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бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
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между нашите народи и народности.
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РЕЗУЛТАТИТЕ I
НА ТРУДА I
_ %
С ИНДИКАТЪТ раз % 

движи широка самоупра 'уУ 
вителна и творческа деи уу 
ност: милиони трудови уу 
хора да решават за раз уу 
пределението на лични- уу 
те доходи, съгласно Кон уу 
ституцията и Закона за уу 
сдружения труд. Това уу4 

се мед 
„ каже

СЕСИЯ НА СЪВЕТИТЕ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

ШК| ВЕСЕЛИН ДНШН0ВИ1 ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
изпълнителен съвет определе- 

от Конституцията на СФРЮ.
Ооновните насоки на дейно 

стта на Съюзния изпълнителен 
съвет и в бъдеще решително 
ще бъде насочен към самоу- 
правителното преобразование 
на общественоинономическата 
и политичеона система върху 
основите на Конституцията и 
Закона за одружения 
на осъществяването на 
те и -задачите, утвърдени с Об 
ществения план на Югославия 
зя периода от 1976 до 1980 
година и Резолюцията за не
говото провеждане 
щата година, с цел да се осъ 
ществивява целокупната вътре 
шна и външна политика на на
шата страна, цялостно и яоно 
дефинирани от Десетият нон 
грес на СЮК.

При това имам предвид, че 
Скупщината на СФРЮ в края 
на миналата година прие Отче
та за работата на Председа-

Съюзният изпълнителен съвет и в бъдеще ще сле
ди политиката на самоуправително преобразование на об
ществото. До 1978 година Съветът ще работи в този състав. 
Отдадена почест на революционера Моша Пияде.

ни

— Дълбоно съжалявам, 
трапичната смърт пресече дей 
ността на другаря Джемал Би 
едич

Делегатите на Съюзния съ 
вет и на Съвета на републи 
ките и областите на сесията 
си от 15 март еднодушно при 
еха предложението на Пред 

на СФРЮ и 
«а Съюзния 

съвет избраха 
Веселин Джуранович, предсе 
дател на ЦК на СК на Черна 
гора. Същевременно бяха пре 
избрани членовете и подпред 
седателите на Съюзния изпъл 

съвет и председате

че
Веселин Джуранович

телството на СФРЮ и експо- 
зето на президента на Репуб 
ликата другаря Тито във връз 
ка с това като и програмната 
ориентировка и насоките 
работа на Съюзния изпълните 
лен съвет в настоящата годи
на Оценките, набелязаните на
соки на дейността и задачите, 
които се съдържат в тези до 
кументи, ще представляват из 
ходната основа за дейността 
на Съюзния изпълнителен 
вет в предстоящия период.

на длъжността предсе 
на Съюзния ипълните- труд и 

цели-дател
лен съвет и че с това се на 

потребата от избиране
седателството 
за председател 
изпълнителен1ко•ече ложи

на нов председател на Съюз 
ния изпълнителен съвет. Пое 
майки това отговорно задъл
жение в така настъпилите из 
вънредни обстоятелства, смя
там за необходимо дя подчер 
таря, че Съюзният изпълните 
лен съвет ще продължи вътре 
шната и

в< аА,
за'А в настоя-1е! Н (3 'В!

I(Ър1'а

Iнаграждавне според тру
да. I нителен 

лите на съюзните комитети.
В речта си пред делегатите 

и гостите новоизбраният пред 
седател на Съюзния

Становищата на Син-
външна политика отдината са ясни: във вся 

ка трудова организация 
трябва да се 
ра всени трудещ се без 
изключение. С 
те си права, но и задъл 
жения, а не само ня- 

специалисти.

1 неговакоято беше определяна 
та досегашна дейност и че ак 

застъпва за ней
антивизи- 1 изпълни 

Веселин Джурано 
благодари зя доверието

тивно ще се 
ната реализация в съгласие с 

задачите на Съюзния

съ-телен съвет 
вич, 
като каза:

всички- I ролята и

1 но и социално освобождение 
и против фашизма, разнесе 
пламъка на борбата и обез
печи победата на социалисти 
ческата революция в

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НАКОМУНИСТИТЕ В ГРАД НИШколцина 
При това на по-високо ра 

обмени
ЙЙ ОТ МЕЖДУОБЩИНСКАТА

§ ТИТОВОТО «ЕВО В ЛИЧНОСТ ИМАТ 

.... : 1 СВЕТОВНО ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ
внище ще се 
опит между сродни ор
ганизации, за да се ут
върдят мерилата за раз 
пределение 
доходи. По 
повече сродни ноленти- 

включат

нашата
страна.

След въоръжената Народо- 
освободителна борба, Партия 
та повед

на личните
този начин

1,е широките народни 
обнова на страната, вмаси в

социалистическо строителство. 
Като такава ЮКП, т.е. СЮК, 
беше неразривно свързана с 
делото и личността на другаря 
Тито, които влязоха в истори 
ята на нашата страна и целия 

подчерта Драгомир

ви ще се
размяната 
зи област. И всеки от 
своя страна да доприне 

на съща-

новяваше, разработваше и про 
веждаше на дело. През чети 
рите десетилетия начело на 
Партията с другаря Тито — 
нашата Партия укрепи и спло 
ти своите редици още дока- 
то беше в дълбока нелегал- 

предвоенна Югосла- 
тяоно с най- 

маси, по-

ДРАГОМИР МИАОЕВИЧ, сек- 
Междуобщинската конферен- 

СКС в Ниш

— Изтъкна

Iсе за успеха ретар на

— Единодушно: трети Орден на народен 
герой на другаря Иосип Броз Тито

— Създаден Комитет за чествуване на
па др. Тито на-

1та.
Готови модели за раз 

на лични- 
относно за 1 свят

Милоевич. Името на Тито и 
обиколиха

и днес не съществува 
нойто и да било 
който се е борил 

още вади освободителна 
(На стр. 3-а)

пределението 
те доходи, '
възнаграждаваме™
ред труда, 
налага
ход нъм този 

всени

1 цялЮгославия 
свят 
народ, на 
нонти нент, 
или

40-1спо ност в
вия, свърза се 
широките народни 
веде нашите народи и народ
ности на борба за национал-

Това 1няма.
творчески под

въпрос 
нолентив.

годиш мита от идването 
чело на Партията11 изграждане на социа-__ Великият юбилей — 40-

идването на 
на Пар

шното
лизма, за работническата

наши народи и 
от 40

във клане се заПри това да 
немари досегашния соо 
ствен опит нанто и опи 
та на други. Това е ед
но от 
Синдиката.

годишнината от
другаря 
тията - 
Милоевич на

9 март заседание
^ дуоб,динената конференция на
$5 Съюза на комунистите в Ниш,
& има огромно значение за по-
§1 нататъшното развитие на Съю
й за на комунистите, по-нататъ-

всичкиса и
народнооти. В периода 
годиш, в нойто миахме вели 
чави исторически събития АРУ 

Тито беше и си оста-

Тито на чело
изтъкна Драгомир 

състоялото се 
на Меж

НА 27 МАРТ В 18 ЧАСА

становищата на 
Синдикатът 

схващанията,
места,

СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА ЩЕ ПРИСТИГНЕ 

В ДИМИТРОВГРАД
гарят
на неповторим творец на це- 

так-отвърля 
че има работни

ни стратегия,
анция и идеология на 
Партия. Той ги вдъх-

лонупната 
тика и 
нашата

може да се 
качеството и коли 

Сле

нъдето не
меричеството на труда, 
дователно, всени труд Ж
може и обезателно тря V-
бва да се мери. Само 
трябва да се изнамерят N 
съответни мерила. Р 
териите за стойността , 
на тези мерила се оп
ределят от това колно 
с прилагането им ще ^ 
се увеличи доход ьт, из ^ 
дигнат самоуправител- ^
ните отношения и под- ^ 
тиква творческата ини
циатива на всени работ
НИМ. МЛЛ МСледователно, в ход ^ 
е интензивна мвс°ид01Л0. §§ 
литичеока и проф^ & 
нална работа В'Р*У тооР 
чесиото прилагане на ^ 
марксисткия 
всеииму според

я: I* на младостта, 
същияТазгодишната Щафета

27 март тръгва от Ниш,
Ш"'\ 
??', ' ; т кпоята на 

деи пристига в Димитровград.
5;>: районите ВисокДИМИТРОВГРАДСКИТЕ мла 

приемат Щафетата
училище, от 
и Забърдие и по-големите тру 
дови организаци „Тигър”, „Сво 
бода" и т.н.

На площад „Свобождение 
състои тържествени ми

а

ШМ дежи ще 
от Съюза на социалистическа 

Пирот. При Лута младеж в 
нав!ишка рампа Щафетата ще 
придружат и щафетните пални 
на младежта от районите Дал 
на Не вля и Трънони Одоров- 
ци. Оттук Щафетата ще мине 
по улица „Маршал Тито , но- 

от най-добри младежи и

ще се
тинг. След митинга

културно-забавна про- 
посветен на

щт ПО-ще
следва
грама с рецитал, 
жизнения и ^революционен 
на другаря 

Съюзната
щува" в Димитровград, 
назията „Й. Б. Тито , от 
дото на утре ден в 8 часа ще 
бъде тържествено изпратена,

Ш 1М път
СИ Тито.

щафета ще ,.хо- 
в гим- - А

сена
д©войни от организациите на 
одружения труд, училищата, 
селата и ЮНА. На площад 
„Освобождение" към Съюзна 

цафета що се приобщат и 
щафетните пални на младеж 

основното

къ-

та I
А. А-девиз

та от гимназията,ТРУД0* х! 
Ст. СТ. ^

говори но заседаниетод. Милоевич



Я2Кон™.Ж3"Д1Н'А ™го д° ЛДЛЕСТИНС“"« Все пак, маршал си! мицодПъпш подирела на 

освободителната борба 

на арабсните страни

Другарят Моша Пиядв описва иаи другарят Тито 
на II заседание на АВНОЮ получил чин маршал на 
Югославия. С това искаме да си припомним за ве
ликия наш революционер Моша Пияде, който преди 
20 години почина в Париж, изпълнявайки своите дър
жавнически задължения.

....Спомням ои, няколко дни 
преди Заседанието, кан заед
но с останалите другари бях 
под оилното влияние на очан 
ваното заседание нато съби
тие от голямо значение. От 
разбунтувал се народ, става
ме държава. На всички бяха 
ясни големите и неоценими за 
слуги на другаря Тито и нато 
създател на Освободителната 
войона и като вожд на народ 
ните борби, и като държав- 
нин, който със своя труд до
принесе най-много за да мо
же да се пристъпи към таки
ва съдбоносни решения на 
Второто заседание 
НОЮ.

Никой още не е получил 
чин генерал-полковник.

НАЧЕЛО НА (ДОКНе може ли този най-висш 
предвиден чин да означава 
достатъчно и то в този час, 
ролята и значението на Тито 
като Върховен комендант и 
общопризнат върховен вожд, 
който утре ще бъде и пред
седател на правителството?

Ето, това са мислите, кои
то тези дни ме вълнуваха и 
не ми даваха спонойствие, до 
като не ми мина през ума 
да предложа, Тито да бъдо 
провъзгласен за маршал. И 
предложих. Но, макар че всич 
ни се съгласиха с мен, дру
гарят Тито не искаше и да 
чуе за това и решително от
каза. Трябваше да се 
чиня, задършайни в себе си 
тежкото чувство, че това ще 
бъде една слабост в реше
нията на Заседанието.

Членовете на Палестинския национален 
съвет, който тези дни заседаваше в Кайро, 
топло приеха поръчението, което им изпра
ти югославският президент Йосип Броз 
Тито.

Пленарното заседание по- 
здрави предложението на 
венците с бурни и, продължи
телни аплодисменти, към мар 
шал Тито.

оло

В приветствената телеграма от президен 
та Тито между другото се казва: На заседанието се прие да 

прочета всички решения. На
стана истинска бъровратия и 
врява на сцената, когато ве 
сели честитихме на другаря 
Тито. Прегърщайки го, аз не 
можах да се въздържа и да 
не му кажа с радостен уп
рек: „Все пан си маршал”!

на АВ-
,.Вашето заседание е свика 

но в момента, когато разви
тието в Близкия изток все 
още се ореща с големи опас 
ности и неизвестности пора
ди продължаването на израел 
ската окупация на арабски те 
ритории, липсата на готовност 
на Израел да се оттегли от 
тези територии и различните 
маневри, които се правят да 
се отложи решаването на бли 
зномзточната криза, относно 
този проблем да се реши на 
ущръб на законните и нацио
нални интереси на палестин 
ския народ.

Пред вашето високо събра
ние иснаме да повторим, че 
Югославия решително отстоя
ва между необвързаните стра
ни, които винаги даваха пъл
на подкрепа на праведната 
борба на арабските държави, 
а отделно на палестинците 
за осъществяване на техните 
историчесни тежнения и ас
пирации.

Югославия винаги смяташе, 
че палестинският проблем е 
централният въпрос на близко 
източната криза, и че без пра 
ведно решаване на този проб 
лем не може да се замисли 
решаването на кризата в Бли 
зния изток. Правилното му ре 
шаване подразбира признава
не на законните и национал
ни права на палестинския на 
род, включително и на право 
то на основаване на своя не
зависима самостоятелна дър
жава, приемане на Палестин

ската освободителна организа
ция като единствен пристави- 

народа на Палестина, 
относно нейното участие нато 
независим и равноправен фам 
тор във всички етапи на ре
шаване на 
криза и на палестинския въ
прос.

Само такъв 
шаване на 
кия изтон
предусловия за по-ускорено 
движение към мира в Близ
кия изток и подкрепата на 
международната общност.

Дълбоко сме убедени, че 
вашето заседание ще допри
несе за заздравяване на ва
шето движение, неговата 
трешна

Е добре, може да се изда
де и никое друго решение, с 
което да се «признае и иска- 
же_ благодарност към 
войска и Върховния й комен
дант, я достатъчно ли е то-

тел на

лод-
нашата

близкоизточната
ва? Бях възбуден и развълну

ван, но все пак решението 
прочетох добре, тържествено 
и със силен глас. Никой- кой 
то присъствуваше на1- Заседа 
нието, не можеше да забрави 
онова продлжително, заглуши 
телно въодушевление, което 
предизвика прочитането на то 
ва решение. Също така не мо 
же да се забрави, как скром
но, под овациите които не 
стихваха, стоеше другарят Ти
то на трибуната и не можеше 
да вземе думата, да благода
ри за признанието, което му 
бе отдадено.

подход към ре 
кризата в Близ- 

може да ооигури

Тито утре ще бъде не са
мо номендант, но и председа 
тел на народното 
ство, и донато във войската 
съществуват подофицерски и 
офицерски чинове 
1943 година, на Ти то вия 
дир няма нинънъв белег на 
чин, защото той още няма ни 
къкъв офицерски 
че чуждият печат и чужде
странните офицери, ноито вли 
зат във връзка с него, му се 
обърщат като към генерал. 
Не е ли дошло време и той 
да получи чин?

Но кой чин?

Положението изведнъж се 
промени в навечерието на са
мото Заседание. Щом като

правител-

пристигна словенсната делега
ция,

още от май 
мун сещам се живо на

тази нощна среща с тях, —: 
словенските другари, ми каза 
ха, че ще предложат на Ти
то да се даде чин маршал.
Сега вече не беше тежко да 
се действува и Тито да не от 
каже тази част. Това не бе

въ-
нохезия и единство, 

което единствено може да га 
рантира успех на вашата пра
ведна борба, нато значителен 
фактор
арабските страни за освобо
ждение на окупираните тери
тории."

