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С уиаз на Президента на Социалисти- 
чесна Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" а удостоено с 
Орден братство и единство със сре
брей венец за особени 
областта на информативната и гра
фическа дейност 
витието на братството и единството 
между нашите народи и нередности.

заслуги в

н< българска?» народност вс»в югослаеия . и за приноса в раз-
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В САМОЛЕТНА КАТАСТРОФА КРАЙ САРАЕВО НА 18 ЯНУАРИ Т. Г.

ИЗЦЕЛИ ТИТО 

НА ПОСЕЩЕНИЕ В 

ЛИБИЯ И ЕГИПЕТ| ЗАГИНА ЩШ БИЕШ I
Президентът на Република 

та Йосип Броз Тито от 18 
до 20 януари т.г. направи 
приятелско и делово посе
щение в Либийската арабска 
република, по покана на 
председателя на Съвета на 
революционното командува 
не Моамар ел Гадафи.

Посещението на президен 
та Тито в Либия даде въз 
можност ръководителите на 
двете приятелски необвръза 
ни страни да продължат с 
непосредствената размяна на 
мнения за най-важните меж 
дународни въпроси, а отдел 
но за сегашната обстановка 
и развитието на кризата в 
Близкия изток, както и за 
изгледите и възможностите 
за разрешаване на тази нриза. 
Президентът Тито и пред
седателят Гадафи разгледах^ 
активността на необвързани 
те страни в провеждането 
на решенията, приети на Пе 
тата конференция на необ
вързаните в Коломбо, както 
н въпросите, свързани с об 
становката в Средиземномо- 
рието, за предстоящата ми
нистерска среща в Белград.

Важно място в разговори 
те бе отделено и на взаимо 
отношенията между 
необвързани страни, 
твърде успешно и ползотвор 
но се развива във всички об 
ласти,

Да си припомним, че пре 
зидентът Тито официално 
посети Либия през 1970 го
дина, а Гадафи нашата стра 
на през 1974 година. Двама
та ръководители се срещна- 

и водиха разговори по 
време на Четвъртата и Пе-

Другарят Джемал Биедич пътувал със 
самолет за Сараево. — В катастрофата за- 

и съпругата на председателя Бие. 
дич, Разия — Самолетът е натастрофирал 
недалече от Крешево. — Загинал е и под

секретарят в Съюзния изпълнителен съвет 
Смайо Хърле още пепг души от Кабинета 
на председателя гна Съюзния изпълнителен 
съвет. — В петък траурен ден и погребе
ние на другаря Биедич.

тата конференция на необ
вързаните в Алжир, относ 
но Шри Ланна. Всични досе
гашни срещи Тито — Гада
фи, както и 
начаваха приятелска и откри 
та размяна на на мнения и 
преминаваха в сърдечна и 
приятелска атмосфера.

гина

Председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Джемал 
Биедич и -съпругата му Разия 
Биедич загинаха на 18 януари 
т. г. в самолетна катастрофа 
над Крешево, западно от Са
раево.

Председателят Биедич е 
пътувал за Сараево, нъдето 
където трябвало да присъотву 
ва на заседание на ЦК на СК 
на Босна и Херцеговина.

Революционер и непоколе
бим борец за правата на ра
ботниците, Джемал Биедич е 
роден през 1917 година в Мое 
тар. Като гимназист се опре 
деля за работническото движе 
ние. Следва правни науки в 
Белград, където през 1938 го 
дина става член на СКОЮ, 
а следващата, 1939 член на 
ЮКП. От тогава идеите на 
Партията са единствената и 
главната цел в живота на Дже 
мал Биедич.

От първите въстанически дни 
е в редовете на Народоосво 
бодителната борба на разни 
отговорни длъжности; сенре- 
тар на окръжния комитет в 
Тузла, Требинье и Посавина.

След освобождението, дру
гарят Джемал Биедич неумор 
но работи за укрпване на мла 
дото ни социалистическо об
щество. Бил е на много отго 
ворни длъжности в СР Босна 
и Херцеговина. На Седмия кон 

«а СЮК бива избран за

настоящата оз-

ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕ
ЗИДЕНТА ТИТО В ЕГИПЕТ

^ След посещението в Ли
бия, президентът Тито 
на на делово и 
посещение в Арабската ре
публика Египет, по покана 
на президента Анвар ел Са- 
дат. Това 
ставлява 
традиционните

зами-
ггриятелско

посещение пред- 
продължение на

приятелски 
разменисрещи и редовни 

на мнения на най-високо рав 
нищ е и представлява изява 
на традиционно приятелски
те отношения между Югос
лавия и Египет.

Досега президентите Тито 
и Садат имаха 
ни срещи. Нашият президент 
посети Египет през 1971 и 
1972 година, а 
Садат
през 1974, 1975 и 1976 
на. Освен това

повече взаим

президентът
Югославияпосети

двете
което годи- 

двамата пре 
редовно разменятзиденти 

послания.
Всяка от досегашните сре

щи Тито — Садат премина
ваше в приятелска атмосфе 
ра и представляваше откри
та и приятелска размяна на 
мнения за широк кръг меж 
дународни въпроси, а специ 
ално за събитията и криза
та в Близкия изток.

х; I.грес
член на ЦК СЮК.

От 1967 до 1971 година е 
Скупщината щия ден пристигна на посе

щение в тази страна, даде из 
явление, в което между дру 
гото се назва:

Смъртта на другаря Биедич 
е голяма загуба не само за 
неговите съратници и сътруд 
ници, но и за всички нас, за

председател на 
на Босна и Херцеговина. От 
1971 година е поедседател на 
Скупщината на Босна и Херце 
говина. От 1971 година др- 
Биедич поема отговорната дъл 
жнпет председател на Съюз- 

изпълнител ен съвет. Праиз

мата отговррнот на номунист 
и упоритостта на всеотдаен 
революционер.

С десетилетия той последо 
вателно следеше линията на 
СЮН, допринасяше за задря 
вяване на придобивките на Ре 
волюцията, бореше се за брат 
ството и единството, за равно 
правието на всички народи и 
народности на Югославия. Из
пълнявайки разни отговорни 
длъжности в СР Босна и Хер 
цеговина и във Федерацията 
в органите на народната власт 
•и е Съюза на комунистите, дру 
гарят Биедич служеше нато 
пример със своето себеотри
цание, решителност и голяма 
енергия.

Със смъртта на другаря Бие 
дич в нашите редици остава 
голяма и болна празнина, 
нашите спомени ще стане не
заличимият образ на другаря 
Биедич, нато трудолюбив, скро 
мен и ефикасен борец, ному 
инст и революционер.

КОМЕМОРАТИВНИ СЪБРАНИЯ ПО 

ПОВОД СМЪРТНА НА Д. БИЕДИЧ
ния
бирането му на същата длъж 
ност през 1974 година говори 
за Джемал Биедич нато рабо »оични наши народи и народно 
тнин, номунист, човен, зареден 
с творчеона енергия и револю 
ционен патес за укрепване на 
социалистическите самоуправи

ДИМИТРОВГРАД

На 19 януцри пред обед изпълнителните тела ма обществе- 
ми-лолиггичеокитее организации и Общинската скупщина в 
Димитровград проведоха номеморативно събрание. За револ
юционната дейност на другаря Биедич говори председателят 
на Изпълнителния съвет на Общинската скупщина Васко То
доров.

сти, за всеки гражданин -на 
Югославия.

От най-ранните си младини 
другарят Биедич се намираше 
■ първите редици на бойците 
от нашата Революция, >в пър
вите редици на борбата за 
свобода и независимост, за со 
циалистичесно преобразование 
на страната. Всични задачи, 
ноито му поставяше нашата 
партия, манто в предвоенното 

на революционно движение и в

телни отношения. На заседанието бе решено да се внасят пари във фонда 
при Общинския оиндинален съвет за степендиране на учи- 
ници и студетни.

Същия ден, в 14 часа машините във всички трудови 
организации в общината опряха. На комеморативни заседа
ния трудещите се с болна в душата отдадоха почит на за
гиналия председател на Съюзния изпълнителен съвет Дже
мал БиеДич, съпругата му и осталите придружаващи го лица.

До Съюзния изпълнителен съвет и семейството Бие
дич бяха изпратени съболезнователни телеграми.

Съболезнователни телеграми до семейството на Джемал 
Биедич и Съюзния изпълнителен съвет изпратиха и труде
щите се и гражданите от Босмлеградсна, Бабушттжа, 
и Сурдулишна общини.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА 
ТИТО

След узнаването на трагична 
на Джемал Биедичта смърт

съпругата му и придружаващи 
те го лица, президентът 
Републиката Йосип Броз Тито Народооовободителната борба, 
в Триполи — столицата на Ли 
бия — където същия ден при 
стигна на Либия — където Съ вършваше всеотдайно, с голя

В

тана и в социалистическото из 
граждоне на страната той из



агенцияосведомителнаа гни ската
Иа интервюто на Милош Минич пред г 1 ПИЯ

ОТНОШЕНИЯТА НИ 0 БЪЛГАРИЯ
Между 1945

—**т. ‘«йг-
национални ораработи Милош Мииич по време па ие0ГА 

иашиа посещението па гръцкия министър а 
работи Димитрос Бациос в шю 

Атинската ос-

рия се
МаЛЦИНОТВеНИ ПЛПР..
па. Имаше училища на РОДви 
език имаше свои вестници, у- 

' св01И сдружения. Вай- 
то имаше въз 

на бъл

външните 
сдавил прие кореспо! 
ведомитедиа агенция 
повече въпроси.

чители,на
тези права

основа на решенията 
гарските държавни тела и 
българсистго правителство.

бе ликвидирано
се водеше широ 

Югоола- 
Информбго

чки

Вси
в пе— Поставихте въпрос какви 

са нашите отношения с Бълга 
рия. Мога Да кажа, че и с Бъ 
лгария нашите отношения би
ха били твърде добри, ако не 
съществуваше един спорен въ 
трос, който обременява наши
те отношения.

