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С днм на президента 
СФРЮ от 14 февруа

ри 1973 г. Издателство
ма

„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
звитието на братството
и единството между на-

7 АПРИЛ 1978 ★ БРОЙ 853 шито народи и народно-
* ЦЕНА 1,20 ДИНАРА ★ ГОДИНА XIX

Посрещане и изпращане на

Привети до др. Тито
СУРДУЛИЦА

Тържествено посрещане и 

изпращане на Щафетата 

на младостта

Съюзната Щафета на мла
достта, с която югославската 
младеж в най-непосредствена 
форма изказва рожденденски 
те си пожелания до своя 
любим вожд 
Тито, в Сурдулишка община 
пристигна на 4 април.

В следобедните часове мла
дите от града и околните села 
превзеха Щафетата от мла
дежта на Владичин хан край 
село Житораджа.

По целия й път през Сурду 
лишка община на всяка крач 
ка бе отрупване с цветя и 
пожелания за крепко здраве,- 
дълголетие и щастие в жи
вота на другаря Тито.

В центъра на града бе ус
троено внушително тържестве 
но посрещане. На митинга

президента

говори ЛАЗА ИВАНОВИЧ, пред 
седател на Общинската кон
ференция на Съюза на соци 
алистичесната младеж.

Съюзната щафета на мла 
достта пръв в общината по
несе СТОЯН МИТИЧ, работник 
от ООСТ ,,Галеника" 
делегат на Единадесетия кон 
грес на СЮК.

Председателят на ОК на 
ССМ преди това прие 22 ме
стни щафети, които се сля
ха със Съюзната щафета, за

да предадат хилядите привет
ствия на цялата младеж и гра
ждани от Сурдулишка община. 

След тържественото й из
пращане Съюзната щафета
на младостта пое път към Бо-
оилеград.

Във вечерните часове бе оринак и
гашзирана културно-забавна 
програма, която изпълни Кул 
турно-художественото дружес
тво (КХД) „1 май"-

С. Минич

БОСИЛЕГРАД

Целият град на
община, зав Босилеградскаски народи и народности и ни 

тна народни хора от Босиле- 
градско.

По случай пристигането на 
Съюзната щафета на младо 
стта в Босилеград се стеко
ха и районни местни щафе
ти от Лисините, Любатите и 
Бистър — и отделно щафета 
на граничарите.

От митинга бе 
приветствена 
др. Тито, която 
тонлаоничката С 
ва. В телеграмата между дру 
гото се назва:

Съюзната щафета на мла 
достта с рожденденските при- 

до другаря Тито при- 
Босилеград на 4 ап- 

в Боскле- 
а на 5

братсни
върви

едно с останалите 
народи и народности

социалистическото 
СФРЮ. Ви-

Придуружена от десет ме
стни щафети от трудовите ор 
ганизации и една локална ща
фета от с. Звонци, Съюзна
та щафета на младостта в 18 
часа и 45 минути замина за 
Пирот. От тържествения ми
тинг бе изпратена приветствена 
телеграма до

Чрез щафетата на младостта 
пионерите, младежта и насе
лението от въстаническа Лу- 
жница обещават, че и зана
пред с още по-голям възторг, 
с още
отдайност, ще вървят 
по пътя. който чертаят др. 
Тито и Съюзът на югослазски- 
те комунисти.

вети 
стигна в напред в 

строителство на 
напи ще се борим за последо 

провеждане на поли
рил вечерта, като 

пренощува, 
сутринта в 8 часа и 

петдесет минути продължи 
за Църла трава.

На тържествено украсената 
трибуна щафетната пална на 
председателя на Общинската 
скупщина в Босилеград инж. 
Драган Мицов връчи седмо- 

Ясмина Михайло- 
първенец 

„Ти-

град и 
април.