чин, манар

в настояването на само чест и признание за не
го лично, но и за цялата на
ша млада и славна армия, за 
цялата наша борба. Моша ПИЯДЕ

Антон 
Колендич СЪДБОВНИ ДНИ НА 

ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (10)
Тогава^ рано в зори на 26 

оти- 
Тимошенко,

ПАРТИЗАНИТЕ ТРЪГВАТ КЪМ 
ГРАДОВЕТЕ га ще бъде формирано ново 

правителство, в което мнозин 
ството ще бъде от Отечестве 
ния фронт. Обещах, 
нато

та и да се нонцентрират към 
градовете, особено в посока 
на. София и Пловдив.

Съветският съюз показвай
ки своето недоволство и за
силвайки натиска, 
оттегли своя специален дипло 
матически представител в Со 
фия Кирсанов.

Това оттегляне има вид на 
добре организирана демонстра 
ция. Именно Кирсанов 
за прием при Багрянов и ко
гато го приема, иска от него 
специално дипломатичесно 
зволително, за да може да 
напусне България!

„Прекъснахте

август Георги Димитров 
ва при маршал 
негов приятел и го помолил 
— той с авторитета и връзки 
те ои да влезне в нонтант с 
летището „някъде в Румъния" 
и — по всяка цена да спре 
отиването на делегацията.

Как всъщност нещата се 
развивали, ние никога — въ
преки много запитвания — не 
уопяхме да узнаем.

Остава фактът, че големият 
другаря „Марек” и 

над двадесет наши най-итък- 
нати другари — партийни 
функционери е паднал някъде 
на склоновете в румънските 
планини. Всички били I

Неофициално по-късно 
шал Бирюзов ни каза, 
лета на „Марен” I 
от два съветони изтребители, 
чиито пилоти напразно се опи 
тали да обяонят на своя ко
лега в транспортния самолет, 
че трябва да се върне. Кан- 
то казват, в саомлета на „Ма 
рек” не е работила радио
връзката, а пилотите на из
требителите имали нареждане: 
„Самолетът по никаква цена 
не смее да прелети в Бълга 
рия. Трябва да се задържи-” 
И те го задържали!”

ЕрятстНо Камланията на 
пропаганда, особено 
дио-станцията „Христо Бо
тев", канто и на нелегалната 
комунистическа партия в Бъл 
гарид
на Иван Багрянов получава 
застрашителни форми.

В този момент в планините 
и горите на България имало 
двадесетина въоръжени парти 
зански отряди и групи с ня
колко хиляди партизани и те
хни сътрудници и ятаци.

Това били проверени и вер 
ни борци, които под сюгжести 
ите на ръководителите комуни 
сти в различни видове и фор 
ми водели борба орещу ом
разния режим.

Въз основа на дирентивата 
и призива от Москва, идва до 
съгласуване на действията на 
досега отделените и несвър
зани боеви групи — па дори 
се формира и централно ръ
ководство 
предимно от комунисти.

Според „Окръжното № 4” 
всички тези въоръжени групи, 
събирайки и мобилизирайки 
пътяом нови привърженици — 
започнали да слизат по

съветсната 
на ра че щом

завършим необходимата 
подготовки ще обявим война 
дори на Гермяния ..

Кирсанов повярвал на слад 
кодумния Багрянов. Поне 
кова

решава да6ЕСТНИН НА БЪЛГАР- 
ОИАТА НАРОДНОСТ в 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък
Урежда редакционна

срещу правителството
та-

впечатление се получава 
от неговия, доклад, от Москва.

Сталин, осведомен за този 
разговор, направил следната 
забележка на този донлад:

„Без оглед на „Плана Бир 
юзов" да се продължат, 
щенията и разговорите с бъл 
гарското правителство. Преж 
девременно не 
да узнаят"!

„Планът Бирюзов” бе, ши
фър за подготовка. на войната 
срещу България, р която тряб 
вало да, ръководи маршал Бир 
юзов-

моли

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Глееен и отговорен

самолет с
по

Р*А*итор
СТОЯН СТАНКОВ

отно

моята добро
желателна акция — пише Баг 
рянов, че това му назал Кир 
санов — „Аз лично 
съветското правителство 
хме да намерим най-безболез 
нено излизане на Вашата стра 
на от войната и 
та. Предлагахме ви — 
жане изцяло на сегашните гра 
ници и сигурно бъдеще... А 
Вие се определихте 
чаните и

Техничеени радейте*
БОГДАН НИКОЛОВ мъртви.

мар- 
че само 

е съборен

смеят нищо
Телефони: дирен тор — канто'и 

иска46464, Редакция 46-141 
администрация 46-643 

Годишен абонамент 66, 
е нелугадижеи 30 отговорност

поддър-
Теиуща вметна

МЕЖДУ МНОГО ОГНЬОВЕСДК — Има за англи 
нонопирирахте с герсъставено същоПечелите „Вуи Карад- 31 август 1944. Най-строго 

секретно!
До принц Кирил, регент на 

България!
Ваше Величество!' ? .
Канто

жжГ, Ст. Паунович 
МП — Ниж

манците...
Аз ■ продължава Багрянов 

— го убедих, че за
недоразумения е виновен 

регент Ф.ИЛОВ и министър Дра 
ганов! Заклинах

всични теП М • зи

и винаги верен до 
смъртта на династията и Ва

села- се, че ведна

СТРАНИЦА 2 ■V
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БОСИЛЕГРАД ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕИ НИШ

Титомто дело и личностДелово и достойно в цялата община имот световно 

историческо значениеКомитетът по чествуване на Титовите юбилеи в Босилеград- 
ска община се приобщи към предложенията на всички югославски 
народи и народности на другаря Тито по трети път да се присъди 
Орден на народен герой И в уводното изложение на 

Драгомир Милоевич, както и 
символ на в анционната програма бе под 
народ, бо- чертано, че в предстоящия

рещ се за своята свобода и период главна носона на дей
социалистическо преобразова стаи е на Съюза на комунис-
ние. През 40-годишния 'пери- т-ите ще бъде понататъшно ак
од другарят Тито изграждаше ционно и организационно ук
политическа платформа, която репване на първичните орга-
беше най-близка до дългосроч низации на Съюза на комуни

■ I ните, демократични, социални стите, кадрово укрепване и 
и друпи интереои на най-ши идейно-политическо издигане 
роните народни маси. на членовете на Съюза на

С голяма упоритост и сми- комунистите. До края на из-
съл за реалност се осъщест- теклата година в Нишки ре- 
вяваше собствения ни път в гион е имало 1327 първични 
социализъм, а никакви рецеп организации, или за 105 по
ти за по-нататъшно собствено вече в сравнение с 1975 го 
развитие не бяха приемливи дина. Първичните организации 
въпреки големия натиск от- на СК днес по-ефикасно влия 
вън. Другарят Тито умееше дз ят върху живота в средата, 
намери истинския път, да ор- където действуват а все по- 
ганизира Партията и да на- малко се занимават със свои 
мери начин и средства набор вътрешни работи, макар че 
ба, които водят работническа все още има и такива приме- 
та класа от победа в победа. ри в здравеопазването и в

Така беше не само през някои училища. Методът и съ
1941 и 1948, но така беше и държанието на работа на пър 
през 1950 година, когато тръг вичните организации чувстви- 
нахме по път на развитие и телно са подобрени, 
изграждане на социалистичес- Създадени са редица нови 
ко самоуправление; както и в първични организации, но в 
годините на разплата с догма някои среди тяхната органи- 
тичеоките, националистически, зираност все още не е на 
технократичеоки и либералис- завидна висота. Но и покрай 

в Съюза това в 76 организации на
в нашето сдружения труд и в 34 из-

вънстопански организации в 
27 училища не съществуват 
първични организации на Съю 
за на комунистите. Не съще- 

и ствуват такива и в 116 села.

(От 1 стр.)
борба, за който Тито и Юго
славия да не са 
непобедимост на

На проведеното заседание 
на Комитета бе приета прог
рама за чуствуване на четир 
десетгодишнината от идване
то на другаря т'ИТ0 начело на 
Партията и 85 
ден ден. Съдържанието на че 
ствуването, което предвижда 
редица манифестации, ще бъ 
де тържествено и делово и 
преди всичко ще афирмира 
творческия труд.

В отбелязването на велики
те юбилеи ще бъдат включе 

всички общсетвено-полити

Изнасяйки встъпително сло
во ГОНЕ ГРИГОРОВ, председа 
тел на Комитета по чествува- 
нето и секретар на ОК на 
СКС изтъкна, че революцион
ното дело на Тито е вградено 
във всички придобивки на на 
шата Революция. Като борец 
за освобаждане на труда 
човека, за демократически и 
равноправни отношения 
ду народите и държавите, за 
осъществяване на най-прогре- 
сив-ните тежнения на свободо
любивото човечество, той се 
въздигна между най-големите 
личности на нашето столетие.

В продължение на речта си 
— Преди че- 
1„ Тито е до- 
Партията 

оспособил да доведе до побе 
да социалистическата револю- 

В следвоенния период 
Партия начело с Тито 

енергично отблъснала всич 
от Сталиновия

се състои голямо тържество
по повод годишнината от ис- 
тоименатя битка, на което из 
тъкнати партизани ще говорят 
за НОБ и ролята на другаря 
Тито.

На девети май — Деня на 
победата над фашизма, въз 
всички училища и организации 
на сдружен труд ще се гово 
ри за историческото дело на 
другаря Тито в организиране
то на антифашистката борба 
и победата над фашйзма.

В навечерието на Титовият 
рожден ден ще се устроят 
тържества и манифестации, 
организирани бт 
организации. Между 
ще бъде тържествено пооре- 
щната Щафетата на младост
та, а ще бъдат организирани 
и местни щафети. В чест на 
празника и юбилеите на тър
жествен начин ще бъдат връ

партийни билети на мла е
членове на ни натисци

1948 година и все до днешни 
дни запазила своята независи 
мост и самостоятелният 
в развитието си. Така е би
ло някога, днес, така ще бъ- 

бъдеще. Защото Ти- 
вградено във 

резултати на нашето

-тият му рож-

меж-

ни
чески, стопански и трудови ор 
ганизации. С една дума всич
ки трудещи се и граждани в 
общината. Трудовата и мани- 
фестациснна активност ще бъ 
де изпълнена с обстойно за- 

историческата 
на другаря Тито, чието 

дело е залег-

младежките
другото Григоров каза:

тири десетилети 
шел начело на и е

познавач е с
роля
революционно 
нало в развитието на нашето 
революционно работническо 

и социалистическа-

ция. 
нашата

чени
ди новоприети 
СКС. На 25 май-в Босилеград 
ще се състои масов преглед 
на спортните и културно-ху-

манифестации на

движение 
та революция.

Изобщо чествуването ще 
има трудов характер. По та
къв начин ще се даде най- 
голям принос в облежаването 
на юбилея и още един път 

манифестира нашата 
към политиката

път
дожествени 
младежта и пионерите от ця 

община. Ще бъде орга
низирана изложба 
,,Тито — Революция — мир .

По повод 8

де и в 
товото име е 
всички
общество, когато става дума 
за собственият път в социа
лизма или за марсистките от- 

между работнически

тически тенденциилата
на тема: на комунистите и 

общество.
Делото и личността на др. 

— подчерта между дру 
Драгомир Милоевич 

богата

ще се 
привързаност 
на СЮК, предвождан от дру 
гаря Тито. Съвкупната тази 
дейност ще бъде свързана с 
подготовките за конгресите на 
СЮК и СКС и осъществява 

на Конституцията и За

септември — 
освобождението на ТитоДеня на 

Босилеградска община ще бъ 
дат връчени награди и при
знания на най-заслужните ра
ботници и граждани.

В течение на цялата 
първичните партийни и проф
съюзни организации ще орга 
низират многобройни активно 
сти в организациите 
жения труд, а отделно ще се 
ангажират върху осъществява 
нето на по-добри оезултати 
материалното производство.

гото
са богати, както е 
нашата социалистическа рево 
люция и самоуправителен со
циализъм; те
силен подтик за осъществява 
не на политиката на 
на комунистите и за постига
не на нови успехи в навече
рието на Осмия конгрес на 
СКС и Единадесетия нонгрес 
на СЮК

С бурни аплодисменти 
поздавено предложението

у 'У/У' '/■ | ДР- Тит0 Аа се даде
Орден на народен герой.

ношени, 
те партии и народи, за само 

1 делегатската 
за миролюбиво- 

необвър-

управлението и 
година система, или

то съществуване и 
заността,

ЗАНАПРЕД: ПОВЕЧЕ ЖЕНИ, 
РАБОТНИЦИ И МЛАДЕЖИ В

нето
кона за сдружения труд.

Изхождайки от неизмерно- 
то значение на революционно 
то дело на другаря Тито, при 

програма определя пъл 
високо идей- 

качество на че

представляват

за борбата ореир/ 
и независимост 

всички народи, или за 
на всич

Съюза СК
колониализма 

на споу- та на
миролюбиво решаване

В политиката на приемане
то в Съюза на комунистите, 
както бе изтъкнато и в увод
ното изложение на Д. Милое- 

бе вич и в разискванията, все
на още има известни слабости,

трети И покрай ясните критерии за
приемане в СК, в първичните 
организации в региона все
още не е докрай преобладал 
работническо-класовия
тав на Съюза на комунисти
те. В края на изтеклата годи- 

в на — от общо 45 666 членове 
на Съюза на номунистите — 

осъ- 15 404 са работници, или 34 на 
сто и 4654 селскостопански 

в производители, или 10,2 на
сто, което е с 4 на сто при 
работниците и с 3,6 на сто
при селскостопанските произ
водители повече в сравнение 
със структурата на СК в Сър 
бия. За година и половина в 
Съюза на комунистите в ре
гиона са приети 3726 работни 
ци и 601 селскостопански про 

разви мзводител.

етата
на активност и 
но-политическо 
ст^л/ването.

На 6 май на Църноок ще

ни въпроси.
каза Милоевич.в в. в.

с бол ш е винитеза разговори
било с англоамериканците ...3. В никакъв случай да не 

приемаме първите предложе- 
Кайро, понеже ужас-

ПЪЛНО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ И
С оглед на обстоятелствата ну | ЕДИНОМИСЛИЕ 
жно е да се действува най- 
нонопиративно . ..

считам за 
Ви изнеса мо- 
моя план във 

сегашното трудно 
което се озова

със-Величество,шето 
необходимо да 

възгледи и
ния от 
но са тежки ...ите Съюзът на комунистите 

Нишки регион от юли на 1975 
до края на 1976 година 
ществи забележителни резул 
тати. Антивно претворява 
дела Решенията 
конгрес на 
конгрес на СКС, както и по 

новата Кон

връзка със 
положение, в товаЗа да се осъществи 

необходимо е:

а) Регент професор Филов 
жертва и си даде ос-

Вечно отдан на династията 
и отечеството, Ваш министър- 
председател

отечество .. -нашето

нашето страте 
може да... Накратко,

положение Иван Багрянов" на Десетия 
СЮК и Седмиягичесно

се охарактеризира 
начин: намираме 
много огньове 
та храбра армия 
погаси. Единствената 

за спасение : 
на политически,

изход!

да се 
таена.

б) Трябва да се даде обща 
амнистия...

по следния 
се между 

— които наша- 
не може да 

възмож-

Лринц Кирил напълно приел 
идеите и 
своя добър и верен приятел 
Багрянов и 
България получава >ново прави 

на чието чело е един

предложенията на становленията на 
ституция. Укрепва и развива 
организационно. Унрепва еди 
нството и дееспособността на 
СК, като по такъв начин той 
с уопех влияе върху обще
ствено-икономическото 
тие в региона. Съюзът на ко 
мунистите успешно 
вява водеща идейно-политиче 
ока роля, гоято ежедневно се 
цоизграждп и развива.