Касае се за проблема *щ 
македонското национали-ио мал 
цинство в България и за стано 
вището на България към маке 
донската нация като цяло. Бъл 
•гарсната политика отрича съ
ществуването на македонското 
н а ци он ал ню м ал цинст в о.

но това 
ри ода кога то 
иа кампания против 

от страна ма ' _
КЛ, започвайки от 

Това е периодът 
лоши отношения ме 

и България, 
между Югосла

вия
рото на 
1948 година.
на твърде 
жду Югославия 

Отношенията
България се подобриха,

МИНАЛАТА СЕДМИЦА

обаче този спорен въпрос яре 
чи тези отношения да бъадт 
и много добри. Ние от Бълга 
рия търсим, позовавайки се на 
много международни докумен 
ти — преди всичко на доку
ментите на ОН, да върне пра 
вата на македонското малцин 
ство, които то имаше преди. 
Но България днес отрича, че 
изобщо съществува

малцинство. Такова стано- 
ище на България в по-широ- 
ката югославска общественост 
и в ръководството 
вия е предизвикало недоверие 
и поставя въпроса: 
целите на такава политика.

СРЕЩА ТИТО - ШЕКЕР
От 21 до 15 януари гост 

на нашата страна и на прези
дента Тито бе Ерих Хонекер, 
генерален секретар на ЦК на 
Единната социалистическа пар 
тия и председател на Държав 
ния съвет на ГДР.

В разговорите Тито — Хо
некер, преминали в дух на 
приятелство, сърдечност и от

вореност е извършена всес
транна размяна на мнения за 
състоянието и перспективите 
на взаимоотношенията и съ
трудничеството. накто и за ак 
туалните въпроси на междуна 
родните отношения и комунис 
тическото и работническо дви 
жение.

държавнотоПо време на 
преброяване през 1956 годи
на в България, опоред отчета 
на българската държавна стати

македон

ско

живеели над на Югосластика, там са

какви саПървото плаване на парахода 

„Виетнам“ - „Югославия“
НА 25 ЯНУАРИ В ДИМИТРОВГРАД

Недоверието се явява тол 
повече, че България неОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН кова

признава мито съществуването 
на македонската нация, но по
стоянно повтаря тезата, че та
зи нация тъкмо сега се създа 
ва. Тази теза не саъо, че е

На заседанието ще се раз-На 25 януари ще дроведе 
заседание Общинската конфе гледат и информациите за съ 
ренция На Социалистическия трудничество между Димитров 
съюз в Димитровград. Конфе
ренцията ще разгледа отчета 
за работата през 1976 година 
и ще обсъди -непосредствени 
те задачи в настоящата 1977 
година.

дни с товар въглища и ма
шини от Хамфонг до Хоши- 
минград.

Товароподемността на па
рахода е 9250 тона, а цена
та му възлиза на 5 милиона 
долара. Дълъг е 124, широк 
16 и висок 10 метра.

Моторният параход за пре 
возване на тежки товари, 
който СФРЮ подари на ви
етнамския народ, и 
име ,,Виетнам 
символизира дългогодишно
то приятелство между две
те страни

град и крайграничните общи
ни от НР България, за снаб-

чието 
Югославия" ненаучна, но и навежда на въ 

проса каква е целта ка танова 
становище.

дяването на наоелението от 
общината, както и други въп
роси. тръгва тези

Стокообменът с Либия съдбовни дни
НА ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (2)

АНТОН КОЛЕНДИЧ

Стопанското и научно-техни 
ческото сътрудничество между 
Югославия и Либия е на зави 
дно равнище. Либия е най- 
важният икономически пар
тньор на нашата страна в Аф 
ри-ка.

Миналата година стокооб 
менът между двете страни 
надхвърли 100 милиона до
лара. Асортиментът на нашия

износ в тази страна възлиза 
на над
В нашия износ найвече са за 
стъпени мотори и части за мо 
тори, мебели, цемент, произ
ведения на черната метялур 
ия и др.

Югославсните стопански ор 
ганизации внаоят от Либия пре 
димно суров нефт и сурова 
кожа.

300 видове стоки.

се съобщава, че Регентският 
съвет е приел основата за разгоИсторическата истина за ликвидирането на царска България, 

писана въз основа на архивни дан ни, докумен-ти и мемоарни 
записки. Диалог между Моснваи София. Сталинова по-ръка до 
българското ръководство. За Македония ,;на дипломатическа 
та маса"! Фашистките агенту.ри готвягг преврат. Преговори 
с англачани те и американците без Съветския съюз за от
тегляне на България от война-та. Сталин дава директиви за 
война против царска България.Окупационният комендант в 
Македония става министър навойската. Народът се дигна на 
въстание._____________

вори и като доказателство ще 
бъде извършена промяна на 
правителството. Нов премиер 
ще бъде Багрянов.

И наистина, на 1 юни 1944, 
бива формирано правителство 
то на Иван Багрянов, което в 
декларацията си обещава Де 
мократизация и амнистия как
то и изтегляне на България от 
войната, както и „най-приятел 
ска политика с 
приятел — Съветския съюз.”

Съветското

НА 25 МАРТ В НЮ ДЕЛХИ

ЩтстВо Заседание на 
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„Сталимовата поръка гласе- осведомил и останалите члено
ве на Регентсния съвет.

Предлагам ви честно изте- И те приемат становището 
гляке от_ войната при следните на принц Кирил, че е необходи 
условия: м0 Да «е проучи това съвет.

1. България непременно да сКЯ предложение.
скъса връзката си с Хитлеро- и НонсУлтациите, които принц 
ва Германия. Да се изгонят Ми'Рил водил с министрите Ба- 
гарманците от страната 'И пре Фянов се разширяват ,и на ко- 
нъсне всяка връзна с тях. Тря мУнистите и членовете на не. 
бва да се образува по-широко лералн(ия Отечествен фронт, 
коалиционно правителство, но- някой ВИА коалиционен Наро- 
ето ще представяше а гаранция ^ен ФР^нт, съставен от чети- 
за последователно осъществя РИТ0 забранени партии: Кому 
ване на воички иокан1ия. В но- кистичеоната, Земеделската, 
алиционнюто -правителство да Либералната пру-па „Звено” и 
влезнат <и комунисти. Социалдемократическата.

л _ Отечественият фронт
2. СССР гарантира, че Бълга .под изключителното ръновод- 

рия няма да бъде извикана на ство на Комунистическата 
отговорност за своята дотога тия.
вашна политика. По това време министър Бапр-
3. Съветският съюз говори от.. янов имал повече срещи с 

името на всички съюзници”. Кирсанов, когото осведомявал
Поинпът — -оегент гтипчнл за благопРИятнот0 развитие на принцът |регент сериозно събитията. Най-сетне на 97
“а аС=а;аа^оавеИ пГб^Г^Г4V"

ритални консултации, за което нов ПОръ„а за Сталин^в коя?о

ше: традиционния

правителство по 
Кирсанов отговаря на принц 
Кирил, че е доволно с форми 
райето на новото 
ство, но че сега трябва да про 
веде останалите точни на иска 
нето: прекъсване -на дипломати 
месните -отношения с Герма
ния и_ изгонване на германски 
те войски от България.

Разговорите за 
на тези условия са

Тези дни Индия изпрати’ по- 
на ни
необвързаните страни за ми 
нистерсно заседание на Коор 
динационното бюро, което ще 
ое състои в Ню Делхи от 25 
до 28 март. т.г.

На заседанието ще бъде из 
вършен анализ на междуоарод 
ната обстановка след Петата 
конференция на необвързани
те, състояла се през август 
миналата година в Коломбо.

Координационното бюро съ 
чиняват: Алжир, Ангола, Баог- 
ладеж, Боцуана, Чад, Гаяна, 
Индия, Индонезия, Ирак, Юго
славия, Куба, Либерия, Нигер, 
Нигерия, Перу, Палестинската 
освободителна организация, Си 
рия, Шри Лаика, Судан. Танза 
ния, Виетнам, Замбия и Заир.

правител-до правителствата на

изпълняване 
^ водени «а 

два пъти Кирсанов и Багрянов, 
сега вече министър предоеда-

бил

ЗА МАКЕДОНИЯпар — НИТО ДУ.МА

В своите „Забежки" -реген
тът генерал Михов във връз 
ка с тези разговори гтише:

..Питах Багрянов: Какво ру 
онаците ноакретно У‘търсят .и ка 

конкретно предлагат?"кво
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НО-ГЮЛИТИЧЕСНИТР ИЗпПпъг^ИТЕЛНИТЕ ТЕЛА НА обществеПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАД нотоЩоАБНраЕзованиеСЕКРЕТАРИТЕ НА Първичните ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МАРКСИЧЕС-

СНАБДЯВАНЕТО 

ЖИЗНЕН ВЪПРОС
|ПОДГОТОВКА ЗА ПЛОДОВИТА ДЕЙНОСТ

Най-голяма част 
'на проведеното

на неотдав 
съвещание 

със секретарите на първични
те организации на Съюза на 
■комунистите в Бабушнишка об 
щина беше посветена на оцен 
ката на резултатите и по-на
татъшните задачи н.а ръковод
ствата на първичните органи
зации в осъществяването н© 
'Програмата по идеологичеоко- 
-политичеонот-о издигане и мари 
оическо образование. Чрез де 
сетина видове на идеологии ес 
но-политичеока работа оа об
хванати голям брой комунис
ти и са постигнати забележи 
тел ни резултати. В някои пър
вични организации с успех се 
осъществяват <и ориентацион- 
ни програми за образование, 
проведен е семинар с ново
приетите членове в Съюза на 
комунистите, успешно работи 
младежката политическа шко
ла, школата на сам ©управите
лите ,, Ми ленти е Попович”, пар 
тийнюто училище в Пирот, ре
гионалната политичеона школа 
б Ниш и ор. Но и покрай 
това бяха посочени някои 
бости, преди воичко в идео
логическо-политическото изгра
ждане на комунистите в из
вестно число първични органи
зации.

