 
дългове възлизат (<в края на 
1975 година) на 3 761 милиона 
динара, а изномпенсирани са 
871 милиона.

и

трябва — До 5 април трябва да 
се представят в СДК изводи 
огг програмите за уреждане на 
сметните,

— 15 април е срок, до кой 
то трябва да се обяви възва 
ние за санация.

— 30 април: инвентаризация 
на непогасените дългове, съз 
дадени по време на работа от 
1 януари до 31 март на 1976 
година.

та. щност
да се строи пътя от селото до 
шосето Димитровград — Дол
на Невля. Сключен е и дого-

В проектопрограмата за об
ществено-икономическо разви
тие на Босилеградска община 
до 1980 година се планира 
годишно да се строи по една 
училищна сграда в посочени
те села. Обаче, проблемът е 
твърде актуален и не търпи ни
какво отлагане. По-точно, не е 
зъзможно например^ ученици
те от махала „Явор” в новата 
учебна година да учат в стара
та училищна сграда.

— Учебното дело в нашата 
община сега не разполага със 

предназначени за 
Това оба

за компенсация

е срон, до ной— 15 май 
то трябва да се обезпечат ин 
струменти за плащане на не
погасените дългове, създаде
ни през първите три месеца 
в годината и

Резултатите от компенсация 
та е могло да бъдат и по-до 
бри ако бяха заявени всички 
дългове.средства, 

капиталовложения. — 20 май е срок, в нойто 
в Службата на обществено 
счетоводство трябва да се 
представят донументи за пога 
сване на дълговете. В случай 
основните организации на сдру 
жения труд да оставят незая- 
вени дългове — Службата по 
обществено счетоводство ще 
издаде наредба за пренасяне 
на тези дългове на ползващия 
средствата, а ако той не раз 
полага със средства — СДК 
ще наложи да обяви в Служе
бен вестник възвание на дъл
жниците за провеждане на са 
нация в срон от 15 дни след 
получаването на иска.

Тъй като първата фаза на 
занона за обезпечаването на 
средства за плащане и задъл 
жители а мултилатерална ком 
пенсация е завършена, налага 
се в следващите фази да се 
спазват следните сронове в 
осъществяването на новите 
законопредписания:

означава, че и досега 
да се обезпеча-

че не 
не са могли
ват средства, поне всяка годи
на да се строи по една учили
щна сграда. Общинската само- 

общност за обра- 
съо-

през 
може 
да може 
ца да > 
возни средства.

биуправителна 
зование, с помощта на 

Републинансна об- датветната 
щност, трябва изцяло да се ан
гажира за получаване на рлед-

— 10 март е срон за изгот
вяне на програми за гтогаова 
не на дълговете. Всички тру 
дови организации, които не са 
заявили своите дългове за 
номпенсация и същите са ос 
танали неизномпенсирани са 
били длъжни в този срон да 
изготвят посочените програми.

П. Т.

на зано

М. А.п

/ЖЕЛЮША

САМООБЛАГАНЕ ЗА АСФАЛТИРАНЕ 
НА УЛИЦИв

трУД- _
В това отношение трябва да 

помощ и Служби- 
на обществено счетовод- 

Ниш, Пирот, и Прону

бъде разпределено така: 2 на 
сто върху личните доходи на 
работниците и 5 на сто върху 
кадастралния доход на селско
стопанските производители.

Разчита се до Първи май на 
стоящата година строежа на 
улиците да започне.

Местната общност и обще- 
отввно-политичеоните организа 
цим в село Желяоша предприе
мат мерни за асфалтиране на 
две улици е селото улица „Мар 
шал Тито" и „Георги Дими
тров". За целта ще бъде въве 
дено место самооблагане в 
срон от пет години. Същото ще

им оназват
те
ство в 
пие.

От иолямо значение за по
нататъшната дейност на орга 
низациите на сдружения труд 

новите условия на стопани-
П. Т.

в
Брайновци
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кеш
Младежките трудови анции - във 

всички развойни планове

кл страница
ССРНЮ И сюсм РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ НОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ 

НА МЛАДОСТТА

Щафетата на младостта във 

вид на стилизиран цвят
Миналата седмица Съюзният комитет за чествува- 

не Деня на младостта прие идейно решение за щафет- 
ната пална, ноято ще бъде предадена на другаря Ти то 
>на 25 май на традиционното тържество в Белград с 
честитките и поръките на младежта и народите от 
Югославия.

Стилизираният цвят, според идеята на авторите, ка
то главен елемент в решението на формата на щафет- 
ната палка представляват континуитета на социалисти
ческата революция в Югославия, 35-годишнината от 
въстанието и 30-годишнината на общите младежки тру
дови акции, развитието на самоуправлението, братство
то и единството, независимостта и необвързаната вън
шна политика на СФРЮ.

Символично изразени, основните стойности на на
шето общество и младежта в това решение се сливат 
във венчелистчета от цвят, завт.ршващи се в петолъчка

Председателствата на Съюз 
ната конференция на ССРНЮ 
и на Конференцията на Съюза 
на югославската социалистиче 
ска младеж приеха тези 
съвместно заключение, според 
което всички организирани со 
циалистически сили в нашето 
общество трябва да 
своята дейност върху 
роката афирмация на добро 
волния младежки труд. Тази 
дейност трябва да бъде 
стоянна, да тече през цялата 
година чрез организиране на 
местни трудови акции там, къ- 
дето младежта живее, работи 
и учи.

Изтъкнато е, че трябва да 
се разшири участието на мла

дежта във вече организирани 
те облици на доброволен труд 
в републиките и автономните 
области и да се създават ус 
ловия за нови доброволни тру 
дови акции, които трябва да 
станат съставна част на общо 
ствено-икономическата развой 
на политика във всяка среда.

Акцентувана е необходимо 
стта в средносрочните и дъл 
госрочните програми за разви 
тие На
ските общности точно да се 
определят обектите, в чието 
изграждане ще вземат участие 
и младежки трудови бригади. 
В това отношение предимство 
имат обектите с по-широко об
ществено значение.

дни

засилят
по-ши-

звезда.
Съюзният комитет разгледа и програмата за тръг 

ване на Щафетата на младостта на 1 април от Бръчко 
Тазгодишната програма, обогатена с различни манифес 
тации, цели да афирмира младежкия доброволен труд 
и достойно да ознаменува 35-годишния юбилей на въо 
ръжената борба. В рамките на чествуването на юби 
лея на младежките трудови акции на 31 март в Бръчко 
се открива тематична изложба ,,30 години на железо 
пътната линия Бръчко — Бановичи”. На най-заслужили 
те бригади в миналогодишните трудови акции ще бъ 
дат връчени и дипломи ,,Велко Влахович”.

