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ри 1975 г. Издателство 
„Братство" е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
заптието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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АКЦЕНТИ

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА ТРЪГНА ОТ косовоТрудовите
акции личност ПА ТИТО Е символ НА МИРА,

СВОБОДАТА, НЕЗАВИСИМОСТТА И ПРОГРЕСА
Официално Пдовм ап

рил в нашата страна е 
празник. Празник на тру 
дови акции. На стотици 
хгиляди младежи и дево
йки, които с търнокопи 
и лопати в ръце, се тру 
дят по обектите. Тогава 
не е чудно, че чествува 
нето на този празник се 
измерва с хилядите ку
бици
засадените декари гори, 
вложения труд. .. С ос
нование казваме: това е 
,,« ай-трудо вият” 
ник.

Тази година традиция
та е „изневерена”.

Младостта не дочака 1 
април. Десетина дни по- 
рано. организирано, за
почнаха първите акции, 
Поводът — изборите за 
делегати и членове ка 
делегации. В нашите об
щини младите работни
ци, селскостопански про 
изводители, средношкол
ци, ученици, войници се 
присъединиха 
щия поток със залеси
телни акции- В чест на 
изборите дадоха на хи
ляди часове доброволен

На тържествено- 
изпращане на 

Щафетата произне
соха речи Махмут 
Бакали т— председа 
тел на ЦК на СК на 
Косово и Азем Вла- 

председател 
на ССЮМ. Тазгоди
шната Щафета пръв 
понесе младият ми
ньор
„Трепча” Рахим Ме 
хмети
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^ 1ЙШ т: ■ .На 26 март т.г. от миньор
ското селище Стари тръг 
край Косовска Митровица тръг 
на Щафетата на младостта с 
поздравите и честитките на 
младежта и на всички народи 
и народности от нашата стра 
на до другаря Тито по случай 
86-ия му рожден ден.

Тази година Съюзната ща
фета пръв понесе младият 
миньор от „Трепча” Рахим Мех 
мети.

На масово тържество в Ста 
ри търг присъствуваха пове 
че хиляди миньори и населе 
нието от тази част на Социа 

автономна област

■■ш
КЪМ об-

"■-

11®
вията на младите до любимия вожд — другаря Тито

присъствуваха делегации 
федерацията, социалистически 
те републики и САП Войводи-

Щафетата тръгна с приветст
труд.

Именно, че сме в го
дина на изключителни 
събития 
на изборите за делегати 
и делегации, в обще
ствено-политическите ор 
ганизации, пред XI кон
грес на СЮН и VIII кон 
грес на СНС 
придава нов

от€ опазване на нашата независи
мост, овобода и необвързана 
политика.

На митинга в Стари търг

на от Тито. Всички 
ния в нашата област в соци 
алистическа Югославия, воич 
но канвото имаме днес в Но 
сово — с което се много гор 

както и всички наши

постиже-

провеждане
на.

деем
стремежи неразривно са свъР 
зани с името на другаря Ти 
то и с политиката на СЮН, 
те са наделими от постижения 
та и стремежите на всички на 
роди и народности в социали 
етическа самоуправителна Юго 
славил-••

В речта ои председателят 
.на ССЮМ Азем Власи между 
другото подчерта, че целият 
жизнен път и революционно 
дело на другаря Тито постоя
нно вдъхновяват и насърчават 
творческите пориви на младеж 
та в борбата за укрепване на 
демократичните 
телни отношения, 
ство, единство и национално 
равноправие, за укрепване и

БОСИЛЕГРАД

Съюзната Щафетагова 
смисъл и 

съдържание на трудови
листическа 
Косово. Над 1500 младежи и 
девойки от албанска, сръбска 
и турска народност предадоха 
културно-художествена програ- 

манифестираха 
обич към личността и

пристига ма 4 април
те акции.

Трудовите акции пре
растват в движение на 
младите за благоустроя- 

хигиенизиране 
на населени места, за
лесяване на ерозирани 
площи и голини, подо
бряване
среда. Младите 
дълбоката си убеденост 

и утрешни 
строи-

За пръв път Щафетата ще нощува 
Босилеград. Подготовка за тържествено по
срещане и изпращане на Щафетата

часа продължи своя маршрут нъм 
Църна трава.

В Босилеград се върши тре 
скава подготовка във връзка 
с пристигането, нощуването, 
и изпращането на Съюзната 
щафета на младостта. Ще се 
състои масов 
родно увеселение.
— Нощуването на Щафетата 
на младостта в нашия град е 
голямо признание, чест за наши 
те трудещи се и граждани, а 
особено за младежта — с не 
енрита радост заявява предсе 
дателят на Общинсната нонфе 
ренция на ССМ в Босилеград 
Ставра Спаснов. В Босилеград 
Щафетата ще бъде посре 
щната с богата, разнообраз
на и качествена художествена 
програма, в ноято ще вземат 
участие младежи, пионери и 
войници от ЮНА. Градът ще 
бъде унрасен със знамена и 
лозунги.

Пристигането, нощуването и 
испращането на Щафетата в 
Босилеград ще бъде подходящ 
момент населението от тази 
община да изяви безгранична 
та си обич и преданност нъм 
другаря Тито и политината на 
братство, единство и национап 
но равноправие в социалисти
ческа Югославия- 

До пристигането на Щафе 
тата босилеградсните младежи 
и пионери що проведат добро 
волни трудови анции по зале
сяване нанто и по уреждане 
на града. Ст* Ст*

в
ма, с която

ване и своята
делото на другаря Тито и брат 

и единството на наши- На 4 април в 18,05 
Съюзната щафета на младо
стта с всенародните честитни 
за 86-ия рожден ден на дру 
гаря Тито ще пристигне в Бо 
силеград. Тук Щафетата ще 

следващия ден, 5 
погато в 7,30 часа ще

ството
те народи и народности.

— Цялата ни революционна 
борба за национално и социал 
но освобождение — наза в 
речта си председателят на ЦН 
на СК на Косово Махмут Ба 

— цялостно и неразри- 
свързана и вдъхновява

на жизнената
с

самоуправ!И- 
за брат-на днешни 

самоуправителни 
тели и носители на про 
греса — чрез добровол 

създават

остане до 
април. митинг и намали 

вно е
ния си труд 
по-красиво настояше и 
бъдеще.

Съюзът на социалист1И 
ческата младеж, начело 
със СК като 
сила, десетилетия наред 

на обла-

Маршрут на Щафетата
кин, Житораджа, Долевац, Гаджин Хан, 
Бабушница — пристига в 17,55 часа и Ье- 
ла Паланка, мъдето нощува. На 6 април 
маршрутът й продължава за Димитров
град — мъдето пристига в 7,55 часа а от 
там за Пирот, Свърлиг. Нняжевац. Соно-
баня- • •

На 8 април от 
Чичевац, Ражан и 
в 10,55 часа пристига в 
ще продължи пътя си 
Топли ца.____________

На 4 април Съюзната щафета на ила 
лостта от ОР Македония влиза и СР ььР- 
Яи« Младежта от Прешево я приема от 
.млалежта на Иуманово. От Прешево тя
продължава за Буяновац, Търговище. Вра- 
«я Владичин Хан, Сурдулица - нъдето 
я’ 46,55 часа, Босилеград при

След нощуването в 
. Щафе-

към Църна

водеща

доказва силата 
городяващия труд 
младежта, 
обекти от национален, ре 
публикански, или общин 
ски мащаб, са построе
ни с всеотдайния ТРУД 
на младите.

Но величието на ТРУ' 
довите акции не се из
мерва само с трудовия 
ефект. Младежките тру
дови акции са своеобра 
зна школа за трудово, 
самоуправително възпи
тание, за югославски со 
циалистически патриоти
зъм и интернационали
зъм. Те са място на най- 
непосредствено задълбо 
чаване на братството и 
единството на 
народи и народности.

особености 
стават

на
Редица

посоката на Варварин, 
Аленоинац Щафетата 

Ниш. От Ниш тя 
към общините на

пристига в
стига в 10,05 часа. 7 яп часа 
Босилеград на 5 април в 7,30 часа 
тата продължава своя _ „ри
Те!^'^С°ГяЦе'МЛе”, Лебано, Бой-

път

За селскостопанските 

производители
здравна защита

(Страница 7)

пълна
нашите

С такива
трудовите акции 
и ще стават все по-при
влекателни за младите.

Ст. Н-



ПРАВОВИТЕ АСПЕНТИ НА САНСТЕФАНСКИЯ ДОГОВОРМилош Миши 

посети СССР застъпва интересите на маие 
донския народ. От значение е 
,и Мемоара на левицата на 
ВМРО, отправен до българско
то правителство, с нойто се 
'изисква да прекъсне зае тъп 
еането на интересите на ма
кедонския народ, манто и Де 
иларацията на Среския оиръ* 
жен комитет.

Нито в един от тези доку* 
които са обнародвани 

при твъРДв трудни условия, 
няма никакво позоваване на 

договор, ни-

таканаречената западна 
област, чиего седа 

София. * аиа

, 23 на 
Мокедо-та въз основа на чл. 

Берлинския договор I 
мия получава статус на а в 1 о 

на облве т, въпре. 
Турция нито с един дър 

акт но го сан-

ТАНЮГ,

Дългогодишната борба на 
македонския народ за неза- ,н 0 м 
висимост и идентитет на ма- ,Ми че 
кедонената нация в история жавно-правен 
та често се съпътствува от нционира]. 
стремежите на българската ди 
пломация себе си да пред
стави като единствен лредста 
1вител на легитимните интере 
си на македонската държав
ност. За съжаление, те се яв 
яват и днес по време, иога- 
то България чествува собстве
ното ои освобождение от ос 
майско робство, относно ко- 
гато прави всичко да реа- 
фирмира един договор, имал 
«кратък век и който след 132 
дена е анулиран преди сто го 
дини на Берлинския конгрес.

В течение на редица години 
в България е създаден особен 
кодекс на поведение спрямо 
македонското 
движеше. Такова 
довежда до известната „исто 
рическа грешна”, с която упо 
рито се отрича правото на ма 
недонския народ на самоопре
деление и на собствена дър
жавност.

пия в 
автономна 
липие е било в

23 открива нови перонен 
в укрепването на идея 
независимост на нацио- 

дви-

ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
ТИТО ДО БРЕЖНЕВ член

тивиОт 27 до 29 март т. г. под
председателят на Съюзния из 
пълнителен съвет и съюзен 
секретар на външните работи 
Милош Минич посети Съвет
ския съюз. По време на по
сещението си в Моснва Ми 
нич предаде лично послание
от президента на СФРЮ Ио 

Броз Тито до генералния 
сенретар на КПСС и ПРвД®®" 
дател на Президиума на Върхо 
вния съвет на СССР Леонид 
Брежнев.

на член 23 наВъз основа 
Берлинския договор

в Македония 
Орган си а нонсти 

1868 година, опоред 
Маке

_ та заТурция овално-освободителното
македонския народ 

само-Да жени е на 
и търсения 
стоятелйо 
развитие.

е длъжна 
приложи тлн 
туция от
което управлението над 
допия се доверява на генера 
лен губернатор, когото назна
чава султанът. Предвиденото 
адмУмистрашен о сам оуп р а в л е- 
ние трябва да обезпечи по-ши 
1рюко участие на [ианедонсио 
то население в изпълня_ване- 

локалната власт. Пред-

менти,облии на 
държ авн о-лра в но

Санстефанския 
т,0 в било КОЙ вид се спомена 
,ва иск за присъединяване на 

1 българските 
граници. Обаче в

цялата борбаВ течение на 
1на македонския народ в 
риод 1850 до 1919 година в 
редица декларации на маке
донските борци се подчерта
ват тешите искове за учредя 

национална държава, 
на балнан-

пе-
Македония нъ-м 
държавни I. 
различни исторически периоди 
България се опитва да се 
противопостави на
изисквания на 
революционери и да осуети 
учредяването на 
лен държавно-правен статус 
на Македония. При определе 
ни обстоятелства тя е по-го 
това да сътрудничи с други 
те балкански държави за по
дялба на Македония, отколко 
то да признае нейната само 
стоятелност. В този смисъл 
тя не се въздържа да води 
преговори с Турция за да за
пази статус кво в Македония- 

Богатото революционно ми
нало на македонския народ 
безспорно хвърля Санстефан
ския договор в дълбока сян 
ка. Новото връщане иъм Сан 
стефано — когато става дума 
за съдбата на македонския

сип

основните 
македонските

ване на
първо в рамките

федерация, ложъсно из- 
федерация. а след то- 

иснове за приключване 
Югославия с определен 

политическо самоу

то на
вижда се и образуване на 
административни съвети 
всяка околия, отнооно кантон 
и един общ съвет, в които 

освободително 1ВСяКа териториална админи-
поведение стративна единица ще има .по

делегата. Съветът ще 
се занимава с въпроои на 

съобщенията,

В разговорите Минич — Бре 
жнев бяха обсъдени взаимо
отношенията между двете 
страни и най*антуалните въпро 
си от международната обста- 
новна. Милош Минич води ра
зговори и със съветския ми
нистър на външните райоти 
Андрей Громино.

скавъв самостояте-точна 
ва с
към
статус на 
правление.

В този смисъл от историче 
ско значение/ са донументи- 

които македонските въ-

двама

стопанството, 
търговията и просветата.

С член 23 
договор също се предвижда 
Високата порта да образува 
отделна комисия за прилага
не на Конституцията, регулира 
ща организацията на автоном 

Македония.

те, в
станици и революционери из 

жизнените национал
на македонския

Берлинскияна .казват
ни интереси 
народ на отделни етапи на 

борба за освобожде- 
Между най-значителниПослание от 

Тито до 

Бумедиен

За мсторичеока справедливост 
трябва да се наже, че през 
миналия век и 
ли се
процеса по учредяване на ма 
кедонената държавност, 
желаят да запазят интегрите- 
та на Турция. Те наистина ча 
етично отстъпват от споразу 
мението. подписано през 1856 
година за интегритета на Тур 
ция. но нито в един момент 
не желаят да накърнят този 
интегритет. Това състояние 
трябва да измени Санстефан 
сният договор от март 1878 
година, понеже със създаване 
то на Велика България, ради 
кално се отстъпва от заключе 
ните споразумения на великите 
сили по отношение мира на 
балнанените земи под турско 
управление. Обаче този допо 
вор между царска Русия и 
Турция набързо е анулиран 
през юни същата година в ля идеята за присъединяване 
Берлин. От него се отказва и «а Македония, към която и
царсна Русия, с което приема да било държава. Безспорно 
разпоредбите на Берлинския важен е фактът, че с член 23 
конгрес, относно ревизията на на Берлинския договор е из- 
Сан Стефано. Според ревизия вършена ревизия и на по-ран-

неговата
ние.
те документи са: въстаничес- 
иия Проект на конституцията 
от 1878 година, Органската 
конституция на Македония от 
1880, Мемоара и Манифеста 
на Манедонсната лига от 1880, 
Резолюцията на Националното 
собрание на Македония, от
правена до европейските си
ли през юни същата година, 
Манифеста на Главния щаб 
на въстаниците от 1093, Декла 
рацията и Меморандума до 
великите сили от 1903, които 
отправя Главния щаб на въ
станиците провъзгласяване на 
Крушевската републина, Декла 
рация на Народната федера
тивна партия на Сандансни 
1908, Демарш на група маке

великите ои
противопоставят на мия статус на

Тъй като приложението 
като тази конституция остава без 

международен 
силите.
.неговото провеждане 
изключително от добрата воля 
на Високата порта. В този 
смисъл може да се наже, че 
правото на македонския на
род, предвидено с междуна
роден акт, през турското вла 
дичество в Македония, не е 
осъществено, с оглед че Тур 
ция не приема разпоредбите 
на член 23 на Берлинския

на

контрол на 
подписали договора, 

зависи не означава нищонарод
друго освен неразумно отрича 
не на цяла една нация, която 
има своя история и свое пра 
во на самостоятелен държав 
но-правен живот. Затуй честву

Президентът на ДР Алжир 
Хуари Бумедиен на 27 март 
прие члена на Председател
ството на ЦК на СЮК Иосип 
Върховец, който му връчи ли
чно послание от президента 
Тито.