На проведените съвещания 
е разисквано и във връзка с 
приемането на нови членове 
е Съюза на 

Въпреки че

★ Във всички организа
ции — планове за че 
ствуване 40-годишни 
ната од идването на 
другаря Тито начело 
на СЮК

СЪС СЪВМЕСТНО комунистите, 
в общиновата 

организация На 'Съюза на ко
мунистите е осъществено ра
ботническо мнозинство, 
нато е, че все още малък 
броят на работниците и сел
скостопанските !-----
в тях. Особено се набляга <на 
приемането на повече млади 
хора в редовете на Съюза на 
комунистите. -На този въпрос 
досега не се отдаваше дължи 
мото внимание. От 69 първич 
ни организации «а СК — само 
33 са имали на дневен ред 
приемане на нови членове.

В предстоящия период пред 
комунистите в Бабушнишнаоб 
щина стоят сериозни задачи.

Покрай разрешаването на ре 
дица комунални проблеми, те 
ще бъдат включени и в прет 
воряването в живота на деле
гатската система, провеждане 
то на Закона за

ние «а Общинския томигет^па 
оъюза на номуниотите, Пред- 
и^н.ТелсТВОТО ш Общинската конференция «а Социаяиотиче 
сния СЪ«>3 И Председателство 
то на Общинския 
съвет в

по-тясно сътрудничество меж
ду обществения и частния сек 
тор, а сдружаването дава та
зи възможност.

Въпрос заслужаващ отделно 
внимание е и разширяване и 
модернизиране на 
те и друпи необходими поме
щения. (Има нужда от един 
модерен универсален магазин, 
но не и възможности за 
граждането му от страна на 
ъществуващите търговски ор 
ганизации. Те обаче сдруже
ни би били

изтън
някои райони същите са про
веждани с половината члено
ве на СК. Така например в 
Стрелъц от 65 поканени да 
вземат участите в 
са се отзовали 22. в Звонци 
и Д. Стрижевац сакзаната би 
ла отсрочена, а във Валниш 
и Студена дори ни секретари- 
>е ме присъствували на тези 
оназки. Комуниотите в образо 
ванието също малко са на
правили «в идеолопичесно-п.оли- 
тическото си издигане.

И докато проблемите във 
връзка с отсъствията от тези 
сказки нараствали, нито една 
от първичните организации не 
е им обърнала 
внимание. Паради 
участниците в съвещанието са 
поискали да се потърси от
говорност от членовете и >от 
секретарите на първичните ор 
ганизации занапред да не се 
повтарят подобни пропуски. 
Занапред ще се търси отго
ворност от всички членове на 
Съюза на комунистите.

синдикален 
Димитровградска об- производителитърговски-

щина започнаха 
квания във широки разис 

връзка със снаб
дяването с хранителни и про 
мишлени стоки. >В работата 
на заседанието, взеха участие 
■пие и 'Представителите

оназните,
из-

^ на тър
повените организации в общи
ната. в състояние да 

предприемат едно такова капи 
таловложение. Затова в тази 
насока е необходимо 
приемане на определени и спе 
шни мероприятия.

Липсва и по-добра орган изп
ие- раност в местните общности. 

А точно тук, чрез съветите 
на потребителите, трябва да 
се ,,гради" и установява поли- 

по снабдяването прие

Обща констатация__ на засе
данието беше, че усилията и 
резултатите на снабдителите 
на гражданството, със стока 
от широко потребление, са 
налице. Всичко това обаче 
е достатъчно

пред-

и имайки пред 
вид проблемите в тази област 
необходимо е по-сериозню 

това и
сдружения 

труд, сдружаването на селско 
стопанските производители, из 
борите в профсъюзните орга
низации и др. важни акции.

Голямо внимание, в настоя
щата година ще бъде посеете 
о на ознаменуването на 40- 
годишнината от 
др. Тито начело на Съюза на 
комунистите.

да се придпри
обществено-политическа тиката ела

идването на
Имало е случаи на слабо 

посещаване на сказките, а в Милутин Джунич

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД

АКТИВНО НА ВСИЧКИ ПОЛЕТА
Осъществяването на концепцията на всенародната отбрана и 

оорбата срещу всички отрицателни прояви, непрекъснато ще бъде 
в центъра на дейността на борческите организации

Годишното заседание 
Общинския съвет 
на бойците 
ска

Реализирането на концеп
цията по всенародна отбра
на, на обществената самоза
щита и борбата среяцу всич 
ни видове вражеска дейност 
е трайна задача, върху ко- 
■ято членовете на Съюза на 
бойците непрекъснато се ан 
гажират. Както и досега и 
през тази година в тази об
ласт ще се разгърне непо
средствено сътрудничество 
с всички обществено-полити
чески и трудови организа
ции в общината. Защото за
дачите са многобройни, а бо 
гатия опит на бойците е от 
голямо значение.
ДЕЙНИ КОМИСИИ

Своята дейност борческата 
организация твърде успешно 
е разгърщала пооредством 
отделни комисии. През изте
клата година например ко
мисията за борчески въпро
си е съдействувала за осъ
ществяването на различните 
нрава на бойците. Едно от 
тях е и осъществяване на 
правата 
здравната 
искове, 8 
разрешени. По решение на 
тази комисия на 9 бойци е 
заделена материална помощ 
от 10.100 динара.

На трима души положител 
но е разрешен въпроса с 
признаване на борческия 
стаж и др.

Твърд© дойна е и комиси
ята за тачене на революцион 
ните традиции от НОВ. Тя 
участвува в подготовките по 
чествуване на -всички дър
жавни празници и организи 
райе на различни срещи с 
учащата се и селска мла
деж.

Комисията всенародна от- 
, брана и обществено само- 
опазване на конкретен на
чин разгърща дейността в 
своята област.

Пред тази комисия 
стоят нови задачи 
в осъществяването на обще

на ственото самоопазване, вър 
ху което са непрекъснато 
ангажирани борческите ор
ганизации.

Членовете на Съюза на 
бойците ежедневно разглеж 
дат недостатъчно

на Съюза 
в Босилеград- 

община, на което бе об 
съдена дейносттаСнабдяването не са само му през 
миналата и приета програма 
за раобта за тази година по 
каза, че борчеоките органи
зации в общината осъщест
вяват неспираща дейност.

Ето само някои от въпро
сите, по ноито непрекъснато 

ангажирали 
вете на Съюза на бойците 
в общината през изтеклата 
година: запознаване със За 
конопроекта за сдружения 
труд, развитие на делегат
ската система, реализиране 
на концепцията на общона
родната отбрана, на обще
ствената самозащита и др.

С една дума членовете на 
тези организации активно 
участвуват във всички обще. 
СТВС1 ю-пол итически 
от значение за развитие на 
Босилеградска община.

Трябва да се отбележи, че 
80 па сто от членовете на 
Съюза на бойците дейно 
участвуват в работата и на 
останалите обществено-поли
тически организации. В ръ 
коиодствата, в редовете на 
делегатите на Общинската 
скупщина и в други самоуп 
равителни органи има голям 
брой бойци. Това говори за 
пълното доверие в тяхната 
работа.

питиетата

акция за изграждане на сис- 
ема за континуирано и ста
билно снабдяван е.

До такова положение се 
дошло поради много причини. 
Снабдяването с хранителни 
стоки, а особено с овощия и 
зеленчуци, не е в достатъчна 
степен наблюдавано като един 
от жизнените въпроси. Не Са 
предприемани необходимите 
мероприятия от компетентни
те тела в търговските орга
низации, както и други само 
управителни тела, да се пре 
махнат слабостите в тази об-

цената на всички стони и т.н.
Деловите банки и други фи 

нансови институции, нато час 
ти на сдружения труд, трябва 
да обезпечават по-добър от 
досгеашния третман в обез
печаването на оборотни сред 
ства и средства за инвести
ционни капиталовложения в 
обекти и напацитети предна
значени За тази дейност.

Рдин от съществените въп- 
рости е и продълбочаване на 
с амоу прав и т ел ни т е отн о ш е н ия 
и самоуправителното свързва
не на организациите от про
изводството и продажбата. За 
тази цел е нужно сключване 
на договори и споразумения, 
базирани на равноправно учас 
тис, материални отношения, 
икономическа и обществена 
заинтересованост.

След обсъждане на въпроса 
в първичните организации на 
Съюза на синдиката и мест
ните организации на Социа
листически съюз снабдяване 
то отново ще бъде тема на 
разискване, когато изпълнител 
ните тела на обществено-поли 
тическ/ите организации 
приемат конкретни становища 
и задачи.

разреше
ните жизнени въпроси как 
вито са снабдяването, изку
пуването на селскостопан
ските произведения и др. 
Сдружаването на земеделци 
те на земеделците е винаги 
актуален въпрос, за чието 
провеждане се застъпват 
всички бойци.

са се члено

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Както и досега и занапред 
Съюза на бойците ще по
лага грижи за разрешаване 
на проблемите на своите 
членове. Например все още 
20 на сто от тях нямат пъл 
на здравна защита.

Мнозинството членове на 
тази организация са селско 
стопански производители, к(> 
ито поради осъществяване 
на допълнителни доходи оти 
ват на сезонна работа.

Те са организирани в се
дем организации, действу
ващи на територията на 37 
местни общности. Това е 
обективна трудност, когато 
трябва да се осъществи не 
прекъсната дейност.

Проблемите на старчески
те борчески домакинства, 
които нямат достатъчно ра
ботна ръка, а имат болни 
членове — ще бъдат грижа 
не само на борческите, но и 
на останалите обществено- 
политически организации в 
общината. За разрешаване 
на жилищните проблеми на 
бойците отново ще се офор 

жилищен 
фонд, какъвто е съществу
вал до преди няколко годи-

ласт.
Затова се налага да се пред 

приеме широка обществено-по 
анция за стабилно акциилитическа 

снабдяване с хранителни сто
ки. За целта трябва да се
определят акциите в тази на
сока. Преди всичко да се оце 
ни възможността за увеличе
но производство на онези сел 
сностолакски култури, -които 
виреят .на територията на об
щината (картофи, фасул, ня
кои видове овощия и тм.). В 
този смисъл е необходимо и 
мане на обществени договори 
и споразумения, влияние вър
ху качеството, асортимента и

от областта на 
защита. От 17 

са положително

ще

ИЗБОРИ В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ
Съюза на синдикатите в ре
гиона.