по-
обществено-политиче-

На бригада

УЧЕНИЧЕСКА
ТИТО”

КОНФЕРЕНЦИЯ В ГИМНАЗИЯТА „Й. Б. МЛАДЕЖТА В „ТИГЪР” — ДИМИТРОВГРАД

Съвкупната дейност да се 

оценява критически
Избрано ново ръководство

в конференция е Слободан Ран 
гелов, ученик от втори клас.

Беше разгледан и въпроса 
за събиране на вторични суро 
вини (стара хартия, желязо, 
стъкло и т. н.) и решено всич 
ки средношколци да се вклю 
чат в акцията.

димитровградската гимна
зия „Й. Б. Тито” се проведе 
заседание на Ученическата 
конференция на Съюза на со 
циалистическата младеж. Бяха 
разгледани някои важни орга 
низационнм въпроси и избрани 
нови членове на Председател 
ството на Конференцията. Нов 
председател на Ученическата

Първичната организация на 
Съюза на социалистическата 
младеж при основната органи 
зация на сдружения труд „Ти 
гър” в Димитровград разгледа 
досегашната си дейност и ела 
бостите. Бе приет и план на 
работа за настоящата 1976 го 
дина и прочетено интервюто 
на другаря Тито пред „Вйе- 
оник".

Запознаването на младежта 
с интервюто на другаря Тито, 
в цялата община, бе оценено 
като пример за похвала, по
неже в него по най-добър начин 
са изтъкнати всички актуални 
въпроои в нашето общество.

Конкретно, младежта в кау
чуковата промишленост в Ди 
митровград най-голямо внима 
ние обърна на проблемите, с 
които се среща в своята сре 
да. А това са акционната спо 
ообност на младите работници 
да изпълняват задачите, мо
билността, работата върху идей 
но-политичесното и марснист- 
•но образование, провеждане 
в дело на приетите решения 
и т. н. Също беше изтъкнато,

че е необходимо съвкупната 
активност на всеки младеж да 
се оценява критически и само 
критически.

Във връзка с досегашната 
активност бе констатирано, 
че тя не е на особено високо 
равнище. Заседанията не се 
провеждат редовно, а прие 
тите решения не се прилагат 
последователно. Има и голям 
брой младежи, които не са 
регулирали статуса си в орга 
низацията.

Бяха изтъкнати и положител 
ните резултати, 
в акцията

та „Младият работник — само 
управител”.

Трябва обаче да изткънем 
и това, че няколко младежи 
не са все още получили ми
налогодишната награда, заслу 
жена за извънредните резул 
тати, осъществени в акцията. 
А това не се отразява положи 
телно. От тази гледна точка, 
допуснатата слабост трябва да 
се премахне в предстоящия 
период.

Взаимните отношения са до 
бри и младежта също работи 
в останалите обществено-поли

Деница Илиева

ОТ СЪБРАНИЕТО НА ГРАДСКАТА МЛАДЕЖ В 
ДИМИТРОВГРАД

По-засилено идейно-поли
тическо образование осъществени 

„Младият работник 
— самоуправител”. Тази акция 
се провежда вече трета годи 
на поредно, а носител на съ
щата е младежката организа
ция. Съревнованието дава под 

не само на участниците 
в нея, но и на останалите тру 
дещи се в колектива. По- 
качествено производство, уве 
личение на количеството, по- 
голяма дисциплина и 
доходи, са само част от еле 
ментите, върху които 
телно влияние имала и акция

тически организации и разли 
чните делегации. И в това от 
ношение има обаче слабости. 
Нито един младеж не се е 
включил в работа на самоу- 
вителния работническия 
трол. Според оценка на 
низацита същият не 
достатъчно ефикасно.

Като положителен 
беше изтъкнат

На неотдавна състоялото се 
събрание на градската първич
на организация на Съюза на со 
циалистическата младеж в Ди
митровград бе констатирано, 
че дейността на организацията 
не е на желаното равнище. 
Само отделни нейни членове 
са работили добре. Основната 
причина за това положение е, 
че градската младеж няма 
свои помещения и възможнос
ти редовно да се събира и до
говаря. Не може обаче да се 
каже, че това е и единствена
та причина за бездействие на 
димитровградските младежи.

Необходимо е да изтъннем, че 
идейно-политическото равни
ще на младите в тази органи
зация- не е на желаното рав
нище. А с още по-голяма ра
бота в това отношение е въз
можно тяхното идейно-полити
ческо издигане да стане по-ка
чествено. От своя страна, то 
трябва да има влияние и върху 
конкретните акции, чрез които 
младите се оформяват като 
личности и се афирмират.

На заседанието беше реше
но да се оформи група от де
сет курсисти за втория цикъл 
на Младежката политическа 
школа на вестник „Борба”. По 
този начин и младежта от 
градската организация ще се 
включи в тази школа, което 
ще има значително влияние в

по-нататъшната работа на цяла 
та организация.

Първичнта организация на 
ССМ в Димитровград реши да 
окаже пълна подкрепа и на ак
цията за събиране на вторич
ни суровини. За целта беше 
формирано и оперативно тяло, 
което ще се грижи за провеж
дане на акцията в дело.

кон-
орга

работи

тик

пример
интереса 

младите за прием в редовете 
на Съюза на комунистите. То 
ва очебиещо говори, че Съю 
зът на комунистите е авангар 
дът на всички прогресивни си 

тази среда.
На идейно-политическото и 

марксистко образование се е 
работило чрез Школата на са- 
моуправителите и Младежката 
политическа школа на вестник 
„Борба”. Резултатите 
отношение са оценени като до 
бри.

Накрая, след обсъждането 
на всички слабости, проявени 
в досегашния период, бе при 
ет план ;на работа за настоя
щата година. Младите в „Ти
гър” решиха да засилят актив 
ността си, чрез по-голямо ан 
гажиране в конкретните акции 
и изпълняване на всички зада 
чи, както на работното място, 
така и в обществено-политиче 
ската работа. А само по този 
•начин те могат да се афирми 
рат като добри млади работни 
ци — самоуправители.

налични
значи-Тодор Пешев

В ДИМИТРОВГРАД Е СЪЗДАДЕН ли в

Комитет за чествуване Деня на младостта
Председателството на Общин 

ската конференция на Социа 
листическия съюз в Димитров 
град формира комитет за че 
ствува(не 25 май — Деня на 
младостта и рождения ден на 
другаря Тито. За председател 
на комитета е избран Георги 
Алексов.

На заседанието на Предсе
дателството между другото бе 
констатирано, че подготовката 
за чествуването на този праз
ник закъснява, 
работите да 
Комитетът по 
празника трябва да 
проектопрограма до 20 март. 
Проектопрограмата ще разгле 
да и приеме Председателство 
то на ОК на ССРН.