В разговорите, преминали в 
атмо-

ването на една превъзмогна 
та и забравена дипломатиче
ска игра около Македония 
трябва да внесе безспокой-договор.

Но без оглед на такова по 
ведение на Турция може да 
се наже, че ревизията на
Санстефанония договор дефи- донски интелектуалци в 
1НИШВНО и безвъзвратно отхвър й,; троград срещу занлючаването 

ша Бурешкия мирен договор 
“и подялбата на Македония,

сърдечна и приятелска 
сфера са разгледани 
антуални въпроси от междуна
родната обстановка, като кри- 

Близкия изток и поло-

някои ство и при онези, които го 
безспонойство,чествуват 

което донесе толкова страда
ния и на самия български на

Пе-
зата в
жението в Африканския рог. 
Отделно внимание бе обърна 

дейността на необвър- род.
Демарш от 1918 г., отправен 
до Парижната конференция, 
с която се отхвърля правото на 
българската дипломация

то н а
заните и на предстоящата сРе 
ща на външните министри на 
(необвързаните страни в

Д-р А. Христов 
проф. на Празния 
факултет в СкопиедаБел

град.
Президентът Тито изрази за

доволство от успешното разви 
тие на билатералните отноше- 

които се развиват върху

ЕДВАРД КАРДЕЛ

ДЕАЕГА1СКА1А СИСТЕМАния.
основите на разговора и утвъР
деките насоки на последната 
среща на президентите Тито и 
Бумедиен. менно става и главен източ

ник на техния вътрешен де
мократизъм и на демократич
ния метод на тяхната обще 
ствена анция. И което е най- 
важно, такива отношения ста
ват фактор не само на ста 
билността на 
система, 
на делегатската система, но 
и на стабилността на демокра 
пиниите отношения в нея, как 
то и на демократичните права 
на човека-самоуправител 
гражданин.

татъците на параванате, кои
то все още съществуват меж 
ду делегатските 
другите органи на 
то и самоуправително управле 
ние и всички останали видо
ве обществени устройства, ка 
квито са обществено-политиче 
ските и други обществени ар 
ганизации, науката, професио
налните служби и т.н.

е иденственият орган, кой го е 
отговорен за изпълнение ре 
тенията на Скупщината на 
СФРЮ. Същото 
каже и за 
скупщините на 
области и общинските скуп- 
щини и техните изпълнителни 
органи.

енупщини и 
държавноШтеШо може да се 

републиканските,
автономните

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
И ад ни всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

политическата 
която е заонована

Считам, че такива схваща 
ния. са последица преди вси 
чко на влиянието на парламен 
тарната традиция. Парламен
тът е израз на монопола на 
политическа

(Продължение)
Следователно, 

се стремим към това Съю
зът на комунистите и други
те обществено-политически ор 
ганизации, както и професио 
калните служби., науката и 
другите фактори на организи 
рано социалистическо съзна 
ние и творчество да бъдат съ 
стайна част на делегатската 
система и всички те с всич
ки делегации на самоуправи 
телните общности и в съот 
ветни демократични отноще 
ния солидарно да поемат от 
говорността за приемането на 
решения в делегатската ои 
стема. Такава позиция на ор 
ганизиране не означава нина- 
нъв политически монопол, но 
напротив, довежда тези сили 
в демократична отговорност 
нъм всички участници в деле
гатската система. Такова поло 
жени е на организираните со 
циалиетически сили същевре

трябва да Въпреки че интенциите 
Конституцията от 1974 година 
са отваряне към обществото, 

пан традицията, инерция 
навиците и по-нататък о- 

казват влияние върху тяхна
та работа.

на
и

Дмрввтор 
ТОДОР ВЕЛЧЕВ все власт, оличена 

във владствуващата партия- 
Той затова формално никому 
не отговаря, въпреки че истин 
ски е зависим от извънпарла 
ментарната класова власт. А 
нашата скупщина се обосно 
вава върху делегациите на об 
щностите

Във връзка г 
Особено значение 
чите на по-нататъшното из
граждане на делегатоните енуп 
щини в общественю-лолитиче 
оните общности и 
те делегатски тела във всич 
ни форми на делегатоното ус 
тройство. Разбира се, това не 
се отнася за обществените 
функции и компетенции на 
скупщините и останалите де 
легатони тела, понеже те 
определени 
ституцията. Става

с тези въпроси 
имат вада

та,
Главен и отговорен

така че съществу 
ва стремеж към затваряне на 
окупщините в себе ои, сякаш 
те могат сами за себе ои да 
решават

редактор
СТОЯН СТАНКОВ 

Тадмчесии редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

с директор — 
46-454, Реданция 52-751 

Годщвея абеаниент 60, 
а веаугодишан 30

съответни
нещата, а не в по-Т стоянен нонтант и 

ции с воички обществени фак 
тори, тоест само в една 
лаеш а

консулта- на самоулравител- 
интереси. Следователно, 

делегатите вече^не са обвъР 
зани към някоя 
партия, нито към политически 
монопол, но за своята избор 

база и за воички онези
обществени
зависи осъществяването 
комплексните интереси на са 
моуправителите, тоест, накто 
от техните частични, така и 
от съвместните и общи об
ществени 

Тъкмо

ните
ця-

политичеека 
>на самоуправителна 
Ция, където хиерархията 
институции не може да бъде 
единственият фактор на реша 
ване. За пример ще посоча 
само че опрямо Скупщината 
на СФРЮ все още се отнася 
ме, сякаш тя е отговорно за 
приемането на окончателни об 
ществени решения или сякаш 
Съюзният изпълнителен съвет

система политическадемокрасметка са6Е500-866-9529еди — ниш
•Зуи Карал-

напрецизно с Кюн надума
изграждането на организацио
нен механизъм и за метода 
-на работа, с ноетр енупщини 
те се овързват с делегатската 
база и със съвкупната обще 
ствена

за
оили, от които

. 6т.
М Я
н м «вдатвлетаото:

Пуши на

структура. Най-важна 
та задача е да се сринат ос интереои.

затова е необходи-
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НОВИНА В УСТАВА НА СЮК

Хри нови функци
Решението

СК НА СЪРБИЯ

VIII Конгрес ще се състен от 
29 до 31 майна Десе

тия конгрес на СЮК за 
избирането на др. Тито 
за председател на СЮК 
без ограничаване 
дата

бавено
■ние: е само малко допълне 

когато е препятовуван 
председателствуването на от
делни заседания Председате- 
Лят може да довери ,на някой

ствотоНОВеТе На Н»***»™.
На края ето ,и формулировка 

та. с която уставно 
сила

ДОКЛАД ЩЕ ИЗНЕСЕ
Централният 

Съюза на комунистите на Сър 
бия на заседанието си от 24 
март
компрес на СК на Сърбия да 
се проведе на 29, 30 и 31 май 
в Белград. Доклад ще изнесе 
председателят на ЦК на СКС 
д-р Тихомир Влашналич.

родностите в Югославия, 
опазването и укрепването на 
!независимостта на нашата 
'на, в изграждането 
родната отбрана и обществе
ната самозащита, в борбата 
за мир и демократични между 
народни отношения, за равно 
правни отношения и сътрудни 
чество в международното ра
ботническо движение, а в съз 
вучие с единодушно изразена
та воля на работническата 
са, трудещите се, (народите и 
народностите на Югославия, на 
всички членове, организации и 
Ръководства на Съюза на ко
мунистите и

Д-Р ТИХОМИР ВЛАШКАЛИЧ
Членовете на ЦК на СКС 

обсъдиха и приеха проектоот 
чета за дейността на СКС и 
на ЦК в периода от Седмия 
до Осмия конгрес. Централ
ният комитет разгледа и 
измененията и допълненията 
на Статута на СК на Сърбия.

в
комитет на

стра 
на все-на-на ман 

се озанонява с 
партийния Устав прие решение Осмият

С предстоящите_ уставни
промени обсегът на работа и 
пълномощия на Председателя 
на СЮК значително 
разшири.

Да напомним: Председате
лят на СЮК, според сегашния 
Устав на СЮК ръководи с ра 
ботата на Председателството 
на Централния комитет на Съ
юза на югославските комуни 
сти и свиква заседанията му 
като повдига въпроси на тези 
заседания и 
и конгресите на СЮК, откри
ва конгресите и председател- 
ствува същите до избирането 
на делови президиум и застъ
пва и изнася оценки и стано
вища на СЮК по най-важни
те въпроси, осъществява по
стоянна връзка с дейността на 
Съюза на комунистите г 
бликите и представя СЮК 
отношенията с други комунис
тически, работнически 
гресивни партии и освободи
телни движения.

Към тези разпоредби в про
менения и допълнения текст 
на Устава на СЮК са добаве
ни и три нови разпоредби.

Уточнено е, 
телят на СЮК, между друго
то, и подготвя заседания 
Председателството и на Цен
тралния комитет, след 
,,раздвижва текущи 
за разрешаване с най-отговор 
ните ръководители и коорди
нира тяхната работа.” И трето 
в проекта на новия Устав се 
казва, че Председателят 
СЮК също така раздвижва

влиза в
решението на Десетия 

конгрес за избирането 
гаря Тито за 
СЮК без

на дру- 
председател на 

ограничение на ман
ще се

В ОБЩИНИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН:дата.
Изхождайки от 

та роля на 
Броз Тито

кла
и сторим е ска- 

другаря Йосип 
в създаването и из 

праждането на нашето
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОРИТЕ В 

СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕреволю
ционно движение. Комунисти
ческата партия и СЮК I 
на който се намира над 
ри десетилетия, в НОБ 
циалистическото 
в развитието на социалистиче
ското самоуправително общес
тво, в осъществяването на 
братството, единството 
ноправието на народите

потвърждавайки 
решенията на конгресите 
републиките, 
на Съюза на 
автономните области и органи 
зациите на СК в ЮНА — Де
сетият конгрес на СЮК избра 
другаря Тито за председател 
на Съюза на югославските но 
мунисти без ограничение на 
мандата.

наначело
, ЧЗТ.И- 

и со-
конференциите 

комунистите в През април ще бъдат избрани делега
ти за скупщините на общинските синдикал
ни съвети,

на заседанията
изграждан е- ще бъдат учредени докоито

края на юни
На проведеното през мина

лата седмица съвещание 
(председателите на 13-те об- 

съвети на Съюза на 
Южноморав- 
разговаряно 

във връзка с подготовките за 
провеждане на изборите 
тази

До края на юни ще бъдат 
учредени общинските синди
кални съвети, а Междуобщин 
ската изборна скупщина в 
Южноморавския регион, коя
то ще наброява 63 члена, ще 
се проведе в началото на юли.

На предстоящите годишни 
събрания в профсъюзните ор 
ганизации особено внимание 
ще се отдели върху анализи 
рането на досегашния опит в 
провеждането на Закона за 
сдружения труд, а по-специал 
но в прилагането на новите 
правилници за разпределение 
на дохода и на личните дохо
ди. Също така ще се обсъди 
и функционирането на делегат 
ската система и задачите на 
новоизбраните делегации 
делегати в основните и трудо
ви организации.

си рав- 
и на-

щински 
синдикатите в 
ския регион бев репу

: ■

обществено-политическа 
организация в Региона.

П.рез април тази година в 
ооновните и трудови организа 
ции ще се проведат годишни 
събрания на 
организации, на които ще бъ 
дат избрани делегати за скуп 
шините на общинските 
дикални

и про-

профсъюзните

че Председа-
син-

съвети. Броят 
делегатите, който ще бъде 
избран в профсъюзните орга 
низации, ще бъде определен 
въз основа на броя на зае
тите работници.

нана

това
ивъпроси

В. В.

История на СЮК до края на Ш2год.на

и съгласува „активността във 
връзка с антуалните полити
чески Събития”.

В проекта е запазено стано
вището, според което Предсе
дателят на СЮК председзгел- 
ствува на заседанията на 
Председателството и на Цен
тралния комитет, а за своята 
работа е отговорен пред тях 
и пред конгреса на СЮК. До-

ИСТОРИЯТА на Съюза 
югославските комунисти, спо 
ред
бъде завършена като едното 
мно
с обем от около 30 авторски 
коли като ръкописът трябва 
да бъде готов за печат 
края на 1982 година.

Книгата ще обхваща четири 
основни периода от историче

ското развитие на Съюза на 
югославските комунисти 
решено на неотдавна състоя 
лото се заседание на Комисия 
та за история при Председа
телството на Централния коми 
тет на СЮК, която е приела 
проекта за написване 
тория на Съюза на югослав 
ските комунисти.

на
е

проекта, ще трябва да

научно произведение

до на Ис

Йосип Броз Тито

определена и дефинирана с 
Конституцията на СФРЮ, на
стоява се да се намали тях
ното фантичеоно значение тън 
мо в равноправното решава
не на тези скупщини със съ
ветите на скупщините на об 
ществено-политичесните 
щности. Воледствие и недоста 
тъчно изградените отношения 
и механизми на решаване в 
самите самоуправителни общ 
ности на интересите, от ед 
на, и недостатъчно изграде
ната практика на тяхното сво 
евременно включване в скуп 
шииокия механизъм и прида 
вам е на съответното значение 
на решенията на тези сиуп- 
щими, от друга страна, те в 
досегашната практика не се 
афиримираха във функцията 
на скупщиноните съвети. А 
това в скупщините на самоупра 
вителните общности на интере 
оите, особено в техния изпъл 

апарат, сога твърде 
се явяват бюронратич

самия дух на Конституцията. 
Понеже очевидно тези органи 
зации могат да представляват 
само техни демократически из 
брани тела, (отговорни за по
литиката и акцията на тези 
организации и за становища
та, които те ще заемат по 
въпроси, изтъкнати на дневен 
ред на скупщините), а не на 
някои тела извън- тях, па 
дори и независими от тях. А 
сега до голяма степен владее 
тъкмо втората обстановка, и 
то на всички равнища на де

организации трябва така да 
се поставят към делегатски 
те скупщини, относно обще
ствено-политическите съвети, 
че тъкмо те като организации 
— а не само чрез своите чле 
нове 
пред

социалистическата самоупра 
на обществени реше- вителна демокрация, делегат

ската скупщина на обществе
на но-политическата общност тря

бва да бъде делово тяло на 
цялата общност, а не енопо- 

на нент на частични интереси и-
ли нечий политически моно
пол. А такова тяло делегат
ската скупщина може да бъ 

си- де само тогава, ако е отворе
о- на към обществото, в подго
и товката и приемането на реше

нията да може нелосредстве 
но да участвува онова целону 
пно самоуправително и обще 
ствено устройство, ноего е 
заинтересовано за тези реше 
ния- Разбира се, и в нашата 
система окончателните ре
шения трябва да 
скупщините с
гласове. Но да се дойде Д° 
окончателни решения, в про 
цеса на тяхното 
трябва да участвуват

останали обществени фак

мо в целия процес на прие 
мане
ния и на всички равнища на
решаване и изпълняване 
скупщините и изпълнителните 
органи да бъдат отворени за 
влияние от становищата

устройство на 
обществен фак

- с пълна отговорност 
самоуправителите да 

се изявяват в скупщинсното 
решаваме.