Според програмата на Ре
публиканския съвет на Съю
за на синдикатите, тази избор 
но политическа дейност, която 
се провежда в светлината на 
реализирането на Закана за 
сдружения труд, във всички 
общини ще приключи до нрая 
на март тази по дина.

На заседанието се изтъкна,

На проведеното през мина
лата седмица съвместно засе 
дание на Председателството 
на Междуобщинския синдика
лен съвет и на Секретариата 
на Междуббщинската конфе
ренция не СНС, бяха обсъде
ни задачите във връзка с под 
готовните и провеждането на 
редовните 
събрания в организациите <нй

че общинските -партийни коми 
тети и първичните партийни 
организации трябва да окажат 
непосредствена помощ на син 
диналиите организации -в из
борната дейност. Особена от
говорност членовете на СНС 
имат по въпроса за и знам пра
не на най-добри кадрови ре
шения 3© новите ръководства 
в синдикалните организации.

ОбщинскиМП

отчетно-изборни я пред- 
особено

пи.
В. В. В. В.
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в ГОДИНАТА, КОЯТО Е ПРЕД НАС
Звонци. От страна на Съве
та за ползватели на пътища 
при предприятието 
ща осрочен е един мили
ард динара при банката. По 
лунен е още един милиард, 
значи обезпечени са два ми 
лиарда динара. Ще се разни 

лици-гация и започне из 
За пътя Моин-

ЗА РАЗВИТИЕ на стопан 
ството — каза другарят БО
РИС БОРИСОВ, председател 
на Общинската скушцгат — 
предвидени са капиталовло
жения според програмата в 

348.802.000 динара.

Реални възможности за икономическо 

издигано на Димитровградска община
за пъти

износ от 
За о 
56 597
тис на стопанството за ед
на част с реализирана нуж
ната документация, а за ед
на част е направена само 
програма. По обекти това 
изглежда така. За организа
цня ---------------- ■” "
ките на

бщес 
7 000

ествена деятелност — 1ПС
динара. За разви- граждаието. 

ци — Вълковия през Видлич 
с направена идейна програ 

9 километра и проек 
тирано с ориентационо тра 

17 км. Изграждането 
път с внесен в ин- 

програма до

* ДО 1980 ГОДИНА В ОБЩИНАТА 1ЦЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ 4Ш62.83!9
РА * ИЗГОТВЕНА ИНВЕСТИЦИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ ?А МНОГО ОБИСТИ

* ПРРЛГРПАТЕЛяТ НА ОС БОРИС БОРИСОВ С ОПТИМИЗЪМ ГЛЕДА ПА ИКО 
НОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ ТАЯ ГОДИНА

ма за

се от 
па този 
вестициоиата 
1980 година. Армията даде 
начална съгласност за учас
тие в изграждане на

В ДИМИТРОВГРАД СЕ 
СТРОИ УЧИЛИЩНА КУ
ХИ ня А ПРЕДСТОИ И ИЗ- 
ГРАЖДАН Е ПА РОДИЛЕН 
ДОМ

В областта па обществени 
те деятелности в Димитров
град е в изграждане училищ
на кухня при основното учили
ще ,,Моша Пияде”.

ващня месец или когато по 
зволят климатическите усло 
вия. Комуналното предприе 
тие „Услуга” в Димитров
град ще строи нов тъкачен 
цех. За този обект са ин
вестирани 3.200,000 динара. 
Инвестицията е в завърша 
фаза. Работници са вече при 
ети за обучение. В тази им 
вестиция участвуват Общно
стта за настаняване на ра
ботници и банките.

„Диимтровград” в рам 
на ОУР „Тигър" пред

видени са два проекта. Пър 
вият за изграждане на нов 
цех за гумени нишки, вто
рият е за техническо съоръ 
жение, модернизация на це 
ха за технически стоки възли

този
път.

на пътяЗа изграждането 
Поганово — Погановски ма 
пастир продвиждаг се сред 

от 775 690 динара за
IтГпрограми 

Тези две 
получиха своето

зат за двете 
112 574 000 динара, 
програми 
място и в програмата за ра
звитие на граничните тери
тории. С реализация на тези 
програми ще се създаде въз 
можност повече хора да по
лучат работа.

ства
строеж.

За регулация на Нишава 
при Димитровград в дължй 
па от 1590 м, с представен 

Републиканския 
изразходват 

В Дими-

1 Инвестициите 
I обект изнасят 1200 000 дипа- 
г ра.

за този

иск при
Кухнята сс строи с помощ фонд. Щс се 

та па Републиканската об- 7 415 245 динара.
защита, тровградска община ще се 

продължи с изграждането на 
районен водопровод. За то
зи обект са направени ком- 
плетни програми. Инвести
циите за магистралния водо 

и провод, станцията и резер
воара изиесят 43 000 000 дина 
ра. Още тая година някои 
села в Забърдие ще ползват 
водата от водопровода.

Ще се продължи и с ка
нализацията на Димитров
град по фази така както се 
обезпечават средства. До 

пътя 1980 годила почти цялата 
Звонци проекта мрежа ще бъде готова.

Председателят на община
та Борис Борисов изрази на

№ ■

№С ГЕОЛОЖКИТЕ ИЗСЛЕД
ВАНИЯ ЩЕ СЕ ПРОДЪЛЖИ :>

щност по детска 
Средства са обезпечени и от 
собствени извори.

В областта на здравеопаз- 
проентите 

родилен

Геоложките изследвания 
които са в ход ще се про
дължат н в бъдеще. Една 
част от тези изследвания е 
в завръша фаза. За изслед 
ване на отнеупорната гли
на миналата година е израз 
ходвано 134 милиона ст. ди 
нара, а също така се про
дължава с реализация за из 
следване на въглища в из
нос од 240 000 динара. Тия 
изследвания ще финансира 
Републиканската общност за 
изследване на въглшца и Ре 
публиканския фонд за ико
номически изостаналите кра 
шца. Тези изследвания се 
провеждат в югоизточната 
част на Стара планина.

В завършна фаза е и ин
вестицията при „Циле” в из 
вос от 21 000 000 динара, а

ЩЕ СЕ СТРОИ ФЕРМА ЗА 
5000 ОВЦЕ

* ването са готови 
[ за изграждане на 
I дом
! амбулатория в Поганово. Су- 
1 мата па инвестициите за тия 
! два обекта възлиза 2 080 000

II
Втора програма, която е в 

заключителна фаза е при „Сто 
чар” за изграждане на фер 
ма за 5000 овце. Инвестици 
ите за тази ферма изнасят 
37 560 000 динара. Тук инвес 
титорите са вече известни: 
участвува 
със свои средства от 5°/о — 
161 милион динара, а остана 
лите средства дава по „зеле 

план” Инвестиционата 
банка в износ от 1,5 мили
арда и за инвестиционни 
влагания Белградската бан
ка около 1,5 милиарда. Тук 
проектите са готови, разпи
сан е конкурс, чийто рок е 
изминал. Реализацията на то 
зи обект ще започне в след

Димитровградв

динара.

ОБЕЗПЕЧЕНИ СА СРЕД
СТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПЪТЯ СУКОВО — ЗВОНЦИ 

За изграждане на 
Суково
е в завършна фаза. Проек
тант е „Траса” от Белград, 
а за изграждане на пътя в дежда 
тази година са обезпечени тези
средства от Съвета за пол- стой, тъй като навреме е из 
зватели на пътища в Ниш. вършена необходимата под- 
Ще започне строежът по ця готовка. 
лото трасе от Суково до

организацията
Б. Борисов

също така готова с и про
грамата за построяване на 
универсален магазин в Ди
митровград по програмата 
на „Търгокооп”.

Всички тия програми са 
влезнали в програмите като 
приоритетни за граничните 
селища.

ни

-, че изграждането на 
обекти ще върви без за

Б. Николов

ЕДНА ГОДИНА ОТ ФОРМИРАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО„БОСИЛЕГРАД” е определено мляко да се из 
купува във всички околни на 
Босилеград села, канто и в се 
лата от районна на Лисина и 
Любата.

В с. Райчидовци ще се по
строи обект за угояване на 
рогат добитък, за който ще 
се изразходват 4,5 милиона ди 
нара.

За отбелзяване е, че ООСТ 
„Напредък” и промишления 
комбинат „Делишес” от Влади 
чан хао вършат подготовка и 
за изграждане на сушилня за 
лековити билки и горски пло 
дове в Босилеград.

От голямо значение е по- 
разгьрщане на 

за строи 
телство „Изградня”, която през 
гази година оце се удвои. За 
първи път тази организация ще 
строи и вън от страоата. Вече 
е договорено една бригада да 
участвува в изграждане на ня 
колко обекти в Иран. Също та 
ка е планирано ООСТ „Изпра 
Дня” да построи собствен 
за производство на 
елементи.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ДАВА РЕЗУЛТАТИ
В средносрочният периодтази организации ще реали

зира значителни стопансни капитоловложения в Босилеград- 
сна община _ _ . . _

строители, предимно от Боси 
легредените села. Освен в Сло 
вения, тази основна организа
ция започоа да строи стопан 
ски, жилищни и гостилничар, 
ски обекти и в Белград.

селскостопанска 
дейност „Напредък” успя да 
организира сравнително добро 
изкупуване на добитъка в об 
щината и да осъществи висо 
ки делови резултати. Тя съще 
временно сключи повече 
100 договора с частни произ 
водители за съвместно угоя 
ване на добитък, което е по
ложително мероприятие за раз 
витие на животоовъдството в 
общината и за създаване на 
условия за сдружване на ча
ените производители по начин, 
както търои Законът за сдру 
жен труд.