Тези оценки бяха дадени 
на заседанието на Междуоб- 
щинената конференция на Съ 
юза на комунистите в Ниш. 
за нейните органи и тела в 
периода от юли 1975 до де
кември на 1976 година, а след
това бяха приети Акционна те организации на
програма за провеждане на номунистите в региона не е
Япнона за сдружения труд, за вършено приемане на
«о8й?о обоо^ование даде жи- членове и затова в предстоя
вота Маркович член на Сен- щил период на този
ретариата на Междуобщинсна идейно-политически В’>ПР°° 
таТ конференция на СНС в ще се посвети по-голямо вни 
Ниш и програма за идеологи мание. 
чеоко-политичесно и чмарноиче 
ско образование в първичните 

на Съюза на ко

на 1 септември
е в търсе- 

а не вое-
ц) Сегашното правителство 

да си подаде оставка .. ■ност
нето
нен

телство,
от водещите хора на опози- 

Константин Муравиев.цията:Оставката на правителство- 
обявим по рз- 

I се на 
причини:

влияниеПо отношението
Балканите очевидни са 

острите противоречи, между 
аигпичяните И СъВвТСИИЯ

Англоамериканците се 
спечелят, 

нак един-

то, която ще 
дио-станцията трябва да 

по следните г~

Работническо-селско 
зинство е осъществено в 13 
от 15 общини в региона, но 
това още Не достатъчно, за
щото се касае за 
общини. Недостатъчен и бро- 

СН. общо

мно-министър-председа 
Муравиев от принц Кирил 

получава като 
веднага да пристъпи към по 
пълвоне листата на министри 
те на своето правителство в 
която трябва да влезнат само
опозиционери ....... от това кол
ното е по-възможно по-леви и
по-изтъинати! ..

осъщест-Новият
то на телправи първа задачасъ-

1. Да се замаскира досега- 
получено време и да 

както

по-малки
103 . . 
опитват 
т.е. да

сега да ни 
ни убедят

шното
се измами неприятеля
__ уЖ — аз съм осуетен в

честни усилия ...
ят на жените в 
18,59 на сто и на младите 
— 29,77 на сто.

може Да п0 
облегне на 

__ Рузвелт.

ствено България
нещо ако се

своите
лучи
остта

болшевики- В една трета от първични- 
Съюза на

2) Да успокоим
да разберат нам аз 

техен човек
н а Чърчил

трябва да забравим, 
Съюз твърде

Първата нрачиа на Мурави 
ез била да установи връзна 
с Националния 
Отечествения фронт. Но тун 

неочаквани трудно

те .Обаче не и най-уж съмдобра подкрепа, заидарнест,ар комитет наче Съветският новивоичнизапознат с
англоамеринанени-добре е 

маневри на 
те съюзници!

сят друти важенвъзникнали 
давам сти. Комунистите нанто и дру 

официални представители 
мО. Ф” се придържват 

новите напътствия от 
отказват да влезнат 

манар

оставка 
на регентите да 
власт тананарече 

в се-

С нашата 
възможност 
доведат на 
ната 
гашните 
кова ще 
лесно ще я 
ри ан0 
ски начин, 
вам аз 
партньор

гите
всички наоснова на... Въз 

анализи предлагам: опозиция, която 
тежни условия 

се помпромитира та 
ликвидирам, до- 

полицей

към
Москва,

това правителство, 
че им предлагали четири мини 

Затова Муравиев 
ореща със

Бе избран и Комитет за че 
40-годишнината от 

Тито начело

тол
в ствуване на 

мдвачото на др. 
иа Партията.

септември да про- 
лавираме . •.

организации1. П рез 
дължим да обоснование за но- 

изнесе Драган Джордже 
на Общински*, ко

муниститестерства. 
веднага потръсил 
съветския представител.

трябва и по
В този случай оста 

опособен

ятосредства да Мате* Андонов 
Драган Стоев2 С всичии

било болешвииите
ло англоамериканците ,

нашата страна ..

вич, член 
ммтет в 'Ниш.би- единствопият

било ,
спрем СЛЕДВАда ону- да се касае

СТРАНИЦА 3пират
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СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТ ОБЩЕСТВЕНИЯТ 

РАЗВОЕН ПЛАН
ТЪРЖЕСТВЕНИ ЗАСЕДАНИЯ, ТРУДОВИ 

АКЦИИ, ПРИЗНАНИЯ...
— СЪЗДАДЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ЮБИЛЕЯ

съб-организира тържествени 
рания в трудовите организа
ции, на ноито ще се изнесат 
донлади и връчат признания 
на най-добрите работници.

По случай 27 юни — Де I 
О./0-

щииският комитет на Съюза 
на комунистите, на което ще 
бъде изнесен доклад за жи 
вота и делото на др. Тито, а 
ще бъдат връчени и призна
ния на стари, заслужили дей
ци на СК.

В първичните организации 
на СК, в трудовите организа
ции, ще бъдат ознаменувани 
и годишнините от основаване
то им, пускане в работа на 
нови обекти, учредяване 
първите работнически съвети 
и прочие.

Юбилеят е също повод за 
заоилеио идеологическо-поли 
тичеоко образование. В тази

Общинският комитет на Съ 
юза на комунистите в Дими
тровград създаде комитет за 
чествуване на тазгодишните 
юбилеи — 40-годишнината от 
идването на другаря Тито на 
чело на Партията и 85-ил му 
рожден ден. Комитетът, за че 
ствуване на юбилея прие и 
орионтационна програма, коя
то има делови характер.

Според ориентационната >про 
грама през април и май във 
всички първични организации 
на Съюза на комунистите що 
со състоят тържествени засе 
дания. На тях ще бъдат из
несени доклади за делото,

•капиталовложения от оноло 37 
милиона динара.

ВЧЕРА в Босилеград се про 
веде редовна сесия на трите 
съвета на Общиноната скуп
щина, на която бе приет об
щественият план за обще
ствено-икономическо и соци
ално развитие на общината 
до 1980 «година.

За модернизиране на гос- 
тилничарството, 
пътните съобщения и строи
телството ще се изразходват 
,20 милиона динара. За раз
ширяване на цеха на горската 
секция в Бооилеград ще се 
изразходват 6,2 милиона дина

търговията
на самоуправителя 
зът на синдикатите е лредви 
дял съревнование „Колко по
знавам Ззнона зя сдружения 
труд", в което трябва да взе 

участие всички първични 
организации на Съюза на син 
дикатите от общината.

Социалистическият съюз ще 
се ангажира за достойно че
ствуване на юбилея, с ознаме
нувана на всички важни да-

Трябва да се отбележи, че 
документ 
внимание

маттози много важен 
предизвика голямо 
всред делегатите и останали 
те присъствуващи на сесията, 
защото е твърде амбициозен, 
но реален. За първи път е 
извършено обстойно планира
не на развойните потреби на 
общината, която все още се 

най-

нара.
У

в извънстопанската дейност 
(предимно в областта на об
разованието, здравното дело, 
физичесанта култура, социал
ната и детона защита) ще се 
вложат 35,5 милиона динара. 
Така например за изграждане 
на подведомствени училищни 
сгради в Долна Тлъмино, На 
раманица и в горнолюбатсни- 
те махали Явор и Колчина га 
рина
500 хиляди динара, а за из
граждане на нов Здравен дом 
и на три здравни амбулато
рии 8,5 милиона динара.

За изграждане 
комунално-битови 
нвито са: местни пътища, еле 
ктричесни мрежи, водопрово
ди и др. ще се вложат пове 
че от 35 милиона динара.

ти.
общности щеВ местните 

се интензивират разисквания
та за сдружаване на частните 
селскостопански 
ли с обществения сектор.

Провеждането на редица ко 
акции

числи към стопански 
изостаналите общини в СР 
Сърбия.

В средносрочния развоен не 
риод до 1980 година за обще 
ствено-икономическото и со- 

Босиле-

производите

урежданемунални
на обекти, дворове, изгражда 
не на пътища, 
електрификация ня нелентри- 
фицираните селища 
коще бъде в знак на юби
лейната година.

ще се изразходват
циално развитие на 
градска община за капитоло 
вложения ще се изразходват 
144 милиона динара. В тази 
сума са зачислени капитоло- 
вложенията, необходими за ан 
тивизиране на фосфатната ми
на в Лисина, чието откриване 
е предвидено и в средносроч 
ния развоен план на СР Сър
бия и на оловно-цинковата ми 
на в' Караманица.

водопроводи,

всич-

на редица 
обекти на В рамките на Годината за 

спазване на жизнената и тру 
дова среда на човека 
щината ще бъдат 
600 хиляди борови и акацие
ви фиданки, или на всеки 
тел по 40 фиданки.

— в об
засадени

жи
^ ' . „Д. : . - ■;

ДИМИТРОВГРАД
Трябва да се отбележи, че 

в обществения план са опре 
делени източници на финансо 
ви средства, които ще се из 
разходват през средносрочния 
период. По такъв начин няма 
да се доведе под въпрос 
обезпечеването на необходи
мите средства, с които да се 
осъществят запланираните за 
дачи.

Най-много средства (63 ми 
лиона динара) ще се вложат Отделни програми са пред- 

по-важни 
4 и 7 юли, 8 сеп-

за разширяване на материал
ното и услужно производство 

съществуващите стопански 
в общината.

насока е предвидено и про
жектиране на четири филма 

,Тито — Пар
тия — Революция”, които ще 
гледат всички членове на СК 
и младежи от общината.

Съюзът на синдикатите, в 
навечерието на 1-ви май, ще

видени за всичкиреволюционния и жизнен път 
на др. Тито. Тези заседания 
ще бъдат удобен момент и 
за приемане на нови членове 
в редовете на СЮК.

След заседанията в първич 
ните организации тържествено 
заседание ще проведе и Об-

дати
тември, 29-ти ноември, а цен 
тралната манифестация ще 
бъде на 21 и 22 май; когато 
са „Майските срещи”.

под название
в
организации

За развитие на селскосто
панското производство и во 
днотостопанство

А. Д.Б. Б.се планират

ласт предимно се отнасят до поддържане на най-еле- 
ментарните условия на живот и подобрение на обще
ствения стандарт със собствени сили и средства, са
мооблагането и доброволни трудови акции на младеж
та и всички граждани в местните общности, обезпе
чаване на средства с трудовите организации за раз
решаване на следните неща: постепенно създаване 
или адаптация на съществуващи обществени помеще
ния, кооперативни домове и др. поради обезпечаване 
на основни условия за самоулраветлен, политически, 
идейно-политически, културно-просветен живот в мест
ната общност; електрификация, обезпечаване на вода

БОРИС КОСТАДИНОВ

Изхождайки от положителните резултати
на местните общности, а 

опит от изтеклия петгоди-° Анция-съревнование 

на местните 

общности

досегашните съревнования 
особено от положителния
шен период 1971 — 1975 година и като се имат пред
вид изискванията и желанията, постигнат е обществен 
договор между републиките и покрайнините за общи
те цели и задачи на съревнованието межжду местни
те общности за осъществяване на средносрочните пла 
нове на обществено-икономическо развитие в перио- 

- 1976—1980 година. За тази цел Републиканският
координационен комитет за развитие на местните об
щности при Републиканската конференция на СОРН 
търои от всични местни общности в СР Сърбия да взе 
мат участие в това голямо съревнование, а това зна- ношения и да заживее конституционната концепция 
чи да вземат решение, че ще се съревновават като нд местната общност, понеже обезпечава вграждане 

свой план на съревнование и методология

да от за пиене и разширяване на водопроводни и канали
зационни мрежи, поправка и строеж на пътища, мо
стове и тротоарите в града, строеж на училищни 
сгради, библиотеки, физкултурни зали, търговски мага
зини, квартири за учители, лекари и др. работници; 
уреждане и поддържане на гробща, възпоменателни 
плочи и пр.на интересите и нуждите на трудещите се в техните 

семейства в местните общности и планирането, което
направят
как ще следят резултатите в съревнованието.

Координационният комитет за развитие на мест- се овързва с трудовите организации и самоуправител- 
общности при ОК на ССРН, както и Председа- ните общности на интересите — създава възможност 

Общинската конференция в Бооилеград- за овладяване на процеса на общеовеното възпро- 
ска община на заседание от 28 февруари тази годи- изводство.
на взеха решение и местните общности в Босилеград- Отделно внимание в програмата на съревнова-
ска община да вземат участие в съревнованието. През те е зад©лен0 на местната организация на ССРН не
изтеклия период в общината са постигнати завидни т0 център на политическо договаряне и акционно 
резултати в разрешаването на най-актуалните жизнени СВЪр3ване на обществено-политичесните, обществени- 
въпроси на гражданите в местните общности. Това са те 0рГанизации, дружества и пр. в осъществяването 
преди всичко комунални обекти — пътища, водопро- на задачите 0т областта на всенародната отбрана и 
води, училища, електрификация на селища и пр. обществена самозащита, уреждане на селата, разви-

. Това говори, че съществува готовност на гра- тие на културата, самодейността, защита на човешна- 
жданите и трудещите се в местните общности да та Среда, подобрение на здравната защита и пр. Об- 
строят и по тоя начин да резрешават свои жизнени щ|Ите цели и задачи в програмата на акциите в мест- 
въпроои, но за отбелязване е, че много акции вървят н,ите общности в периода от 1976—1980 година се 
без план, често пъти неорганизирано, но и никъде обосновават върху основните активности на ССРН в 
не се отчитат. Причината е и там, че нашите местни обществената база, което нещо е приела и Съюзна- 
общности не са били включени в съревнованието. та конференция на ССРН на 14 май миналата годи- 
Оттук сега идва и препоръката те да се включат в на Съществено е местните организации на ССРН на-

обществено-политичеоки 
съревнованието съвместно с останалите обществено- 

Покрай елементите на съревнование в разре- политически организации в рамките на ССРН да прие- 
шаването на комунални и други въпроси на трудещи- мат най-конкретни задачи и отговорност в съревно- 
те се и гражданите тази акция е удобен момент за ванието. В тази насока от значение е дейността на 
широко раздвижване на всични въпроои според нон- младежката организация, Съюза на бойците профор- 
ституционната роля на местната общност. При това ганизациите,. Червения кръст и др. Задачите от об- 
се поставя в организациите на Съюза на комунисти- ластта 
те и всички останали

В областта на защитата на човешната среда е 
необходимо да се създадат съвети 
щата, които да водят грижа за запазване 
ствуващите зелени площи и създаването на нови, за
лесяване на голини, организиране на акции за уреж
дане и почистване на дворове, за подобряване на 
хигиената изобщо.

ните 
телството на за защита на съ-

на сще-

По всички тези, канто и още много други въ
проси, е нужно да се поведе акция-съревнование, 
което сигурно ще даде положителни резултати.

Тазгодишният значителен юбилей — 40 години 
от идването на др. Тито начело на Партията 
вия 85-годишен юбилей са голямо

и него-
насърчекие и под

тик за трудово съревнование, за още по-големи 
дови постижения

тру-
— така както ни учи Тито. При Об- 

щкнската конференция на ССРН в Бооилеград при 
неиния Координационен комитет, ще бъдат сумирани 
тия резултати въз основа на което ще бъдат провъ
згласени най-добрите местни общности в общината. 

Считам за нужно да изтъкна, че всички
лег,и°п „=0СТ,И в Бос«^Радока община трябва най- 
деино да се включат в съревнованията. Пропозициите 
за съревнованията наскоро ще бъдат разпратени всички местни общности разпратени
Социалистическия съюз. Въз

съревнованието. то отговорни нооители на
мест-

вълз
и местни организации на 
- основа на постигнатите 

резултати в общините, Републиканския и Съюзния от- 
бор на Социалпстичеокия съюз 
ди на най-добрите.