Последицата на колебание 
по отношение ролята и струк 
турата на обществено-полити 
ческия съвет е голяма меж 
ду другото и в това, че в 
нашите делегатски скупщини 
тоест между делегатите, има 
твърде малко хора от воде
щия състав на обществено- 
политическите организации, 
а това очевидно не е ,на мя
стото ои. Делегатсните скуп 
щини трябва да бъдат кон
центрация на творческите ои 
ли на нашето социалистическо 
общество и фактор на обедин 
яване и координиране на вой 
чки обществени влияния вър 
ху политиката и практиката не 
само на скупщините, но и 
върху техните 'изпълнителни 
тела. Следователно, тънмо 
делегатоките скупщини са 
най-важното място за осъще
ствяването на обществената 
роля на общеотвено-политиче 
ските организации, па затуй 
е необходимо тези организа 
ции да избират в скупщините 
такива свои делегации, които 
ще могат да дадат максима
лен принос за работата на 
тези скупщини и тяхното пря 
ко влияние върху всички об 
ласти на изява на обществе 
ката политика.

об-целокупното 
субективния 
тор. Вследствие на това в рам 

на делегатскатаките
стема трябва да вградим 
пределени организационни 
други механизми за отноше
нията, които изизсква такава 
свързаност на скупщините и 
изпълнителните органи с всич 
ки социалистически творчески

легатските скупщини.
Последица на такова състоя 

ние е преди всичко обсгоя 
телството, че нашите обществе 
ночюлитичеоки 
всъщност не следят ажурно и 
постоянно проблематиката, ко 
ято е на дневен ред на деле 
гатските 
то би трябвало да бъде на 

Изостава

организациисили.
А такава насока за изграж 

дане на скупщинската систе
ма е необходима на общество 
то на самоуправителния плу
рализъм и поради това, да се 
осуети раждане на някои цен 
трове на
извън делегатската 
От опита — наш и чуждестра 

знаеме. че наставане- 
то на такива центрове може 

да деформира со 
самоупра 

отноше-

приемат 
болшинството

скупщини или коя
създаване 

и всич техен дневен ред.
<и инициативата на тези орга 
низации опрямо скупщините. 
А тъкмо общестевночтолитиче 
сиият съвет трябва да бъде 
един от главните фантори на 
свързване на организираните 

социалистическото

политическа мощ 
система. нителен 

силно
и о-централиетически тенденции 
по отношение вътрешните от 

общности.

ки
тори.

Ногато става дума за само
то организационно устройСТ0о 
,и вътрешните отношения в 
делегатсните скупщини, също 
трябва критически да се ана 
лизира досегашния опит и 
— ако се яви необходимост 

извършат съответни 
техните правил 

за работа. Например по
осъ ш еотвяв а,н 0 то

на скупщинте

не н
в тезииошения

Вместо да бъ Дат място 
равноправно самоуправително 
договаряне, явяват се стреме 

те да станат един вид у- 
правленчесни органи.

Сегашните делегации на оо 
щественочюлитическите орга
низации В ОбшвСТВ&НО-НОЛИТИ-

съвети, ноито се фор 
рамките на Социали- 

съюз на трудещи 
не са съвсем в съзву 
естеството на действу 

на обществено-ролигиче

насериозно
циалистическите и 
вителни обществени 
ния. Затуй трябва да настоя 
ваме системата на делегатски 
те скупщини да б/,де стожер 
на цялото самоуправително и 

социалистическо

сили на 
обществено съзнание с деле 
гациите, избрани в самоупра 
вителните общности.ний

— да се 
-изменения в Проблематиката 

циите на 
общности и шроблематината, 
която е на дневен ред на де 
легатските скупщини трябва 
да бъде решаваща за опре 
даляне политиката и акцията 
на общественочюлитичесните 
организации. И затуй

на делега 
сам оу-п р ави т е л н и т е-НИЦИ 

отношениеобществено 
творчество и ведно онова мя- 

всични обществе
чесмите 
мират в 
етическия 
те се, 
чие с 
ване
ските организации, па ни със

■ -| на са-
общностиролята

м оул р ав и т ел 11 и т е 
на интересите, като равнопраа 

на скупщините ма

сто, иъдето 
ни фактори трябва да лрев 

публична обще 
отговорност за своето

зимат и носят 
стаена 
действувай е.

Следователно, в делегатска 
системата на

(НИ С'/>вети
о б ш вота ен о-п о л и ти ч ес и и т е 
ЩНОСТИ, въпреки обстоятел 
ството, че тази роля е ясно

об-
тези

та система, в
СТРАНИЦА 3
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ДИМИТРОВГРАД

СЕМИНАР В НАЙ-ПОДХОДЯЩО ВРЕМЕ
АКЦЕНТИ

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ се обработи в продъл- 
часа. Следващата те-Тази тема ще 

щение на няколко
ма е от областта иа сдружения труд, 
най-голямо внимание ше се обърне вър
ху основните организации иа сдружения 
тпуд трудовите организации и общности 
и самоуправителните общности на инте-

В чест на Х1-тия нонгрес на С/ОК и 
УШ-ия нонгрес на СНС, а изхождаини 
от значението на идейно-политичесиото, 
аиционно и надрово оспособяване на чле
новете на новите делегации и делегати в 
снупщините на обществено-политичосните 
и самоуправителни общности на интереси
те Общинсиият синдинален съвет в Ди
митровград ще организира семинар 
всичви новоизбрани делегати. Целта е уча- 
стниците да получат нови знания от обла* 

марксизма, нашето самоуправител- 
но развитие, действуването 113 делегации- 

работнически йон*

а
Но последното засода 

ние на Изпълнителния 
съвет на Общинската 
скупщина в Димитров 
град голямо внимание 
беше посветено на ня 
колко отчета. И дона- 
то отчетите за работа 
на Окръжния съд в Пи 
рот, на затвора в Пирот, 
на Общия секретариат 
за вътрешни работи при 
Междуобщинската реги 
онална общност в Ниш 
и други бяха положи 
телно оценени, това 
не може да се каже за 
отчета на обществения 
правозащитния на са
моуправлението.

Между другото 
него се говори обоб
щено. Изтъкнато е от 
кога датира тази инсти 
туция. как нейната фун 
кция е регулирана в Кон 
ституцията и Закона за 
сдружения труд и от 
какво значение е за 
по-нататъшното развитие 
на социалистическото 
самоуправление. (Подо
бен беше и отчетът, из 
несен миналата годи
на), В продължение на 
отчета се казва, че към 
обществения правоза- 
щитник на самоуправле 
кието са се отнесли мно 
го хора, търсещи по
мощ, а дадени Са и ци 
фреки данни за общи 
ните Пирот, Бабушница 
и Димитровград. В слу
чая обаче липсват кон
кретни показатели: кой

за какво се е оплаквал, 
как са решени спорове
те и прочие.

Изпълнителният сч.вет 
зае становище отчетът 
като обобщен да не 
се приеме. Също гана 
не може да се приеме 
и програмата за дейност 
на обществения право 
защити и и на самоупра
влението за 1978 година. 
Заключено бе, че мате 
риалите трябва да се 
дообработят и след то 
ва да се изпратят на 
делегатите в Общинско 
та скупщина, на деле 
гациите в местните об
щности и организациите 
н а сдру ж ен и и труд.

Становището на Из
пълнителния съвет о 
правилно. След четири 
годишен опит на деле
гатската система ясно 
е. че делегатите не тъР 

обобщени матери
али, в които нещата 
само се констатират. Те 
желаят ясно да чуят кан 
се развиват самоуправи 
тел ни те отношения в 
отделни среди и има 
ли противоположни ста
новища. От конкретни
те случаи те могат да 
направят и конкретни 
изводи, понеже само по 
този начин ще изпъл
нят самоуправителната 
си функция и ще да- 
дат свой принос в по- 
нататъшното развитие

^ Следващата тема обработва доходии- 
създаване, утвържда-за

отношения —
разпределение на дохода, чистия 

и средствата за лични доходи. 
Делегатите ще се запознаят и със За

кона за трудови отношения в СР Сърбия 
значението и ролята на делегатската систе- 

с плановете и програмите на самоу- 
общности на

те
пане и 
доходстта на

те, самоуправителния 
трол, прилагането на Закона за сдружения 
труд и т.н.

И самите теми на този семинар имат 
за задача на един систематичен начин да 
допълнят знанията на делегатите, за да 
могат в организациите на 
труд, или пън в местните общности, да 
изпълняват функциите си според изисква

на Конституцията и Закона

ма, интереситеправителните 
за тенущата година,

развитие на общината и 
започва тези

средносрочната про- 
т.н.грама по

Семинар7»т
на това значението му е още по-

дни и ссдружения
оглед _
голямо. Не само че обработва теми, иои- 

значение за труде-то са от централно
се човек, но той — трудещия сезав нията 

сдружения труд.
Участниците в семинара ще се запоз

наят с редица теми, 
си, са в центъра на нашето внимание.

Първата тема предвидена в семинара 
о „Насоките в по-натат7,шното изгражда
не на политическата система на социали
стическата демокрация", от студията 
Едвард Кардел.

щИя
човек и делегат ще се запознае с тези 
теми в най-подходящо време, веднага след 
избирането му за делегат. А са обогатени 
и нови знания той много по-успешно ще 
изп7>лнява своята роля и фуннция. По то
зи начин по-успешна ще бъде и връзката 
между делегатите — делегациите и само- 
управителната им база. А. Д.

които по значението

насят

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Утвърдена листата на делегати 
за Общинската скупщина

Изборната дейност в местни 
те общности, организациите 
на сдружения труд и остана
лите трудови общности в Ди 
митровгрздена община продъл 
жава.

Миналият петък приключи 
учредяването на делегациите. 
Бяха избрани председатели и 
подпредседатели на 184 де
легации, а в 86 делегации за 
обществено-политическите об 
щности и делегации на сел

са и представители на изпълни 
телните отбори на синдикални 
те организации в трудовите

скостопанските производители 
бяха предложени и кандидати 
за делегати в Съвета на ме
стните общности и в Съвета 
на сдружения труд на Общин 
ската
на събранията на делегациите 
са предложени и възможни 
делегати за Скупщината 
СР Сърбия, както и възможни 
делегати за Съюзния 
на Скупщината на СФРЮ.

В течение на миналата сед 
мица.
доха и нандидационни конфе 
ренции на делегациите в ме
стните
ционните нонференции са съ 
ставени от членове на деле-

организации.
На 28 март се състоя об- 

кандидационна коненулщина. Освен гова щинска
ференция. на която беше ут- 

на канди 
за делегати в Съвета

листатавърдена 
дати
на общините и в Съвета на 
сдружения труд на Скупщина
та на СР Сърбия-

на
на самоуправлението. съвет

А. Д.

до 24 март, се прове Да напомним, че делегации 
те избират свои делегати за 
Съвета на местните общности 
на ОС на 8 април, относно 
на 11 април е избор на деле 
гати в делегациите в органи 
зациите на сдружения 
и трудовите общности за Съ

СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ООСТ „ДИ МИТРОВГРАД”
общности. Кандида-ЗД ПЗ-ЕФЖАСНЗ РАЗРЕШАВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИТЕ ПРОБЛЕМИ циите (които са застъпени 
с 2/3 от общия брой на де 
легациите) и членовете на из 
пълнителните 
стните

га труд

вета на сдружения труд.
Покрай вече избраните 20 де 

легати в Обществено-политиче 
съвет на Общинската

отбори на ме 
организации на ССРН) 

които са застъпени с 1 3.
Кандидационните конферен

ции на делегациите в органи 
зациите на сдружения 
приключиха на 26 март. Освен 
членовете на делегациите 
нандидационните конференции

Изпълнителният отбор на син 
дикалната организация в ООСТ 
„Димитровград" в Димитров
град е раздвижил инициатива 
за зачленяване на работници 
те в ^килищно-кредитната коо 
перация на Индустрията за гу 
мени изделия ..Тигър”. Ини 
циативата е раздвижена в

момент, когато са в ход рази 
скванията за приемане на са- 
моуправително споразумение 
за ползване средствата за об 
що потребление, ползване на 
обществени квартири и по
лучаване на кредити за жилищ 
но строителство. По този на 
чин синдикалната организация

в трудовата организация же
лае да ускори и анцията 
изграждане на жилищни обен 
ти, с цел да се разрешават 
проблемите в тази област.

Както е известно, в течение

по ския
скупщина, ще се знаят и 20 
делегати на Съвета на местни 
те общности, относно 30 де
легати на Съвета на сдруже 
ния труд.

труд

на годината се очаква да за 
почне строежа на 96 апарта
мента

в
А. Д.

за нуждите на работ- 
ООСТ „Димитров-ниците

град". Локацията е установена 
и се намира на деония бряг 
на „Нишава", недалеч от сгра 
дата,

в

щ
изградена със солидар 

средства на трудещите 
общината. Общинската 

скупщина в Димитровград е 
вече дала съгласие и предстои 
'изкупуване на площите.

За да започне строежа необ 
ходими са и средства. Мнение 
то на синдикалната организа
ция е, че те по най-подходящ 
начин ще се обезпечат със 
зачленяването в жилищно-нре 
дитната кооперация, която пре 
длага най-подходящи условия- 
В случая 
чава 25

и* Н|И
се в

Народът е казал: „Като хлебец те търся • - 
А бооилеградчани всекидневно в практика про

веряват стойността на тази народна мъдрост. И то 
години наред.

Снабдяването ,на населението с хляб (този осно
вен жизнен продукт) е от лошо — по-лошо. Край хле
бопекарницата в града от ранна сутрин до нъано се 
тълпят хората. Чакат с часове. Чакат докато хляба се 
омеои. Чакат донато хляба, се изпече. А 
останат без хляб, защото пред тях е имало доста 
народ.

кооперацията обезпе 
на сто от стойността 

апартаментите, 25 на сто 
обезпечават самите работници, 
а останалите средства се обез 
печават с банкови кредити.

Освен

често: пан
на

Наистина от преди две-три години се строи нова 
хлебопекарница. За съжаление, строи се, но със ско
ростта на охлюв. А има обекти (като една хлебопе
карница например) с предимство. Просто, защото са 
жизнено необходими.

това, кооперацията 
предлага и най-евтино изграж 
дан е на жилищата. записан %Слетот.са "навелата0 Радошевац°(сръбскаЪн^

шна община °В Д6Л (бългаРска народност), в Бабушни-

На 18 март тази гоАина, в навечерието на из- борите, тези две села се побратимиха.
С разменянето на грамоти предселатрпмто 

местните общности в Радошевац и Ясенов лел озна 
чиха началото на това велико И дел 0

Тогава наистина не може ли да се ускори пре
даването на хлебопекарницата на употреба?