— Едногодишната работа по 
сочи, че всео ще има въпро 
си, които не са докрай успеш 
но разрешенич. Един от тях 
е кадровият в общата служ
ба, трудовата дисциплина, ра 
циооалното ползване ,на работ 
ните места и др. От разреша 
ването на тези въпроси зана
пред много ще зависи успеш 
ното .развитие на нашата сто 
ланска организация — изтъкна 
Стойнев.

Измина една година от обе 
диняванет» на трите земеде 
лени кооперации, на търговско 
то, гостилничарско и комунал 
но-услужно предприятие в Бо 
илеградена община в 
стопанска организация, 
формираната стопанска органи 
зация за производство, търго
вия и битови услуги „Босиле 
град” в Босилеград още 
първия ден на съществуваоето 
си пое твърде отговорни зад а 
чи в областта на стопанския 
живот в общината.

Сега, след една година на 
работа може да се констати 
ра, че тази стопанска органи
зация успешно .положи най-тру 
дния си изпит: успешно дача

дава убеждението, че обединя 
ването не е било наложено, 
нито е пън някакво изкуствено 
мероприятие. Напротив пранти 
месните резултати им 
право да изтъкват, че е било 
икономическа необходимост.

ОСТ за

дават И. Стойневедна
Ново-

говска дейност. За изгражда 
не на необходими стопански 
обекти ще реализираме голе 
ми напитоловложени 
Стойнев.

нататъшното 
дейността на ООСТ

4
РЕЗУЛТАТИ от

4 казаот
За една година успешно са 

преодолени редица организаци 
онни и финансови проблеми. 
Намалени са разходите, пови 
шена производителността на 
труда, подобрена икономично 
стта. Въпреки, че даноите от 
годишния баланс все още не 
са известни, разчита се, че 
трудовия колектив, който на
брояват 260 работника е овсъ 
шествия реализация от над 100 
милиона динара.

През 1976 година ООСТ за 
търговия и .гостилничарство 
„Слога” построи нов хотел „В” 
категория в Босилеград, за но 
йто са изразходвани 5,5 мили 
она динара. Също така бе из 
вършено преустройство и мо 
дероизиране .на повече търгов 
сни магазини в Г. Любата, Г. 
Лил и она, Босилеград, Д. Лиои 
на, Радичевци, Д Тлъмино и 
др. За целта ще се изразход 
ват 1,3 милиона динара.

ООСТ за строителство „Из 
градня” многократно увеличи 
строителната ои дейност. В 
нея сега работят около 150

Най-големи капиталовложения 
ще се отделят за развитие на 
животновъдството и кланицата. 
За реконструкция и доизграж 
дане на кланицата в Босиле
град от Републиканския фонд 
за развитие на 
развитие краища и от Креди
тната банка в Лесновац 
обезпечени 8 милиона 
До края на февруари 
дина ще бъде изготвен елабо 
рат, а през средата на март 
ще започне строежът.

В рамките на програмата за 
•развитие на селокото стопан 
ство и за реализиране на Зако 
на за сдружване на частните 
ли, ООСТ „Напредък" 
селскостопански 
подготовки за изграждане на 
събирателен пункт за мляно, 
което ще се изкупува от част
ните производители. Това

цех 
бетоннинедостатъчно

ло.
ООСТ за битови услуги „Услу 

още през първите пролет 
ои дни ще започне с изграж 
дане на парна хлебопекарница • 
в Босилеград, за която

— Едногодишойте резултати 
посочват, че обединяването е 
успешно реализирано и че е 
било необходимо от обществе 
ночикономичесна гледна точна 
С новата стопанска организа 
ция е осъществена специали 
зация във всички области. Съ 
що така е изключена вреди
телната конкуренция в търго
вията. Финансовите резултати 
говорят, че сдруженият труд в 
нашата
успешно ое разгърща върху 
доходните отношения — изтън 
на главния директор на стопан 
ска организация .Бооилеград” 
ИВАН СТОЙНЕВ.

От отделно значение е, че 
при воични работници преобла

са гадинара, 
тази го

ще се
изразходват 3 милиона динара.

Това са най-важните, 
и единствените капитоловложе 
ния, които през тази година 
оце реализира стопанската ор
ганизация „Бооилеград". 
защо може

но не

върши 
производите- Ето

организация все по- ПЕРСПЕКТИВИ да се каже, че 
по-нататъшното.развитие 

на тази стопанска организация 
много ще завйеи общият сто 
лански подем 
ска община.

от
— Тези година трябва да бъ 

де преломна в дейноста на на- 
та стопанона оргаоизация. Ще 
вложиме .максимални 
за разгърщане н лроизаодстве 
ката, комунално-битова и тър

ме
роприятие ще се 
съвместно

организира 
със селскостопан

ската организация „Власина — 
продукт” от Сурдулица. Вече

на •' Босилеградусилия

В. Велинов
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ОДОРОВЦИКОМЕНТАР

Кръчма «:ЗАКОНЪТ
СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

ТРАЙНА ЗАДАЧА
И
чакалня

В края на декември |В Трън. 
ски Одоровци бе открита но-В организациите на сА'РУжения труд и в областта 

' естното селскостопанско производство в -Босия е- 
, радска община все още бавно се правят първите кра
чки за последователно претворяване 
ята от Закона за сдружения

ва кръчма. Тя работи в състав
на димитровградското гостил-
ничарско .предприятие „Бал
кан", което за целта кули една дело решени-

труд. на сграда и необходимия .ин
вентар.Работниците и частните селскостопански произ

водители очакват, че с афирмацията 
на сдружения труд, което е основа Откриването на кръчмата в 

Трънски Одоровци представял
и оомисляването

нашата система, ще 
се ускори развитието на социалистическите самоупра- 
вителни и обществено-икономически отношения

ва първата стъпка в оживяване
в кон то на туризма в този район. В

кретните условия в общината. близко бъдеще тук ще бъде
построен път от Димитровград 
до Звонска баня и Бабушница. 
Затова изграждането на тури-

Само в някои организации вече' отпочна проце
сът за съгласуване на самоуправйтелките актове със 
Закона за сдружен труд. Тук се вършат подготовки етически обекти е тоя живода се изменят и допълнят самоуправителните доку-

писен край ще се наложи съсменти, регулиращи обществено-икономическите отно
шения на работника в сдружения труд, отношенията цялата си сериозност.

в разпределянето на дохода и чистия доход, взаим-
Понастоятцем тук е рейсо-отношения и др. Такива подготовки се вършат в 

в Автотранспортното предприятие, в ООСТ горска сек
ните

вата спирка, така че кръчма-
ция и в нянои трудови колективи на извърнстопански- та ще служи и за чакалня вате организации. пътниците.

Сега, когато Законът за сдружения труд предлага 
най-важните стимулативни критерии за възнагрждава- 
не на личния труд и дава решения почти по всички 
въпроси от областта на междусобните трудови отно
шения на работника в сдружения труд, това е от голя
мо значение за всички трудови колективи в Бооиле- 
градска община. Защото в досегашната практика съ

ществуваха редица нерешени проблеми и разногласия 
по въпроса за възнаграждаване на личния труд, което 

е отрицателно действувало върху повишаване произво
дителността на труда. Такъв е случая с повечето сто
пански органиазции в общината. Очаква се, а това е 
нужност и задължение, че сега след последователното 
прилагане на Закона тези недостатъци да бъдат пре
махнати.

Славчо Петров Изглед от с. Т. Одоровци4

РАБОТАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

АКЦИЯТА-МЯРКА ЗА РАБОТА
дателя на ОК на ССРН дру 
гаря Любен ВЕЛИЧКОВ.

Сурдулишка община 
конституисани са 19 местни 
организации на ССРН, кои
то с още 49 подружници об 
хващат цялата община и 
представяват вътрешната по 
литическа сила на всяка 
местна общност.

— През изминалия период 
всички местни организации 
имаха свои програми за ра 
бота, но при някои оцганн- 
зации не бяха достатъчно 
конкретни и не даваха отра

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ на нашата община 
коиституисан на делегатски 
принцип в миналия период 
интензивно е работил за ре 
ализация на задачите от Ак 
ционата програма на Репуб 
ликанската конференция на 
ССРН и нашата община.

За работа и програмата на 
Социалистическия съюз в 
местните организации къде- 
то трудовите хора иепосред 
ствсио осъществяват своите 
политически права, решават 
и обединяват своите интере
си, разговаряхме с предсе-

жение на интересите на тру 
довите хора — критически 
даде оценка другаря Велич
ков. Затова не бяха застъпе 
ни всички форми на самоу
правление и 
гражданите.

Социалистическия съюз в 
местните организации инфор 
мнраше гражданите и рабо 
теше за дограждане на де
легатската ситема, залагаше 
ше се за работническо бол- 
щинство, кадрова политика, 
търсеше конкретна акция и 
чрез критика и самокритика 
даваше оценка на работата 
и търсеше отговорност.

Програмите, главно, дава
ха отражение на интересите 
на трудовите хора и граж
даните и търсеха решение да 
жизнените интереси на хо
рата.

Местните организации на 
се финансираха 

свои извори чрез събиране 
на членски внос. В това на 
правление бяха най-добри ор 
гаиизациите в Клисура и Бо 
жица и подружниците в Бе 
ло Поле и Чурковица.

В бъдеще трябва да се по 
стигне по-добра и здрава 
връзк с делегациите, да се 
разрешават 
въпроси, защото в този етап 
на социалистическо самоуп 
равление, трябва да се раз
глеждат конкретни задачи и 
да се организира тяхното на 
временно и цялостно изпъл
нение.

В
От неотдавна започна да се организира под

готвителна активност и по отношение на сдружаването 
на частните селскостопански производители както 
предлага Закона за сдружения труд.