в това

което налага
се ускорят 

чествуване на 
изготви

ОТ един районен преглед през 1975 г. А. Д. Тодор Пешев
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°иСОК0^ПРИЗНАНИЕ за литература па БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
МИЛЕ НИКОЛОВ — ПРИСОЙСКИ

ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ОБКРЪЖЕНИЕТО МИЛЕ НИКОЛОВ-ПРИСОЙСКИ 
ПРИЕТ В СЪЮЗА НА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ ПИСАТЕЛИ(ОТКЪС ОТ НЕПУБЛИКУВАНА ПРОЗА)
НА РАЗСЪМВАНЕл партизан-

ският отряд блокира Киселица 
най-горната махала на 
Вучидол, намираща 
билото

лъже към по-ниските и 
терени,' към 
свободни проходи; 
да откъсне от граничните 
дели и го натика към 
ната част на

— Ти нас за какви ни, смя
таш? — възрази командирът 
Златан. — Войска сме ние, и 
то каква войска! 
между нас
'войска е, че тя е била завоева 
телна, а ние сме партизанска, 
освободителна.

— Та за това Наполеоновата 
била победена, а партизанска
та ще бъде победителка — до 
бави Здравко.

— Точно така — съгласи се 
командирът Златан. — Побе
дителите ще бъдем ние, а не 
тази що гърмят по нас. — Зла 
тан това каза за да повдигне 
бойния морал у партизаните.

— Онастриха гората — каза 
Стоян, командирът на втора 
чета.

— Много сган се насъбра
ла. .. Дошли са от по-далече

голи
които оставяше 

опита сесело ТЕЗИ ДНИ от Дружеството на сръбсните писатели 
пристигна приятна новина: писателят на българсната на
родност Миле Николов-Присойсни е приет в Съюза на 
югославсните писатели. Културната общественост на 
българсната народност не може, а да не се зарадва: 
след известно закъснение нейн творец стана първият 
член на този авторитетен Съюз.

Миле Нинолов — Присойсни е голям радетел в 
културата на българсната народност. Той е един от 
вдъхновителите за откриване на детски вестим» „Дру- 

и сп. „Мост”. Дълги години редактира „Другар: 
понастоящем е главен и отговорен редантор на

се под 
на планината. По-точно 

тези седем-осем 
бяха откъснати 
представляваха

пре- 
централ- 

царството и там 
да му сложи край. Щабът пре 
дугаждаше

Разликата 
и Наполеоноватасамотни къщи 

от селото, та 
малко

което през зимните виелици 
по цели седмици беше откъсна 
то от света. В такова 
към Киселица поемаше 
роднини или съселянин 
от голяма неволя, като

селце, намерението 
врага и хитро маневрираше — 
отбягваше да завърже фрон
тов бой, кълчеше 
благовременно
за предстоящите опасности и 
избавяше отряда. Въпреки че 
врагът беше несравнимо по-чи- 
слен. по-надмощен. максимал
но въоръжен, снабден е муни 
>ници и с 
ция и храна, а отрядът само с 
пушки, автомати и две картеч
ници и се недостатъчно муни
ция и храна — той използваше 
умело една предност — парти-

на

време
някой
само

от примките, 
съобразяваше гарче” 

че”, а 
сп. „Мост".

Творческата му биография действително е богата. 
От ранна възраст пише стихове. Но истинските му 
стойности процъфтяват в прозата и есеистиката. Автор 

сборнипа есет*,,Безмерни хоризонти”, където се 
спира на творчеството на Кърлежа и Андрич, Смирнен- 
сни, Дебелянов и Вапцаров, на Рацин и Леонов.

Сборникът разкази „В различни посоки" идва да по
твърди безспорния талант на писателя. С реалистичен 
подход и изтънчен усет разкрива богатата душевност

Израстнал
синора между три републини: Сърбия, България и Ма- 
недония — писателят разкрива всестранната образност 
хората от тоя край.

Несправедливо ще бъде обаче, ано не се изтънне 
голямата любов на писателя нъм югославсната литера
тура. Той е превел и редантирал сборнина „Югославсни 
разнази", а обаятелната личност на другаря Тито раз- 
нрива в сборнина „Разнази за Тито”, написани 
славски писатели.

Понастоящем този относително млад творец на 
българската народност работи върху романа „На три- 
междието”, нойто ще предложи на издателство „Брат
ство”

върве
ше все нагоре през баири и 
долове, букаци, натъпкани до 
гащния с преспи. Разправят, 
че преди години някой си дру
госелец искал достатъчно муни- е нада се направи 
юнак, та тръгнал по ужасно 
време към Киселица — 
седмица бил валял сняг и вие
лиците не преставали. Едвам 
напролет го намерили, когато 
соспите се изтопили. Именно 
затова зимно време Киселица 
оставаше^ напълно самостоятел 
на, без някой да я обезпокоява 
и да й търси едно и друго. 
Цели седмици вучиделчани не 
знаеха какво правят техните

цяла

наБосилеградсно.на човека от

Миле Николов - 
Присойски

Роден е в с. Долно Тлъмино — Бо- 
силеградско. Завършил е югослав
ска литература и филилогия на фило- 
софсния факултет в Белград. Работи 
като журналист в „Културен живот", 
„Глас на българите”, „Другарче” (гл. 
и отг. редактор) и сп. „Мост”.

Автор е на есетата 
„Безмерни хоризонти" и сборнина 
разкази „В различни посоки". Пре
вел е „Югославски разнази” и „Раз
нази за Тито”. Редактирал е много 
нниги в издание на „Братство”.

съселяни под върха на плани
ната. Едвам напролет, когато 
снеговете зашумяваха в буй
ни потоци към планинската ре
ка, вучиделчани казваха: „И 
тая зима киселичени останаха 
живи... Започнаха да мърдат 
като премръзнали гущери..." 
Махалата беше разположена, 
приютена от южната страна 
под билото на планината в 
един валог, заграден от изви
ващите се гребени. Когато чо
век се изкачи на един от тези 
гребени наблюдава я като на 
дланта си. Всички достъпи към 
махалата бяха под окото му. 
Отвсякъде беше обкръжена от 
просторни гори, които на извие 
ките на гребените се съставяха 
с отвъдните букаци. Под маха
лата се спускаха два дола, ко
ито слизаха във 
дол, през който се простира- 

лросторна гъста букова го 
ра, в която и през време на 
най-мъчителна жега беше сту

от юго-

за печат.
Впоследствие бихме посочили думите 

писател на новината, че е приет в Съюза на югослав-
сборнин на самия

сните писатели:
— Моето приемане е признание не само за мен, 
за цялата литература на българска народност 

Югославия. Ние сме млада литература. Едва след осво
бождението от фашизма ни се създават възможности 
да творим на роден езин. Считам, че даваме ценен 
принос в общо-югославсната литературна съкровищни
ца. Убеден съм, че занапред ще се множат имената 
от редовете на творците на българската народност в

Ст. Нинолов

вно и

прецени Горски, командирът 
на първа чета.

— Горски, ти подържай връз 
ка с мене, а ти Стояне със 
Здравко. През нощта трябва 
непременно да се изтеглим от 
обкръжението... Утре ще до
мъкнат. още войсна и авиация 
та ще подсилят.