вателно
тината на СЮК, чийт0 творец 

си Ти др. Тито .
по-голяма любов и все- 

смелои създател
След като щафетата на мла 

достта пренощува в Дома на 
ЮНА, на 5 април на тържестве 

й изпращане за Църна 
трава, говори 
на Общинската скупщина 
Босилеград инж. Драган Ми
цов, който между другото на-

Тито.другаря в
М. Андоновизпратена 

телеграма до 
прочете тре 

Снежана Ивано

ното
председателят ДИМИТРОВГРАДВ

нласничната 
ва, миналогодишен 
в шампионата по знание 
то-революция

Тържествено посрещане и изпращане„Твоят 86-ти рожден ден 
същински

е за: чествуванемир . „Тазгодишното 
на Деня на младостта и рож 
допия ден на др- Тито съвпада 
с подготовката за Единадесе- 

на СЮК и Ос- 
СКС, които

I празник на пионе 
младежта и население 

община,
цех на „Услуга” Димитър Ве
селинов и предаде на председа 

ОК на ССМ Нинолай

Съюзната щафета на мла
достта в Димитровградска об
щина пристигна на 6 април в 
предобедните часове. Няколко 
хиляди
войници, граждани, топло при- 
■ветствуваха пристигането 
като по тоя начин се сляха с 
милионните всенародни чести 
тми за 86-ия рожден ден на 
другаря Тито.

Преди пристигането на Съю
зната щафета — пристигнаха 

районни щафети: от Тръ- 
Поганово

рите,
то в Босилеградска 
символ на братството и един- 

между 'всички народи 
в Югославия-

Пред многолюдния митинг, 
за революционното и жизне
ното дело на другаря Тито го
вори Ставре Спасков, предсе 
дател на Общинската нонфе- 

а На Съюза на младеж 
Босилеград, като между

се радваме, 
Титовата Ша*

теля на 
Пейчев.

На митинга, състоял се в 
чест на Щафетата говори 
председателят на Общинсната 
скупщина инженер Борис Бо
рисов. В кратната си реч, ме
жду другото той изтъкна, че 
българската народност едва в 
нова, социалистическа Югосла 
вия. за пръв път в историята 
си получи пълно национално 
равноправие и свобода. Благо 
дарение на солидарността и 
помощта на останалите юпо- 
олавски народи и народности 
са постигнати огромни успехи 
□ икономическото и общество

конгрес 
конгрес на

тияството
и народности

Твоят рожден ден е празник 
Ти на всенароден 

стратег на мира 
света, на човен- 

на всички досега 
успехи, на водач 

народи и народно 
светло .и още по-ща- 

И .население 
народност

работници, ученици,мия
ние тук посрещаме с големи 
успехи, основен вдъхновител 
на които е АР- Тито. И зана- 

с още по-големи крачки

и.ренция 
та в 
другото подчерта:

на делото 
вожд, велик 
и прогреса в 
вдъхновител 
постигнати 
на нашите 
сти към 
стливо бъдеш® • 
то от българската

пред,
и по-смело що вървим напред 

Титовото мъдро Ръновод 
в още по-светло

„Безгранично 
че посрещаме 
фета, която представлява за 
нас символ на всенародна лю 
бов Към другаря Тито, символ 
в КОЙТО се сливат ПРИ3^™* 
ността и любовта на всични 
граждани и трудещи се към 
Титовото величаво дело. ша* 
фетата е израз на братството 
и единството между нашите 

народности и вдъхно 
успехи в соци 
строителство.

под
ство, с вяра 
бъдеше"-

триВ. Велинов 1НСКИ Одоровци и 
(тръгнала от Куса врана}, от 
Долна Невля (тръгнала от Скъ 
рвеница), от Висок и Забър- 
дие (тръгнала от Каменица]. 
Тези щафети тръгнаха на 5 
април, а нощуваха в Желю- 
ша, Лунавица и Смиловци. По 
случай нощуването им бяха 
организираш спортни състеза 

между ученици и младе- 
Изнесени бяха данни за

бабушница

с ТИТО И ВЯРА В БЪДЕЩЕТО но развитие.
След речта на инж. Борис 

Борисов, председателят на ди
митровградската младеж Нико 
лай Пейчев предаде щафвтна 
та пална на ученичката Иванка 
Гъргова, ноято я понесе от 
площад „Освобождение с 
най-хубави пожелания от на
селението на българсната на;