!Босилеград расте. Растат 
А именно в това отношение

Право на зачленяване 
лищната

в жи
кооперация имат 

воички работници в организа 
цията, под условие да нямат 
семейна жилищна 
Димитровград, или

и нуждите от хляб. 
се върви по старому. . .

сграда в 
пън в нрай

дело.

гр адските с елищ а. Снимна: Й. Миланов 
Тенст: М. АндоновА. Д-
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СЪОБЩЕНИЕ
н*ок ид скс в димитровгмд

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ЩИНА ОБ-

ПЪРВИЯТ цикъл 
УСПЕШНО ЗАВЪРШЕН

Общинският синдикален съ 
вет констатира, че изборите 
за делегации в основните и 
трудови организации в Боои 
леградска община успешно 
завърши. Избрани са общо 34 
делегации в Общинската скуп 
щика и в скуп.щините на са 
1М оу пра вителми те 
на интересите. Между нозоиз 
браните 300 членове за деле
гации има над 50 жени, мла 
дожи .и д©войни.

Новите делегации в основни
те и трудови организации и 
'в местните общности из
браха овои председатели и 
'предложиха кандидати за де 
легати в съветите на Общин 
ската скупщина.

В 16 делегации в основните 
и трудовите организации в 
общината са утвърдени 18 кан 
дидати за делегати в Съвета 
на сдружения труд на ОС. 
За делегати са предложени 5 
жени и 2 младежи.

В 37 делегации на местните 
общности за Съвета на мест
ните общности на ОС са ут
върдени 41 делегат, а в ново-

ЕЕЙг“' останЕеЖУ?а избраните осем делегации на 
земеделските 
са предложени осем делегата 
за Съвета на сдружения 
на Общинската скупщина.

Кандидационните сърбрания 
в делегациите на местните об 
щности. основните и трудови 
организации в общината за 
предлагане на делегати за скуп 
шините на самоуправителните 
общности на интересите ще 
се проведат до 2, а изборните 
до 17 април. Инак в окупщи 
ните на съществуващите се
дем общности на интересите 
в общината ще бъдат избра 

повече от 150 делегати. 
Избирателните пунктове, кои 
то ще съчиняват повече де
легации, са вече утвърдени. 
Наскоро ССРН и Съюзът на 
синдикатите ще предложат 
от кои делегации делегатите, 
ще бъдат излъчени. По такъв 
начин ще се обезпечи всички 
делегации да бъдат равномер 
но застъпени в скупщините 
на общностите на интересите.

В. В.

производители

труд

1978 гаДИНАССАИ ПУБЛИНУВАНИ ДВ^СТАТИИ‘пт“ МАРТ 
СНИКА НА „БРАТСТВО" ОТ ДИМИТРОВГРАД йй™ Д,°!™- 
ТРОВ, ОЗАГЛАВЕНИ ИЗПЪЛНяклпд пмД„А!ГЕЛ Дими- 
СИ МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНВЕНЦИЯ"? И 
ШАВА™“ НЕ М°ЖЕ ДА °СТАНЕ ЗД ДИРЕНТОР НА ДНИ

зи организация се касае за 
някакво отделно, 
положение, че

извънредно 
Общинският 

комитет е приел категорични 
решения, дори и за 
к°й да бъде сменен от длъж 
ността директор на ООСТ и 
т.н., което повече 
лява дезинформация, отколко 
то информация и за работата 
на Общинския комитет и за 
положението в ..Сточар”.

Посочените

общности

това ня

В статиите се съобщава за 
разискванията, 
заседанието на Общинския но 
митет в Димитровград на 17. 
03. 1978 година във връзка 
с проектоотчета за дейността 
на Съюза на комунистите и 
работата на Междуобщинска- 
та конференция на СКС и 
нейните органи и тела в пери 
ода юли 1975 — март 1978 го 
дина, както и за някои пробле 
ми в трудовата организация 
„Сточар”.

Тъй като съдържанието на 
посочените статии не отразя 
ва становищата и заключения 
та, които на заседанието бя 
ха приети и понеже изцяло 
смисъла и съдържанието на 
статиите не е в съгласие с 
онова, което е разисквано и 
заключено, Общинският коми 
тет на своето заседание от 
27. 03. 1978 година реши в ин
терес на правилното интерпре 
тиране на неговите становища 
и оценки и за обективно ин 
формиране на обществеността, 
да издаде • следното.

СЪОБЩЕНИЕ
1. Общинският комитет ра 

зисква по първата версия на 
отчета за дейността на Съюза 
на комунистите и за работата 
на Междуобщинската конфе
ренция на СКС и нейните ор 
гани и тела в периода юли 
1975
затуй цялото обсъждане има
ше за цел не да се дават 
оценки за него, но да се из
несат сюгжестии и предло
жения за окончателната му 
изработка. Това е и назна
чено в началото на статията, 
но в нея по-нататък целокуп
ното обсъждане се предста
вя като остра критика на от
чета, от което може да се 
получи впечатление, че се 
касае за вече подготвен от
чет, който съвсем е неприем-

несе да се пеши;.! и подобри 
дейността на общинските

представ-
водени на орга

низации на СК и нейното дей 
ствуване в тази насока тряб 
ва да продължи, за което 
С|атията нищо не е 
както и принципните размишле 
ния, че Междуобщиноките 
ференции не би трябвало да 
имат роля на нови органи на 
СК, които биха имали 
апарати, че това може да води 
към форумна работа и от.рица 
телно би се отразявало 
ху работата на общинските 
комитети и тн., за което в 
статията се говори в съвсем 
друг смисъл.

2. На заседанието на Общин 
ския комитет е изнесена ус 
тна информация за някои 
явления и проблеми в трудо 
вата организация „Сточар”, но 
с цел по тези пробле 
ми да се заемат становища, 
но да се направи размяна на 
мнения, за това каква акция 
дахсе раздвижи, за да може 
напълно да се утвърди поло 
жението в тази организация 
и за да се утвърдят и нонкре 
тни становища и мероприятия. 
В тази насока е и прието за
ключението да продължат ра 
зговорите с отговорните хора- 
в „Сточар” и да се изработи 
една изчерпателна информа
ция с предложение на меропри 
ятия, които да бъдат обсъде 
ни на заседание на Общин
ския комитет, съответния съ
вет на Общинската скупщина 
и в обществено-политическите 
организации и самоуправителни 
те органи на „Сточар”, за да 
може всеки по своя линия 
да заеме съответни становища 
и приеме необходимите реше
ния-

Самата статия. а особено 
заглавието му, сочат че в та-

в ни
материали във 

вестник „Братство”, може би 
за първи път през последни
те няколко години, са в про 
тивовест с начина, стила и съ 
държанието на писане на то
зи вестник. От самите загла
вия, а и от съдържанието на 
материалите яоно 
една

казано,

кон

големи

проличава 
сензационалистическа 

тенденция да се

въР
тенденция, 
постигне някакъв отделен
ефект, да се предизвикат ин 
терес и догадки при читатели 
те и ггод. МИРОВИТЕ СЪВЕТИ И В 

ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Отделно е неприемливо и 

политически твърде вредно, 
че в материала за работата 
на едно заседание на Общин 
ония комитет, не се знае 
или не се желае, на обществе 
ността да се представи онова, 
което е официално заключе
ние и становище, от онова 
което в разискванията и об
съжданията от отделни лица 
се изнася- Така в посочените 
две статии отделни мнения 
се представят като становища 
на Общинския комитет при 
това като „яони”, категории 
ни”, „недвусмислени" и т.н.

За такъв безотговорен начин 
на писане, дописниците и ре 
дакцията носят пълна отговор 
ност, и затуй това съобщение 
има за цел не само да се да
де правилна и ясна информа 
ция. но и за това подобни яв
ления в редакцията и издател 
ския съвет на вестника да се 
обсъдят сериозно и да се 
предприемат съответни мерки.

По предложение на Изпълни 
телния съвет, наскоро Скуп
щината на СР Сърбия ще гла 
сува нов Закон за работата 
на мировите съвети

те организации, а най-много с 
организациите на ССРН и с 
профсъюзните организации. За 
своята дейност и за отрица
телни явления, създаващи 
спорове, ще бъдат длъжни 
редовно да осведомяват съве
тите на местните общности и 
самоуправителните органи в 
основните и трудови организа 
ции. По такъв начин тези ор
гани ще могат да превзимат 
ефикасни мерки за отстраня
ване на причините, създаващи 
споровете и за последиците 
им.

Новият занон конкретно и 
подробно ще определи начи
на на формирането и компе
тенциите на мировите съвети, 
които занапред ще бъдат ва
жен самоуправителен съд в 
нашето общество.

Досега мировите съвети са 
съществували само в местни
те общности. Според Проекто
закона тези самоуправителни 
органи занапред ще бъдат 
оформени и в организациите 
на сдружения труд, в самоу
правителните общности на ин
тересите и в другите органи
зации и общности. Това е ва
жна новина, която ще бъде 
оз а конен а.

Меровите съвети занапоед 
непосредствено ще сътрудни
чат с обществено-политически

март 1978 година и
Новият закон ще уточни кои 

спорове обезателно ще бъдат 
решавани от мировите съвети.

Мировите съвети ще изби
рат по един делегат в Конфе 
ренциите на делегатите на съ
ветите в общините. Тези кон
ференции редовно ще обсъ
ждат работата 
съвети, а делегатите ще вър
шат обмен на опит.

В. В.

на мировите

Общинският комитет на СКС 
Димитровград

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИлив.
опитВ статията се прави 

да се изнесат и какви сюг
жестии и предложения са да 
дени, но това е направено тол 
кова неясно и непрецизно, че 
смисълът и съдържанието на 

предложения и сюгже- 
може да се разбере 

или могат съвсем 
да се протълкуват.

Отделно в статията съвсем 
произволно е предадено оно
ва което е разисквано на засе 
данието за работата на Между 
общинската конференция- 
Всичко изнесено във втория 
абзац на статията, изобщо 
не е оценна на Общинсния нея- 
комитет, а най"малк0 ясна и 
недвусмислена, както е напи- 
сано.

По тази част на проектоот
чета Общинският 
даде сюгжестия да се допъл 
ни оценката на активността на 
Междуобщинската конферен
ция и нейните органи и тела 

с мястото и роля- 
Уставите

ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА — ЗАЕДНО
Костов счита, че трябва мно

го повече членове на СК да 
посещават Регионалната поли
тическа школа.

БОРИС КОСТОВ, тридесети- 
нвалифициран

-пълното единодействие на 
всички обществено-политиче
ски оили за прилагането на За 
нока за сдружения труд в жи

то поведение зависи и поведе 
нието на останалите членове 
на колектива. Не може да се 
допусне например някои чле
нове на СК на събрание на 
партийната организация да 
имат едно становище, да са 
съгласни с решенията на пар
тийната организация, а когато 
се излезне на събрание на 
трудещите се — да имат дру 
го становище, или да си мъл
чат. . .

Освен това 
ролята на информирането. Че
сто пъти недостатъчната ин
формираност по дадени въпро 
си използва бюрокрацията, за 
да натрапи на трудещите се 
„свои” становища. И при та- 

вместо влия-

двегодишният 
крояшки работник от с. Раки
та е един от посещаващите 
политическата регионална шко 
ла в Ниш. Оставил за няколко 
месеца „Текстилколор” в Бабу 
шница, където е на постоянна 
работа и където е председа
тел на синдикалната организа
ция- Костов с охота говори за 
работата 
школа, за голямата полза от

тези 
стии не

другояче
—■ В тази школа трябва да 

се изпращат много повече хо
ра. предимно млади хора. Тя 
'наистина дава богати знания, 
които по-къоно трябва да се 
прилагат на пран ти на във все
кидневната дейност в базата.политическатана

На мене нарочно ми харесва 
това, че свързваме теорията 
с практиката.

огромна е

— Цокам да изтъкна. че съм 
че именно на менедоволен, 

ми се падна да посещавам ре 
гионалната политическа школа 

Ниш. Именно в нея аз нау 
Разширих овоите 

и считам, че ногато

Именно, наученото от книга
та се опитваме да прилагаме 

като посещавамеком-итет в живота, 
редица трудови организации в 
гр. Ниш и в региона.

До края на школуването ои 
Костов ще изработи и още 
една тема, която е част от из 
пита, който ще държа.

в нива случаи 
нието на базата да бъде ре
шаващо

чих доста, 
познания | 
се завърна след един месец 

всред овоите другари 
—'' — .ще имам

излиза нещо дру
го.

— Искам да нажа и това — 
продължи Костов — че ми е 
много приятно, че ще завър
ша Регионалната политическа
та школа в навечерието на па
ртийните конгреси. В момент, 
ногато си даваме отчет за по
стигнатите между двата конгре 
са резултати и набелязваме 
нови задачи занапред — под
черта Костов.

'наново I 
в „Тенстлнолор

да им размажа, защото 
по време на обучението освен, 

знания

в съзвучие 
та й, утвърдени с 
на СК, с оглед на това, че 
нейната роля ‘и задачи са 
специфични, защото тя не 
е отделен орган на 
форум на организациите на 
СК в общините, които я съЧ'и 
няват.

Инак, в поотделни разисква- 
бяха изнесени мнения, 

че Междуобщинската нонфе 
ренция с всеобщото си деи 
ствуване твърде много допри-

нанво Борис Костов— Взех да обработя „Разви 
тието на обществ©но-имоном_и- 
ческите отношения в ООСТ 
ю „Твнстилнолор”, защото про 
блемите на своята трудова ор 

най-добре

че получавахме нови 
— навлизахме 
марксическото тълкуване на 
нещата <и явленията.

вота. Но е 'необходимо посто
янно идейно издигане.

— Трябва много и много да 
се направи в областта на иде
йно-политическото издигане ш 
комунистите.

На първо място на комуни
стите, защото често от тяхно

нови знанияСК, но

позна-ганизация 
вам.

Като р-ьноводител на оинди 
Костов из-

Имах в7>змоЖ'Ноет да се сре 
много другари и дру- 

други градове в ре- 
ноито обменяме опит.

ния щна с 
гарки от 
гиона, с

кална организация
ТЪНМ® ГОЛЯМОТО

М. Андоновзначение от
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РАЗВОЙНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НАСЛЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1977 ГО
ДИНА ДЕФИЦИТНИ РУДИ ЗА 

ЦЯЛАТА СТРАНА
ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА 

ДОМИТР1ВГРАДОН1Т! СТОПАНСТВО
Усилията за стабилизиране 

на димитровградското стопан
ство не бяха безрезултатни. 
Най-доброто потвърждение на 
тази констатация са резултати
те през миналата година, ко
нто натегорично говорят за

на сто, „Братство" за 2,26 
пъти, „Димитровград" за 49 
на сто и „Градня' за повече 
от два пъти, в сравнение с 
осъществения доход в 1976 
година.

Също е увеличен и чистият 
доход, който възлиза на 153 
милиона динара, или за 48 на 
сто повече е сравнение с по
миналата година. Чистият до
ход бележи по-слаб ръст от 
дохода за 4 на сто, а това 
е отражение на увеличеното 
обременяване на дохода с раз 
личнй облагания, данъци и дру 
ги разходи.

Осъществените резултати са 
имали пряно отражение и вър
ху личния и обществен стан
дарт на работниците в стопан
ството. Личните доходи са 
увеличени в сравнение с 1976 
година за 36 на сто, а покаче 
ми са във всички стопански 
организации в общината. Сре
дният личен доход в 1977 го
дина е възлизал на 3 086 ди
нара.