на самоуправителното развитие на местните 
сили на село особено внимание общности обхващат и следните въпроои- изява на де- 

да посветят на сдружаването на частните производи- легатската система, информирането, дейността на съ- 
тели. При това включването на местните общности в бранията на гражданите и пр. 
системата на общественото планиране е една от ос- Отделно място
новните задачи, да се превъзмогнат

ще присъдят напра-

В тази
чм и „Братство' 
мация.

акция-съревнование активно ще се вклю-
и други средства на масова инфор-в съревнованието заема урежда- 

от нето «и изграждането на селото. Задачите в тая об-старите
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В „ТИГЪР". — ДИМИТРОВГРАД
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРИЛАГАНЕТО НА 

ЗАНОНА-СПОРЕД 

ПРИЕТАТА ПРОГРАМА

Запасните командири успешно 

изпълняват задачите си
ще се говори за революцион
но дело на другаря Тито.

Босилеградоните 
командири ще вземат участие 
в тредационната среща на- 
запаоните командири от СР 
Сърбия на Власмна.

— Изобщо тази година ще 
бъде изпълнена с богата и 
разнообразна дейност, в ноято 
ще участвуват всични запасни 
командири от нашата община 
— изтъкна Арсов.

За отбелязване е, че както

В чест на 40-годишнинато 
от идването на другаря Тито 
начело на . Партията и 85-ия 
му рожден ден, Общинската 
организация на запасните ко
мандири в Босилеград разгръ 
ща широка м ползотворна дей 
ност. От председателя на та
зи организация ЛЮБЕН АР-

то на концепцията по всена
родна отбрана, в обучението 
са включени всички запасни 
командири. Както и досега и 
занапред те ще поемат твър
де важни и отговорни задачи 
в укрепването на всенародна
та отбрана във всички местни

запасни

Съгласуването на самоупра 
вителните нормативни актове 
със Закона за сдружения 
труд е една от преките за
дачи, намиращи се в момента 
пред организациите на сдру
жения труд и обществено-по 
литическите организации 
тях. В момента, в Димитров
градска община е в ход из
готвянето на програми за при 
лагането на Закона. Програма, 
изготвена в този смисъл, има

те организации и публичното 
обсъждане ще се решава по 
Споразумяването, също чрез 
референдум, до края на соп 
тември тЛг.

До края на септември е и 
срокът за приемане на Статута 
на трудовата организация.

До 15 декември трябза да 
се приеме и Самоуправително 
споразумение за общите осно 
ви и мерки за създаване, раз 
пределение на средствата за 
лични доходи и общи разходи 
и наваксване на работници 
те от средствата за материал 
ни разходи.

До 15 декември трябва да 
се приеме и Самоуправите|Л1НО 
споразумение за общите осно 
ви и мерки за създаване, раз 
пределение на дохода, 
пределение на средствата за 
лични доходи и общи разхо
ди и наваксване на работни 
ците от средствата за матери 
ални разходи.

До споменатата дата, 15 де
кември т:г., ще се приеме и 

работническия съвет, ще се ; Правилник за разпределние на 
проведе гтублично обсъждане дохода и разпределение на
от събранията на трудещите личните доходи и средствата
се. Във връзкя със Споразу- на общи разходи на работни
мението трудещите трябва Да ците в основните организации
се изкажат, чрез референдум,

в

и в предишните години и в 
тазгодишното осъществяване 
на програмата развито е все
странно и ползотворно сътру 
дничество между Общинската 
организация на запасните ко
мандири и ЮНА.
В знак на признателност за 
те-пигнатите успехи във вза- 
им^зго сътрудничество неот
давна комендантът на Нишка
та армейна област присъди 
грамота на босилеградоните 
запаони командири. Също та
ка и Съюзът на запасните ко 
мандири на СР Сърбия задели 
благодарствена грамота на 

общности и основни организа граничния гарнизон на ЮНА
в Босилеград за досегашното 
му успешно сътрудничество с 
Общинската организация на 
запасните командири.

и оонозната организация на 
сдружения труд ,.Тигър” в Ди 
мит ров град.

Според програмата до 15 ап 
рил трябва дя се изготви Са 

споразумениемоупразително 
за сдружаване на труда нз 
работниците в оонозната орга 
низация на сдружения труд. 
Проектосг.оразумението ще из 
готви работна група, а след 
обсъждане на същото от ко
легиумът на специалисти и об 
ществено-политическият актив 
и утвърждавеното на Проекто 
споразумението от страна на

раз-

Връчване на признание

СОВ узнахме 
ход реализирането на програ
мата по военно и идейно-по
литическо обучение, 
предвид 
организация в осъществяване

е в пълен
ции на сдружения труд.

В светлината на Титовите 
Имайки юбилеи, в организациите на 

значението на тази запасните командири ще се 
проведат избори, на В. В.които

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-СТОПАНСКИЯ АКТИВ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД

Освен тези, споразумения и 
правилници, предвидено е и 
изготвяне на споразумения за 

отношения на ра-

юни т.г.до края на
Същата методология, в из

готвянето 
предвидена и 
Статута на ООСТ, а и сроко 
вете за обсъждане и приема 
нето му са както и срокове
те за приемане на Споразуме 
нието за сдружаване на тру
да на работниците в основна 
та организация на сд?ужен;ия 
труд-

приемането, е 
по отношение НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНАТА
и взаимните 

ботниците в основните органи 
зации на сдружения труд, за 
уреждане на определени об
щи права и 
работниците; 
трудовите 
ниците е сдружения труд и

задължения на 
Правилник за 

отношения на работ Канто е 'известно, Димитров 
градска община все още не 
се третира като изостанала в 
стопанско отношение община. 
На заседанието бе изтъкнато, 
че към края на март, 
ще бъде приет и Закона за 
определянето на изостаналите 
и крайгранични общини, и Ди 
митровградсна ще се зачисли 
към тях. По този начин ще 
получи възможност да ползва 
средства от фонда.

Изхождайки от тези обсто 
ятелства членовете на обще
ствено-стопанския актив и Из 
пълнителния съвет 
гледаха проектопрограмата на 
фонда — изнесоха 
забележки за изменение и до

което обсъдиха проекта на 
програмата на републиканския 
фонд за насърчаване разви
тието на изостаналите общи-

ОБЩЕСТВЕНО - стопанският 
актив и Изпълнителният съвет 
при Общинската скупщина 
Димитровград проведоха тези 
дни съвмеоно заседание, на

тя. вСъглаоуването на останали
те самоуправителни норматив 

както и приемане 
съгласие със Зако 

на за сдружения труд, ще се 
както е

Освен това основна работа 
в изготвянето на 

споразуме

ли.
ни актове, когатопредстои и 

Самоуправително 
ние за сдружаване на основ- 

организации на сдруже
ния труд в Индустрията на 
каучуковите изделия ,,Тигър 

Пирот. Това Споразумяване 
трябва да се изготви до 15 
май, а след разглеждане от 
колегиума и обществено-по
литическите активи в основни

гна нови, в
КОМЕНТАР

СЛУХОВЕизготвят и приемат, 
предвидено в програмата, до 

1978 година, когато 
и престават да важат закони 
те предписания, регулиращи 
определени въпроси.

ните

края на

ноето на 4 март вечерта 
съседна Румъния а се почувствува и в на

страна, нанесе известни щети.
В Димитровградска община те надминават сума 

от 2 милиона динара. Повредени са жилищни сгради 
и други обекти и в Босилеградска, Сурдулишка и 
бушнишна община.

Последствията от това 
роятно щаха да бъдат и по-сериозни, ано 
не действуваха щабовете по цивилна защита, за кои
то земетресението беше голям изпит. Там, където 

щабове са били по-добре организирани, и пос- 
по-мални, или изобщо не са почув-

в ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО,
сполетя 
шатаА. Д.

като раз-Ба-
известни

природно бедствие ве- 
навреме предложениянапълнение 

текст на проекта. Една част 
от забележките се отнася до
капиталовложенията за изгра
ждане, модернизация и разши 
рение на производствени мо
щности и търговски магазини, 
специално в крайграничните 
области. С 'изграждането на 
търговски магазини в тях — 
биха се създали големи въз
можности за увеличение на 
оборота.

Фондът също няма да пома 
га материално изграждането 
на пътища и други комунал
ни обекти (от областта на те- 
л епрафопащенските 
ния). Взето бе 
обаче, че и в това отноше
ние трябва да се направи из 

за обекти,

тези 
ледствията са
ствуваии.

Искаме да използваме този повод да се спрем 
явление взело размах по времеи върху едно вредно 

и след земетресението.
Нянои хора, разпрестранявахп 

вредни слухове. Носеха се слухове, че
ново катастрофално земетресение, че 

да настрадат и

разни приказки, 
уж на 11 март

щяло да стане
еди — „ои се градове и села щели 
тем подобни, и тем подобни.

Тези неистини се разпространяваха с голяма ско- 
В излъчването” им се бяха снлючили и някои 

притежатели на „частни радиоразпръснвателни уред
би" във вътрешността на страната. И те в известна 

за създаването на неприятна ат- 
своята дейност те

рост.производството
Детайл от съобще-

становищестепен допринасяха 
мосфера и панина и за 
ще получат и заслуженото.

Трябва да изтъкнем, че 
лещите се запазиха споноиствие.

Те се информираха на право място — 
ством радио и телевизионни станции, чрез 
дпугите средства на масова информация.
ЙРУ Случаят със земетресението е още една успе
шна проверна на нашата система по всенародна от- 
йпана и пълен неуспех на попълзновенията на разни 
елементи иоито се опитаха да сеят ужас и страх « 

спонойстоието на хората, да ти отклонят
М. А.

ДИМИТРОВГРАД сигурноКУРСАНТИТЕ ОТ 
ШКОЛАПолитическата

тема говори

вестна отстъпка 
строещи се в крайграничните 
'общини.

Също така 66 прието, че 
необходимо в отделни час 

ти на проекта на програмата 
известни въпроси по-добре до 

например,

нашите граждани и тру-

посред- 
печата истрани". На

Влада Миловано 
съветник в 

на вън-

тази

Миналата седмица в' А“““ 
тровград пребиваваха слушате 

Регионалната лоли™
Ниш, По време 

бяха запозна- 
нарантеристи-

общи

еспециален
секретариат

Освен муроисти 
полити-

сзич,
Съюзния 
шните работи.

лите от 
чесна школа в 
на престоя те 
ти с 
т на

Тена
достатъчно яочо казано 

използват кратнз-

ое изяснят.
■не е
как ще се 
орочни кредити.

РегионалнаТд
сказката бе из 

от членовете на 
при Об- 

на Съюза

те при 
чесна джола 
слушана и
политическия аитив
щинсяия номитот
на комунистите.

основиите 
Димитровградска да нарушат 

от ежедневните грижи и задачи. А. Д.на. тях беше из 
„ОтноСъщият ден за 

несена оказна на тема
нашата страна

А.
със
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V •' '■ »ч‘,зв щолотво» самоун |>;тление
ч ■ ЗАЩО ЗАПАДА ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА?з

*[уяц М№

■ ■■ 11 ГРАДЪТ БЕЗ СЕРВИЗИ 

СЕЛАТА БЕЗ КОВАЧИ
Ч-У! I4рт>

1

Ц *./ : * С данъчната политика може да се по
влияе за „възвръщането" на някои за
наятиI- 5Ш^ I Ш,У - ,

на занаятчийството: намалява 
данъците и дава други видо- 

облекчения, нато неплаща 
не на данък 
чии за
зира занаятчите 
на организации и т.н.

Това е добре, но не ще 
бъде достатъчно ако на то
зи стопансни отрасъл не се 
даде заслуженото място, ако 
не4» се набележат още конкрет 

мероприятия за по-дълъг пе 
риод, които да съдействуват 
зя подмладяването му.

« работната. И естествено, по
доходно е строителството, нъ 
дето се заработва и тройно 
повече, отколкото да речем в 
кацарството. Освен това, днес 
и за занаятите се търси съот
ветно училище. В Босилеград

И в Босилеградона община 
е актуален въпросът за разви 
тие на занаятчийството. Мно
го от селата са останали без 
занаятчии и за най-дребни ус 
луги, например коларо-чюваш- 
ки или налбантони, хората от 
едно отиват в друго или тре- .няма такова, но би трябвало

общинският профсъюз да ск
лючи договор със старите 
майстори-занаятчии за подго- 
пщина предприема известни

11V веI „I на нови занаят- 
една година, органи- 

в профсъюз
'*

■й1

№ 31$ I'■ ^ ', * 
"-.V. --

м 1(1 А* Е Ш то село, губят ценно време. 
За сведение ще приведем ня- 
нои показатели за състояние 

през 
година

то на отделни занаяти 
1967 — и през 1975 
(като напомняме, че 
положението е още по-лошо). 
През 1967 година например 
обущари е имало 9, а през 
1975 — 3; шивачи в 1971 — 
11 а в 1975 — 6, тененид- 

в 1967 — 5, а в1975 —

ниви а на кадри.и1; днес Напосредък Общинската ску 
пщиня в Босилеград набеляза 
мероприятие на насърчаване3, !

Ив. Андонов

В цеха на „Текстилколор"
СУРДУЛИЦАНА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯБАБУШНИЦА: ПРИЛАГАНЕ 

ТРУД ЖИИ
3 тепав1ичари в 1967 — 1. 
днес нито един, елентроинста 

1967 — 2, днес ни- 
В Босилеградска об

ЧРЕЗ СДРУЖАВАНЕТО ДО 

ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
а

ПЪРВИТЕ КРАЧКИ латери в 
то един. 
щина днес няма ни кацари, 
шлооери, радиомеханици, ча
совникари, стъклорезачи и ДР- 

Дори и зидарите, с които 
се славеше този крал 

от 51 през 1967 
са почти за 

по-малко — 34 ду-

* Трудово съревнование в чест на Тито- 
вите юбилеи вац. Ето какво казва Петкович 

за сдружаването:
— Не се мислих много. Те 

глих кредит от 130 000 динара 
и построих малка кравефер
ма. Взех две крави неточно 
фризийска порода, които стру 
ват 45 000 динара. Не се из
лъгах. Доволен съм от дохо
да.

Малката кравеферма, която 
Петкович построил със сред
ства на комбината „Власина- 
продунт” е много хубава. Сгра 
дата има дължина 25 и ши
рочина 8 метра. Правена е по 
проект, има три помещения 
и таван за съхраняване на 
храна. За изграждането й са 
изразходвани 80 000 динара, а 
за съоръжения и уреди за 
поене на добитъка 
динара. Кредита 
та ще връща за 10 години, 
а нредита за кравите ще вър 
не в срок от 5 години срещу 
лихва от 5 процента.

Сдружаването е задача на 
нашето време. Това е и кон
ституционна категория, внесе 
ня и в Занона на сдружения 
труд и Занона за сдружава
не на селскостопанските про

гурно ще даде добри резул
тати. В „Лужница” се обсъж
да и как занапред да се тре 
тира миналия труд, за да бъ 
де в съчетание с резултати
те, които ползвателите му са 
постигали в производството.

И профсъюзната организа- 
„Текстилколор" се уре 

начала. В нея 
вероятно ще бъдат създаде
ни две ооновни организации 
на сдружения труд. Сериозно 
се работи и върху изготвяне
то на нормативните актове, 
проектите на 
трябва да бъдат пуснати на 
публично обсъждане, 
обърне на подобрението на

Голямо внимание в ,.Тек
стилколор” занапред ще се 
личния и обществения стан
дарт на трудещите се, органи 
зирането на отдих и почивка.