— Изтеглянето за нас е по
беда, а за врага поражение — 
допълни номисарят Здравко.

— Пазете да не дадем ни 
жертви, ни пленени — продъл 

командирът. А сега да про 
дължим. Аз вървяс първа чета, 
а ти Задравно оставаш с вто-

познаваха терена до 
всяко 

дол
заните
подробности — знаеха 
бърдо, всяна чука, всеки 
между тях, къде е горист гъст-, 
лак, къде са сипеи или скали, 
къде е проходимо, а нъде про 
паст, коя пътека накъде води 
и къде се кръстосва с друга... 
Отрядът се възползуваше 
симално от 
во, маневрираше през усоища 
и долове, прехвърляше се 
един на друг чукар, появява
ше се там, където войската и 
полицията изобщо не го очан- 

Пушки,
минохвъргачки и бомби гърмя
ха навсякъде, с което врагът 

паничен

Съюза на югославсните писатели.

дложи Стоян в нощта. И пора
ди нощната тишина, и поради из 
мореността всички бойци чу
ха предложението на Стоян, 
като очакваха, че командирът 
на отряда ще приеме предло
жението. Нянои дори и поспра 
хя, готови да се спуснат на 
земята там, нъдето се намири

че не последваха никанви дей
ствия Златан заключи, че вра
гът охранява себе си, заплаш
вайки партизаните да 
движат в тия посоки:

Тихо и внимателно след 
мен!" — рече Златан на Гор
ени.

ман-
това обстоятелст-Вучидолски не се

отше

жи — Тихо и внимателно след 
мен! — предаде Горски.

— Тихо и внимателно след 
мен... — се предаде от уста

дено.
Специфичното местоположе- 

Киселица още през пър
картечници, ха.ваха...

— Далече сме, но има още 
опасности. Киселица е отвъд 
планината и там ще сме съв
сем на сигурно място — «е 
отстъпи Златан. — Не бързай
те, но ще вървим.

Някой падна в средата «а 
колоната. Двама бойци се на
ведоха и го повдигнаха.

— Какво се случи? — завте- 
че се при тях комисарят Здра 
вко.

ние на
вата зима привлече партизани- 

Златан, които все още 
не отряд. Тя пре- 

седмица и

ра.
— Да нам буде средно — 

обади се Душан Попович, ко- 
наричаха съкратено Поп.

Когато нощта забули долини 
и чунари, стръмни ниви и бу
каци, клисури и плата, изпре- 
нръстени гребени, отрядът се 
промъкна из глух дол, прегази 

между две села. Тъкмо 
- — от двете

страни на дола, дълбок и_ го
рист, врагът имаше яки войско 
ви укрепления. Партизаните не 
веднъж чуха довиквамия меж
ду войници, нареждания на 
офицери. Обаче врагът не по
дозираше, че тун, където до- 

преоичаше обръча му, 
партизаните се промъкваха 
тихо с ускорен поход. По това 
време отвъд гористия гребен 
към Македонско гърмеха пуш
ки и картечници. Сетне затра- 
ка картечница над дол, а сет
не загръмяха пушки. Партиза- 

легнаха нато заковани —

създадеиснаше да
страх у партизаните, да 
внуши безисходност, че по-юно 
ро да капитулират. Отрядът 
виждаше усилията на врага и 
намерението му тук да по раз
громи. Всъщност това не беше 
само намерение. Врагът беше 

сигурен, че ловът му 
желания

на уста.
Движейки се все надолу из 

планинската долина, партизани 
те се измъкнаха от обкрже- 
нието. Прегазиха рената меж
ду две села, прекосиха нраи- 
щето, движейки се далече от 
пръснатите планински села, че 
врагът да не открие движение 
то им. Походът продължи цяла 
нощ. Колкото колоната повече 
наближаваше старата граница, 

по-дълбоко

те на 
бяха чета, 
стояваше тук по 
повече, без да я обезпокоява 
и преследва врагът. Бойците 
се разпределяха по къщите...

Този път отрядът беше 
изморен до капване и безсъз
нание от няколкодневния непре 
къснат поход и боеве, без «ито 
един престой. Врагът — войсна 
и полиция, подпомогнати 
тници —, след като го отлъчи 
ха под Осогово от македонски 
те ударни бригади и косовсни- 
те части, нему позволи ни за 
миг да си отдъхне. Като че ли 

бе съсредоточил цялото

има
гото

съвсем
този път ще донесе 
резултат — ликвидирането на 

случай накъвто 
С ме

рената 
на това място

— Славето задремал и пад
на — съобщи един от двамата 
партизани.

— Дайте ми багажът му, аз 
ще го нося, а вие го подкре
пяйте, донато се разсъни — 

— Внимавай-

един отряд,
досега не му се удавал, 
неврирането си партизаните 

отлагат часа, евентуално 
неизбежна 
нисши офи

от че-
толкова отрядът 
навлизаше в свободната тери
тория. Защото тя, свободната 
територия, захващаше по-голя- 
ма част от Краище, особено 
онези села нъм Сръбско и Ма 
кодонено. Тун, на свободната 
територия, отрядът беше съв
сем на свой терен. И байците, 
и щабът едвам сега почувству
ваха умора.

Да стигнем до Киселица, па 
там ще си отпочинем арничко 
и ще подирел им силите си за 
нови битки — храбреше Зла
тан борците, като причакваше 
колоната, за де наже една и 
друга насърчителна дума -на 
изостаналите.

— Да бяхме починали мал
ко, далече сме от врага — пре

само
и деня на своята 

участ. (Висши и 
вече си представиха как 

повишения и нан- 
ги очакват.)

зла рече комисарят, 
те някой да не задреме и ос-лътцери 

ще получат 
ви награди

си внимание върху отряда 
Златан опитвайки се нянолко 
пъ?и да ГО Обкръжи и унищо 
жи Едни фашистки части го 
жи, ьДниаФ и заобиналяха, 

пътя му, да съз

на тане.
— Внимавай някой да не за

дреме и остане — пронесе се 
из колоната до последния. 
Най-отдире вървяха картечарят 
Майски и помощникът му Го- 
рун, и двамата издръжливи 
мъже, първият селянин, а дру 
гият зидар. Поръката на ко
мисарят Здравко всъщност се 
отнасяше към тях —*■ да дър
жат сметка, че да не остане 
някой в нощта изморен и кап 
нап за сън.:.

техните войници гър 
освободят от

гонеха,
за да пресекат 
дздат обръч, после да го стег-

ликвидират.