Димитровградска оо

народи и 
вение за нови На 5 април т. година 

Съюзната щафета на млад. - 
стта пристигна а Бабушница 
точно в 18 часа и двадесет и 
пет минути, носена от Бисерна 
Лотич, ноято миналата годи
на се нлаоира на второ място 
„ републиката в шампионата
по знание „Титочреволюция- 
мир". Приемайки Титовата ща 

, митинга на населе- 
Лужница и околните 

.на Об;цип

на^оои^алистичеоката0 младши 
в Бабушница Власти мир Нико 
лич говори за революционния 

жизненото доло на др-

алистическото 
— каза Спасков.

След това бе предадена
брана културно-художествена
програма, подготвена от уч - 
ниците от основното училище 
„Георги Димитров' средно- 
школсния обрутователен

Шя
жта. _
личността на другаря ||ИТ.о. а 

така и изпълнени нулту

под

-път и
Тито като между другото съшо

/рно-забавш .програми.
Съюзната шаФ0та .на 

■щад „Освобождение 
трудещите се от Димитровград 
и онолните села донесе мла- 

тъначния

из-
пло-

прод
тъвна:

—. Всички 
всични наши 
люйиошата
социалистическо
са вдъхновени

уопехи, родност в 
шина за крепко здраве и дъ* 
лголетия на любимия вожд 
другаря Тито. А*

наши 
победи, в рево- 

борба и мирното 
изграждане, 

от АР- Тито.

вцен
ТЪР и граничарите. Ценграл 
но място в програмата заема 
ха хорови песни, посветени 
на Тито и революцията, на
родни хора и танци на югослея-

фота пред 
нието от 
села, председателят

дмят работник от



ИЛ СФИО

Й«ЯМ"ТЕЕТ НА НАШАТА СТРАНА
■ с.ьДЪ|>жателната й дебата

и нанесените инициативи са 
5или много по големи. — На 
шата страна - заяви Минич 
_ кат0 домакин имаше мно
го сложни задачи: на всички 
участници да обезпечи еднак 
во благоприятни условия 

Нашите известни 
и принципна роля на 

засилиха автори- 
пози-

*С» Херлеиич
и оспособеносгтагурност и сътрудничество^

“ ГргГиТиа вътрешните работи за
стапа СФРЮ КОЙТО работа, 

нови ща 
тази среша- """яг «а-м. Минич говори в Скупщина

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СКС

сигурност и сътрудничество - 
изнесем от подпредседателят 
ма Съюзния изпълнителен съ
ГиГе«Св Мин'ич
:НИзТавсъРтояниетонеГгурността

изнесе
съюзен . секретар на 
пито работи.

Милош Минич оцо'+и' пгта. 
градската среща на

чнивЛвИТСъвае1ианието за оигур

;Чяг«^=2
чо действителните резултати

международната
Югославия-тета и 

ция ната на че БелПриети Пробктобсновите 

за резолюцията на 

Осмия конгрес

шаЛв0из0лТояюниеВтоИТна ФранТо 
Херлевич беше, че състояние
то на сигурността е твърде 
положително. — Обаче до
бави съюзният секретар 
вътрешните работи 
намаляваме усилията си за 
по-нататъшното Унрепване на 

Като общество 
един момент не 

обстоятелство- 
не се е отказал

в

на
ние не

и оспособеността

ЛЮБЛЯНА СЕ СЪСТОЯ сигурността.
ние нито в
лренебрягваме 
то, че врагът 
от организирани акции и опи- 

своите край-

ОТ 3 ДО 5 АПРИЛ В

VIII КОНГРЕС НА СК НА СЛОВЕНИЯОБСЪЖДАНЕТО НА ДОКУМЕНТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДО КРАЯ 
НА АПРИЛ ти да осъществи 

ни цели, че отделни лица и 
групи в страната и известни 
сили в чужбина и в бъдеще 