По инициатива на профсъ
юзната организация и метало 
обработващото 
„Балкан” във Велико Бонин- 
ци, което от неотдавна е в 
състав на фабриката за пом
пи „Ястребац” в Ниш, се ус
тройва нато основна органи
зация на сдружения труд.

община в 
сдружения

В Бабушнишка 
организациите на 
труд се подемат првите крач 
ки в претворяването в живо
та на Занона за сдружения 
труд. Тази отговорна задача 
изисква голямо ангажиране и 
затова профсъюзните органи
зации, заедно със Съюза на 

останалите об

някога
са намалели: 
година днес те 
половина 1 . 
ши! Истина в града има два- 

фотографи, двама фризьо
ри, двама хлебопекари и по 
един сарач и ковач — 
са малко за община с населе 
ние от над 16 хиляди жите-

изводители.
И последното съвместно за 

седание на Общинския коми
тет на Съюза на комунистите 
и Общинската 
на Социалистическия съюз в 
Сурдулица’ беше посветено на 
сдружаването на селскосто
панските производители и ра 
звитието и подобрение на 
с ел ск о-стоп анското 
ство, на по-нататъшно разви
тие на обществено-икономиче 
ските отношени0 на село.

Договорено

ма

но те
ция в 
жда на нови конференция

комунистите и 
ществено-политически органи 
зации набелязват конкретни 
мероприятия 
нето й.

В химическата промишле
ност „Лужница" вече се вър
ши разграничаване на правата 
и отговорностите на трудови
те единици. Готви се проект 
за създаване на една органи 
зация на сдружения труд, с 
повече трудови единици, кои 
то да бъдат свързани на до 
ходовен -принцип, 
се и критерии за създаване 
и разпределение на дохода 
според резултатите от труда 
като се създават необходими 
те предпоставки за повише
ние производителността на 
труда и икономичността в ра
ботата.

ли.
И в изтеклата, канто и в 

се забелязваза осъществява 1975 година, 
упадък на занаятчийството.

Защо е тана? Какво трябва 
да се направи за да се съжи 
ви занаятчийството в Босиле
градска община?

Мнозина казват, че индус
трията задушва дребното за
наятчийство. Има донякъде ис 
тина в това твърдение. Фаб 
ричните изделия са по-евтини 
от занаятчийските, готовите 
обуща например са по-евтини 
от тези, които правят частни 
те обущари. Но фабричните 
изделия, канто и другите не 
са вечни, а се нуждаят от 
поправки. А това обикновено

производкоито наснора

бе на сдружа
ването на селскостопанските 
производители 
важна задача, да се посвети

—10 000
като на най- за сграда-

Уточняват сериозно внимание.
В осъществяването й ще 

трябва занапред да се анга
жират воички обществено-по
литически сили начело със Съ 
юза на комунистите, а особе 
но комунистите в селскостопа 
нокия комбинат „Власина-про 
дунт” и земеделската коопера 
ция в Йелашница., ноито се 
занимават със селскостопан
ско производство.

На съвместното заседание 
на номбината е одобрено да 
се създаде основна организа
ция на кооператори — ,,село. 
която изключително да се за
нимава с организиране на 
производството, да води гри
жа за сдружаването с частни
те производители и да се 
оправст с въпроси от по-нататъ 
шното развитие на отношения 
та на село.

предприятие
Петкович предава произве

денията си на комбината. Дне 
вно предава 40 литра мляко, 
а ногато кравите се отелят 
за втори път 
то на млякото ще се удвои. 
Храни ги със сено. Създал е 
изкуствени ливади. Планира в 
скоро време да угоява 6—10 
юнци сименталска порода, а 
чрез сдружаване Петкович 
планира да увеличи още по 
вече производството.

вършат занаятчиите.
В Босилеградска община из 

чезват занаяти, ноито са „теж 
ки”, а не са доходни: каца- 

ковачи,
ония, при които фабричните 
изделия са по-евтини.

количество-
Профсъюзната организация 

в „Лужница” готви анализ на 
всяко работно място с цел 
да се установят възможно 
най-обективни мерила за съз 
даване и разпределение на до 
хода.

(Прякото решаване на труде
щите се в това отношение си

В чест -на 40-годишнината 
от идването на другаря Ти то 
начело на Партията и 85-тия 
му рожден ден в „Балкан” 
са обявили трудово съревно
вание между трудовите еди
ници.

тенениджии ири,

Съвсем малко млади хора 
изучават занаяти. Те ои прав 
ят сметка къде е по-добра заМ. А.

За осъществяване на зак
люченията на Общинския но- 
митет на СКС и Общинската 
конференции на ССРН в об
щината тези дни се изнасят 
оназки на ноито на популярен 
начин производителите се за
познават с развитието и бъде 
щето
производство у нас. Така съ- 

дават
във връзка с прилагането на 
новововъденията в науната и 
техниката в селското стопан
ство и ползата от сдружаване 
то. Сказките изнасят препода 
ватели от образователния цен 
тър „Йосип Броз Тито" в Сур 
дулица.

ГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА АТП В БОСИЛЕГРАД

Дефицит от 270 хиляди динара же да осъществи чиста печал 
ба от най-малко 1,5 милиона 
динара. Ето защо пестенето и 
подобряването на производите 
лността на труда ще бъде твър 
де сериозна задача за всеки 
член на трудовия

През изтеклата година в Су 
рдулишка община са сдоуже 
ни 66 производители. Те са 
се сдружили на 10 години. 
Селскостопанският комбинат е 
обезпечил капиталовложения 
за построяване на обоои. обе 
зпечаване на съоръжения, за 
набавка на добичета за раз
вод и птици. За тази цел 

заключено е от мте бъдат изразходвани общо 
1 350 000 динара.

Един от сдружените селско 
стопански производители е и 

В. В. Сретен Петкович от с. Бино-

Работничесният съвет в Ав
тотранспортното предприятие 

в Босилеград, на проведено
то през миналата седмица за
седание разгледа годишният 
баланс и констатира, че тази 
стопанска организация има не 
погасен дефицит от 270 хиля 
да динара. По преценка на 
членовете на Съвета, дефи
цитът е почти минимален в 
сравнение с този от преди 
една година, когато е възли
зал на 3 милиона динара. Но, 
въпреки този факт, Съветът

взе решение още веднага да 
Се изготви санационна програ 
г.:а за погасването му, за кое 
то съществуват воички усло
вия.

на селскостопанското
колектив.

що се пояоченияТези и всички други въпро
си от областта на разпределя 
нето на дохода и на взаимни
те отношения на работниците 
наскоро ще бъдат уредени 
със съответни самоуправител 
ни актове 
страна на Работническия съ
вет в Автотранспортното пред 
приятие.

В анализирането на минало
годишното финансово положе 
ше бе констатирано, че де 
ловите разходи са твърде го
леми, което е довело до съз 
даване на дефицит. При по
ложение само 5 на сто от
разходите да се намалят, кое 
то е съвсем възможно, тази 
стопанска организация ще мо Сърболюб Минич
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БОСИЛЕГРАД 
ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ДАНЪКЪТНА МИНАЛОГОДИШНО РАВ

Облекчения за 

сдружените
ТАЗГОДИШНИТЕ данъчни 

облаги върху селскостопанска 
та дейност в Бооилепрадска 
община ще бъдат на .минало
годишното равншце. Именно

членове са над 60-годишна,
а над 55-годишнаженските
възраст, но при условия
нямат близък сродник.

земеделците 
ще заплащат данък, който «а 
то доход влиза в общинския 
бюджет, по същият размер 
както и миналата година. Та-

данъноплатци Значителни обленчения ще
могат да ползват и всички
онези домакинства, които из
вършат сдружване с някоя 
селскостопанска организация. 
Такива земеделоки произведи 
тели няма да заплащат данък 
на кадастралният доход на зе 
млището, на което се органи

на например четиричленно зе
меделско домакинство, чийто 
кадастрален доход възлиза на 
2 хиляди динара, а такива са 
предимно в Босилеградска об 
щина, ще заплати данък от 
970 динара и 200 динара па
рично самооблагане зя елек
трификация. С кадастрален до 
ход от 3 хиляда динара чети 
ричленно семейство ще плати 
1200 динара данък и 200 ди 
нара за електрификация

ГОРНА ЛИСИНА ИМА СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ

три мшли без път и мостзира съвместно производство 
въз основа на сдружване. Зе
меделски производители ще 
плащат данък с 25°/о намале
ние ако ползват кредити за 
капитоловложения в производ 
ството си.

електрифицираните махали.
Тук вече две години се про 

такя довършването на здрав
ната амбулатория в центъра 
на селото, за което досега са 
изразходвани над 200 хиляди 
динара. За довършването на 
този обект, Републиканската 
самоуправителна общност за 
здравно осигуряване е отдели 
ла 200 хиляди динара. Тези 
средства са били доставени 
на съответнатя регионална об 
щност във Враня и тук им се 
губи всяка следа! Местната 
общност в Горна Лисина ще 
се опита посредством 
да получи тези средства. Но 
без оглед дали в това ще ус 
пее, с местното самооблагане 

през тази

Този проблем 
досега е изнасян на различ
ни събрания в Горна Лисина. 
Напоследък върху него разис 
кваха и членовете на местна 
та организация 
сега повече пъти са осведо
мявани компетентните, но ни 
кой нищо не е превзел да по 
може на населението от те
зи махали. Сега е потърсена 
интервенция и от председа
теля на Общинската скупщи
на в Босилеград.

Обаче, не е само този не
решен проблем, който 
ва жителите от 
масовото събрание ня местна 
та организация на ССРН твър 
де подробно бе разисквано и 
върху въпросите по електри
фикацията. Именно, половина 
та домове в селото още пре 
ди петнадесет години 
собствени сили успели да се 
електрифицират. От тогава до 
днес, поради една или друга 
причиня с тази акция не е 
продължено. На проведеното 
събрание бе формиран коми
тет по електрификация от 9 
души, който ще се грижи за 
изготвяне на елаборат на ни- 
скоразпределителната 
мрежа за потребите на не

много пътиГОРНА ЛИСИНА — трето по 
полемика село в Босилеград
ска общиня вече дълго вре
ме е изправено пред доста 
трудни проблеми, някои от 
които са възникнали с изгра
ждането на обектите от вто 
рия етап на ВЕЦ „Влаоина”.

на ССРН. До-
Земеделските 

също така ще могат да - пол
зват облекчения и в случай 
на лекуване. Службата за об
ществените приходи към Об
щинската скупщина е длъжна 
да признае болничните разхо 
ди, ако те надминават 20 на 
сто от кадастралният 
на данъкоплатеца.

домакинства

Още от преди три години, 
акумула-Според предложената данъч 

на политика, земеделските до
макинства ще могат да пол
зват повече данъчни обленче 
ния. Така например всички до 
макинства, чийто кадастрален 
доход не надминава 600 дина

с изграждането на 
ционното езеро в Лисина, на 
селението от махала Драгой- 
чини кошари е останало без 
път и мост през реката. По
ради миниране на 
тази махала къщите на мно
зина са напук нали. На подо
бен начин от преди две годи 
ни са, така да се каже, от- 

жители-

стени, в
измъч 

селото. Надоход съда

къснати от света и 
те от махалите 
нина и
важдане на чакъл от речното 
корито, строителното предпри 
ятие „Морава”, което строи 

на ВЕЦ „Власи- 
орутило единствения 

мост, който са ползували жи 
тези махали и сами 

са го построили преди пове- 
До днес нов 

Това съ 
на население 

опасност

ще настои още 
пролет да оопособи за употре 
ба две стаи в амбулаторията, 
в която постоянно трябва да 
работи медицинска сестра.

Гложка лла- 
Разцепеница. При из

със

Когато става въпрос за ко
мунално-битовото 
ство, на събранието се взе 
решение през тази година за 
потребите на основното уччи 
лище и зя ученических стол 
да се * построи водопровод. 
Необходимите за тази цел 
средства са осигурени.

втория етап 
на" е

строител-

тели от

чето години, 
мост не е построен.
здава трудности 
то и е постоянна 
за учениците, които при оти- 

на училище минават ре-
токова

В. В.ване
ката по една греда.

ПЪРТОПОПИНЦИ

Местно самооб
лагане за пътна БосилеградМотив от околността

Върху тези и други предло 
жения, съдържани в данъчна 
та политика ня Босилеградска 

година вече

освобо- 
на данъ 

20 на сто

ра ще бъдат изцяло
от заплащането

ка. Намаление от 
в заплащането на данъна ще 
имат и онези домакинства 
които нямат работоспособни 
членове. От заплащането на 
данъка, както и досега, Щ 
бъдат освободени старчески- 
те домакинства,

Пъртопопинци се 
събрание на гражда 

местната общност, на 
беше обсъдена пред-

В село 
проведе 
ните от

дени
община за тази

,изя°НИ!ЛИ земеделските 
Изпълиител-

иоето
стоящата дейност върху из
граждането на пътя от Пърто 
лопиноките воденици до село 
то, в дължина от един кило
метър. На събранието се ре- 

се въведе местно са- 
работна ръка.

човек

са се
производители и
мия съвет на 1

!Общинската сиу

пщ и на. в. в.
чиито мъжки

ши да
мооблагане в 
Всеки работоспособен 
да даде по 
за изграждането

десет трудодни 
на тозиВИСОЧС/1 ОДОРОСЦИ

път.
Досега чрез 

облагане са събрани (парични 
100 хиля- 

които ще ое из- 
за изграждането на

Височни 
трудова

от село местно само-Жителите
Одоровци
акция върху 
районния 1 
ние на 
тиха
от тяхното 
ловци,
4 километра.
,„алитв бяха положени 
преводните тръби и

С Пръст.

проведоха
изграждането на 

В течеТрудова
акция
върху
водопровода

от околосредства 
ди динара, 
расходват
пътя.

На събранието е също ре- 
оовен акцията на спо- 

път, да се проведе и 
акция върху разширя 
пътя през селото, в

водопровод.
те очис- 

к а нали 
Сми-

■нлиолко дни
одопроводните

оедо до с-
13

шено, 
менатия 
трудова 
ване на 
дължина от 500 метра.

Тези трудови акции ще се 
проведат през тази година.

0т околодължина
Оовен

в това в ка 
и водо 

покрити

А.

СТРАНИЦА 7
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План за ннигоиздатвлсна дейност 

на »Братство« за 1977 година
Въз основа на Закона за книгоиздателска дейност Из

дателство ..Братство" изнася на публично обсъждане своя 
план за книгоиздателска дейност за 1977 година.
1. ЗАГЛАВИЯ-КНИГИ ПОСВЕТЕНИ НА 40-ГОДИШНИНАТА ОТ 
ИДВАНЕТО НА ДРУГАРЯ ТИТО НАЧЕЛО НА ПАРТИЯТА

1. ТИТОВОТО ИСТОРИЧЕСКО НЕ НА СТАЛИНИЗМА, 
ЗВОНКО ЩАУБРИНГЕР, превод от сърбохърватски.
2. РАЗКАЗИ ЗА ТИТО избор на художествени разнази

от югославски ______
3. МЛАДИТЕ НА ТИТО — стихотворения и разкачета, 

написани от младежи и юноши от българската народност в 
Югославия, някои от които досега са печатани в „Другар
че" и от наградните конкурси на „‘Братство” и „Другарче .

II. ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

автор

писатели, предназначени за деца и юноши.

1. СЪБУДЕНИ ЗОРИ, стихотворения, автор Аленсандър
ДЪНКОВ.

2. СЕГА Е НАШИЯТ РЕД, стихотворения, автор Стойне
ЯНКОВ.