вито
Ние пестим 
борба, а 
мят, че да се 
патроните.
_ Колко стрелба в тия кли- полк н въобразя-

войсните на

__ той нъде бе се намерил.
Притаиха се, ослушвайки нак- 
во ще предприеме врагът по- 
нататън. След стрелбата не 
последва нинанво раздвижване 
По това, че куршумите праще 
ха поре по буковата гора и

и в него да го 
щабът разбра намерение,, 

особено осторож 
които

нат 
Ала
то на врага и
^Л-ГТ^неарите

ваше да стъпи в сражение, с

сури! Фашагите 
НаТполЧеон°-аТрвСче картечарят 
Янио Звездин.
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ОБЩНОСТТА ПО ДЕТСКА ЗАЩИТА2“ ДЕЙНОСТТА НА 
В ДИМИТРОВГРАД

'4Н<* ««

ИНФОРМАТОР СТО ДЕЦА НА БЕЗПЛАТНО 

ЛЕТУВАНЕ5 на самоуправитепната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот!

[_____ _

о!виЦпи«^СйАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА РАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ В ПИРОТ
За сметка па товашността. 

ще бъде увеличено участието 
на родителите, чиито матери
ални принадлежности са по-го 

С това ще бъде премах 
на та една слабост, проявявана

САМОУП — Обезпечаване на яоички 
необходими условия в област
та ,на непосредствената детсна 

от основните

Общият приход във фонда 
за защита при нещастни слу
чаи и заболяване от профеоио 
пални болести през изтеклата 
година възлизат на 8 440 931 ди
нара. От т&зи сума във фонда 
резерви са отделени 316 506 ди 
нара. Общите разходи, манто е 
изнесено на скупщината, за та 
нива случаи о възлизала на 
1 925 976 динара и по този на
чин и този фонд е работил 
със загуба от 5 407 372 динара.

От друга страна, за здравна 
защита, която 
определят Общността през из
теклата година във фонда на 
работниците о осъществен 
общ доход от 41 561 930 дина
ра, а във фонда резерви са от
делени 1 243 024 
развитие на здравната служба 
са вложени 310 756 динара.

Във фонда на осигурените 
работници са осъществени раз 
ходи над приходите от 14367610 
динара.

Приет заключителният 

балане за 1975 година
защита е една 
задачи на Общността по дет-

леми.

ска защита в Димитровград — 
(изтъкна в разговора Ефтим 
Истатнов секретар на Скупщи
ната на общността.

досега.

Във връзка с общественото 
хранене на децата по училища 
та и в детската градина е не
обходимо да се обърне по- 
голямо внимание на качество
то. В това отношение твърде е 
важно във всички столове да 
се обзпечава топла храна. То 
ва е постигнато в почти всич- 

селата, а се

През настоящата 1976 годи
на е в план изграждане на 
ученически стол и други необ
ходими помещения при основ 
иото училище ,,Моша Пияде” 
в Димитровград. Също ще се 
строи и стол за 250 ученика в 
основното училище в ..Строше 
на чешма".

В нрая на миналия месец, 
след обширни разисквания, бе 
приет годишния баланс на Са- 
моуправителната общност" на 
интересите в Пирот.

динара, докато 194 209 динара 
са отделени за развитие на 
здравната мрежа, или 1% от 
общата сума. За погасване на 
загубите от 1973 година са би
ли отделени 9 625 248 динара, 
получени от републиката. При
ходите през 1975 година възли 
зат на 29 304 911, а разходите 
— на 35 723 219 динара. Или — 
направена е загуба от 6 418 219 
динара.

самостоятелно

ки училища по 
предприемат определени мер
ки и в Димитровград.

Във фонда за осигуряване 
на работниците за разни видо
ве задължителна здравна за
щита през 1975 година е има-

динара. За
Отделя се значително вни

мание и на летуването на де
цата. Ние нямаме ’ собствена 
почивна станция, но все пак 
това не е пречка за организи
ране на почивна. Тази година 
смятаме да изпратим сто деца 
на безплатно летуване.

ло доход от 39 901 209 динара. 
От тази сума 4% са внесени 
резервния фонд, или 776 839

За обзавеждане на тези сто 
лове са предвидени средства 
от милион и половина динара. 
Същите обезпечават Републи
канската общност по пряка 
детска защита в Белград и Об 
щността в Димитровград.

Трябва обаче да изтъкнем, 
че през тази година ще бъде 
увеличено и участието на ро
дителите във финансирането 
за храна и престоя на децата 
им, намиращи се в детската 
градина в Димитровград. Всъ
щност за децата на родителите 
с ниски лични доходи храната 
и престоя ще бъдат безплат
ни. Разноските ще поеме Об-

в

ПИРОТБЕЛЕЖКА

Слаба обществената 

хигиена
На края бих искал да изтък

на — каза Ефтим Истатков — 
че Общността за детска защи 
та в определения срок е из
пълнила задълженията си във 
връзка с детските добавъчни 
за настоящата година. Всички 
ползващи детски добавъчни ве 
че от 1 март получават същи
те според новия Закон.

Зловредни
слухове

Комуналната инспекция 
Пирот е извършила контрол по 
подържането на обществената 
хигиена и зелените площи в 
града. Констатирала е, че съще 
ствуват много пропуски и че 
състоянието на същата не за
доволява.

Инспекцията е действувала 
и при разкопаването на улици
те като е настоявала предви 
дените комунални акции да се 
извършват срочно, за да не се 
пречи на движението и наруша 
ва хигиената в града.

НЕ ЗДРАВНИ ТЕМИ

В

От по-дълго време в 
Димитровград не може 
да се разреши проблема 
с попълването на вакант
но място санитарен инс
пектор. Намерено е вре
менно решение и е по
ставено лице за изпъл-

А. Д.

няващ длъжността сани
тарен инспектор, донато 
се вземе щатно решение.

През последните две 
години са били обявява
ни 4—5 коннурса. Но без 
успех. Не се обаждат 
кандидати, които изцяло 
да изпълняват условията. 
А те са: висш санитарен 
техник, или лекар със 
специалност хигиена и 

Попитахме

Поради нарушаване на об
ществената хигиена през изте 
клата година са глобени 122 
лица, а на съдията за наруше 
ния са представени 27 актове 
против организации на сдруже. 
ния труд за нарушаване на хи
гиената.

Невралгични усложения при грип
ЗАБОЛЯВАНИя от грип се наблюдават 

по всяко време на годината, но най- 
през късната есен, зимата и пролетта, ко 
гото е хладно и мъгливо. Слънчевите

между им. По тези причини се нарушава 
циркулацията на мозъчната течност, пора
ди което се увеличава и налягането врху 
мозъка.

често

лъчи,
които притежават бактерицидно (убиващо 

, микроорганизмите) действие тогава с„
1 достатъчни. От друга страна намалява 

личеството на витамините в храната и ор- 
ганизъмт става по-неустойчив към охлаж
дане и зараза. Вирусът на гипа се размно 
жава в клетките на слизестите обвивки на 
дихателните пътища, предизвиквайки обща 
интоксация на организма, която се проявя
ва с познатите на всички признаци. Важно 

да се отбележи, че нито едно инфенци- 
озно заболяване не дава толкова разно
образни и заедно с това тана тежки усло
жнения, свързани с нервната оистема. Тази 
система като правило винаги е атакувана 
от токсичното влияние на вируса, и то пре
димно нейните вегетативни отдели. Втриса
нето, главоболието, температурата, потоот- 
делянето, болките в мускулите и ставите, 
виенето на свят, понижаването на артери
алното налягане, загубата на съзнание — 
всички тези явления са резултат от въз
действието на токоичните вещества на ви
русите върху нервната система.