се стремят да използват 
благоприятно обстоятел 

I провеждане на свои
те нонтрареволюционни цели

ще се проРазискванията 
ведат във всички първични ор 
ганизации и ръководства на 
СК в течение на този месец. 
Председателството на ЦК на 
СК на Сърбия най-късно до 
1 май ще достави на Центра 

проекто-резо 
на Осмия нонгрес, 

воички

Централният комитет на Съ- 
на комунистите на СъР 

на заседанието си от 
проентоос-

задачите на комуни
социалистическата

в бъдещето

юза 
бия,
30 март разгледа 
новните за резолюцията на 
Осмия нонгрес на СК на СъР 
бия-
ше дф Тихомир 
а уводно 
важен
Жарко Папич.

Конгресът подчерта 
стите в разви- тието
самоуправитедна демокрация 
развитие на СР Словения

щена
всяко 
ство за

Заседанието ръководе- 
Влашналич, комитетлния 

люцията
в която ще залегнат 
сюгжестии от публичната_ де
бата. 1
утвърден окончателният

на резолюцията и изпра 
до делегатите на Осмия 

конгрес на СКС.
След

на СЮК Тито 
поз-

С акциите на Съюза на ко
мунистите и на факторите на 
обществената самозащита чув 
ствително е ограничено поле
то за действуване 
ния враг, който изхожда от 
националистически и бюрократ 
ско-догматически позиции, 
съюз с фашистката 
информбюровсната емиграция 
— подчерта Херлевич.

Съветите на Скупщината на 
СФРЮ гласуваха повече зако
ни, канто и резолюция за из 
дигане на обществено-икономи 
ческото положение на жената 
в социалистическото самоупра 
вително общество.

председателя 
делегатите на конгреса 
драви секретарят в Изпълни 
телния комитет на Председа 
телството на ЦК 4на СЮК д-р 
Александър Гърличков.

Осмият конгрес I

на СК на 
на 3, 4

изложение за този конгресОсмият
Словения се състоя 
и 5 април в Любляна. В ра
ботата на конгреса участвува
ха 700 делегати, които 
странно оцениха четиригодищ- 

дейност на над 100 хиля 
ди комунисти в републиката и 
прецизираха задачите в пред 
стоящия период.

В центъра на дейността на 
конгреса бяха задачите 
комунистите в развитието на 
социалистическата 
вителна демокрация и общото 
развитие на републиката. На 

основна тема беше по- 
на пред

документ изнесе д-р
След това ще бъде.

про- на вътрешСлед всестранно обсъжда
не, в което бяха изнесени по
вече предложения и сюгже 
стии, Централният комитет 
прие проентоосновите за ре
золюцията за Осмия конгрес 
на СКС. Този документ ще 
бъде публикуван на всички 
езици на народите и народно
стите, с цел да се проведе 
най-успешно публично рази
скване.

все-
ент прие Ре- 

за предстоящитетен •ната золюция 
задачи на комунистите и на 

организирани социали 
сили в борбата за

в
заседанието на ЦК 

се състоя заседание на Пред 
седателството на ЦК на СКС, 
на което е утвърдено предло
жението за кандидати от Съю 
за на комунистите на Сърбия 
за Обществено 
сния съвет на Скупщината на 
Сърбия.

относновсички 
етически 
укрепване на обществено-ико
номическата 
моуправително 
те и обединени работници, из 
менения и допълнения на пар 
тийкия 
централен

на
позиция на са- 

организирани-самоупра-политиче-

Устав и избра нов 
комитет от 70 члетази

светен и докладът 
седателя на ЦК на СК на Сло 
вения Франце Попит и рази
скванията на делегатите.

От името на ЦК на СЮК и

нове.
За председател на ЦК на 

СК на Словения бе избран 
Франце Попит.Дом Минтоф посети Югославия

По покана на председателя 
на Съюзния изпълнителен съ
вет Веселин Джуранович, пред 
седателят на правителството 
на Република Малта Дом Ми
нтоф направи официално и 
приятелско посещение в стра
ната ни на 6 април т. г.