По почин на Общинския комитет на СНС, про
веждат се събрания на. местните организации на ССРН, 
на които спецалистите от Основната организация на 
селскостопансна дейност „Напредък" в Босилеград 
водят разговори по въпроса на формите за сдружава

не на частните селскостопански производители.

От проведените до сега събрания личи, че заин
тересоваността за сдружаването е голяма.

Всичко това говори, че в Босилеградска община 
тъкмо сега предстои разгърщане на необходимата дей
ност по въпроса за реализирането на Закона за сдру
жен труд. В тази крупна задача няма по-малко и по
вече отговори. Защото воички са отговорни.

активност на

ПОХВАЛНО ЗА ПЪТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ВРАНЯ

заетой 

пътищата
в. в.

ССРН от

Пътното предприятие от Враня, редовно поддър
жа пътищата през зимния сезон в Сурдулишка и Бо- 
силеградсна община и не позволява и при найлошо 
време да прекъснат съобщенията.

Ногато вали оняг, механизирани минават и-з шъти- 
щата два пъти дневно -и ееднаж нощем, а при тихо 
време и без валежи само ееднаж, през нощта. Хвърл
ят и сол на пътя, «огато има нужда. По такъв начин 
пътищата по всяко време са оспособани за безпре
пятственото движение на превозните средства.

Пътя от Босилеград до Божица пъддържа екипът 
от Босилеград, а от Влаоина Округлица до Клисура и 
Божица този от Промая, Сурдудишна община.

най-актуалннтс

М. Вел.
Оьрболюб МИКИЧСНЕГОВАЛЕЖИ
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ПРЕГЛЕД НА „МОСТ“ КНИЖКА 42
българската художествена В рубриката педагогическа 

МИРОСЛАВ Й. ПЕТ
„Мост" в книВ списанието в

проза, неин най-висок предста практикажката 42 са поместени мате
РОВИЧ .пише за детския печат 
и възпитателно-образователна

вител. В същата рубрикариали из областта на публи- са
напоместени стихотворениялитературата и изцистината,

БОРИС работа, КОНСТАНТИН ПОПОВМИЛКА ХРИСТОВА,куството, научни съобщил и
ТОДОРОВ и МОМИР ТОДО* разказаза езика и стила атри статии из областта на пе- 

' дагогиката.. ЛЮБИСАВ ИЛИЕВ „Ветрената мелница" от Елин 
Пелин, д-р СПАС СОТИРОВ ли 
ше за новообразуваната Коми

РОВ, откъс от разказ под за 
главие Неспокойна съвест, напише за Самоупрвление в За

партизанския а МИОйона за сдружения труд, И- тема из
сия при Просветния съвет наДРАГ ПЕТРОВИЧ пише за еднаВАН АНДОНОВ за Сдружава

страна от образа на Нурудин. СР Сърбия за училищата на 
С поезия и проза се явяват народностите. Главен и отгово 

ЕМИЛИЯ рен редактор МИЛЕ НИКОЛОВ.

селскостопанскитенето на
производители според Закона
на сдружения труд, а МИРКО писателимладите

ПЕЙЧЕВА и НОВИ1ДА ИВАНОВ.ЯКШИЧ пише за Просветно-пе
дагогичесната служба в Ниш Научни съобщения дават д-р 

ЦВЕТАН ВАСОВ и АЛЕКСАН- Млад талантки регион.
ДЪр МИЛЕВ (Разпространено- 
стта на алкохолизма сред 
школската младеж), и НАЦКО 
ТОНЧЕВ (Влияние на производ

В рубриката Литература и 
МАРИН МЛАДЕНОВизкуство 

под заглавие „Поетичан разна 
звач за прекрасното у човена 

4 пише за Йордан Йовков ка
то „българският Андрич и ед 
но от най-известните имена

ТЕАТЪР В ДИМИТРОВГРАД

В началото на февруари 

премиера на „Снаха“
ствения микроклимат върху ра 
ботоспособността на работни
ците).

СУРДУЛИЦА

На челно място в региона
До 10 януари т.г. в Сур- 

дулишка община 7943 лица 
и трудови организации запи 
саха 13 352 596 динара заем 
за построяването на автома 
гистралата Белград — Ниш 
и уреждането на реките Ду 
нав, Сава и Морава, или 
153,4 на сто над плана. По 
такъв начин Сурдулишка об 
щина и по-нататък е начело

Самодейният театър „Христо Ботев" в Димитровград 
в постановка на Свободан Николов, гимназиален учител под
готвя пиесата „Снахайй от Георги Караолавов. Покрай ста
рите актьори Ангел Георгиев, Деса Гигова, Цветанка Вои- 
нович, Петър Митов и друг.и в постановка на пиесата са зн- 
гажижрани и нови актьори, предимно ученици от гимназията, 
като Здравка Давидкова, Вукица Гигова, Александър Марин- 
ков, Тихомир Ценков, Борис Ранчев и др.

На редовната репетиция в Дома на културата в Дими
тровград заварихме и СВОБОДАН НИКОЛОВ, постановчик на 
пиесата, който бе любезен да ни отговори на няколно вълро-

в Южноморавски регион 
записването на заем.

В сдружения труд 3496 ли
ца и трудови 
записаха 11 002 441 динара за 
ем, или 248,9 на сто повече 
от плана.

организации

М. Вел.
са.БОСИЛЕГРАД т от гимназията. Как се спра 

вяте с тях?
— Другарю Нинолов, защо 

се определихте за „Снаха”?

Гледах доста пиеси, които биха 
могли да дойдат на сцената на 
театър и взех „Снаха” поради 
това, че това е драматизация 
на романа от Георги Нарасла 
вов, който най-много отговаря 
и на оашите актьори и за на
шата сцена.

Събират сб документи от НОВ (
На спортния турнир, прове 

ден по случай Деня на ЮНА 
в Димитровград за най-добър 
спортист бе провъзгласен три- 
надесетгодишният Зоран ДИ 
МИТРОВ, ученик от VI клас в 
основното училище „Моша Пия 
де” в Димитровград.

Зоран Димитров се състеза
ва по тенис на маса и игра 
за отбора на Гоин дол. Зрите
лите бяха очаровни от играта 
на малкия спортист. Талантли
вият пионер, висок едвам кол 
коло масата за тенис успя да 
се наложе нд всички свои про 
тивници.

Наза ни, че тенис н маса 
играе още ,от малък и жела
нието му е един ден да ста
не първенец в града, региона, 
републиката и държавата.

Освен спорта, Зоран не за
бравя и книгите и е старате
лен ученик. ’

— Известно е, че самодей 
ността най-много отговаря на 
младите хора и затова аз взех 
ученици от гимназията, които 
работят с ентусиазъм и кои 
то аз иснах да изведа на сце 
ната, да им покажа тези ос
новни неща, които се изискват 
от един актьор да им влея лю 
бов нъм театъра, та това да 
им остане трайно в живота.

Трудности с младите 
Това са хора, които не са из 
лизали на сцената, но с пове
че работа и поназване как тря 
бва да се изпълни някоя реп 
лика, как да се направи жест, 
резултати се постигат. Но мла
дите възприемат защото ра
ботят с внимание и любов.

При Общинската конфе
ренция на ССРН в Босиле
град действува деветчленна конференция на ССРН 
комисия, която има за зада се провежда на територията 
ча да организира събиране на Сърбия до средата на 
на материали от Народоос- юли тази година. Основно тя 
вободителната война в Боси има за цел да изтръгне от 
леградския край. Става въ- забрава редица важни доку- 
прос за събирането на ар- менти от Народоосвободител 
хивни документи, снимки, ав ната война, 
тетични изявления от участ Трябва да се изтъкне, че 
ници в НОВ и др. Комиси- събирането на историческите 
ята е сформирала пет тру- документи чрез тази акция 
дови групи, които непосред- може да бъде от голямо зна 
ствено ще се ангажират за чение за писане на Хроноло- 
събиране на определените гия на Босилеградския край. 
материали във всички села 
в общината.

Тази важна акция, органи 
зирана от Републиканската

ще

— Какви трудности имате 
при постановка на пиесата?

има.
— При разпределение 

ролите имах много трудности 
поради туй, че между артисти 
те, които трябваше да играят 
ролите на по-възрастни хора, 
като Юрталана, сетне Гина, Ка 
зълбашната и други, нямах ши 
рок избор и едва намерих из 
вестни лица в пиесата. Има
ше и други трудности. Някои 
приеха ролите и сетне се от 
казаха, а някои за нещастие 
се разболяха. И така трудно 
сти има много.

на

В. В.

Светлана Кирова - най-редовна 

читателна - домакиня
— Кога ще бъде премиера

та?

— Ако не се окажат някои
трудности, мисля, че премие 
рата трябва да бъде в начало 
то на февруари т. г.

Между читателите на дими
тровградското читалище най- 
много чете Светлона Кирова 
от Димитровград. Канто ни 
заяви библиотекаря на читали 
щето Миодраг Андреевич, СУРДУЛИЦА 
Светлана акто домакиня най- 
много проявява интерес към 
световната нлаойна.

Текст и снимка: 
Драган Златков

— Ангажирали сте много 
млади хора, предимно ученици Б. Н.

БОГАТА АКТИВНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО „РОМ“
Самата тя каза, че четенето 

й представява най-голямо 
волствие и като съвет 
ония, които се решават 
станат редовни читатели каза:

КУЛТУРНО . ХУДОЖЕСТВЕ
НОТО дружество „Ром” в Сур 
дулица, създадено преди ня
колко години, все до извъо- 
редната ои скупщина през 
март «а миналата година, не 
показваше

ято с успех изнесоха в Сур 
дулица и в някои други съ
седни меота, а на тазгодиш
ния XIV събор на гораните на 
Власинсно езеро спечели ето- 
ра 'награда и *сума от 1500 ди 
нара.

Дружеството често гостува 
и на 'поделението на коман
дира Иомет Краоничи.

Дружеството „Ром” е Сур- 
дулица бележи 'завидни резул 
тати и в 'идеологическо-поли
тическото издигане на овейте 
членове. Създадена е към 
го младежка политическа шко
ла, която посещават десети
на 'младежи и девойки.