Други усложнения при грип, които зася
гат нервната система, са уврежданията на 
отделни нерви. Могат да заболеят нерви
те, интервиращи мускулите, които движат 
очите, нервите, осъществяващи сетивната 
интервация на лицето, лицевият нерв, ме
жду ребрените нерви и др. При боледува
щите от епилепсия грипът може да пред
извика така наречения епилептичен статус, 
при който припадъците следват серийно 
един след друг. За такива болни е особе
но важно предпазването и

са не-медицина. 
председателя на Изпъл
нителния съвет при Об
щинската скупщина в Ди 
митровград Васко ТОДО
РОВ за мнение по въ-

ко-

ЗАВОД ЗА 

ОТКРИВАНЕ 

НА РАК
проса:

— Канво да правим? 
Ние публикувахме вече 
няколко конкурса, но без 
желания отзив. Сега сме 
обявили конкурс, който 
ще е валиден до попъл
ване на това вакантно 
място. Но искам да из
тъкна нещо във връзка 
с проблема със санитар
ния инспектор — добави 
Тодоров. — Носят се слу 
хове, че сме щели да 
приемем на работа и ли
це, неизпълняващо усло 
вията. Това е изключе-

е
навременното 

лекуване на грипа. У децата тези усложне
ния на нервната система си по-чести и 
тежки, отколкото у възрастните.

СПЕЦИАЛНИ изследвания 
че най-големи изменения

по-
Заводът за здравна защита 

на жената в Ниш наскоро ще са показали, 
при грип настъп

ват в хипоталамичната област на главния 
мозък, където се намират висшите регула
торни механизми на вегетативната нервна 
система. Това често води до разстройство 
в дейността на вегетативната нервна сис
тема, проявяащо се в краткотрайно пови
шаване или понижение на кръвното наля
гане, учестяване или забавяне 
обилно изпотяване. Такива 
ктерни за всички, даже

постави в своите помещения 
един от най-съвременните уре 
ди за рано откриване на рак 
'и други малинги промени вър 
ху бозките на жени. С 
на факта, че все повече жени 
заболяват от тази опасна бо 
леот

оглед

ПОНЯКОГА под въздействието на ви
русните токсини се изменят и стените на 
кръвоносните съдове на главния мозък. На 
отделни участъци те некротизират (разру
шават се), а това често бива причина за 
множествени кръвоизлияния, накто във ве
ществото на главния мозък, така и по мо
зъчните обвивки. У болния през това вре
ме се нарушава съзнанието, появяват се 
гърчове, възникват парализи. Най-разпро- 
странените усложнения на грипа са тана 
наречените следгрипозни арахноидити Ара- 
хноидитът е възпаление на средната твър
де нежна обвивка на мозъка, наречена 
арахноидеа. Възпалителният процес завър
шва обикновено с уплътяване на обвивката 
и образуване на своеобразни задебеления 
или сраствания с формиране

но! на пулса, 
прояви са хара- 

за относително 
леките форми на грип. Но когато заболя
ването протича по-тежко и в процеса се 
включат и други • отдели на нервната оис
тема, възникват гърчове. Най-тежката про 
ява на грипната интоксикация е енцефа- 
литният синдром, който се проявява с вне
запно рязко повишаване на температурата, 
гърчове, понякога бълнуване, загуба на 
съзнание. В особено тежките случаи се на
рушават дишането и сърдечната дейност. 
По време на грипна епидемия се препоръч
ва да се намалят посещенията на обще
ствени места и да се избягва 
болни.

•Законопредписанията са 
ясни и в никакъв случай 
иа нас и «а ум не ни 
пада да прибегнем към 
такова решение. Вярно 
е, че с временното ре
шение не сме доволни 
— но в случая друг из
ход няма...

Да се надяваме, че на 
най-новия конкурс ще се 
обади някой, който ще 
поеме тази отговорна 
длъжност.

— този апарат много ще 
отстраняването 

на съмнения в съществуване 
то на тази болест там, къде 
то тя не съществува.

спомогне за

Освен за диспансерна работа 
този уред ще се ползва и за 

4 системни прегледи на жени.

Средства от 800 000 динара 
за набавка на този апарат 
е обезпечила общността по 
здравно осигуряване в Ниш.

контак с
М. А.

на кисти по-
Д-р С. В.
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БОСИЛЕГРАД

ПОЗНАВАТЕ ЛИ СВОЯ РАЙОН?

В СЕМЕЙСТВОТО Т ОБЩЕСТВОТО
МИНАЛО наричаме времето 

когато жената и нейният труд 
и в Еосияетрадска община не 
се зачитаха много. Това 
жеше на стопанската 
на изостаналос-т, на

Нови разкрития върху 

болевдолската чешмаСетне още няколко. Но броят 
многократно 
на момчета 

все до освобож

'войни. И
ции жените не останаха 
мъжете. На доброволните тру 
дови акции в рпублината и 
страната взеха участие десет 
ни девойки и жени от Босиле 
град и селата.

Да не забравим 
за ограмотяване на 
проведени в първите 
след освобождението. Стотици 
жени
четат и пишат. Оттогава меж 
ду майните започна съревно
вание, коя повече ще- допри 
несе за школуване на децата 
си — да бъдат по-хубаво обле 
чени и чисти, по-добри учени 
ци. С общото развитие на на 
шето общество през изминали 
те 30 години и резултатите в 
това отношение не изостанаха. 
На хиляди момичета завърши 
ха гимназия и технинуми, сто 
тици от тях вече са вишисти: 
професори, юристи, инженери, 
лекари, икономисти, които ра
ботят навред из страната.

— Децата си ще уча, само 
да съм жива, Ако се мъчех 
аз, нека те живеят щастливо 
— това е девиза на всяка же 
на — майка от този край през 
последните три десетилетия. 
В общината отдавна няма явле 
ние женското дете да не се 
праща на училище.

Понастоящем, ногато мнози 
на мъже са на сезонна или 
постоянна работа в предприя 
ята, жените се захващат с но 
мучалните акции по електри 
финация, почистване на пъти
ща, залесяване на голи пло-

в залесителните ак 
след

им винаги ч беше 
по-малък от броя 
та. Така беше

се дъл 
и култур

мирогледа

Канто е известно Болевдол 
има най-стара чешма в наши 
те нраища. До сега се знае
ше, че чешмата е стара над 
300 години. Значи, построена 
е през средата на 17 в.

и анциите 
жените, 
години

Направени са опити да се 
разчете целия текст, който се 
намира на лицевата част на 
чешмата, написан на арабски 
езин. Въпрени това, че нашият 
сътрудник Веселин Петров се 
опита да направи снимка на 
текста, целия тенст не е про 
четен напълно тъй нато има 
много унищожени знаци.