ИЗ ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ И ЦК НА СЮК

Общество, градено върху основите 

на изворна революцияБрятстШ Дълбокото и всестранно преобразование 
на нашето общество на социалистически основи 
през изтеклите 30 години не би било възможно 
ако не съществуваше Партията като истински ре
волюционен авангард

шето общество и в изворния 
характер на нашата револю
ция.

шения в света.
Крупните постижения в ма

териалното преобразование не 
би били възможни без непре
къснатата насока на ЮКП. от- 
лооно СЮК към развитие на 
социалистически 
отношения 
активна роля на работническа
та класа и воички трудещи се 
в осъществяването на тази на
сока. Нейната същина е бор
бата за решаваща позиция и 
роля на работническата класа 
и човена-производител в ооще 
отвения живот, накто и пълно 
•и свободно развитие 
чии наши народи и народно
сти. Нейните основи 
жени още във въоръжената 
революция, с осъществяване
то на единството на народоо- 
свободителната борба 
ална революция.

Качествено новата нрачна в 
осъществяването на тази на
сока представлява развитието 
'на социалистическото

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР- 
ОКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Иялмм ясени петък 

У рейда редакционна 
колегия

Стълкновението с политика
та на Информбюро през 1948 
година, не предизвика този 
исторически завой в нашето 
общество, нито той сам по 
себе ои, това можеше да на
прави. Предпоставките за соб
ствен път в социализъм вече 
се съдържаха в нашето дото
гавашно революционно разви
тие. . .

Самоуправлението разкри въ 
змошности за власт на сама 
та работническа класа и граж
даните, за претворяването на 
тази нласа в основна сила на 
общественото развитие, твор
ческата роля на човека в тру
да, политическото решаване и 
целокупния обществен живот. 
Като тръгнем от работнически
те съвети във фабриките, то 
'все повече и все по-дълбоко 
се разширяваше във всички 
облаоти на обществения жи‘ 
вот и ставаше икономически и 
политически интерес и потре
ба на най-широките маси, в 
като стойност и насока — ча‘

обществени 
и непосредственаСАМОУПРАВЛЕНИЕТО 

Е ОСНОВАТА НА УСПЕХА
Създаването и развитието на 
югосл авеното соци ал и стич ес к о 
общество са неделими от ре
волюционната роля на Кому
нистическата партия, относно 
Съюза на югославските кому
нисти. Дълбокото и всестранно 
преобразование на нашето об 
щество на социалистически 
оонови не би било възможно 
ако не съществуваше Партия
та като истински революцио
нен авангард. Съществен бе
лег на целокупното й развитие 
и действуване е способността 
за творческо приложение на 
марксическата теория в кон
кретни исторически условия, 
осъществяването на диалекти- 
ческо единство между теория
та и революционната практи
ка, целите и движението.

■ 3
Ю^ГиЛЧЕВ

В целокупната ои практика 
тя изхождаше от становището 
че марксизмът не е догма, но 
Ръководство за революционна 
акция при конкретни обще
ствени условия, че революци
ята е непренъонато творчес
тво, самопотвърждаване и ини 
циативи на масите и че ней
ната цел е оовобождаване на 
работническата класа 
на като човек, се изтъква ме
жду другото в Отчета за ра
ботата на Съюза на 
оките комунисти и “Централния 
комитет на СЮК между два
та нонгреса на СЮК, в увод
ната чаот, която говори затри
то десетилетия борба на юго
славските комунисти за

Гммн и отговорен
родаатор

СТОЯН СТАНКОВ
Тяицгчесни редактор

БОГДАН НИКОЛОВ
* директор — 

46-454, Редакция 52-751
на вси-Т<

са поло-Годмшея абеанмонт 60,
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Ь_____ метна
—00 0П 6629 
едн — Ниш

Л» Карад- 
, ©г. Науанч 

МП- Нкв 
ждрее нл I

и соци-югослав-

самоу-
шравление. То беше логично 
продължение на 
революционни промени, 
вече бяха осъществени

ш > социа
листическо преобразование на 
обществото и

дълбоките
които 
в на-

за нови отно-
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ОТ СЕДМАТА КОНФЕРЕНЦИЯНА
КОМУНИСТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН

Забележителна активност
На завчера проведената с~ 

дма по ред Междуобщинска 
конференция на Съюза 
мунистите в Ниш бяха 
тен и 
1на СН

се- добрението 
ните на самоуправител 

социалистически отноше
приети са над 18 000 нови чле 
нове на СК.