Да нажем, че в 1976 годи
на със загуба са работили три 
организации от областта на 
индустрията, а загубата е въз
лизала на 6 милиона и 352 
хиляди динара. През 1977 го
дина със загуба от 677 хиля
ди динара е работила само 
ООСТ „Нишава". Причини за 
тази загуба са ненаплатена ре 
ализация на стоките, увеличе 
•ните разходи на стопанисване, 
проблемите във връзка с ре
ализацията на млечните изде
лия и т. н.

ресоваии да се ускорят под 
готовните и за 
на олово-цинковите руди в 
Нараманица. Тук са устамове- 

залежи от около 50 милио
на тона с извънредно богато 
съдържание от чист метал. О- 
лово-циниовият номбинат „Треп 
ча” и химическата фабрика 
„Зорка" са подписали самоу 
правителен договор за съвме 
стно инвестиране и открива
не на тази мина — иаза Ми 
цов.

фосфатите се простират на 
много по-голяма площ и могат 
да се очакват нови резерви 
от 100 милиона тона. Това но 
личество би било достатъчно 
а югославските потреби в и- 
дущите 40 години — изтъива 
ииж. ДРАГАН МИЦОВ. предсе 
дател на Общинската снупщи 
на в Босилеград.

Откриването на фосфатова- 
та мина в Лисина е определе 
но в средносрочните развой 

на СФРЮ и СРС,

Само с експлоатация 
на фосфатите Босилеградсна 
община ще превъзмогне ико
номическата си изостаналост, 
а внасянето на тази важна 
суровина ще спре.

експлоатация

ни
успешно стопанисване.

В течение на миналата годи
на съвкупният приход, който 
е осъществило стопанството в 
общината, възлиза над 535 ми 
лиона динара, което в сравне
ние с 1976 година е повече 
40 на сто.

Реалното 
съвкупния приход е обаче по- 
малко, понеже за ООСТ „Еле- 
ктродистрибу ция " 
обработени само за миналата 
година. Освен това съвкупни
ят приход е по-голям за не- 
наплатената реализация от по
миналата година. Но дори и 
това да се вземе

богата, а съ
щевременно твърде изостана 
ла. Това 
теристина на Босилеградсна об 
щина, намираща, се все още 
между икономически най-изо 
станалите общини в 
Сърбия-

Потенциално

е сегашната харан

увеличение на
‘Южна ни програми 

а доминантно място има и в 
средносрочната развойна про
грама на Южиоморавски ре
гион.»

община гоБосилеградсна 
леми
експлоатацията 
дефицитна суровина в елентро 
промишлеността. На повече ме 
ста в общината са намерени 
залежи от 10 милиона

надежди полага и в 
на кварца —

данните са Ако се изхожда от устано- 
квар-веиито оловно-цинкови, 

цитни, графитни, а по-слециал 
но фосфатни залежи, Босия е 
градска община е между най 
перспективните краища в СР 
Сърбия- Именно затова глав 
ните ои развойни насоки тър 
си преди воично в емсплоата 
ция на рудното богатство.

басейнМинно-леарният 
„Бор” е изготвил инвестицио 
нно-твхническа документация, 
с която подробно са разреше 
ни техническо-технологически

тона
със столроцентно съдържание 
на силиций- Засега скромно 
се експлоатира, обаче за пол 
зването на този неметал осо

предвид, 
съвкупният приход е все пак 
по-голям в сравнение с 1976 
година, за 35 на сто.

Отделно, най-добри резулта
ти са осъществени в мебелна
та фабрика „В. И. Циле", нъ- 
дето съвкупния приход в сра
внение с 1976 година е уве
личен за 75 на сто, а след то
ва в „Услуга" за 54 на сто, в 
„Братство" за повече от два 
пъти, в .Димитровград" за 36 
на сто, в „Градня” за 99 на 
сто ит.н .

те и икономическите елементи 
във връзка с експлоатация на 
лисинските фосфати. За откри 
ване на мината 
са 3,5 милиарди динара. Инак, 
това ще бъде най-голяма ми 
на с подземна експлоатация 
в нашата страна. В 
на изграждането й ще бъдат 
ангажирани 1500 работника, а 
когато бъде готова още три 
хиляди специалисти от разли 
чни специалности.

— Също така сме заинте-

бено много са заинтересовани 
„Електробосна" от Яйце и 
„Силене" от Кратово.

Общината е богата и с гра
фит, който в нашата страна 
не се експлоатира. Установе
ните залежени възлизат на 
250 хиляди тона. Засега оба 
че нито една минна организа 
ция не проявява интерес за 
този неметал.

необходими— След двадесетгодишни 
геоложки изследвания в Лиси 
на са установени залежи от 
100 милиона тона фосфати.

Касае се за световно дефи
цитен неметал в производ
ството на изнуствени торове 
и фосфорна киселина. Находи 
щето в Лисина засега е един 
ствено в Южна Европа. Но
вите изследвания сочат, че

началото

Осъщественият доход на 
износ от над 192 милиона ди
нара е по-добър в сравнение 
с по-миналата година за 52 
на сто. Най-гол ям ръст на до
хода са осъществили „Циле" 
за 90 на сто, „Услуга" за 75

В. В.

САМО „ЛУЖНИЦА” И „КОМУНАААЦ” СА РАБОТИЛИ СЪС ЗАГУБА

РЕЗУЛТАТИТЕ ПО-ДОБРИ ОТ ЛАНИА. Д-

НАСОКИ НА СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ В СУР 
ДУАИШКА ОБЩИНА

УВРЕПВАНЕ НА ЛРВМИШЛЕВОСТТА 

I РАЗВИТИЕ НА МИННОТО ДЕЛО
— изтъкна Джокич. Същите 
сигурно наскоро ще бъдат от 
странени, защото 
вителните

Макар че още не са известни пълните данни за ра
ботата на стопансните организации през изтенлата година, 
защото заключителните баланси още се обсъждат в Слу
жбата по обществено книговодство, все пан е известно, 
че в Бабушнишна община само две организации са завър
шили 1977 година със загуба. Това са химическата проми
шленост „Лужница” и комунално-строителното предприятие 
„Номуналац".

самоупра- 
органи в тази ор 

ганизация на сдружения труд 
най-сериозно обсъждат въпро 
са и решение ще бъде наме
рено.

Последните две години в 
Сурдупишна община по отно
шение на стопанското разви
тие представляват един вид 
преломен момент. Направени 
са огромни усилия за разви
тие и антивиране на производ
ствени мощности в областта 
на промишлеността. Счита се, 
че това е съществено преду- 
словие за целокупното оазви- 
/ие на стопанството.

Настоящата година (поне за 
първите три месеца) и е отстъ 
пва от тази основна насока. 
Интензивира се производство
то, особено е промишлените 
мощности „Пети септември”, 
Влаоинсните водоцентрали, 
„Народна радиност", „Кощана” 
и пр. Очаква се динамичен 
Ръст на промишленото произ
водство в размер от 24,5 на 
сто.

развитие. Планира се изслед
ване на залежите на кварц, 
върху чието стопанисване пла
нира развитието ои каменоло- 
ма „Варденин". За реализация
та на тази програма ще бъдат 
необходими капиталовложения 
от оноло 80 милиона динара.

Активирането 
чни обекти
също трябва да допринесе 
за стабилизирането на целокуп 
ното стопансто в общината.

Че в Сурдулишка община 
разчитат на собствени сурови 
ни и използването на разпола 
гаемите природни богатства 
потвърждава насоката нъм ре 
ализация на програмата за по- 
лзуване на промишлена прера 
ботна на торф край Влаоина.

В обобщение бихме изтъкна 
ли, че досегашното оравнител- 
но високо промишлено разви
тие гарантира освен успешно 
стопанисване на сегашните мо 
щности, едновременно и усвоя 
ването на ново производство. 
Това ще създаде благоприятни 
възможности за

Що се касае до „Комуна- 
ла4 — загубата при него пре 
ди всичко е в резултат 
обективни . обстоятелства. 
„Номуналац” в повечето слу
чаи
донасят финансови ефекти. 

Инак, тези дни и Общинска

Както ни уведоми завежда
щият отдел стопанство и фи
нанси при Общинската скуп 
щина в Бабушница Йован Джо 
нич, с изключение на посоче 
ните две организации на сдру 
жения 
работили с успех.
★ През изтеклата година е 

осъществен

и 564 хиляди динара, 
ги законни задължения 
отделни 258 хлияди динара,

фонд са внесени 
динара и така на-

за дру на
са

врезервния 
986 хиляди 
татък.

строи обекти, които нена енергети- 
до 1980 година

труд, останалите са

общ доход от 
311 милиона и 367 хиляди 
мара, което в

ди
сравнение

1976 година е с 31,26 
та повече, 
стта на изразходваните сред 
ства е 240 милиона и 920 хил 
яди динара или с 29,20 про
цента повече.

с
процен 

При това стойно-

★ Осъществен е доход от 
70 милиона и 400 хиляди ди
нара, или с 36,8 процента 
повече от 1976 
изтеклата 1977 
ството

Въпреки това през настоя
щата година трябва да се ре 
шават редица проблеми, съпът 
ствуващи промишленото произ 
водство и развитието на тоя 
стопански отрасъл. Една част 
от стопанските

в
година. През 

година стопан 
в Бабушнишна община 

е осъществило чист доход от 
56 милиона и 260 хиляди ди
нара, или с 33,9 процента 
повече в сравнение с 1976 го 
дина.

•намаляване 
назаетостта на населението.

Днес в промишлеността рабо 
тят около 1 100 работници от 
общия брой на заетите лица. 
Предвижда се до 1980 година 
Тоя брой да нарасне 
ло 1 900 души.

С предвидените 
жен ия, модерниз а ция, 
струкция 'и пр. в промишлено 
стта се създават стабилни и 
устойчиви темпове 
око развитие в общината. А 
това е гаранция, че ще нара
ства и жизненото равнище ,На 
трудещите се. Ст Н.

организации 
все още имат застарели мощ
ности. Ето защо 
струкция, модернизация и сра 
•внително обемни капиталовло
жения условията на стопани
сване в тях трябва да се по
добрят. Става дума за фабри 

на^машини ,и леярна „Ма- 
чнатица". коменолома „Варде- 
ник" и химическата промишле
ност „Галеника”.

От друга страна геологиче
ските изследвания на немета- 
лите трябва да допринесе за 
ускоряване

в
чрез рекон-

Кан е 
доход?

За лични

разпределен чистият
на око- ..Тигър"цех вдоходи са израз

ходвани 43 милиона и 90 хиля 
ди динара, за жилищно 
телство

напиталовло През изтеклатаната РГП . строи 
— 558 Хиляди; за об чесната

що потребление — 1 ...... ..
и 963

година химн 
промишленост ,Луж 

«ица е имала от 264.000 ди 
нара а „Комуналац” 242 
ди динара загуба.

тарекон- енупщина ще внесе 
, си РОД на обсъжда 

информация за работата 
на стопанските 
през
направят и - 
зз още по-успешно

в
дневниямилион

хиляди динара, до като 
? деловия фонд са внесени 
5 милиона и 920 хиляди дина- 
Л®' п0Д°брение на мате 
риалната основа на труда са 
били изразходвани 2 милиона

не
хиля-на стопан- организации 

изтеклата година, като— „Лужница” г 
тази загуба преди 
ради някои 
низанията на

е направила 
воично по 

орга- 
лроизводството

съответни изводи 
-1 стопанисвана стопанското

слабости в не.
М. А.СТРАНИЦА ДО

БРАТСТВО 31 МАРТ 1978
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КОМЕНТАР

НЛЛНД^тнпгт СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИО
НАЛНА ОБЩНОСТ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В НИШИЗКУПУВАНЕ НА МЛЯКОТО 

НЕ СПИРА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОЛИ 

ТЕЛИ—ПЪЛНА ЗДРАВНА ЗАЩИТА
Развитието на ЖИВОТНОВЪД

СТВОТО в Димитровградска об 
шина забележи през последни 
те години значителен 
дък. Само в течение 
лата година от частните 
снестопански производители в 
общината бяха изкупени 2 ми 
лисна и 230 хиляди килограма 
мляко, което е за 230 хиляди 
килограма повече в сравниние 
с 1976 година.

Този напредък в развитието 
на животновъдството е пряко 
последствие на усилията поло
жени в тази област. Заслуга 
в това отношение безспорно 
има и земеделската коопера
ция ..Сточар’ в Димитровград. 
И покрай бройното намалява
не на овцете и кравите в об
щината, преди две десетиле
тия. през последните години 
добитъкът в общината се уве
личава и животновъдството е 
отново основен фактор на по- 
бързото обществено и ико
номическо развитие на село-

може би ще спре изкупуване
то на млякото, бяха без основа.

напре- 
на мина 

сел-
Воичко това предизвикаха 

проблемите във връзка 
дажбата на

с про- 
изделия, 

пред които се .намери земедел 
ската кооперация „Сточар". 
Тези проблеми 
присъствуващи. „^.ючар” има 
ма лагера 76 хиляди килогра
ма краве оирене, 
килограма крави кашкавал, над 
42 хилдяи килограма извара и 
над 4 хиляди .килограма масло, 
чиято парична стойност възли
за на 4 милиона и 991 хиляди 
динара. Тези проблеми са все 
още присъствуващи, но изку
пуването на млякото продъл
жава. Това становище на зе
меделската кооперация „Сто
чар”

млечни
но осигуряване е в сила от 
1 април т. |Г. Облаганията с 
35 на сто срещу кадастралния 
доход и 350 динара по член 
на домакинство важат обаче 
от 1 януари т. г. По този на
чин ще се съберат средства 
на износ от 20 милиона дина
ра, които ще се използват за 
покритие на миналогодишната 
загуба на Фонда за селскосто
панските производители, 
случай обаче някое лице да 
е имало големи разходи през 
първите три месеца на година
та, по време на лекуването 
си, Скупщината на общността 
самоуправително ще решава 
разходите да му се признаят.

Необходимо е да кажем, че 
на събранията на селскосто
панските производители са из
тъкнати и редица проблеми, 
които възникват с въвеждане 
то на пълно ооигуряване и 
които не могат да се прене
брегнат. Отдалечеността на 
осигурените
производители от здравните 
организации в голяма степен 
затруднява ползването на здра 
вна защита.

Най-сетне един важен социален и полити
чески въпрос е решеи — селскостопанските про
изводители в Нишки регион получиха пълна здра 
вна защита. Това решение прие Скупщината на 
регионалната самоуправителна общност по здра
вно осигуряване в Ниш, на неотдавна 
то се

са все още

26 хил яди

състояло- 
про- 

социал-
заседание. С това селскостопанските 

изводители получиха същите права при 
ната защита както и работниците. в

, прието след 
ебание, заслужава

известно
внима-кол

.ние.
Това е труден момент за 

тях. Те са изправени пред 
бройни проблеми, те приеха 
най-доброто и единното въз
можно решение. Продължавай 
ки изкупуването на млякото те 
не разрушават основите *на 
по-нататъшното 
ство и съответно на това за 
сдружаването с частните сел
скостопански производители на 
доходовни начала.

В противен случай вемчко

то.
Това потвърждават и петте 

милиона динара кредити, кои
то за набавка на високодохо
дни крави и овце, за разширя 
ване, адаптиране и изграждане 
на нови обекти 
над 50 селскостопански произ 
водители в общината.