3 ТРЕВОЖНИ МЕРИДИАНИ, стихотворения, автор Сте
фан НИКОЛОВ.

4 СТИХОТВОРЕНИЯ, колентивна стихосбирка на по-мла
дите поети — Стефан МАНАСИЕВ, Сретен МИТОВ, Деница 
ИЛИЕВА, Милорад ГЕРОВ и Методи КОСТОВ.

Б. ПРОЗА
5 ПРОЛЕТ НАД ТРИМЕЖДИЕТО, роман автор 

НИКОЛОВ-ПРИСОЙСКИ.
6. КРАСНО ЦВЕТЕ, разкази автор Харалампи ИВАНОВ.
Планът е на обсъждане до 30 март 1977 год. Изда

телството умолява желаещите да се изкажат по плана да 
изпратят свои писмени мнения в посочения срок.

Издателство „Братство", Ниш

Мъртва природа — маслоМоша ПиядеМиле

Творчески награден ноннурс на еп. 

»Мост«, ноеветен на двойния юбилейПо случаи велиния (двоен) юбилей на другаря 
Тито — 40-годишнината от идването му начело на ЮКП 
(СЮК) и 85-ия му рожден ден — „Братство" подканва 
всички младежи и девойки от българсната народност 
към

2. ЗА РАЗКАЗС ЦЕЛ да подтикне творците от бъл
гарската народност в Югославия да дадат 
ценно приложение със свои творби към 
ознаменуване великия юбилей — 40 годи 
ни от идването на др. Тито начело на 
Партията и 85->ия му рожден ден — спи
сание „Мост” обявява творчески награден 
конкурс ЗА ЛЕТУРАТУРНИ, НАУЧНИ и 
ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТВОРБИ на тема:

2.000 дин. 
1.600 „
1.300

първа награда 
втора награда 
трета наградаТВОРЧЕСКА ИЗЯВА

3. ЗА НОВЕЛА
Свои творби (стихове, разкази, размисли, есе

та), посветени и вдъхновени от обаятелния образ, 
живота и делото на другаря Тито, нашата Революция 
и социалистическо строителство, братство и единство
то, борбата за необвързаност, мир и социализъм — 
изпращайте до редакцията (с пълен подпис: име и 
презиме, професия и година на възраст).

Най-добрите творби ще бъдат публинувани във 
вестника и наградени с по една ннига. По-нъсно всич
ки публикувани творби РАВНОПРАВНО участвуват в

2.200 дин. 
1.700 
1.400

първа награда 
втора награда 
трета наградаТИТО — РЕВОЛЮЦИЯ — СОЦИАЛИЗЪМ

— САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ЕДИНСТВО — ОБЩОНАРОДНА ОТБРАНА
— МИР

БРАТСТВО И
4. ЗА ЕСЕ

НЕОБВЪРЗАНОСТ.
2.200 дин. 
1.600 „ 
1.300 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

Авторите могат да вземат само една 
част от общата тема, да кажем характе
ристиките на югославската революция, чий 
то главен инопиратор, организатор и реа
лизатор е Тито, или социалистическото 
строителство върху самоулравителни ос
нови и пр., също така могат да вземат 
цялостно да обработят посочената тема, 
що завиои от умението им и творческия 
афиниет. Както поотделно обработване на 
посочените части на темата, така и ця
лостната тема ще бъдат равноправни в 
кандидатствуването за награда.

Конкурсът се обявява за следните об 
ласти и жанрове:

ЯВНИЯ КОНКУРС Обемът на литературните творби мо
же да бъде най-много до 16 страници на 
пишеща машина. Ръкописите трябва 
са написани на български език, отпечата
ни на пишеща машина или преписани чет
ливо на ръка.

дасъставено от членовеИменно, специално жури, 
на издателство „Братство" ще следи и прегледа пуб
ликуваните и

Десетте най-дебри ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Предложените ръкописи — научни, 
публистични и литературни творби — 
трябва да се вземат предвид за награж-

ще възнагради с комплекти книги. Резултатите на 
открития конкурс ще бъдат съобщени във вестник 
„Братство”, който ще излезе за Празника на Репуб
ликата — 29 ноември.

Още веднаж ви подканваме редовно да изпра
щате своите творби!

КОНКУРСЪТ Е ОТКРИТ ДО 10 НОЕМВРИ 1977 ГО- 
Реданцията на в. „Братство”

даване.
I. НАУЧНИ ТРУДОВЕ, за 

предвиждат три награди:
2. В отделен затворен плик, означен 

със същия шифър, авторите трябва да на
пишат своето име и презиме с пълния 
ои адрес. Този плик трябва да бъде в 
същата пратка, в която авторът изпраща 
творбите си за наградния ноннурс.

3. Предложените 
притежават необходимата научна и публи
цистична стойност, а литературните — ху
дожествена стойност.

които се

2.200 дин. 
1.800 „
1.500 „

първа награда 
втора награда 
трета награда

ДИНА.

творби трябва да
II. ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ — три

награди:
МЛАДЕЖКА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА НА . „БОРБА"

1.600 дин. 
1.300 „
1.000 ,,

4. Право на участие имат всични гра
ждани на СФРЮ, при условие рънописите 
да са на български език.

5. Наградените творби след публику
ването в рписанието ще получат и съот-

опоред

първа награда 
втора награда 
трета наградаВ босилеградска община 

четири паралелки Обемът на научните и публистични 
статии може да бъде най-много до 20 
страници на пишеща машина раздел трой 
ка. Статиите трябва да са написани на 
български език и отпечатани на машина.

ветен хонорар 
тарифа.

съществуващата

6. Последен срок за доставяне 
всички творби и статии на наградния кон 
курс на „Мост” е 30 СЕПТЕМВРИ 1977 

трябва да се изпратят 
на адрес на Издателство „Братство" — 
ЗА НАГРАДНИя КОНКУРС НА „МОСТ". 
За резултатите от конкурса участниците 
ще бъдат осведомени чрез в. „Братство".

Караиванов” има 18 наЧЕТВРЪТИЯТ цикъл на мла 
дежката политическа школа на 
вестник „Борба", чиято тема 
е „Тито — Партия — Револю 
ция", в Босилеградска общи 
на ще изучават 40 младежи 
и девойки, организирани в че 
тири паралелки. В средношкол 

образователен

„Иван
кандидати, в Автотранспортно 
то предприятие — 10, в пър
вичната младежка 
ция в с. Дукат 5, в Горската 
секция 3 и в Председателство

III. ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ год. Ръкописитеорганиза-

1. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:

то ня Общинската младежка 
конференция 4.

800 дин.първа награда 
втора награда 
трета награда

600
В. В. 500центърсния РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"

СТРАНИЦА 8 БРАТСТВО 4- 18 МАРТ 1977



ВДмаиш
ЗА БОРБА СРЕЩУ ЕРОЗИЯТА

лницл
БОСИЛЕГР АДСКАТА МЛАДЕЖ И ГОРАНИТЕ

БОСИЛЕГРАД

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИ БРИГАДИ

Масови залесителни акции
Борбата срещу 

Босия е граден а 
дълга традиция. Постигнатите 
резултати са на лице. Това да 
ва подтик за още 
усилия и труд в залесяване-

ерозиятя в 
община ще се получат над 900 

ди качествени борови фидан 
ни на стойност от 9 
динара.

Тази пролет ще залесяват го

Денят наПърви април 
младежките трудови акции в 
Босилеградсна общиня ще бъ 
де ознаменуван с редица мла 
дежки акции. Този ден всич 
ни младежки и пионерски го- 
рански бригади ще излезнат 
на залесяване. Ще се органи 
зира уреждане на училищните 
дворове, а в Бооилеград по-' 
чистване на улиците.

В рамките на тези акции ще 
се разговаря за жизненият и 
революционнен път на дру
гаря Тито. Също така 
младежките бригади спомени 
ще изнасят бригадири от пър 
вите трудови акции „Бръчко 
— Бановичи", „Шамац — Сара 
ево” и други.

Мнозина частни селскосто
пански производители 
са отделили по една-две ни 
вици за залесяване. Това са 
предимно негодни за обработ 
ване имоти, застрашени от 
разрушителното действие на 
дъждовете. В Църнощица, Ду 
нат, Плоча, Любата, Бистър 
това е станал навик на хора 

да засаждат дървета, 
да ооуетяват ерозията, да по 
добряват околната ореда и 
своя живот.

хиляима
вече

милиона предпо-гол ем и
бригади, Горскатаранените

В.та

СУРДУЛИЦА

Голямо интересование на младежта— С първите пролетни дни 
ще оживеят много баири, де 
рета около Бооилеград и в 
подножието на Църноок, Ве
сна кобила и Валози, а с над 
1500 декара ще се увеличат . щина се провежда и следи 
залесените площи. В това от от младежта с голям, интерес, 
ношение горамената организа- ■ Младежите и девойките се 
ция и населението от Босиле съревновават кое село по-бо- 
градска община се числят [ гато и по-издържано ще се 
между първите в СР Сърбия. | представи, по-големи резулта

ти ще покаже.
Съревнованието се провеж 

дя в два етапа. В първия, ко 
йто още трае, младежите и 
девойките се съревновават по 
познаване на историята на 
ОЮК и идването на другарят 
Тито начело на партията, по 
всенародна отбрана, здраве
опазването, отглеждането на 
добитък и пр. Съревновават 
се също млади поети от се
лата, декламатори. изпълните 
ли на народни песни, и фол
клорни състави.

Тазгодишната акция „Срещи 
на селата” в Сурдул1ишка об

В първия кръг на състеза
нията взеха участие 14 млад е 
жки организации. Седем от 
тях започнаха състезанията 
за по-високо класиране.

Най-успешните номера ще 
бъдат предадени на финалния 
преглед, който в края на март 
ще се състои в Сурдулица.

Победителят ще се провъз 
гласи след оценяването на 
всички активности на селата 
в рамките на всеобщото съре 
внованйе в общината по по
вод юбилейните годишнини на 
другаря Тито.

Местното население с неби 
вал интерес следи съревнова 
нието, което обещавя завидни 
резултати.

Залесявал съм в „Тиови 
ца”, аз в „Кремиково”, в 

дол”, „Мурговица”..Широки 
„Чукар” — с гордост изтъкват 

босилеградски гора-мкозина 
ни. А колко баири, чукари, па
дини, долове, присои и тем 
подобни чакат глъча на го 
ранените бригади и г 
удари на търнокопите'* 
го. За гораните. млади и ста 
ри, има много работа в тази 
община.

Тази година горанските бри 
гади и всички любители ма 
природата с много по-органи- 
зирана работа ще се вклю 
чат в чествуването на юби
лейните годишнини от идва- 

на другарят Тито начело

Жени и девойки от с. Милевци залесяват местността 
„Вършник”. Днис там расте хубава борова гора ъчните

Мно-
ср

$ - : V
V. С. Минич*

ЗАПОЧНА С РАБОТА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА В. 
БОРБА 1

Принос към ознаменуване на юбилеяШ < нето
на Партията и 85-ия му рож

В ДЕВЕТ първични органи
зации на Съюза на социалис 
тичеоката младеж в Димитров 
градска община започнаха с 
работа паралелки на Младеж 
ката политическа школа на 
вестнин „Борба”. Темите, коя 
то ще обработват са от ци- 
нъла „Тито' Партия, Револю
ция”. По 
девойки и младежи ще дадат 
принос в ознаменуването на 
юбиларната 40-годишнина от 
идването на другаря Тито .на
чело на Партията и 85-ия му 
рожден ден.

Паралелки на тази полити
ческа школа са образувани в

основните организации на сдру 
жения труд в „Тигър”, „Сво
бода”, „Услуга", при гимнази 

„Й. Б. Тито", в селата 
Смиловци и Желюша, както и 
в първичните организации на 
ССМ при самодейното друже 
ство ,,Георги Димитров" и град 
ската младеж в Димитровград.

Материята, която те проуча 
ват, обработва революционния 
път на другаря Тито и него
вото историческо дело за Ре 
волюцията и Партията.

ден ден.
Понастоящем в горанените 

бригади се провеждат отечет 
но-изборни събрания, сумират 
се постиженията и .набелязват 

задачи в пред
стоящия период. На 20 март 
ще се състои и годишното из 
борно събрание на общинска 
та организация, ня което деле 
гатите ще изберат свой деле 
гат в Скупщината на горани 
те на Сърбия.

ята

№
Ма ак конкретнитеШ

този начин към сто

ГдДеДелГоДИнГаучебнТЦГе Г Босилеград
Босиле-„Рамни дел” над

I Обединената органи- 
„Морава" от Владичин

секция и
зация
Хан.

Редакционната група 
при ОК на ССМ

Босилепрадските горани^имат 
от тях

Стоян Евтимовсвои два разсаднина, 
и Бистър. Тази пролет

спомнят...САРАЕВО СИ вия. Командир ма бригадата 
беше Батрич Йованович, сега 
директор на цивилния аеро- 
транопорт. Комакдир на трета 
чета беше Илия Златанов от 
Желюша.

СТРОИТЕЛИТЕ НА ШАМАЦ

Най-добрите бригадири участвуваха 

трудовите акция в чужбина
Въобще това бяха незабра

вими дни.

Това е част от изказвания
та на бригадири взели учас
тие в изграждането на линия 
та Шамац — Сараево. Тая го 
дина младежта от Димитров
град чествува 30 години от 
изграждането ма линията. 
Форм.иран е и специален 
митет по чествуването. „Брат 
ство” и в бъдеще ще печата 
оп ом е ни на бригадири, взели 
участие в изграждането на 
нова Югославия.

в
„Врандун, Лашва, мостови,

тунелиНие там останахме до 
май. Времето прекара- 

мене зна-

да.
СЛОБОДАН ПЕТРОВ: Първи 

но на 
чеше

БИ1те победе, )ер смо храбри 
—| омели"

Нато
бях изпратен в бригадата, но- 

участвува в изграждането 
на линията Перник Волуяк 

България. В бригадата има
ше младежи 
Ди и народности

линията за
— Бях бригадир на Шам Ц 

— Сараево в Пиротска &Р 
която стана три ' ’

В бригадата имаше 
На мен ми ос

впечатление още
в бригада- 

времето 
това Не пре- 
целият град

Тогава за пръв 
далеч от 
воично но

ко-много.
бях толкова

край и
представяваше

Особено много ми ха- 
и момен 
отивахме 

пеехме песент

път 
овоя Р°Ае'н

най-добър бригадирда,
ударна.
280 бригадири, 
тави голямо 
самото изпращане 
та. Опомням си 
ше дъждовно, но 
чеше да излезне 
да ни ш-рати.

На линията бях в
царибродска

им
ето видях Слободан Петров; Чест и гор- 

бъдаятотерес. 
реоваха 
ти те ногато

дост беше за мене да 
бригадир в чужбина...

бе- тър жеста ата

с песен в
Спомените записаха: 

Б. Нинолов и А. Димитров
от воички наро-

Вие на Югосла-на робота.съседство
брига- та: СТРАНИЦА 9с Втора
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НОВИ МЕРНИ ПО ОХРАНА НА ТРУДА СУРДУЛИЦА
СЪЗДАВАТ СЕ ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА УЧЕ 
НИЦИТЕЗДРАВЕТО НА РАБОТНИКА 

НА ПЪРВО МЯСТО Нови кухия в Сурдулица, 

Йвлашница и Божицаприложи тази разпоредба.
Тази възможност обаче мал 

но се използва.
Компетентните органи в ар 

ганизациите на 
труд трудно се 
дадат съгласие за провъзгла
сяване на „сложни" работни 
места и зя съкращаване на

работното време при такивана-Съаозният комитет по 
станяване на работа наскоро 

изготви предложение на 
закон по охрана на

случаи.
Вместо исковете за съкра 

тен трудов стаж — на репуб 
линаноните и областни инспен 
тори е предложено да обсъд
ят възможността за съкраща 
ване на работното време при 

уоловия.