По такъв начин може се 
каже, че е извършено голямо 
кадрово обновяване на партии 
ните организации, ноето бла
гоприятно се отразява върху 
дейноста на СК в провежда
нето на Закона на сдружения 
ТРУД. Конституцията и пр.

Избо!рна конференция на 
Междуобщинската конферен 
ция на СК е насрочена за 13 
април.

на ко 
отче

резултати от дейността 
през последните две 

и половина години.

ния.
Комунистите са 

жива активност и 
на изборната дейност. 

В 1 561

проявили 
по време

организация на Съю 
за на комунистите в региона 
за членове на секретариати 
на първичните организации са 
избрани 7 568 комунисти, от 
които към 70 на сто избрани 
за първи път.

В периода от Десетия 
грес на СЮК до днес в Ни
шки регион са основни 562 

първични организации,

През г 
мунистите в 
са проявили 
активност.

Голяма и незаменима е би
ла ролята им в укрепването 
и развитието на обществено- 
икономическите 
в региона, в развитието

изтелкия период ко 
Нишки
забележителна

регион

кон

отношения 
1 и по но От разговора в Димитровградви а М. А.

УЧАСТНИЦИТЕ В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИ
ЧЕСКА ШКОЛА НИШ В ДИМИТРОВГРАД

щинАаАвнишНА ПРЕДСЕДАТЕЛството НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГОИНАЛНА СКУП-

Разговори зана скупщина, състояло се на 
29 март в Ниш.

Оценено бе, че в осъще
ствяването на тази програма 
са направени първите крач
ки, като в различни общини 
и успехите се различават по 
отношение ангажирането на 
материални средства са реа 
лизирането на изработените 
програми.

Също така беше подчерта
но, че занапред ще трябва 
много по-тясно да сътрудни
чат организациите на сдруже 
ния труд от напредналите с 
тези от изостаналите общини, 
да сдружават труд и средства 
като допринасят съвместно за 
използване на наличните въз 
можности, преди всичко в се
лското стопанство и пр.

за по-тясна СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ РАЗВИТИТЕ И 

ИЗОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ на националната 

равноправностОсъществяването на ориен 
тационната развойна програ 
ма на граничните области в

СР Сърбия беше предмет на 
обсъждане на Председателство 
на Междуобщинската репионал Уводни изложения, за мате 

риалните оонови в осъществя 
ването на националното рав 
ноправие, осъществяване на 
националната равноправност в 
отношение на употребата на 
български езин е органа на упра 
влението и Общинския съд и 
осъществяването на национал 
ното равноправие в областта 
на културата и образованието, 
изнесоха председателят на 
Общиноната скупщина в Ди 
митровград инж. Борис Бори 
сов, председателят на Общин 
ския съд Ваоил Тодоров и ди 
ренторът на основното учили
ще „Моша Пияде" Васил Ни 
нолов.

С последователното провеж 
дане на политиката на Съюза 

комунистите, ангажиране
то на широката обществено- 
политическа 
и пълната помощ на воички 
народи и народности в страна
та ни, създадена е материал
на и политическа 
всестранна афирмация и осъ
ществяването на конституци
онните права на българската 
народност в общината.

на
БОСИЛЕГРАД общност, както

Предложени делегати за 

Скупщината на СР Сърбия
основа за

В работата на заседанието 
участвуваха и Джока Трайко 
вич, помощник-секретар в Ре 
публиканския секретариат за 
селско стопанство, Милутин 
Вуч ко вич, п о м о щни к-дир ек тор 
на Републиканския завод за 
план, Стоян Миркович, съвет 
нин в Републиканския завод 
за план, Драган Милоевич, се 
кретар на Междуобщинската 
конференция на СКС в Нишки 
регион, представители на Ре
гионалната стопанска камара 
в Ниш и др. обществено-поли 
тически дейци в региона.