и девойки научиха да

От прочетеното за сега уз 
наваме още и това, че чешма 
та е построена от „СПАХИЯ 
ХЮСЕИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ 
НА ОРДЕН ПОСТРОИ ЧЕШМА 
ТА”.

за спомен: Жеравинчанни на една залесител
на анция в местността „Стара къща”.

на хората, създаван със сто 
летия. В семейството — дома 
ниня, на нивата-аргатна, в об 

нашата 
в нищета и 

суеверие, тласкана от природ 
ният инстиннт да ражда и 
отглежда деца и да бъде слу 
гиня в дома. Обществото не 
полагаше никакви грижи за 
здравето на жените 
училищата бяха затворени за 
малките момичета. С една ду 
ма, жената безропотно подна 
сяше бремето на суровия жи 
вот, който и налагаше послу 
шност, ..търпение и побожност.

По време на Народоосво- 
бодителната борба и жените 
от босилвградените села дава 
ха помощ на партизаните. Да 
споменем най-дейните в това 
отношение села: Дукат, Цър 
нощица, Назърица, Доганица,
Плоча и други. През военната 
1944 45 година те все по-масо 
во се отзоваха на акцията, во 
дена под лозунга „Всички на 
фронта — всичко за фронта” 
за пълно освобождение на 
Югославия от фашистките на
шественици и домашните им щи.
услуги.

През първите следовоенни 
години в общината се прове 
доха много трудови акции за
прокарване на нови пътища, макин на нъщата, а мъжът —
построяване на училищни сгра гост, но равноправен член на
ди, кооперативни домове. Та- обществото и на семейството 
зи работа равноправно с мъже 
те поеха и хиляди жени и де

ществото 
майка живееше

нищо,

Кой е този Хюсеин, нанъв 
орден е получил и какво го 
нанара Да построи тази хуба 
ва чешма засега остава тайна, 
донато се разчете и останалата 
част от надписа да добавим, 
чешмата заслужава да бъде 
провъзгасена за исторически 
паметнин и да се реновира.

Б. Нинолов

ЧЕШМАТА В БОЛЕВДОЛ И 
НАДПИСА НА АРАБСКИ ЕЗИКмайни

Умоляват се читателите 
да изпращат материали 
за новата ни рубрика 
„Познавате ли своя ре
гион”.

Много нещо се промени в 
бита и схващанията на хората. 
Отношението към жената се 
мени. Тя не е вече само доНогато преди повече от че 

тири десетилетия тръгнах на 
училище, в същото нямаше ни 
то едно момиче. На 
щата година в първо отделе
ние учеха и две

следва

Ст Евтимовмомичета.

о ш^анейо^ шио 
Лллрохи

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

ВМЕСТО КОМЕНТАР — СНИМКА

ДЪРВЕТАТА НЕ СА ЗА НЕКРОЛОЗИ
'некролози в града. Работата не 
е трудна. Достатъчно е само 
мално грижа. Заради жители 
те на града и посетителите му.

акации. Сякаш половината град 
е измрял. А факт е, че не е 
така.

Струва ни се, че е възмож 
но да се определи място за

Тръгват ва Пират ■ чме
10,00 и 14,11 

8,30. 10,30, 13,00, 13,30.

Заминават от Пирот • часа
Белград 
Ниш

8,45 и 14,40 Белград
5.80 0,00 , 8.45. 10.30 Ниш 

14,40, 18.30 и 18,30 14,00, 17.20, 18,20 и 21,00 
14,10 
1140

7,00, 1440, 1ЦБ

А. Д.
Крагуааац
Скопие

5,00Крагуаоац
Смолна
Лаомоаац
Зайчар
Княжввац
Звоисиа баня

7.00
845. 7,00 и 12.00 Лесноаац 

Зайчар
440, 1340 и 15.45 Княжаяац 

4,30 и 15.30 Звон. баня

440На 23 март 1976 година навършават 13,30
4,00, 5,40 и 12,00 

440 и 104040 ТЪЖНИ ДНИ
5.45 Велино Бонинца

13,00. 15,30 и 11,90
740. 11,00,Велика Бонинце

7,00 9.00, 12,00. 13,00 к 16.00
4.30. 5.00 5,45 Бабушница

7,00. 9.00. 10,45, 12.00 13.00
15,30, 18.00. 18.00 20.00

Д. Криводол 14,00
Дойнинци 15.00
Т. Одоровцм 100.00 1440 Т. Одоровцм 8.00 и 124*
велика Лукання 5.00 1515 В. Лукная 8,60 и 1040
Нишор 5.00. 12.00. 15,15. 18.10 Н*Ащор 8,30, 12,45, 17,00 11,49 
Б. паланка на всеки че- Б. плдгмка на ясени час

от 5,00 до 22.00 от 5,00 до 22,00
Димитровград на всеки час Димитровград на всеки час 

от 5.00 до 22.00 от 5.00 до 22,00
440. 8,05. 8,00 12.00 Темска 5,10, 7,00, 9,00, 13.00 

14,10, 16,00. 20.10 . 22.Ю 1345, 15,00, 17,00, 21,00, 2240
4.30, 6.05. 7.15 Вол. село 5,10, 8,40, 740, 8.40 

11,40, 13.05, 14,45, 18,00, 1740.
19,40 21.00, 2240

мила майна и съпругаот смъртта на нашата
5,00, 5.45. 8.00 

9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 18,00 
18,00, 17,00, 1745. 1845 

Д. Криводол 
Дойнинци

Бабушница

Топоако Николова 440
440

доманиня от Босилеград

Този ден в 10 часа ще дадем 40-дневен помен на 
починалата. Темсма

благодарност на трудовия нолен- 
,.Георги Димитров" в Боси- 

нлас от същото учи- 
Босилеград,

Вел. оело
9,00, 11.00. 12.10. 14.10 

15.00, 17,00. 19.00. 21,10. 22.10
440. 8.06. 1240 Държина

Изаизваме голяма
Основното училищеГлавната улица в Димитров 

гоад от двете страни има тро 
НаА тях, на

разстояние, са зададени ака 
циеви дръвчета. През ПР0Л?7 
та те украсяват града «и. Но 
има; нещо, което ™0АТова 
прави твърде не"Ри™апз! „о 

са безбройните ненролози по 
те°зи дръвчета. 
няколко. А има над

тив на
леград, на учениците от четвърти

многобройните граждани от
5,10, 840. 1340Държина

1445. 19,00 224514.10. 1040. 22,10лище и на
които споделиха е нас енърбта за починалата. Яалоаица 5,00, 12,00 Яалоаиц*

Суноао 4.30, 906, 12,30 14,40, Суко,о
4,30, 14,10 Петроаац

ТД0. 19.93 
•.10, Т.00, 13.19. 19,09 

9.19. 19Л9 
9,10. 1А

Потромц
Андон, дъщери Надежда 4.39. ОДС М. ЙоаамошцВечно опечалени: съпруг 

и Елка 'и
13.10. 1439 30,001139. 14.19. 1М9многобройни роднини.
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Х*//ЦФР АНЕКДОТ ОТ НОБ

Размяна на ценностиОвия дни сват Пера оди Гоиндол ми се жали:
— У последно време унунат све по-нъсно и по- 

нъсно дооди из шнолуту. Тамън си помисли дена су 
много Младоженната о много .нер

вна, ногата влиза в хотела, 
придружена от съпруга си.