ще
съюзен Една от многото задачи е и 

по-широно обхващане на де 
цата с обществена прехрана, 
след това организиране на по 
чивна и отдих за децата, адап 
тиране на столовата при учи 
лището „Пера Мачкатовац в 
Мачнатица. Така също — по 
стоянно ще се повишават въз 
питателните групи при всички 
основни училища, където сь 
ществуват условия за подго- 

децата до 7-годиш 
на възраст, канто и подпома 
гане на децатя на по-бедните 
родители.

С изграждането на учениче 
ски кухни в Сурдулица, Йела 
шница и Божица, над 3000 
ученика ще бъдат обхванати 
с обществена прехрана, т.е., 
30 на сто от децата ще полу 
чават допълнително яАеие> к0 
ето до голяма степен ще об 
лекчи положението им и ще 
съдействува за успеха им.

В СУРДУЛИЦА неотдавна 
се състоя сесия на Снупщи 
ната на общността по дет
ска защита, на която между 
другото бе извършен анализ 
на работата през 
година и приет план на рабо 
та и финансов план за насто
ящата година.

През изтеклата 
Сурдулица е построена сграда 

„Наша 
работят 

че нуждите 
Строят 

в Йе

сдружения 
решават датруда.

С него ще бъдат установе- 
югславоки мерила 

труда
регулирана с репуб- 

закони,

ни единни 
Охраната 
и сега е
ливански и областни 
ноито фактически представял- в РАМКИТЕ НД ЧЕСТВУВАНЕТО НА 8-МИ МАРТ 
в§т основата на самоуправи- 
телните предписания по охра 
на на трудова 
ите на сдружения труд.

С приемането на
ще се въведе еднакво

по затруднени трудови
изтеклата

ИЗЛОЖБА НА ДОМАШНИ РЪКОДЕЛИЯ година вв организаци-

на детската градина 
радост", в която ще 
96 деца, макар 1 
са много по-големи. 
се и ученически кухни 
лашница и Божица, а в Сурду 

тези дни ще започне 
обект. За

те предизвика изложбата на 
домашни ръкоделия, в която 
те се представиха с редица 
работи
плетива, бродерии и т,н. Из

Чествуването ня 8-ми март 
— Деня на жената — ще ос 
тане забележено в тази годи 
на по изключително деловия 
си характер.

съюзен товка на
закон
третиране на нарушенията от 
тази област.

През идните няколко месе 
инспектори

гоблени, различни

V. Фца и областните 
по труда с редица мероприя 
тия ще съдейстауват за въве 
ж дан ето на по-остър контрол 

производството и оборота 
ня предпазни средства. Целта 
на тези мероприятия е да се 
забрани производството на 
предпазни оредства, не съот- 
ветствуващи на утвърдените 
югославски стандарти.

Това мероприятие 
телно тъй нато на нашия па 
зар напоследък се появиха 
най-различни предпазни сред
ства, много от които не отго 

на изискванията. По то

лица
; строежа на такъв 

строителен материал на- уче- 
нухни са обезпече 

ни 3 500 000 динара. 50 наето 
от които е обезпечила Общин 
ската общност по детска за 
щита. Подсигурен е инвеотар 
за кухните в Йелашница, Сур 
дулица и Божица.

С изграждането на тези ку 
хни за 80 на сто от ученици

ничесните
в

За обзавеждане на учениче 
ските кухни в Сурдулица, Йе 
лашниця и Божица ще бъдат 

270 000 динара.

е наложи
те от основните училишо ще 
бъде осигурено обществено 
хранене.

Общността по детска защи 
та през изтеклата година ор
ганизира зимна почивка на 
Власинско езеро за 50 деца, 
0 100 деца летуваха на море

инвестирани 
След това за адаптация да 
ученическите кухни в Мачна
тица 30 000, в Клисура 50 000, 
за кухните в Масурица, Ала- 
нинци, Сувойница и Биновац 
— 60 000 динара. Ще бъдат 
обезпечени и 100000 динара 
за изграждане на Дом зя де
ца без родителски 
във Враня.

варят
зи начин се излагат ня голям 
риск работниците, които ги 
употребяват.

С редица мерки и акции е 
обхванато и работното време 
на работника, особено на ра 
ботещите ня усложнени работ 
ни места. Това нещо има го 
лямо влияние върху подобре
нието на здравословното със 
тояние на работнина и трудо 
поради вредни за здравето 
способността му.

В нянои стопански отрасли 
за дадена работно место работ 
ното време е съкратено. Зна
чи, трябва да се изучи при 
какви случаи трябва да се

Кът от изложбата то.
В програмата за работа поез 

настоящата годино Са набеля
зани още по-големи и по-ва 
жни акции.

ложбата бе открита на 8-ми 
март, в обществените поме
щения на каучуковата проми 
шленост „Тигър” в Димитров 
град и в течение ня четири 
дена я посетиха от голям 
брой хора.

По време на чествуването 
се състоя и тържествено съб 
рание в Центъра за култура, 
прием от страна на РАННО 
СТАВРОВ, председателят на 
Общинския синдикален съвет 
и другарсна вечер в хотел 
„Балкан".

Оовен традиционните посе
щения на граничарите и май 
ките на загинали бойци от 
този край бяха изнесени сказ 
ки за възпитанието на деца
та и ролята на жената в то
ва отношение, проведени раз 
говори за възможностите за 
настаняване 
ни, организирана 
домашни ръкоделия и т.н.

Особен интерес сред жени

надзор

Сърболюб Микич

ДИМИТРОВГРАД

Година на трудови 

акции
на незаетите же 

изложба на

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ А. Д.
С трудова акция жителите 

на Димитровград започнаха 
чествуването на тазгодишния 
юбилей — 40 години от идва 
нето на др. Тито начело на 
Партията и 85-ия му рож
ден ден.

Тютюн и здраве В ДИМИТРОВГРАД СЛЕД ЗЕ 
МЕТРЕСЕНИЕТО

ната година получава делови 
характер, я дава 
принос и в акцията „Година 
на защита на околната сре- 
да".

се пълен

Осигурен подслон 
за шест 

семейства
АВТОРИТЕТНИ международни статистики показват, че 

ежедневно нараства броят на хората, които злоупотребяват 
с употребата на алкохол и тютюн. Не е тайна, че тютюно
пушенето е най-разпространената наркомания в света, а ал
кохол т — третата болест на века. Ежегодно нарастват и 
заболявайията, свързани с тютюнопушенето и алкохола.

Отначало всичко започва най-невинно, но после
Никотинът най-напред ле-

Този ден бяха засадени око 
ло 15 хиляди борови фидан-

Около хиляда младежи от 
гимназията и основното учи 
лище, градската 
на ССМ

ки.

Също така бяха завърше
ни значителни работи на ра 
йонния водопровод.

организация 
и представители на 

ЮНА, накто и работници от 
организациите на сдружения 
труд тръгнаха на 12 март в 
различни направления. Една 
група в местността „Пропаст" 
вадеше фиданки, втората за 
саждаше борови фиданки над 
болницата, третата започна из 
граждането на Спортно-рекреа 
ционния център, а четвъртата 
работеше върху чистенето на 
каналите и полагането на тър 
бите на районния водопровод 
в Омиловсно поле.

За шест семейства в Дими
тровград , чиито домове са 
неподходящи за квартируване, 
след катастрофалното земетре 
сение в съседня Румъния, са 
подсигурени нвартири.

Канто вече осведомихме на 
шите читатели земетресението 
причини големи материални 
щети в Димитровград. Петна 
десет частни къщи и три об 
ществени обетна, според ко
мисията за преценяване на 
щетите от земетресението, 
трябва да ое разрушат. Освен 
това трябва Да се поправят и 
някои частни нъщи и обще
ствени обекти. Съвнупнатя ще 
та се преценява на 2 милио 
на и 130 хиляди динара.

Затова и първа задача пред 
Щаба за защита беше да 
обезпечи временен подслон

по
следствията са твърде сериозни, 
ко възбужда нервната система, а след това я успоноява. 
Затова и пушачите миолят, че си помагат с него. В дей
ствителност малка доза никотин забавя сърдечната дейност, 
а след това я ускорява. При изпушване на големи количе
ства цигари и при пропушване настъпва сърцебиене, пре- 

на пулса. При редовно пушене спада кръвното

Да кажем и това, че запо
чнаха работите на един зна 
чителен обект. Изграждането 
на Спортно-ренреационния цен
тър. Този обент, според сред- 
носрочната програма, трябва 
да бъде готов до 1980 г. Та
зи година е в план изгражда 
нето на футболното 
с помощен терен и писта за 
атлетика, стрелбище и басейн. 
В първия етап, който започ 
на. е предвидено изграждане 
то на терените и пистата. За 
целта са обезпечени сред 
ства. Половината от тях обез 
печавя Самоулравителната об 
щност за физическа 
а останалите

скачане
налягане, получава се гадене, повърщане, намалява отделя

на стомашния сок и слюнката, усилва се секрециятането 
на бронхите.

С всички тези ефекти тютюнът погубно въздейству- 
ва върху функцията на нервната, храносмилателната, диха
телната и сърдечно-съдовата система. Доза от 50 мили
грама никотин, която се съдържа в 7 грама тютюн, може 
да предизвика смърт за няколко минути. При пушенето, в 
процеса на изгаряне, част от никотина се унищожава, но 
значително количество от него се погълща от организма, 
и то толкова повече, колоното горя щият край приближава 
горната страна на цигарата.

Учените твърдят, че пушачите ежедневно „въривя- 
ват" в себе си смъртоносни полониеви бомби. А статисти
ката показва че пушачите боледуват 10 пъти по-често от 
раи на белия дроб отнолкото нелушачите, а също така 2—3 
пъти по-често от гастрит, язви и рак на устните. Пушачите 
страдат по-често от инфаркт на сърцето, от кръвно наляга
не, а болестта на Бюргер е техен патент. При тази болест 
се нарушава крвооросяването на долните крайници, което 
води към гангрена. Ако човек изпуши дневно 20 цигари, 
това представява за сърцето товар, равен на 8 часа вело
сипедна езда орещу вятър.

игрище.

Тази година Общинският 
оиндинален съвет в Димитров 
град, в съдействие с всички 
чески организации в община 
останали обществено-полити- 
та, е запланувал на голините 

Димитровградска община 
да се засадят 600 хиляди бо

култура, 
труд е-всички

щи се хора от общината. Всич 
ки работи трябва да приклю
чат най-късно до 20 май, 
неже ня 21 май е централна 
та манифестация в прослава 
та на юбилея — Празникът 
на българската 
Димитровград и традиционни
те „Майски срещи” ня наро
дите и народностите <в СР 
Сърбия-

в
за онези лица, чиито домове 
те трябва да бъдат съборени 
Засега са

по
рови и акациеви фиданки. А 
това е по 40 фидакни от все 
ни жител в общината. С ак 
цията в събота, 12 март за
почнаха трудовите 
Димитровградска община 
това направление. По този на

обезпечени обще
ствени и частни квартири за 
шест семейства. Пред Щаба 
остава задачата да

с работа, за дя намери 
и на останалите девет семей 
ства, чиито сгради не са под 
ходящи в тях да се живее.

Станул Нацков

народност впродъл
жи

акции в
в

Д-р м. м.
чин чествуването на юбилей А. Д.

СТРАНИЦА 10
БРАТСТВО ★ 18 МАРТ 1977



СТОЛЕТНИЦИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

Необикновеният 

живот на великия 

учен Тесла (6)
Кара втория си

до Таоно е весел,, и засмян ^ 
старец. Той е гордост на ма: . Щ 
халата, селото и семейството. В 
Той е столетникът, който , ги . | 
крепи, помага още като
..млад". б. РЖОНСНИЦКИ:

Дядо Таско Бойков Димитров 
от с. Голеш — тлъмински район ? 
е роден през 1874 година.

•'Г
<***^ ■ ■

вор за тежните военми дни но Като. го попитах какво в жи 
винаги ПОМ1НИ ако вече ти е вота си е мечтаел, той шего
нещо расправял да не го пов ^1т0 Се усмихна ‘ и каза: —
таря. И сега на своята 103- °бича* младите, обичах и., ба: 
годишна възраст, той има бите, но докато не бяХа кърн
още- няколко зъба, още мо- Двнлии. Не бях алчен за ни
же да реже дърва себичния Н*0’ бях УмеРен във всичко,
и да върти сенирата, още не Храната ми беше нашата пла
го напусна помненето. Негови нинока, известна на
те трудолюбиви ръце не се. и млечните продукти,
отказват от работата. Казва- Обичах да- пи^ понякога ра-
„Винаги работех, сине, но с слУчваШ0 се да бъда
ред. никога не се премерих -весел н0 никога' пиян! И,ду
и не пих уморен вода.. " , лата ми 6еше приятелка, но 

Интересно е да ое отбеле- аз бях ..пушач, който ке гъл- 
та дима.

Ще попита някой какво тук 
има? Какво е интересно за 
тоя: старец? Да, интереоно е 
и това много. Да бъдеш на 90 
годй-нй и да с'е ..държиш’’,.не 
е лесно, а на 100 години, а 
още повече на 103.. като дя 
до Таско. Той носи 
дини. като не ли ги е вър- 
зла ей така юношни, в пояса 
си —■ още не се дава на ста 
ростта. '

Дядо Таско е дошъл в Го- 
леш от Горно Тлъмино, маха 
ла Баратщ>ци~ бт фамилията 
„Гольовци". - . ••

На млади години 'бил ; ловец 
и не отивал на тежка работа. 
Бил пастир, домакин, войник 
и' помагал «аг Партизаните 
през последната война: Дядо 
Таско умее да- поведе разго-

Какво можеше да възрази на професора юно
шата, който още нямаше опит? Но един от аргумен
тите на Пешъл — невъзможността посредством прив
личане
осъществи въртене — се видя на Тесла несъстояте
лен. Него не го спря безапелационното мнение на та- 

авторитетен професор, какъвто беше Пешъл. Те
сла сам построи модел на машината на Грам д .внесе 
в нея г-на гмалко :-усъвършенствуй|ания. Като-. - енспере-
ментирацю с тозй модел, той ; стигна до редица: твър
де важнй--й оригинални изводи.- Както се изясни по- 
късно, много специалисти по електротехника с голям 
практически опит са се опитвали също както и той 
да превърнат машината-за постоянен токч<в двигател 
за променлив ток. Гова: вече бяха напълно, самосто-. 
за променлив'-ток. Това, вече-бяха напълно 
телни търсения. Наистина в тях Тесла -още не нами
раше опитно опровержение на възгледите на Пешъл, 
но интуитивно чувствуваше, че върви по 
п-Бт. По късно той писа в автобиографията, си:

„Интуицията — това . е- нещо,- което ..изпреварва 
точното знание. Без съмнение нашият мозък кма твър: 
де много чувствителни нервни клетки, което ни дава 
възможност да долавяме истината даже и ногато тя 
е още недостъпна-: за логисечски изводи или-други 
умествени усилия. Под въздействието на професор- 
ския авторитет аз за известно време се отказах от 
идеята си, но скоро-стигнах до извода, че съм прав. 
И се залових за работа с целия плам и безгранична 

на младостта.