С голям интерес те изуча- 
еат различни теми от област
та «а необвързването 
ременния свят, здравното >про 
свещение, обсъждат културни 
въпроои и лр.

Неотдавна Сурдулица посети 
Рздиотелевизия Белград и зас
не получасово 
работата «а „Ром”.

Както

удо
към

в СЪВ-
да

по-забележителни 
резултати. Провеждайки в де
ло мартовоните си 
ния, към дружеството са съз 
дадени музикална, фолклорна, 
драматична рецитаторсна, тех 
ническа, фериална и др. 
ции и кръжоци. За кратко вре 
ме същите постигнаха добри 
резултати. Музикалната и фол 
клорната секции 
двумесечна работа, подготвиха 

Б. Н. културно-забавна

— Другаруването с книгата 
става трудно. Отначало тя те 
не приема, но след като я 
обикнеш трудно те оставя. Аз 
мисля, че до края на живота 
си ще чета, защото в света 
на книгите намирам и развле
чение, художествена наслада 
и усвояване нови познания.

заключе-
предаване за

изтъква председател
ят на дружеството Мека Ра- 
джепавич ,в 'Новата 1977 го
дина ЪЩОТО 
не ,в дружество за просвета, 
наука и социални въпроси на 
ромите.

сен.

ще прераст

не.налример с

програма, ко
С. Микич
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МАЛКА АНКЕТА ВАСИЛ
ИВАНОВ-ЦИЛЕКОИ Е ЦИЛЕ?
в ганизация на Водопровода, 

а по-късно става и член на 
тттг__ Градския партиен комитет
ЦИЛЕ е роден в Димитров- за Белград, 
град през 1908 година, къде- 
то завърши основно учили 
■ще. Гимназия заврши в Пи 
рот, където и започна със 
своята революционна дей
ност. Там той организира 
младежите в марксически 
кръжоци и ги подготвя за 
Партията и СКОЮ. Беше от
личен ученик, добър музи
кант, обичаше югославската 
българската и руската лите 
ратура. В литературното дру 
жество „Искра” в Пирот че 
теше доклади из областта 
на литературата.

В Белград пристига през 
1928 година като член на 
ЮКП. Записва технология.
Той редовно дава изпитите 
си, подготвя ученици, зани
мава се с музика и активно 
работи в Партията. През 
1932 година полицията го 
разкрива и изгонва в Дими 
тровпрад. Подготвя диплом
ната си работа и с хода
тайство на директора на Пи 
ротската гимназия Джока 
Чирич отново се връща в 
Белград.

Като инженер работи в 
Комитета за защита на про 
фесионалните интереси на 
инженерите. А когато преми 
нава да работи във Водо
провода той се вече прояв
ява като отличен партиен 
организатор в Чукарица.

АСИЛ ИВАНОВ

През 1942 година води 11 
партийни организации от 
Жарково, Бели Води, Захар
ната фабрика, речното кора 
боплаваие, Завода за изра
ботване на банкноти и др. 
Редовно подържа връзки с 
партизанските отряди във 
Войводина и изпраща парти 
зани в тях. Той изпраща и 
своя шурей Синиша Нико- 
лаевич, който по време на 
войната става народен ге
рой.

вач и зная, че е загин-ал в Бел 
град 1947 година.Мебелното предприятие в Ди

митровград носи името на великия 
революционер, първоборец от Ди
митровград Васил Иванов-Циле.

Тази година предприятието ще 
чествува 30 годишнината 
ваването му. Използваме юбилея 
за да питаме работниците:

КОЙ Е ЦИЛЕ?

Като член на Местния ко
митет на КП за Белград той 
присъствувал на много пар
тийни заседания в Белград. 
На 28 септември 1942 годи
на присъствува на партийно 
заседание на улица Войвода 
Гойко Но 60. Обаче поли
цията узнава за това засе
дание и обкръжава сграда
та. Те имали

□ ИРИНА ГЮРОВА:

— Аз това не зная... Сигур 
но е роден в Димитровград, 
но къде това не зная...

от осно-
РАЙНА ПАНОВА:

— Не зная нищо за Циле... 
Чула съм че се хвърлил от ше 
сти етаж в Белград... за цел да хва 

нат всички комунисти живи. 
Членовете на Партията оба
че оказали 
протива. Циле, който също 
бил въоръжен се опитал да

МИЯНА ВИДЕНОВА: счето
водителка, работи пет години 
в предприятието:

— Нищо не съм чула за Ва 
сил Иванов. Зная му само име 
то и зная, че е запинал като 
комунист ...

МАРИН ГЕРОВ, работник от 
предприятието от основаването 
му, ни каза:

въоръжена съ-ЛАЗАР МИШЕВ:

— Васил Иванов-Циле е ре 
волюционер. Имал е къща при 
днешната пимназия. Роден е в 
бедно семейство. Загинал 
Белград Ние взехме неговото 
име за нашата фабрика ...

ХРИСТО ТОДОРОВ:
— Работник съм в „Циле” 

от 1947 година. За Васил Ива 
нов-Циле мога да кажа, че е 
бил революционер и загинал 
в Белград. Баща му е бил ши-

се прехвърли през една ог 
рада, но бил смъртно ранен.— Нашето предприяте е 

основано гарез 1947 година и 
веднага получи името на Ва
сил Иванов-Циле, комунист ко 
йто загина за днешния строй. 
Зная, че е роден в Димитров 
град и е син на майстор Йе 
сто... Нищо 
освен че е бил революционер.

МИРНО АНДОНОВ, работник 
в предприятиело от 1 август 
1947 годиоа:

и в След една година полици
ята обнародвала в „Ново 
време” за това разкритие на 
комунистите и за раняване 
то на „инженераот Беле во- 
де”. Така завърши своя 
нен път младия революцио
нер Васил Иванов — Циле. 
Той беше примерен ученик, 
добър другар и отличен пар 
тнен работник. Подканен от 
родителите си да напусне 
Белград и да се завърне в 
родния си Цариброд той от 
говорил, че това не може да 
направи защото обича Бел 
град. Своя живот той все
цяло ,отдаде на борбата за 
освобождението на Белград.

След освобождението на 
родния му град първото 
предприятие, което бе фор
мирано получи неговото име. 
Това беше мебелното пред
приятие „Циле”, което тая 
година ще чествува, своя 
чобилей — 30 години от съз
даването си.

ЛЮБОМИР ПО РОВ: портиер: \
— Работя тук 29 години, но 

нищо не съм чувал за Циле. 
Трябвало е да се подготвя и 
след това да ме питате.. .

друго не зная,
През 1931 и 1939 жизгодина

той е много активен. На 14
декември 1939 година Циле 
участвува в студенските де 
мострации и пред Буковия 
паметник държи 
слово. Работниците от Чука 
рица и Жарково го заобича

Ето, това са отговорите на работниците. Болшинство 
от тях работят от основаването на „Циле". Някои пет години, 
млади са но ме знаят нищо за биографията на Васил Иванов 
Циле. Тази година „Циле” чествува своя юбилей, ЗОгодини 
отосноваването си. Не е достатъчно да се приказва само за 
развитието му. Трябва работниците да се запознаят и с лич
ността на Васил Иванов-Циле, който ме случайно бе взет за 
патрон на предприятието. Само името без неговите 
които

Циле е бил комунист. 
Зная, че е бил студент и че 
се борил в нашата околия. Ни пламенно
що друго не зная за него... 
Да, къщата му е бил 
де при гимназията. За семей 
ството, не си спомням, не зная 
нъде е загинал.

някъа
ли.дела,

е вършил за овободата ни, е формално наименова
ние на фабриката. В навечерието на войната 

той е още по-активен. Циле 
готви населението за откри 
та борба против фашизма. 
На 27 март 1941 година по
вежда масите от Чукарица 
на демонстрации в Белград 
а два дни след тия демон
страции на 29 март участву 
ва на историческото заседа 
ние на Чукарица, на което 
присъствувал другаря Тнто.

Васил Иванов — Циле в 
началото иа войната бива 
секретар на партийната ор 2^Ш Б. Николов

ЗАНИМАТЕЛНА БИОЛОГИЯ *

ТАИНИТЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ
птиците. Най-сетне и най-но 
вите научни дисциплини, ка
то бионнката свързваща би 
ологията с техниката, са мно 
го заинтересувани за проу
чване на прелетния ин
стинкт. Откриване на тайни
те му ще поведе до нзнами. 
ране на нови технически у ре 
ди, ориентировъчни апарати 
и прочее от голямо значение 
за военни цели, въздушния 
транспорт м шр.

(Продължение в следващ
ия брой).

стовичките, ждраловете, къл 
вачите и още много видове 
птици два пъти се отправ
ят на път от едно направ
ление на земно кълбо към 
другото и обратното. Тоя 
прелет птиците извършват 
непогрешимо и в определен 
порядък, който дори и днес
предизвиква почуда и още не 
е напълно обяснен.

В днешно време, ногато 
природата взима заплашител 
пи размери, отново става 
вмешателството иа хората в 
актуален и въпроса за пре-

измина с малко 
обаче това не

Есента 
закъснение 
повлия в природата да се 
сбъдне едно събитие, което 
се повтаря от година в го
дина. Именно, първите пре
летни птици се 
на юг. След 
към Африка тръгнаха и дру 
ги прелетни птици, а щом 
преваляха първите 
чухме и крясъците иа диви
те патици и гъски, също бя
гащи към топлите ъслънче- 
ви предели на юг.

От незапомнени времена 
всяка година щъркелите ;гя-

летиите птици, които са 
твърде угрозени. Следовател 
но, тайната на птичия пре
лет продължава да вълнува 
любопитството на хората — 
тя е една от най-старите би 
ологичии проблеми, с кои
то хората се занимават.