В началото на годината се 
случи обаче нещо, което пре
дизвика тревога между селско 
стопанските 
Тази тревога не беше безпри 
чинна, нито пък слуховете, че

сътрудниче- селскостопански
са получили

Затова в предстоящия пе
риод е необходимо изгражда
не на нови здравни станции 
и амбулатории, в онези места, 
където е това предвидено в 
средносрочната програма до 
1980 година.

Също така и присъствието 
на здравни работници в амбу
латориите по селата е нужно 
и трябва да се реши на най- 
подходящ начин. Въвеждането 
на две смени, е изтъкнато на 
събранията, в амбулаториите 
по селата е единствения на
чин да се осъществява здозв- 
на защита.

Необходимо е и по-коректно 
отношение на лекарите към 
осигурените 
производители, което досега, 
както е изтъкнато, не е било 
на желаното равнище.

А само с разрешаване на 
тези и подобни проблеми, из
тъкнато е на събранията, здра 
вната защита ще бъде по-бли 
зо до селскостопанския произ
водител и пълното осигурява
не ще има цялостно оправда
ние.

досега направено щеше да се 
разруши, с тежки последици 
и върху по-нататъшното сътру 
дничество.

производители.

А. Д.
Здравна защита накто при работниците

В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА:

Щети от снега
В Димитровградска община 
събрания се проведоха в 27 
местни общности по селата, 
а за пълна здравна защита се 
изказаха 
производители в 25 местни об 
щности. Безспорно, .резултати
те щяха да бъдат и по-добри, 
'но ако се има предвид, че на 
събранията са участвузали го
лям брой производители с 
над 65-годишна възраст и уча
стници в Народоосвободител- 
ната борба, които и досега са 
имали пълна здравна защита, 
можем цялостно да бъдем до
волни с резултатите, изтъкна 
Димитър Славов, председател 
на Скупщината на основната 
общност по здравно осигуря
ване в Димитровград и член 
на Скупщината на регионална
та общност в Ниш.

Да добавим, че решението 
за въвеждане на пълно здрав

За пълно здравно осигурява 
1не селскостопанските произво 
дители ще заплащат 35 на сто 
от кадастралния си доход и 
350 динара по член на дома
кинство. Досега за частична 
здравна защита те са плаща
ли 20 на сто от кадастралния 
ои доход и 120 динара срещу 
член на домакинство.

— За провеждане на това 
решение беше необходимо из- 
яоняването 
ските производители. Те пока
заха пълна зрялост и безрезе 
рв-но подкрепяха усилията на 
Републиката и Междуобщин- 
ската регионална общност за 
.въвеждане на пълно здравно 
ооигуряване. А за това гово- 

сведанията. От общо

селскостопанскитеПрез изтеклата седмица 
Босилеградска община падна 
ха изобилни снеговалежи, при 

дъжд и силен 
Снежната покривка в

го села са унищожени овощни 
дървчета. По дължината 
-всички пътища в общината е 
дошло до свличане на земя 
и скали, поради което бяха 
загрозени пътно- транспортни

в
на

дружен и от
вятър.
планинските села възлиза на 
половин метар и трудно ще 
може да се скопнее по-скоро. 
Това тревожи мнозина живот- 

които са останали

те връзки.
Съществува 

снегът започне бързо 
топи, да се стигне до навод 
нения и до свличане на зем 
лиша в стръмните планински 
краища.

опасност, ако 
да се

селскостопанскина селскостопан-

новъди,
без достатъчно храна за до 
битъка.

Големите снеговалежи преди 
звикаха редица щети. В мно В. В.

Рят и
557 проведени събрания в Ре
гиона за пълна здравна защи- 

изказаха 426 събрания, 
или 76 ,на сто от общия брой-

Охлюв та се А. Д.

Всеки познава охлюва През 
той се крие. за да не 

Излиза
носметка за постигнатото 
тази област в общината.

Досегашният опит в осъще 
ствяването на процеса на сдру 
жването е твърде 
Освен коопериране и договор 

други
форми на сдружаване със зе-

вденя 
го изсушиI слънцето, 

привечер, прибира се В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНАда пасе 

сутрината. Скрива се във варо 
витата си къщичка и там по- 

зарит в шумата или ста 
трева. Градинският охлюв 

се среща по старите гори, 
паркове, градини, но повече 
обича трънливите места със 
стари листа .и креха трева. Ако 

продължителна суша за- 
хубав дъжд. изгладнелите 

излизат и през деня-

скромен.
чива,
рата но сътрудничество,Разговори зо сдружвонето 

но земеделците
меделските производители не 
са прилагани. Причините 
това нещо са различни, оба 
че основната е, че все още 
не са дефинирани обективните 
възможности на ООСТ „Напре- 
' " единствената селско-

организация в об 
— да бъде

за

след 
вали 
охлюви Дък — 

стопансна 
щината - 
организатор и носител на сдру 
жването.

Изхождайки от значението 
на този законен документ, кой 
то твърде подробно ще регу 
лира всички въпроси в проце 

на сдружаването на зе
меделските производители, в 
организирането на публичното 

обсъждане ще участву- 
апрономите от Основна 

организация „Напредък” 
в Босилеград.

При обсъждането на Проек 
тозакона 
ни и предлагани конкретни въз 
можности за одружване 
земеделските производители в 
Босилеградска община. Също 
така ще бъде направена рав

Охлюват се движи,^ "а™с™‘ ДНИ ВЪВ всички ме- 
общиости в Босилеград 

община ще бъдат орга- 
във

Тези
лзи с единствения

След себе си оставя 
диря от лигава слуз, която 
той отделя, за да намали три 
енето и да ое движи по-лесно. 
Отпред на главата си охлюват 

4 подвижни гтилалца, от
са по-дълги

главенстни 
ска
.визирани 
.връзка 
Скупщината 
одружване 
производители.

кран. I разискванияс Проектозакона на
на СР Сърбия за 

земеделските

са
Предстоящите разисквания 

-в местните общности тряб
ва да посочат съществуват 
ли нужди за формиране на 
нови земеделски кооперации, 
които да бъдат главни реали 
затори на сдружването. Съше 
временно трябва да се даде 
отговор при какви условия и 
в кои производствени области 
да се сдружват земеделските 
производители.

на му
има
които по-горните

През месГе полево и внуоно.

смалии черни очични.
за износ и

ват
таЗа начина, на нойто ще сетази

по обществе но-мк он о ми ч е ок и
и самоуправителми отношения
па село при Общинската кои, 
ференчия на СНС в Босиле
град-

ще бъдат изучаваизкупуването 
и завършват 
Предимно се изкупва

воеко домакинство да 
Давайки някои данни за 

през пролетните дни, ако съш 
ангажират в тази акция-

се добере8 до добрГп%ходи* 
Дохлюва ние препорънваме

на
може

изкупване
В. В.

да ое
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АУП
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КУЛ
ТУРНА ОБЩНОСТ

Повече средства 

за културата
Ъ.-Л-

В Прешево и Босилеград ще бъдат до
вършени културните домове, а в Звоици ще 
отпочне изграждането на един културен 
обект

ност ще бъдат 
за финансиране на^ кинопред 
ставления и в най-отдал вме
ните селища в тези общини. 
Също та на ще бъдат финан 
опрани и гостувания на най- 
качествени 
кални
Ниш и друпи културни цантро 
ве в републиката.

насочениТАЗИ ГОДИНА Републикан
ската културна общност ще 
.разполага с 465 милиона дина 
ра, което е с 17 на сто пове
че от миналата година. Оба
че, от тези средства 115 мили 
она динара ще бъдат изра
зходвани за финансиране на 
културните дейности, а пред
ставляват интерес за цялата 
Републина.

От планираните средства 
повече от 108 милиона динара 
ще се използват за финанои 
ране на тазгодишните програ
ми на 11 организации, е- чия 
то дейност се задоволяват 
общите културни потреби в 
СР Сърбия.

С помощта на 
«а Републиканската 
общност, през 
българската и албанска наро
дност в общините: Бабушни- 
ца, Босилеград, Буяновац, Ди 
митровград, Медведжа. Преше 
во и Сурдулица ще направят 
крачка напред в по-нататъшно- 
то си културно творчество и 
потвърждаване в нашето об
щество.

Според проектоплана, за 
осъществяване на нултурни 
те програми в тези общини, 
Републиканската културна об 
щност ще обезпечи 8,3 мили 
она динара. С тези средства 
ще се подобри преди всичко 
развитието на материалната ос 
нова на културата в тези об 
щини, която е все още неза 
доволяваща. В Прешево и Бо 
силеград ще бъде оборуден 
и предаден на употреба кул 
турния дом. Трябва да се из
тъкне, че през изтеклите го
дини за изграждането на тези 
два културни дома, Републикан 
сната културна общност е 
обезпечила повече от 20 мили 
она динара. През тази годи
на, с помощта на република
нските общности по основно 
образование и детсна защита 
тя ще финансира изгражда
нето на един културен обект 
в с. Звонци в Бабушнишна об 
щина.

театрални и музи 
програми от Белград

Б. Николов: Оиолноста на Клисура
В. В.

сравнително високи резултати. 
Натрупан е ценен опит, който 
е добра основа за по-нататъ
шното културно развитие.

Досегашната практика е пока 
някои постоянни фо- 
кул турна изява: би-

РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА В СУРДУЛИШКЛ 
ОБЩИНА

зала, че 
рми на
блиотечно дело и ннигоразда- 
.ването в него, кинофикацията.Създаване на матерна 

лнн предпоставки
Ст. Н.самодейността, са постигнати

средствата 
културна 

тази година
БАБУШНИЦА

★ До 1980 година се предвижда завър
шване на обектите за културни цели в Сур
дулица, Божица, Клисура! и Топли дол.

В средносрочн1Ия обществен 
план за развитие на Сурдули- 
шка община от 1976 до 1980 
година се предвижда планово 
провеждане на нултурните ак
ции и доизграждането на обе
кти за културни цели в Сур
дулица, Божица, Клисура и То 
лли дол. Капиталовложенията 
за тези цели ще възлезат на 
6 660 динара. Счита се, че по 
тоя начин ще бъдат създаде
ни условия за развитие на 
културния живот на трудещи
те се, а културата ще се до
ближи до непосредствените 
производители.

Досегашните резултати (по
строяването на съвременен 
културен дом в Сурдулица и 
обект за културни цели в Бо
жица) потвърждават правилна
та насока в тази област. Изве
стно е, че без материални 
предпоставки трудно могат да

На всеки жител 

по една книга
се внедряват различни обли
ци културна активност.

В плана за тазгодишната 
дейност задачите на културата 
са в равномерното й развитие 
във всички среди. Също та- 
на се изтъква необходимостта 
за най-широка достъпност на 
културните стойности от стра 
на на трудещите се и гражда 
ните от село и града. Особено 
място в тази насока се отделя 
за всестранното развитие на 
културата на народа, народно
стта и етническите групи.

Самоуправителната общност 
на интересите за култура и 
обществено-политическата об 
щност отделно внимание ще 
посветят на развитието и сти
мулирането на творчеството, 
организационното и материал
но укрепване на организации
те на сдружения труд, осъще 
ствяващи функцията по култу
рното развитие.

дост”, което се засили осо
бено след участието на Бабу 
шница в телевизионното пре 
даване „Знание-имане”.

От половин книга, колкото 
се пада сега, ще се обезле- 

средства за попълване 
на библиотеките в Бабушница 
и районните центрозе, така че 
до края на годината на все 
ни жител ще се пада 
по една книга.

В настоящата година в Ба
бушнишна община ще се обър 
не по-голямо внимание на раз 
витието на учебното дело и 
изобщо на нултурната дей
ност, като за целта ще бъдат 
изразходвани около 20 на сто 
в повече средства от миналата 
година.

Освен за строеж на нови 
училищни сгради в Звонци, 
Любераджа и СтрелъЦ — ще 
се създадат условия и обез 
печат средства за разгръща
не на богата изява на само
дейното дружество „Мла-

чат

поне

КУЛТУРНИ ПОЧИН! 
В Б0С1ЛЕГРА1Още една изява на димитров

градските самодейциСъс средствата на Републи 
културна общност По инициатива на учител- 

нолентив в средношнол 
център

в Босиле

канената 
е посочените общини ще бъ 
де стимулирано и развитието 
на самодейността, музикална
та, драматична и други само
дейност Това ще представ
лява автентичен израз на кул 
турното развитие на българска 
та и албансна народност.

Известни 
публинансната културна общ

ения
ския образователен 
„Иван Караиванов” 
град в рамките на извънкла 
совата училищна дейност ус
пешно се развива самодейно 
стта. Членовете на драматич 
ната училищна сцена от чет 
върти клас са подготвили дра 
мата „Татул”

След няколкомесечни подгото
вки днес, на 31 март, в Димитров
град се изпълнява премиерата на 
„Ивкова слава" от Стеван Сремац.

С тази пиеса самодейният те
атър „Христо Ботев" ще се пред
стави на прегледа на самодейните 
театри в Алексинац, който ще се 
състои от 3 до 20 април. Освен 
ва, димитровградските самодейци 
ще гостуват и в градовете Годеч и 
Драгоман — НР България (в рам
ките на крайграничното сътрудни- 

между Димитровград и 
крайграничните общини от НРБ).

— Тази пиеса „рисуваща" жи
вота в Ниш в началото на този 
е трудна за подготвяне дори и за 
професионални актьори. Ансамб
ълът, участвуващ в пиесата, набро 
ява повече от 40 души — актьори, 
танцьори, музиканти, което изис
ква професионален екипаж 
ношение. Точно затуй е голямо

търпение и очакваме премиерата 
на тази пиеса, която трябва да по
твърди досегашните успехи и по
стижения на самодейния театър в 
Димитровград.

Тези думи на Слободан Алек- 
сич, постановчик 
най-подходящ начин потвърждават 
усилията на членовете на само
дейния театър. А тези усилия 
ма да останат без награда. Преми
ерата на тази пиеса още веднаж 
трябва да потвърди 
мето на театъра, но и постижени- 

на българската народност ~ 
Димитровградска община, в обла
стта на културата и самодейните 
изяви.

средства от Ре- на пиесата на и две едноактов- 
тази програма те с ус

пех се представиха пред зри 
телите в Бистър, а тези дни 
гостуваха в Горна и Долна 
Любата и в Горна Лисина.

На самодейците — 
ни изпълнители се придружа
ват и младите фолклористи от 
основното^ училище „Георги 
Димитров ' в Босилеград, които 
се представят с богати и раз 
'нообразни танци от 
градска община.

Н епоср едств ен и

с’ки.
то-

ня-

театралне само рено-чество
ята в

век
Босиле-

Естествено, че премиерата на 
тази пиеса се очаква с нетърпение, 
понеже по колоритността 
битовата

Ръководите- 
ли на драматичните и фолнлор 
ните самодейци са предпода- 
вателите СЛАВЧО АНАСТАСОВ 
и Борна Лазарова.

си, и с
тематика е твърде бли

зка на зрителите в Димитровград.и от-
не-

А. Д. в. в.
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7 шпежклт щ\ и
ЗАПОЧНА ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ССМ

ВСЕСТРАННО ОБСЪЖДАНЕ НА 

ДОСЕГАШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
★ Младите в Сурдулишка община по

стигнаха завидни резултати в марксистко- 
възпитание, младежките 

трудови акции и обществено-политическия 
живот на общината

Според приетия календар за 
провеждане на предстоящите 
(избори в Съюза на социалис
тическата младеж от страна 1на 
Председателството на ОК на 
ССМ в Сурдулишка община, 
започнаха предизборните 
брания.