— Мили — шепне тя, — 
имам впечатлението, че воични 
ни гледат: толкова имаме вид 
на младоженци на сватбено 
пътешествие! Няма ли начин 
да пи накараме да мислят, че 
сме женени отдавна?

— Има — отговаря съпру
гът. —• Вземи да носиш нуфа- 
рите.

На своято част от фронта Сава Ковачевич практи
кувал размяна на пленници с врага. Италианците из
ползвали това обстоятелство узнавайки по тоя начин 
нои хора партизаните искат да разменят и в зависи
мост от това по-видните убивали.

В едно стьлнновеиие край Билече Сава пленил 
осем италиански офицери. Не след дълго пристигат 
италиански преговарачи и търсят обмен на пленници
те. Понеже е знаел, че е опасно с италианците да ра
зменя хора, Сава им дал следното предложение:

— За осемте ваши офицери ще ми доставите 16 
савине...

почели нещо по школу да работе 
сенциете и кружоци, синат ми каза, дена проверил и 

^ не йе това ...
по

И реши я тъгай да видим нва йе работата. Да ви
дим нуде дънгуби унунат и нинво праи.

Нещо бео поначул дена у Желюшу се усилила не- 
кинва навена що 1)у држи инвалидсното, и рено чекан 
да видим нинво се праи там.

Одавна не бео се видел със бая Милетию оди 
Драговиту, и се договоримо йедну вечер да свърнемо 
и ние там, да видимо това чудо невидено. ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

новият цикъл
НА СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Прибирайки се в четири ча
са сутринта съвсем пиян, гос
подинът се бои да не навлече 
гневът на нежната си полови
на. Чуди се как да мине неза- 
белязен. Изведнъж лицето му 
просветва:

— Дойде ми на ум! ... Ще 
вляза в кухнята, ще събера 
всични тенджери, ще ги вържа 
с връв една за друга ... и ще 
почна да се изкачвам по стъл 
бите, като 
ои ... При танъв шум жена ми 
няма да ме усети! ...

Седомо у едно Йоше, поручимо си пийенце и ме- 
зенце. По едно време, щом се попритъвни, тийе по- 

Надойдоше прво неколцина службе-чеше да налазе.
ници и почеше да си орате оди н»ине работе. И колко 
по-късно стаяше — толкова по-густо беше у меануту. 
По йедно време надойде и младиня: и ученици и уче
ничке неколко, меджу н>и и моят унун; налезоше и 

^ некикве женсйе и се уплаполи. Свако пивка и мези. 
^ Упуши се оди цигаре, та едва се видимо йедън дру-

Директорът на обсерватория 
та в Цюрих М. Владмайер е 
наблюдавал първите петна на 
новия единадесетгодишен ци
къл на слънчевата активност. 
Такова петно се появило на 
15 ноември 1974 г. в северо 
източния квандрант на хелио 
графна ширина плюс 37 гр. и 
се наблюдавало и на следва- 
шия ден, макар че се било 
отдалечило на 73 гр. от цен
тралния меридиан т. е. нами 
рало се доста близо до слън 
чевия диск.

вата на слънчевите петна, се 
предполага, че настъпващия 
цикъл ще бъде по-малко инте 
нзивен от предишния.I гога.

А кой кико преврне неколко пийежета, почне и да 
се пригръча със своюту компанию. Лоче надизаже и 
настаде йедна гжетеница...

ГАЗОДИСПИЧЕРСНА СТАНЦИЯ

:
ги влача подпре

Във Варшава вече работи 
първата градска автоматична 
газодиспичерска станция. Тя 
се управлява от миникомютер 
Мера-302 „Моник”, производ
ство на варшавския завод 
..Ера”. Системата, по която 
работи газодиспичерската ста
нция е разработена от Инсти
тута за газова промишленост. 
Сега към станцията са включе 
ни седем столични контролно- 
разпределителни пуннта, къде 
то газта се редуцира до допу 
стимите норми налягане. До 
края на 1976 година към авто 
матичното разпределение ще 
бъдат включени още 11 стан 
ции, а след разширяване на 
диспичерската мрежа 
всички останали контролно-раз 
пределителни понктове 
Варшава.

Не чена я много, но каза на бая Милетию:

— Брат ми, ние несмо за тука! Видиш ли дека
МИНИАТЮРИ

Който пее — зло не мисли. 
И който пие, не мисли ...

свак си повел и компанию, а ние само се сами учу- 
чурили...

ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ!Отидо дома и расказа на синатога све.

Сверйем веруйем и жему йе ясно защо ученинат 
има слабе белешйе ...

Па си нещо мислим, бре бае Манчо, чудни смо 
ти ние люди: на требе да се отвара младежйи дом, 
или школа — много муйе се виде — а ка да отварамо 
кавену — това направимо зачас и с лъс...

Само док децата се гжету по кавенете — учеже- 
то нема да им иде ...

Я би съветувал да децата да се не върту много 
около „инвалидсното”, да не остану за цел живот ин
валиди със знаже.

Началото на предишния ми 
нимум на слънчевата актив
ност е отбелеязано през 1964 
г. Понеже всеки цикъл продъл 
жава средно 11 години, на
стъпването на новиния мини
мум би могло да се очанва 
през настоящата година. От 
друга страна, активността на 
Слънцето, която образува пет 
на, през миналата година бе 
ше извърнредно голяма, пора 
ди което се предполага, че се 
гашният цикъл ще бъде до 
ста продължителен и него
вият минимум ще настъпи през 
1976 година..

Мнозина ако се видят от
страни, няма да се познаят.

МАТЕМАТИКА

Не е толнова трудно да се 
раздели на две магарета сла
ма. Стига да знаеш чии са 
магаретата. и

ПРЕДАТЕЛСТВО във
У

Да не забравяме, че дръжка 
та на секирата е от дърво.

Въвеждането в работа 
томатичната

на ав
газодиспичерска

та станция ще позволи на ди 
спичера от пулта да наблюда 
ва работата на всички 
зми на системата, ще осигури 
възможност

ВЪЗГЛАС
Като се съди по малкия 

брой дни без петна, относи
телно голяма средна ширина 
на зоната, характерна на поя

Манча: механиАма че човек! Оскубна ни 
перушината, за да си направи 
възглавница.

♦ за дистанционно
управление.