Но донато шо-рано уче
ните бе интересуваха само 
да разгадаят какво заставя 
птиците на преселване, как 
винаги точно улучват пъти
щата, въпреки че летят да
же и нощем, какво ги кара 
да се събират в прелетни

ята, как прелитат моретата, 
къде е последната им спир 
ка на юг и пр., сега възник 
ват нови въпроси. Оказа се 
че прелетните птици прена
сят няном опасни вмруони 
заболявания, че пречат на 
развитието на самолетния 
транспорт, че имат голяма 
роля в опазване на природ
ните ресурси, че свързват 
далечни страни с особен вид 
мостове от значение за съ 
ществуване на бноценозите 
и др. И тия 'въпроси сега се 
разглеждат рт орнитолозите 
— учените, конто изследват

отправиха 
ляставичките

снегове

См. Сотиров
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има 34 махали разпръснати в
има ,[лтъо е махалата
околността, и&п * Гоуби
АОР^:;уби°в0" нйна РСпа

оина Станишина, ДР~ 
Гпаклмина Пишмишова, Мили 
ГГрГсовна, Горна Стрели

н«: сгГе^т:^оТТо
Грчеава,ПеБошчагова, Заина, 
Дранина, и Касиина

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА

КЛИСУРА
През полето -на Нл-иоурсно 

протича река Ерма, ноято при 
Страшимировци минава югосла 
всно-българоната граница, тече
през Знеполе, -при село иета- 
ч-инци отново м-инава граница
та -и при Суново се влива в 
Нишава. В горното си течение 

и напоява 
като прави почва 

Затова тук 
тополи, а

НЛИСУРСНИЯТ КРАЙ 0 гра 
от 130 нм* къде 

селата: 
Нлиоура71111]тт и\ 1НИЧ0Н 'ПОЯСт дето са разположени 

Поля, Нострошевци,
Сухи дол, Дроинци, Грозиатов 
ци, Стрезим1И-ровци и Колуни- 
|ца. Найлч>ля)МО село и цен
тър на Клиоурския край е се 
/ю Клисура с 2 216 жители.

В Нлисурония край се нами 
рат плаьгините Рудина, висока 
1481 м, Въртоп с върха Гра 
мада С1719м.) Надморското ра
внище и планинския характер 
на релефа оказват влияние вър 
ху климата на Клисурско, ко
йто е предимно планински. Зи 
мата е дълга и онеговита, а ля 
тото е кратко и овежо. Средна 
та температура не надминава 
21 степен.

махала.

'V между тия ма‘ 
5 км. Нянои от

Разстоянието
а 4 ДО

Г.'ДГт|.,рГ.Г.Г=
ще, здравна станция, поща 
през 
повече
лия Нлисурски

17Vш хали

А тя е мална рекичка
котловината, 
та понплодородна. 
виреят и канадски 
на известни места 
добра за отглеждане 
ки и сливи. Освен това в ко 
тловините се отглеждат лланин 
оки сортови пшеница, а край 
бреговете на Ерма има и зе
ленчукови градини.

Нанто споменахме

почвата е 
на ябъл

всеПродаде овцете време 
Почти це- 

--- край 6 електри 
добри съобщител 

и центъра на об-

последното
се урежда-ш

фициран и с 
ни вързни 
щината Сурдулица. 9 
със Снопи-е, Ниш и г

Остадоше десетина овчице и с бабуту 
неколко годни мучимо се и канимо се 
Би продадемо, ама търговац не може да 
намери. Туя годину вече ми наБисну. Реко 
че идем од село на село йега найдем човека 

В да Би прибере та да живнемо с бабуту. И 
И ко да не идем требе да ъим се скубе сено, щ 
Ц§ да се пърти, да се прайе ранища. После да щ 

се сбира, па че почну да се ягне и требе с 
И венерчето по трипути начъска да деверуйем 
Ш по оборат.

И ка човек напрани сметку после,
В продаде млекото, продаде ягншцата, вълну- щ 

ту — ама работата си е джабе.
Ето затова реши да Ьи продадем, 

е ш и друЬивеци имаю плавез и прайе рачу- ^ 
нице и они Ьи нечу. Бегаю од овце и траже 
лъснию.

т оттам 
Белград.Кл-иора е 

край. Селото
да Ш 
се Ш център на този

в Австралия е конструи 
ран телефонен апарат, 71™
влектромеханически устройст
ва са изработени от К0МП03 
ция, създадена на ос основа 
та на лолиацетатни смо ли. 1а- 
кива пластмаси могат сами да 
се смазват, имат ни сън кое 
фициент на триене, поради ко 

много устойчиви на

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
миниатюрни електронно 

машини за нуж 
на народното стопанство.

сал ни 
изчислителни 
дите

* Тритинал — така сътруд 
Украинския науч- 

институт 
селекция

ниците на 
ноиоледоввателски 
по растениевъдство 
и генетика ка нарекли житно

от Ин■+< Италиански учени
селско стопанство

ка ето са и 
износване. Тези качества са 

за телефонни-
ститута по

град Пиза иследват кан вли 
яе качеството на светлината

то растение, получено от кръ 
стосването на пшеница и ръж. 
Новата нултура е приспособе
на за сложни климатични усло 
вия, хлябът от това зърно при 
тежава добри вкусови каче
ства.

в особено важни 
те автомата и служебните те- 

много и проъл
ама

върху различните зеленчукови 
култури. Те построили оранже 
рии от полупрозрачни различ 
но оцветени пластмаси 
ни, червени, жъглти, виолето 
ви, които служели като цветни 
филтри. Оназало се, че на до
матите най-добре влияе вио 
летовата оветлина 
узряват бързо и дават едр пло 
дове, а за пиперките са благо 
приятни жълтата и виолетова
та светлина. Освен това е уста 
новено, че зелените филтри на
маляват количество на витамин 
Ц, донато жълтите го увелича 
ват.

лефони, които 
жително се употребяват.

В домашните инсталации 
електрическата лампа може да 
се запали и изгаси, но е невъ 
зможно да се регулира сила 
та на осветлението. В Дания 
е създаден миниатюрен, регу 
латор на елестрическия 
нойто е включен във фасунга 
та. Силата на светлината се 
изменя със завъртване на клю 
ча на регулатора . В танава 
регулираща се фасунга може 
да се използува лампа с мощ 
ност до 600 вата.

си-И преди десетина дъна зарадувамо с 
бабуту. Дойде Гота од БрайБовци — оче да 
да купи овцете. Израчунамо, човек ми 
ти одма наруъе и я му помогну, он мами я 
карам та у БрайБовци.

Върну се дома и седо све ми нещо блайи 
у ушити. Ли смо се научили с овце. Ама све 
се чини че дойде Гога да се порече. Затова _ 
пуштим кучето и прайим се че не чуйем ка ц§ 
некой ока на портуту.

И мину йедън дън те тига Гога на порту.
Нищо не говори улази и право у ужу. 

Реко са кво че прайимо изгледа че човек се 
предомислил и оче да се върне овцете. Ка 
он седе и поче да говори на бабуту:

— Станийо, я дойдо да ви питам, реко- 
ше ми човеци, че сте имали йоще овце, са- 
кам да Ьи купим...

— Бре помисли си, кво йе на тогава чо- Ц 
века — варму ли че прайи ко у Бачевско 
поле.. .

пла-
★ В Института за техничес 

ки изследвания в Букурещ и 
създадена нов тип елентронно 
'изчислителна машина ,,Фе- 
ликс —512". Тя извършва 
300 000 операции в секунда, а 
това и осигурява широко при 
ложение в науката промишле 
ността и селскосто стопанство. 
Сега констркторите работят 
върху създаванео на универ-

при нея
тон,

виждам! 
дежът.

Рано сут-римта богат 
господин, нойто разхож 
дал »из ларка, видял бе-

зи пирот там на стена- казал мла_
та?

Да.
— Ето на, а аз не го

Съдията, обърщайки 
се нъм подсъдимия:

— Подсъдими, може
те ли да докажете своя 
та невиноот?

— Да. Но трябва да 
ми да дете време да по
мисля. ч

— Добре. Давам ви 
пет -години.

Един младеж искал да 
се освободи от военна 
служба и отишъл на о- 
чен лекар.

— 'Много съм със зре 
ни ето, докторе, — опла
кал се той. 
той.

ден човен, седнал под 
•дно дърво.

— Хубава сутрин, сър, 
много рано сте излезли 

поздра-

— А немамо — реко му я — ли се сечаш щ 
нийе ти продадомо свете овце. . . г—

И после Гога поче да се распитуйе има 
ли по село некой овце да провада, а я че га 
питам що събира толко овце...

— Па, Манчо, ко да ти кажем. До са 
2 смо гледали оце и мучи ли ка млекото беше 

йевтино, а са (човек ми показа весник) ви
диш ли тува кво пише. Млекото че поску- 
пейе, па реко ка сам се мучил додека мле
кото беше йевтино, Бо да се не мучим 
млекото поскупе ...

Със бабуту че седимо със скърстене ру- 
ъе, а налето че купуйемо овченик и илядар- 
ку...

е
на разходка — 
вил го беднякът.

— Излязох, за да събе 
ра апетит за закуска. А 
ти канво правих толнова 
рано?

— Аз събирам малко 
закуска за апетита си 
— отговаря беднякът.

— Виждаш ли, във ве-

г

гй
ка

стника пише, че концер 
тьт, на който бяхме сно 
щи, имал забележителен 
успех.

— Какви са по-точно 
оплакванията ви? — по.

— Жалко, ано знаех 
тогава, хцях да го олу 
шам с по-голямо удовол 
ствие.

МАНЧА пита лекарят.
— Ами виждате ли он- САМОКРМТМКа

ПЕТЪРЛАШНА ХЯО, ГДНГЯНЧо/ ДЯ НЖУ^\
сяголкювя силяи-елаяли' 
щя /и я г7Яе=/сг>С'//л'р оггда/*5ру 

. •'Ю7, Я &нмо ли Л*и—' ---

-Г)7Т, ЗЯ ЩО Не Г7СМО 
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дя ди ттяекря, 
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