В период от 15 март до 8 
април в първичните организа
ции и конференции на Съюза 
!на социалистическата младеж 
се пренасят отчети за досе
гашната дейност.

Подготовките, които обхва
наха запознаване на членовете 
на Политическия актив при 
ОК на ССМ със задачите в 
предстоящата предизборна и 
изборна дейност, както и за
познаването на досегашните 
председатели на първичните 
организации с непосредствено
то провеждане на изборите, 
приключиха тези дни.

Понастоящем младите в

идеологическото

Сурдулишка община 
нно обсъждат досегашните ре
зултати, като критически се 
спират на направените пропу
ски и несполуките.

Отчитат

свестра-

се ' едновременно 
високите постижения в марк
систко-идеологическото 
тание, в провеждането на ме
стни и съюзни трудови акции, 
във все по-смелото навлизане 

обществено-политическия 
живот на общината.

През отчетния период мла
дите в Сурдулишка община 
си^ завоюваха заслужен пре
стиж и все по-често стават 
действен фактор в разреша
ването на жизненотрептящите 
проблеми в комуната.

Изборните събрания в пър
вичните организации и конфе 
ренции на Съюза на социали
стическата младеж са насро
чени в период от 8 април 
до 1 май т. г. Ст. Н.

Съ-
ВъЗПИ-

’

Младите роми на зелесителна

ИЗ ЖИВОТА НА ЕТНИЧЕСКАТА ГРУПА РОМИ В СУРДУЛИШКА ОБ
ЩИНА

МЛАДИТЕ - НОСИТЕЛИ НА 

ЦЕЛОКУПНАТА ДЕЙНОСТ
логодишната съюзна трудова 
акция „Мариово 77", в състава 
на младежката трудова брига
да „Пера Мачкатовац" петима 
души бяха от редовете на ро 
мите. В края на акцията вси
чките спечелиха ударнически 
звания- От създаването на та
зи постоянна младежка трудо
ва бригада на сурдулишката 
младеж 17 души, числящи се 
към ромите, са били нейни 
членове, четирима са станали 
ударници, а останалите са по
лучили специални признания-

ГОРАНСКАТА БРИГАДА на
броява около 80 младежи и 
девойки. Редовно участвуза в 
залесителните акции. За изклю 
чително добрите постижения 
през изтеклия период Общин
ската организация на гораните 
възнагради горанската бригада 
на ромиУе с комплект гарниту 
ра тенис на маса. 
първата тазгодишна акция по 
залесяване, проведена в чест 
на изборите, отзивът бе срав
нително добър.

МЛАДИТЕ РОМИ в Сурдули 
шка община почти изцяло са 
носители на целокупната тру 
дова и обществена дейност 
чиято дейност се изявява 
чрез дружеството за наука 
култура, просвета и социални 
въпроси „РОМ”. Не само в ра 
ботата на фолклорната, музи 
кална, литературна, драмати 
чна, изобразителна и техниче 
ска секция, във фериалната 
дружина, се изявяват те. Мла 
дите роми са твърде дейни 

младежките трудови ак 
които се провеждат на

'- :
Вече на

и в 
ции.
територията на общината, ре
публика Сърбия и страната.

ДВИЖЕ
НИЕ в Сурдулишка община и 
участието на ромите в 
има богата традиция- На мина-

БРИГАДИРСКОТО ДРУЖИНА
година

разви особено богата дейност. 
Тя е една от най-дейните в 
общината и като такава от 
страната на Общинския фе- 
риален съюз е предложена за 
републиканско признание.

ФЕРИАЛНАТА
1977през изтеклатанего

БОСИЛЕГРАД

150 младежи на залесяване В ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА
„Душан Петрович — Шане" е 
създадено отделение и за мла 
дите роми. Интересът постоя
нно расте. Така например за 
III цикъл е имало 10 курсан
ти, за IV — 15, а в V цикъл, 
който се провежда сега, има 
20 курсанти. На тестиранията 
след всеки цикъл — курсанти
те — роми показват завидни 
успехи.

Разбира се, това са само 
част от изявите на младите 
роми: особени успехи постига 
музикално-фолклорната секция 
при дружеството „РОМ", кое
то ще бъде обект на отделно 
внимание.

— Организираната дейност 
ни дава възможност всестра
нно да се изявим 
ми ни председателят на дру- 

„РОМ" Мена Редже- 
— Нашата дейност се

тези дни в цялата община ще 
бъдат проведени повече зале
сителни акции. В тях ще взе 
мат участие младежта от Обра 
зователния център „Иван Ка
раиванов”, от ЮНА, пионери
те и младежта от основните 
училища, 
те ооновни организации в ме
стните общности.

Преди една седмица боои- 
леградските младежи започна- 

реализират тазгодишна
та програма по трудови акции. 
На 18 март около 150 младе
ли — средношколци и воини- 

ЮНА проведоха първа- 
нопаене 

на во-

ха да

ци на
та трудова акция

канал за довеждане 
да в спортния центъР- 

По повод 1 април — Дв"я 
младежките трудови акции,

както и младежки-

Ш: ‘ V ■ Ст. Ст.
наЧналяС. Сотиров: Миодраг Петрович

ДИМИТРОВГРАДобщина НД ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА В. „БОРБА“В Димитровградска
V цикъл на младежка 

та политическа школа на ве 
стник „борба”, която от не 

името на вели 
1 революцио 

борец за развитие на 
самоупра- 

страна Ду* 
—■ Шане. Тема-

ЗАПОЧНА V ЦИКЪЛзапочна
осведо-

на Общинската.мунисти и 
конференция на Съюза на со 
циалистичесната младеж в сво 
ите първични организации.

Организатор на тази младе
жка политическа 
общината е Общинската кон 
ференция на ССМ, а всестра 

помощ в тази насока и 
оотаналите обществе

76 девойкицикъл завършиха 
и младежи.^теМеаес4вгнееГ “т- 

пит.

отдавна носи 
иия югославски

жеството
пович.
обогатява редом с нараства
нето на материалните възмо
жности, оонова за всяка до
бра дейност. Засега може да 
нажем, че са създадени ма
териални и кадрови предпо
ставки и че занапред може да 
очакваме още по-високи ре- 

воични области.

нер и
социалистическото 
вление в нашата 
шаи Петрович 
та на V цекъл е „Насоките в

изграждане на 
оистема на со*

Общо в петте цикъла на мла 
шнолаче младежиа-

шнола на вее 
от най"

Да напомним
та политическа 
тник „Борба е един 
популярните и най-подходяш|И
Падове на идейно-полшине
гкото образование и възпита 
“йе на младежа в общината. 

^Неотдавна Успешно^приллю-

„Тито —

Г^иГ.б“иоято се 
континуирано, са 

над 350 де- 
от община

шнола в

провежда 
били включени 
войки И младежи 
та. С обогатени знания те 
на най-подходящ и най-успа 

начин провеждат в Де 
становищата на Съю-

ннало-нататъшното 
политическата 
циалйстичеоката демокрация • 
В школата са записани 70 де
войки и младежи от първични 
те организации на Съюз® Нс1 
социалистическата младеж 
общината. В продължение на

оказват 
но-политичесни организации 11

зултати въвобщината.шен
Ст. Н.чи IV цикъл, 

обработена темата
— революция •

в
Христина Панайотовало

коза на югославскитев Този
партия
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ПОЛОЖИТЕЛНА РАВНОСМЕТКА В „АВТОТРА НСПОРТ" — БОСИЛЕГРАД

Без застой в платежоспособността
Въпреки все по-голямата конкуренция, най-добри резулта

ти отчита пътническият транспорт
Съшо тапа различните ви- 

конкуренция от другитерезултати. Н ©задоволяващи се 
преди воично деловите резул
тати на товарния транопорг, а 
доста слабости е отчела и ре 
монтната работилница. Най- 
висока рентабилност и ползва 
не на съществуващите услуж- 
ни мощности е проявил пътни 
чесния транспорт, въпреки че 
ежедневно се ореща с все 
по-силна Конкуренция на оста
налите транспортни предприя-

По отношение на финансо 
Авто дове

транспортни предприятия 
маляват дохода на предприя
тието в Босилеград-

— През последните няколко 
години по-големите автотран
спортни предприятия в Сърбия 
са успели да построят голям 
брой автогари, с ноито са по
добрени услугите на пътници
те. Обаче, малните предприя
тия, нанвото е и нашето, ноито 
нямат възможност сами да 
строят танива обенти, прину
дени са да заплащат услуги- 

високи цени. Само през 
за спиране

во-деловите резултати, 
транспортното предприятие 
Босилеград най-сетне е стъ
пило на здравни крана. Ми
налата година е завършило с 
положителен баланс и са пне- 
сени във фондовете 1,5 ми-

на-
в

лиона динара.
Тази втора по големина сто 

ланска организация в общи
ната през миналата година е 
осъществила общ доход от 
40 милиона динара, което е с 
5 милиона динара повече в 
сравнение с 1976 година. До
ходът възлиза на 12,3, а чи
стия доход на 9,3 милиона ди
нара. Средно заплатения ли
чен доход на 180 работника е 
бил 3 032 динара.

От значение е да се отбе
лежи, че в тази стопанска ор-

От миналогодишната акция по кръводаряване 
ДИМИТРОВГРАД

тия.
В течение на миналата го

дина тази стопанска организа
ция е била платежоспособна, 
което е положително действу 
вало върху общите й финан
сово-делови резултати.

Според Будимир Димитров, 
завеждаш на счетоводствената 
служба, личните доходи на ра 
ботниците редовно са запла-

На 4 и 5 април акция по иръводряванете по
миналата година 
на нашию автобуси в тези ав- 

сме заплатили повече 
Гези

тогари
от 1.2 милиона динара, 
средства стигат за един и по
ловина месечен 
на псични работници в нашето 

казна Любен

общината.
Миналата година кръв дадо

ха 275 души от Димитровград 
община, с което зна_чи 

телно беше надхвърлен 
публиканския план. Тази брой 
на в тазгодишната акция

най-вероятно, 
че ще бъде още по-голяма.

На 4 и 5 април в Димитров 
град ще. се проведе акция по 
кръводаряване.
Очакванията са, че в акцията 

ще вземат голямо участие гра 
жданите и трудещите се хора, 
с оглед на традицията и голе 
оглед на традицията и голе
мия брой кръводарители

личен доход
ска

Ре-предприятие 
Богословов, директор на Авто
транспортното предприятие в 
Босилеград.

Тук също тома считат, че и 
при ползването на твърде скъ
пите автогарни услуги, всички 
автотранспортни 
не са в равноправно положе
ние според Закона за пътния

по
кръводаряване

в

БЪДЕЩАТА АВТОГАРА - НАЙ-ХУБАВ 

ОБЕКТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
предприятия

транспорт.
— На автогарите най-напред 

дават билети за автобусите на 
своите предприятия, а тъкмо 
на края за нас, въпреки че за 
този вид услуги заплащаме 
на сто от стойността на биле
тите. Най-очебиещ такъв слу
чай е новата и модерна авто
гара в Ниш. Макар, че е има
ло много пътници, тук повече 
пъти не е даден нито здин 
билет за нашите автобуси — 
изтъква Богословов.

Ето защо в босилеградсиото 
автотранспортно предприятие 
с голям интерес следят ини
циативата за обединяване на 
всички предприятия от този 
вид в СР Сърбия без автоно
мните области в една слож-

— Изграждането на автогарата запо
чва в началото на април, а стойността на 
обекта възлиза над 14 милиона динара

8

В продължение на автогара
та са предвидени шест перо
на. покрити с бетонна плоча.

След нянолко дни в Дими
тровград започва изграждане
то на автогарата, понеже вси
чки досегашни проблеми във Броят на пероните се смята 
връзна с локацията, изготвяне 
то на проекта и обезпечава
нето на средства са разреше- 

Автогарата ще се строи 
относно

добри резултати
щани, както и кредитовите 
ануитети, възлизащи на 2,3 ми
лиона динара. През . миналата 
година са набавени 3 нови ав
тобуса.

Когато се говори за обекти 
вните условия, при които ра
боти бооилеградското автотра
нспортно предприятие трябва 
да се имат предвид лошите 
пътища в общината. Тук нито 
един локален път не е асфал
тиран, а предприятието 
повече рейсови линии между 
Босилеград. Любата и Тлъми-

В „автотранспорта”:
ганизация през миналата го
дина деловите разходи са на
малени с 120 хиляди динара 
в сравнение с 1976 година и 
възлизат на 28 милиона ди
нара.

Миналогодишното 
сване на автотранспортното 
предприятие е преценено за 
успешно от самоуправителните 
му органи. При това обаче е 
изтъкнато, че с по-голяма ди
сциплина и с по-добра органи
зация на работата са могли да 

• се постигнат още по-добри

достатъчен да задоволи нуж
дите на населението в общи
ната за по-дълъг период от 
време. След пероните ще се 
намира обектът на автосерви
за. В състава на този обект 

която ще са предвидени три помеще- 
за поправка, преглеж

дане и пране на автобусите, 
както и други необходими по
мещения. На края на автога- 

квадратни рата е паркинг-плац.
На самия вход на автогаоата 

ще се помести фонтана и 
обелиск.

За отбелязване е, че автога 
рата ще се строи със съвре- 
мен материал, предимно с 
метални части, и по този на
чин представлява и съвърше
нство в областта на строител
ството. Стойността на 
обект, според проекта, 
надмине 14 милиона 
Инвеститор е
а автогарата ще строи строи
телното предприятие „Градня”. 
Проектът на обекта 
вили специалисти от Прокупие, 
които са проектирали и авто
гарата в Ниш.

Смята се, че след изгражда
нето автогарата ще бъде най- 
модерния и най-хубавия обект 
в Димитровградска община.

ни.
ж. п. гарасрещу

между ул. ,,М. Тито" и река 
Нишава. Площта, 
заема бъдещата автобусна га- • ния 
ра е над 2 хиляди нвадратни 
метра, а обектите, които ще 
се изграждат, ще заемат по- 
връхност от 1425

стопани
на организация, в която ще 
работят повече от 40 хиляди 
души. Реализирането на тази 
инициатива 
Сдружението на автотранспо
ртните предприятия на Сърбия 
и на регионалните 
камари.

доверена нае
има метра.

По своята функционалност 
и техническите решения авто
гарата в Димитровград ще бъ
де една от най-хубавите в Ре
публиката. В проекта е водена 
грижа съвместно с автогарата 
да се изградят и всички оста 
нали необходими 
дължина от 110 метра и широ
чина от 28 м. ще се поме
сти автогарата, която ще има 
вид на купа с широчина от 
20 и височина от 10,5 метра. 
В сутерена на автогарата ще 
бъдат чакалня 
малък
възел, снлад и гардероб, кан
целария, а в средата е пред
видено да се изгради фонтан- 
ка. На спрата ще се поместят 
канцеларии и ресторант за об 
тцествено хранене. Ползваема- 
та площ на всички помещения 
ще възлиза 475 нв. метра.

стопански

В. В.но.

Г
БЕЛЕЖКА

Вобекти.