и отбълскане на магнетните полюси да се

къв
овоите го

всички:

самостоя-
жи че са ^у мрели деца, но 
големите -тъги не унищожили 
стареца. Той се готви да до
живее и 104-Ид си рожден

— Не. съм ходил в голям' лека- гдед|ин, 
град, нито пък в градче, жй- време • • • 
вея си тук, в планината „Бе 
ла вода”, в своето село/ Дя

Дядо Таско много ■ обича да 
беседва. Нинога не бързал 
много. И сега той казва: „по 

натена .— има

правилен

Мйлко Александров 
преподавател в Караманица

нова на решението на Работниче
ския съвет от 7 март 1977 година 
обявява

. Конкурсната комисия към Ко- 
мунално-услужното 
,УСЛУГА" в Димитровград въз ос

предприятие

В*Я*КОНКУРС .-V

ДЕЙСТВИТЕЛНО самостоятелността на мислене
то, проявена от Тесла още в тази младежка'възраст 
(той не беше навършил още и двадесет и една го
дина), е изключително характерна за -.цялото му на
учно творчество. Въпреки повсеместното • разпростра
нение ,на постоянния, .ток. за .Тесла още тогава беше 
ясна необходимостта ; от . внимателно изучаване на 
свойствата на променливите токове. Тази мисъл не 
напуска Тесла през всичките години на учение във 
Висшето техническо училище. Тя дотолкова го зав
ладя, че занемарявайки основните занятия, в учили
щето, той прекарваше дни и. нощи в. търсене на ре
шението на претояната задача — да намери 
въз основа на . който би могъл да се създаде 
тродвигател за 1променлив ток, ...

Като премина в трети курс, Тесла отдаде дан 
на шумните и понянога не безвредни студентски раз
влечения. Към това според неговите думи ^ го тлас
каше не само желанието да се развлече, но и' неус
пехите в постигането на набелязаната-цел. Тесла за
почна да посещава ■ нощните кафенета, къдета. пре
карваше времето си в хазартни игри, билярд и до
мино. Щастието е променливо и той губеше големи 
оуми, а печалбите винаги раздаваше на загубилите 
и сноро се прочу като чудак. Страстта къкт хазартна
та игра на карти предизвика голяма тревога у майка 
му. като се боеше, че картите могат да попречат на 
осъществяването на жизнените планове на 'нейния 
син. Но Никола уверяваше майка си, че ще съумее 
да се откаже от овладялата го страст., веднага щом 
се убеди, че тя му пречи.

с
за реизбиране, и то:

ще, отдел за тъкачи, със стаж или 
без стаж.

1. Шеф на- счетоводството
2. Ръководител на Основната еди

ница на сдружения труд Тъкач- Аичните доходи според самоу- 
правителното споразумение.

Желающите да конкурират за 
тези работни места трябва да до
ставят молба с 1 динар админи- 

свидетелство за

ница
3. Попълване на откритото работ 

но място ръководител на
смяна. стративна такса, 

завършено училище и доказател- 
пребиваване

принцип, 
елен-Условия

За кандидата под 1: Най-мад- 
средно икономическо училище 

с над 3 години трудов стаж.

За кандидата под 2: Най-мал
ко средно техническо училище, 
дел за тъкачи и 5 години трудов 
стаж в специалността.

За кандидатите под 3: Средно 
професионално текстилно учили-

ство за досегашното 
на работа.

Документите се приемат 15
ко дни от деня ма обяваването на кон 

курса в седмичника ,.Братство в 
Ниш.

Некоплектувани и- доставени 
след определения срок документи 
няма да се разглеждат.

Конкурсна комисия 
на „Услуга” — Димитров-

от

<3 я '
град

провеждане 
на публично наддаване за про 
дажба на основни средства на 
ОСТ „Сточар" ООСТ „Нишава 

въз основа ре-

На 25 март 1977 година сенавършва две години от смър 
тта на нашия вечно непрежалим съпруг, баща, свеиьр и
ДЯДО

ВЛАДИМИР БАСОВ, пенсио 
нер от Димитровград

Комисията за
вваканцията си

Гос^ТГа загуби гоГмГсу- .поиска пари,от 
"'ой. Майнв/му взе на заем нужната ^ма от 
своя приятелка и му даде парите с АУмиле-

__ Иди и весели. Ногато загубиш, всично,
нанвото имаме, ще бъде по-добре.,,Мислд,4? 
но тогава ще може. да се рправиш със страстта си 

Тесла отначало загуби воички пари, дадени“У 
от'майна му, а след това даже и онези които 
предназначени за заплащане на ™ *омент
Висшето техническо училище. Но в "°®л®АнвиЛвм°“ати 
дойде късмет и Тесла започна да печели и

не седна да играе нарти.
С-кс същата тоърдност

други свои отабост Тесла завърши Висшето технич®" 
училище в Трап и следващата година за™4Нада„ , 

работа като помощнин-инЖенер в град ар ^ 
тогава го постигна голямо нещастие - умря 
му. Семейството органа без средства за

Димитровград 
шението на работническия съ
вет вече две годи 

нас, с
Ток го няма 

ни, но той живее за 
мислите иОБЯВЯВА

I.,

сърцата ни и нино
га няма да го забравим.

На 25 март ще посетим гро 
ба му Дя ГО оничим с цвете и 
пролеем сълзи над вечни,, му 
дом в гробищата в Димитров 
град.

публично наддаване за про 
дажба на основни средства:

1) Траитори „Фергусон 35, 
„Задругар" и „Зетор , както 
и други приначни машини.

2) Ремарке, косачка, почвоо 
бработваща фреза и плугове.

Публичното наддаване ще 
26 март 1977 го 

двора ла Ма. 
ООСТ „Ниша

във

Опечалени: съпруга, си
нове, дъщеря* 
зет, внуци и всичии ро 
днини

снахи,
вота си той се сгтрааи и с

се проведе на 
дина в 8 часа 
шинния парк на 
ва’’ в Димитровград.

Информации може да се 00 
лучат на телефон 81-133 и 
81-285.

Основните оредотва 
да се разгледат всеки ден от 
7 до 14 часа в Машинния парк.

Право на наддаване имат 
воички лица след заплащане 
10 ня сто от началната стой-

В

ТЪЖЕН ПОМЕН око

еднагодина” от^емтфтта Г мелатаСъобщаваме на
1977 г. навършва 
незабравима

март 
ни имогат ване. волята на 

си. ТойИ все пан Тесла, нато изпълняваше 
п-чтш си оеши да продължи образованието

философия, методина и физина.
(СЛЕДВА)

МИНЕВА-ЦЪРЦИНАВАСИА
от Димитровград

ОПЕЧАЛЕНИ: 
съпруг Васил, дъщеря Ц°Ча и 
Лата, синове Героги и Ниио- 

1 Наташа и Минира, 
останали близни.

!
ла, внучки 
зетове иПредложения Д0 00 иаг1ра~ 

щат а писмена форма да за
почване на наддаването. СТРАНИЦА 11

ч

18 МАРТ 1977БРАТСТВО ★



ОТ ВСИЧКИ МЕРИДИАНИ

ПРОТИВ ПУШЕНЕТОАНГЛИЧАНИТЕ ЗАСИЛНАТ БОРБАТА
името „Джорджаио Бруно". 

Този ньс от повърхнината иа 
са донесли Съ

ПРОУЧАВАТ
^ШОКт"ТНАМЪН ОТ ЛУ

НАТА

Английското правителство 
разшири кампанията против 
пушенето. Английският държа 
беп секретар за социални гри 
ти Дейвид Иналс заяви, че в 
бъдеще на опаковката на ци 
гарите няма да пише само, 
че цигарите са опасни ло 
здравето на хората, но че 
много са опасни. Освен то 
ва, рекламата на цигари с 
голям процент никотин ще 
бъде веднага спряна. Произ 
водителите на цигари се съ
гласиха в срон от две години 
напълно да спрят с произеод 
ство на цигари с висок про
цент на никотин.

Луната, която 
ветите ло нищо не прилича на 

повърхнина, с коятов центъра Джон луннатя 
разполагат американците.Учените

I в Хлостон проучават един 
подарък — парчето от лун-на- 

съвет-

сан
МНОГО ХЛОР ВЪВ ВОДАТА 
- ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЕТОта повърхнина което 

ските *&раби са 
от източната

донесли 
част на лу на водата чрез 

спречава 
болести като

Пречистване 
хлор действително 
инфентивните 
тиф и колера, но ако се уло 
требява прекомерно може да 
създаде канцерогени материа 
ли в организмя — считат ле 
карите Гертруд Милер и Вол 
тер Нимиц. По този проблем
двамата заладногермансни ле 

оа подготвили опециална 
която ще бъде изпра 

предстоящата конфе

ната.
Изледователите вярват, че

това парче от материята 
всъщност част от групата на 
Космичната нърхотина която 
още преди един милиард го 
дини е ударила в Луната и 
направила кратер известен под

е

ИсЪинумо се 

од беган>е
нари 
студия, 
тена на 
ренция на ООН за водата в 
Аргетинския град МаР Дел 
Плата. Според данните които 
те дават хлорът

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

НА АФРИКАНСКИТЕ СТРАНИ в малки ко-
е безопасен, но в 

количества гюме-
личества

ГЕРИЯ, БРЕГЪТ НА СЛОНОВА
ТА НОСТ, СЕНЕГАЛ, СОМА
ЛИЯ ТОГО, ЦЕНТРАЛНОАФ- 

РЕПУБЛИНА

ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ОСВОБО
ЖДЕНИЕТО се нарича пери- 
одът от 1955 до 1965 година 
ногато много африиансии стра 
ни се освободиха от колонна 
лизма и станаха свободни дър 
жави. В този период 35 афри 
канони държави получиха ово- 
бодата си. Само през 1960 то 
дина се освободиха:
(бивша Дохомей),
ГОРНА ВОЛТА, ЗАИР (Конго 
Киншаса), КАМЕРУН, НР КОН 
ГО (Бразавил), МАЛГАШКА 
РЕПУБЛИКА (Мадагаскър) МА 
БРИТАНИЯ. МАЛИ НИГЕР, НИ

СТОЙИМО я и Лека пред задрупуту на од- по-големи 
шан с други .вещества създава 

известни
чашеШ йеднуш чуйемо сградата се затресе, унутра

се раопърщаше, чу се некинъв глас и я разбра не- 
кой окну силно:

отровни материи, 
под името хаяоформи. Затова 
дваматя учени предупрежда
ват хлорът да се употребява 
по внимателно.

иРИ КАНСК А
ЧАД. Още 1947 година 
БИЯ и формално получи неза 

пълна от 1951 го- 
От 1966 година още 11

ЛИ-§5— Землотрес-
Лена съацо окну нолко га гърло държи:
— 3©мл»отрес!
Женете од чешмуту вануше коя накуде види,

__ а я и Лека слезомо до рекоуту па ванумо чунарйе-
Ш те и излезомо над село.

висимост, а 
дина. 1
страни на африканския конти
нент станаха независими. Пре 
ди Втората световна 
бяха свободни само Етиопия 
и Либерия и частично Египет, 
И по-нататън се борят за сво

щ БЕНИН
ГАБОН воина МИНИ“ ЗАКОН93

— Видиш ли — каже Ллена 
у град и право човеци кажу че буде земл>отрес. Ван 
га казала дека оди Ниш наовамо ове че буде със 
земл»у сравжено. Ама нийе селаци не слушамо уче
ни човеци и затова страДамо... *

Лека соди тека и по йедно време проговори. 
Сети се за бабуту:

— Бре Манчо, айде да се върчамо. Нийе б_е-
гамо, а бабата остаде сама дома кой знайе кво йе __
напрайила. Я давам кураж ама оноло сърце ми сту- ц 
дено.

я ючера идо
Поговорките „Където е тън 

къса" и „Малкоссвобода: Намибия, Роде- 
зия и Испанска Сахара.
ята како там се 

мче кола претурва” наглед се 
различават. В същност те из 
разяват една и съща заноно 
мерност, която в ботаниката 
се нарича Закон на Либих или 
Закон за минимума-

АНЕКДОТ

СЪМНИТЕЛНА РАБОТА Според закона на Либих жи 
зависивотът на растенията 

не от оня жизнен фактор на- 
ктор намиращ се в изобилие, 
но тъкмо обратното — от фан 
тор който е в нодостиг- 
струва, например, на растение 
то да се къпе в слънчевя све 

расте върху тор

— Братко, аз съм но 
съм ному-

ПРЕЗ лятото на 1944 
година в Топлица една 
част от Четвъртата сръб 
ска бригада разгромила 
една българсна рота, но 
ято се оптивапа да вле 
зе на освободената те
ритория. В това време 
борецът Влайко пленил 
един българсни офицер.

мунист, аз 
нист...

Влайко, нойто тия дни
— Де да поседимо йоще мално, да видимо 

кикво че стане у село ... Неочанвал да го приемат 
в Партията отвърнал ос 
тро:

Поседемо йоще малко и пойдомо. Лека се
земята §в!съплете и паде. На мене ми се учини дека

бегаже. Лека пак мисли дека йеЦЦ се тресе и вану у
почело земетресението и он поче да бега. Тека 

исплазимо йезици од

Мълчи, лъжец та- тлина и да 
на почва ако до корените му 
не допира капчица влага! Ра 
стението вехне в изобилие от

си ному-нъв, ти ли 
нист? Аз толнова време 
се боря с фашисти и 
онупатори, па още не- 

м, та ти си ми кому 
нист! Горе ръцете!

пак
бегамо уз падинуту додека не 
бегане. Пак седемо, седемо и решимо да се върча-

село и рекомо дай слнъце »и минерали, както що 
скапасал оня скъперник окръ 
жен със злато и скъпоце- 
ностти, но без храна.

Закона на Либих има огром 
но практическо значение в ра 
стениевъдството. Той поясня 
ва значението «а ония хими 
чекси елементи, които расте
нията взимат в нищожни коли 
чества, обаче без които е не
възможен живота им. Затова 
закона на Либих се още нари
ча и закон за минимума.

Започнал българинът 
дя се оправдава и меж 
ду другото назал:

мо. Полъка се гтримъннумо до 
да видимо кинво има У задрупуту 
жив. Отварам я полъна вратата 
вената.

остал ли йе некой съ
гледам пълна ка-

— Има ли осанатени? — питам я йеднога.
— Нема, само Ванча малко ограснан —

оХулцфр --------------
И аз постъпвам тана, са 

мо че всяка година купувам 
жилетка по-голяма с един но 
мер...

§§ка-

заше ми човеци.
— Е кико? — пита Лека.
— Па тека. Напили се Ванча и Стоян и ка 

Разлетеше се чаше и фла- — Желая Аа н'Упя еА'ин сгъ 
ваем велисопед за съпруга 
та си.

поче навга и после бой. о
ше по нърчмуту ...

Я и Лека само се погледамо и видомо дена 
кейе имало нинакво земетресение, а нийе с Леку ое 
напрайимо на деца и ударимо толно у бегане.

Са да ви кажем не веруйем на никога додека 
Ш с мойи оче не видим. И не веруйем на нинанве Ван- 

ге и пропаганде, што плаше човеци.

— Татко, направих си цигул
ка! Закона за минимумо не е в 

нинъква връзка с:
— получаването на мини ра 

стения или джуджести расте 
вия по японсната бонсаи ме 
тода;

— нанъвто и дя било проти 
воположен „макси" 
ботанината, защото 
кон не съществува.

— Искате да я изненадите, 
нали?

— Точно така. Тя очаква да 
й нупя кола...

— Браво, момчето ми! А 
откъде взе струни.

— От пианото.

о
о

Разговор между актриси:
— Милична, ти днес изглеж 

даш тъй добре, че аз дори не 
те познах!

занон в 
танъв за-

МАНЧА
— Моята съпруга е скром

на. Всека година й купувам по 
една жилетка и толкоз. Сп. Сотиров

Страх
ц&тпетров

БжОон%и