СТИХИЙНОСТ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ този
ще

динара. 
,,Ниш-експрес",Първата среща в Ни

шки регион, в рамките 
на работническо-спортни 
те игри, е насрочена за 
8 април. И докато на ра 
внището на Региона са 
определени датите за 
всички дисциплини в 
Димитровградска общи
на във връзка с орга
низирането на работни 
чесно-спортните игри зее 
още нищо не е предпри 
ето.

Най-успешните отбо
ри в общинските игри 
ще участвуват на реги
онални състезания и то: 
на 8 април ще се състе 
зават по шахмат в Б. Па 
ланка, на 15 април по 
тенис на маса в Куршум 
лия, на 13 май по спор- 

стрелба в Ниш, ка 
13 май по спортен рибо 
лов също в Ниш. на 27 
май по волейбол в Ди
митровград, на 9 сеп
тември по хандбал в 
Свърлиг и на 10 ноем
ври в Прокупйе по ма
лък футбол.

Но да се състезават на 
равнището на 
значи, че трябва да бъ
дат подготвени. А в та
зи насока не се предпри 
ема нищо. Работниците 
спортуват почти само по 
време на работническо- 
спортните игри. Непод
готвени те са изложени 
на бройни физически

обременявания, а съот
ветно на това и на въз
можни контузии.

В случая резултатите, 
които ще постигнат на 
регионалните 
ния за нас са от второ
степенно значение. Осно 
вното е да се запази 
здравето на хората. А 
първенствената цел на 
работническо-спортните 
игри е възобновяване 
здравето на работника. 
С така организирани иг
ри обаче ефектът е про 
тивположен.

Затова е, струва ни се 
краен момент да се 
обърне внимание и ра
ботническите игри да 
се организират без сти- 
хийност и континуирано. 
А само

за пътниците, 
ресторант, санитарен са изгот-

състеза-

тна

Станул Нацнов
Това .яоно говори за 

стихийност 
зираност, когато 
дума за спорта в общи
ната. Не се касае само 
за работническо-спортни 
те игри. Подобно е по
ложението и с футбол
ния, а в последно вре 
ме и с баскетболния от 
бор.

и неоргани- 
става

региона

по този начин 
ще се изпълни целта и 
те ще имат пълно оправ 
дание.

В момента обаче ;ие- 
лаем да спрем внимани
ето си на работническо-
опортните игри.

А. Д.

V,
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ГОЛЕМИ НАВОДНЕНИЯ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Река „Лужница“ бушува
лелГБа&^а^„Таа ^

,^гг-“ето 6е
ни наводнения и причини го
леми щети.

На няколко места 
ча землище, като 
съобщителните връзки,
Горчинци и Лщбераджа 
опаоност и няколко къщи.

Поради повреда на 
бдителната мрежа - 
няколко дни остана без вода 

промишлените 
организации „Тигър”, „Лужни- 
ца" и „Текстияколор” 
застой в производството.

Благодарение
действуваме на щаба по гра
жданска охрана в Бабушнишка 
община, на който се притече 
на помощ и регионалния щаб 
— веднага бяха предприети 
необходимите мерки за сани-

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

П СЛЪНЦЕТО (2)
'повреди и на шосето Бабушн-и 
4а — Велико Бенинци.

Рока Лужница повреди и 6 
къщи в Бабушница. Горчинци 
Извор и Стрижевац. В 42 се 
яища няколко дни 
тон 4
От продължителния дъжд на 
много места се срлякоха зе
мни пластове, които затрудни
ха движението. Така на пътя 
Любераджа — Ликово се свле 
че над 200 кубически

летя голямо
Да употребяване тези термини, 

по-скоро на езика на медицината, ногата 
Слънцето, 
малко

принадлежащи 
- говорим за

означава, че ние считаме нашата звезда 
нещо за живо същество, т е. опоообна да се 

да живее и, уви, без съмнение 
ден. И наистина, става дума за същество 

развитие. Днес астрофизиката е достигнала високо 
равнище, което позволява да се предсказват ж<ивотът 
и смъртта на звездите, от които нашето, Слънце е 
най-близко до нас и ние можем да го изучем най- 
дооре. Тя позволява да му даваме все по-точни харак
теристики, да проникнем в тайните гна структурата му 
и да установим самоличността на звездата, на която 
дължим живота ои, най-могъщия и най-добрия от бо
говете,

за няко- 
след прекъсването 

на дъжда. Щабът предприе 
мерки и за организирано снаб 
дяване на Бабушница и застра 
шепите селища в общината с 
вода.

нямаше развива, 
зне един

да изче-се овли- 
упрозява 

а в 
са в

в

Ра0ои»иц|ите от „Комуналац" 
в Бабушница денонощно рзбо- 
тят, за да може да се попра
ви водопроводната мрежа, но 
свличането на земни пластове 
на отделни места предизвиква 
нови повреди 
движението.

водосна-
градът метра

пръст и скали, като сериозно 
застрашават и няколко къщи. 
Свлича се землище и при се
ло Завидинци като засяга шо
сето от Бабушница за Заляа-

за пиене, а

както е вярвал първобитният човек.
Днес, както и вчера, Слънцето е предмет на 

цялото наше внимание. Дали ще угасне 
ше се„ Разболее, дали ще има колебания в темпера
турата. Каквото и да стане, ние знаем, че за нас по
следиците ще бъдат драматични!

Затова изучаването йа Слънцето дълго време е 
оило считано за един оп най-важните клонове на астро- 
сризичеоните търсения. И ще видим, че въпреки 
чко ние сме далеч от пълното познаване на 
изключителна ,.машина", възпроизведена в десетки 
милиони екземпляри в заобикалящата ни Вселена, 
достъпна за нашите наблюдения. На изучаването на 
слънцето в качеството му на ,опитна звезда" дължим 
не само открития, фундаментални за астрофизиката 
изобщо, но също открития и за нейните приложни 
специалности.

и затрудняваимаха

ня- или простонавременното Река Лужница, която при 
маловодие тече тихо и неза
белязано, следствие изобилни 
те валежи нанесе големи ще
ти. Тя се изля от коритото си 
като затлачи около 100 хекта
ра ниви и нанесе значителни

Работниците от 
ето за пътища непрекъснато 
работят като 
поддържат движението 
мално'.

предприяти-

по този начин 
нор-

вои-
тазиМ. А.

Развален мост на р. Нишава 

в Димитровград ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ

За да разберем добре 
място трябва да знаем от какво

тази машина, на първо 
' е направена тя и

откъде извлича тази огромна енергия, без 
изобщо нямаше да ,има.

Една от средствата за изучаване на Слънцето е 
епентроскопията. Тя ни показва, двата основни елемента 
в състава на Слънцето са водородът и хелият в про
порция от около девет атома водород на един атом
хелий.

ЗА ПОПРАВКА НА СЪЩИЯ ТРЯБВА ПОВЕЧЕ СРЕД СТВА И ВРЕМЕ която нас
През нощта на 22 март т. 

г. река Нишава отнесе десния 
крайбрежен стълб откъм ули
ца „Моша Пияде” в Димитров 
град. Формирана е комисия от 
Общинската скупщина която 
предприе мерки да спре по
нататъшно разрушаване на 
моста.

Още същия ден бе забране 
но движението през моста на 
всички моторни превозни сред 
ства. Обезпечено е дежурство 
от страна на регионалното пре 
дприятие „Южна морава” от 
Ниш.

До разваляне на крайбреж 
ния стълб се стигна вследст
вие на увеличаване на зодо- 
стоя на реката и затова защо- 
то по-голямо количество вода 
е минавала от лявата страна 
на моста вследствие на затва
ряне на лявата страна на ре
ката.

В момента се разглежда на
чина за оправна на моста и 
същия ще бъде оправен ко
гато водите на Нишава нама

леят.
Щетите възлизат на около 

300 000 динара.
С. Нацков

В съотава му се забелязват и по-тежки I 
или по-скоро следи от такива елементи, които 
играят значителна роля в топлинната структура 
Слънцето. Направените 
ди измервания ,,'на място 
диха

елементи 
все пак

на
с помощта на космически сон- 

в слънчевия вятър потвър- 
резултатите. получени чрез епентроскопията. 

Химическият състав също играе Първостепенна 
роля в предсказванията за еволюцията на Слънцето 
и в механизмите за производство на енергията.

В 1938 г. американският физик Ханс А. 
следвайки оригиналните 
години побрано от Един пън —- според които енергията 
'на Слънцето има термоядрен произход — пръв написа 
на хартия уравненията на основните реакции, от които 
Слънцето черпи своята енергия- 

Тези реакции не само

Бете,
идеи, изказвани почти 20

отразяват количествено 
освобождената от Слънцето, но съответен ергията

ствуват също на теориите за звездната еволюция, 
опоред коио звездите живеят и светят няколко мили
арда години.

'Предполага се, че днес Слънцето е на първата 
фаза на генериране на енергията. През тази фаза 
главни цикъл си оспорават трансформирането на че
тири атома водород в един атом хелий, протон-про- 
тонният и въглеродният. Първият цикъл се състои в 
поредното съединяване на протони (водородни ядра), 
докато те станат четири и се образува хеяиево ядро 
(два протона — два неутрона). При това се отделя 
много голямо количество енерпия (гама-кванти) и два 
позитрона, които като се срещат с два електрона, а- 
'нихилират и се превъртат в гама-кватни. И при вто
рия цикъл от протони се получават хел!иеви ядра.
1НО това става с помощта на въглерода и азота като

кв. Строшена чешма

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Ламанш
художествени и документални 
филма, чия то дължина е до
статъчна да обиколи 3 пъти 
земното кълбо. Освен уника
лни филми от най-ранната ис
тория на киното тук се сь<ра 
мяват някогашни 
ми и афиши, а също и сним
ачни и прожекциоии 
от различни времена.

— фигура на слон, заема два 
квадратни метра. В палитрата 
на древните майстори е имало 
четири бои — черна, зелена, 
бяла и червена.

БОГАТ ФИЛМОВ АРХИВ

„Совтрансавто” и английска
та фирма „Уолас Арнолд турс 

--------са подписали дого-лимитед 
вор за откриване на съвмест
на автобусна линия Москва -— 
Лондон — Москва. Тя ше бъ
де една от най-Дългите линии 
за съветския автобусен тран
спорт и ще преминава през 
Полша, ГДР, ГФР и Франция- 
От френския град Кале ли
нията ще се прехвърля с фе
рибот в английсното 
нище ДувъР. Пътят с дължи
на над три хиляди километра 
автобусите ще изминават за 
около три и половина деноно
щия. нато се предвиждат и 

в Минск и

катализатори.
иинопропра-

В следващия брой-
ОТ СЪРЦЕТО КЪМ ПОВЪРХНОСТТАВ Берлин се намира дъожа- 

ГДР. В ме апаративният ниноархив на 
го се пазят около 50 хиляди

УМИРАЩИ ДЪРВЕГАприста-

__ След няколно години що изчезнат последни-
три дьрвчета на вече изчезващия вид дъбове.те

Недалеч от с. Градини, нрай солените гробища, 
се намират три дъба, чиято старост се цеяи не по-

ПеЧ° °Специалистите твъРДнт, че този вид Дъбове 
Димитровградсна община, дори и в региона, са в

на изчезване^^ „ъдето се „амират дъбовете, вре
ди няколко десетилетия са били девет дръвчета, по 
шест от тях са вече изчезнали под удара на ВР°‘
ЕЬ" метиса-съд^и ^роГГ^Г“»

ГЛаВНИИнтИв;еГиГе°ВчвС%взГГрТче^е селяните’ не 
ползват, понеже са в близостта на гробищата и 
смята, че са „свещени дръвчета .

две нощувки 
Варшава.

ОТКРИТИ ПЕЩЕРНИ 
РИСУНКИ В

В Ахмадпуроките 
иа около 20 километра от гра
да Видяха, щат Мадхя-Пра- 
деш, сътрудници иа археологи 
ческия департамент на Индия 
са открили в над 50 пещери, 
стени на които са изпъстрени

планини,

с рисунки на първобитни худо 
жници. На тях са изобразени 
стада от животни и

Най-голярмата рисунка

Ст Нацновловни

сцени.
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(Народна)

лъжля
йедън човек, койтоУ наше село има 

е кръстен Мирко. Чекове за порез му дооде 
на име Мирко Мнрков. У село га некои о- 
каю Мирко Дарин на по жену му Дару, ама 
у село никой нема да ти каже кои е това Мчр 
ко Мирков и Мирко Дарин, ако не кажеш 
дека тражиш Мирка Аъжлю.

А може само да кажеш дека тражиш 
„Аъжлю” и одма да те одведу при Мирко 
Мирков.

и за 1*виКазах ли ти, че
що получи твърди за-април

плати...

А човек това име си носи йоще пре
ди войнуту. Я та знам добре наборлийе 
смо. Ка ни окнуше на регрутацню он дойде, 
а ка пойдомо у войску нема га. Сви питуие- 

дека йе Мирко, никой не знайе. После 
ка стигосмо у войску получимо писмо од до-

некикав

МИСЛИ ЗА ЛЪЖАТА 
И ИСТИНАТАмо

Ано стоиш прав, -не се бой. 
че сянката ти е крива.ма и пишу ни дека Мирко доставил 

документ сда доктура дека йе болан от ту- 
беркулозу. Сви га съжалявамо. После раз
брано дека докторат бил подкупен с каиту 

. Некой рече за Мирка — „Лъжля .
После ка пойдомо у партизаие решн- 

да окнемо и Мирка. Отидомо му йедну 
вечер дома и баща му каже дека 
отишъл у странство на работу.

После га тражимо йоще неколко пути 
и све га нема. Йедну вечер пак га потра-

Китайсна
о

Слънцето с ръна не можеш 
да закриеш.мас

Монголска
омо га нема и

Светлината се ражда в мра 
френскака.

о

Една лъжа може да обиколи 
истината ощежимо.

— У село ли йе Мирко Дарин? — пи
та йеднога човека на сред село.

— „Аъжлю” ли тражите? — одговори 
човекат.

И тека Мирко „Лъжля'' не отиде у 
партизаие, ама ка дойдомо у село после по 
освобождението видимо Мирко у село и чу- 
йемо дека по село се говори кико Мирко 
излъгал кралскуту власт та затова не ишъл 
у войску. И тека он излезе по за дънъшницу 
отколко нийе що идомо у партизаие.

И тека Мирко „Лъжля” стану писар 
у задругуту, па мину у общинуту, па га из- 
браше у вронтат. Сви га окаю Мирко „Лъ
жля” или само „Лъжля”.

Никой му не веруйе. И кига ти каже 
„добар ден” требе да погледаш у слънцего. 
Ама лъжля си добре върви.

Онядан чуйем дека „Лъжля” отишъл 
у пензию, а бройим, бройим и видим дека 
нейе искарал године за пензию.

Нещо йе напрайил.
И я му признавам и само могу да му

света, докато 
ои връзва обувките.

МАРК ТЗЕН
о

края на краищата какво 
е лъжата? — Замаскирана ис
тина. БАИРОН

В

о

Двойно по-трудно е да разо 
бличиш полуистината, отнолко 
то чистата лъжа.

О. О’ МЕЛИ

— Водата протече на водопро
вода няма вече да пием от 
Строшена чешма...
— Апри-ли-ли...кажем.

— „Лъжльо” честит ти празник 
първи април!

МАНЧА

Апри-ли-ли...
(53&ЛГ ли -

НТШ/иге-,
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