Това е обобщен извод от 
разговорите с участниците на 
Регионалната политическа шко 
ла от Ниш, които на 31 март 
пребиваваха в Димитровград, 
където водиха разговори за 
осъществяване на политиката 
на национална равноправност. 
с отделен обзор на опита в 
Димитровград, където живее 
българска народност.

МИ-ложени: инж. ДРАГАН 
ЦОВ, председател на ОС в 
Босилеград, ХАГАН ХАЙРУЛА- 
ХУ, председател на ОС в Пре 

ЯВОРКА АНДЖЕЛКО- 
квалифицирана текстил

на кандидационната конфе
ренция на делегациите за об
ществено-политическата 
щност в Босилеград бяха пред 
ложени делегати от Южномо 
равския регион за Съвета на 
общините в Скупщината на 
СР Сърбия-

След предварително допит
ване в общинските координа
ционни комитети за 
въпроси, за делегати са пред

об-
В разговорите, освен 74 у- 

частници на Школата от 15-те 
общини на Нишки регион, пред 
ставители на общинските ко
митети от съседните общини 
•и Междуобщинската конферен 
ция на Съюза на комунисти
те от Ниш, учачствуваха и 
другарите ВИДОЙКО ВЕЛИЧ- 
КОВИЧ, секретар на комисията 
за политическа оистема и 
м ежду н ацион ални 
ния при Централния комитет 
на Съюза на комунистите в 
Сърбия и ФЕТИ ЯНУПИ, секре 
тар на номисията за политиче 
ска система и междунацио- 
нални отношения при Републи 
канената конференция на Соци 
алистическия съюз.

шево,
ВИЧ,
на работничка от Войник и 
ЛИЛЯНА СТОИЛКОВИЧ. 
лифицирана текстилна работ
ничка от Лесковац.

ква

кадрови М. А.В. В.

отноше-
ИСТОРИЧЕСКАТА РОЛЯ 

НА ДРУГАРЯ ТИТО
тегическо значение в целоку
пната
Революционното 
преобразование на общество
то, нашата външна политика и 
борба за равноправни отноше
ния в международното работ
ническо и комунистическо дви 
жени© представляват 
отвено единство.

партия на Югославия, относно 
на Съюза на югославските но 
мунисти за равноправни отно
шения в международното ра
ботническо движение и само
стоятелната и независима вън
шна политика на нашата стра

ст от всекидневния живот и 
съзнанието на огромното бол
шинство 
класа и всички други прогре
сивни обществени 
слоеве. Постепенно

политика на Партията.
вътрешноработническатана От исто 

ролята на 
определянето на ясна идеоло
гическа и политическа линия 
на нашата Партия, върху осно 
вите на единството на марнси 
ческата теория и революцио
нната практика. Творческият 
марксически подход нъм клю
човите проблеми на епохата 
и към ноннретните проблеми 
пред които се намираше наша
та Партия и революция, спосо 
бността за изнамиране на ре
шения, които да отговарят на 
жизнените интереси на наша
та работиичесна класа и про- 
изцяло, на всички наши наро
ди и народности — са изнлю 
чителни постоянни черти на 
Титовата революционна роля- 

ноито 
всич-

рическо значение е 
Йосип Броз Тито в

групи и 
укрепва

ше и материалната сила на 
самоуправлението, макар че 
този процес още продължава 
и среща различни сложни и 

обективни и субеити-

на. съще-
Комунистическата пратия на 

относно СъюзътЮгославия, 
на югославските комунисти по
следователно се бореше за 
надделяване на отношенията 
на доминация в международно 

движение,

Приключвайки разговорите 
директорът на Регионалната 
политическа школа ВИТОМИР 
ШИНДИЧ изтъкна благодарно
стта си за успешната органи
зация. като между другото 
каза че посетителите на шко 
лата са този път имали успе
шен практичен час. По този 
начин те са разширили овои- 
те теоретичеони знания с 
опита на Димитровградска об 
щина. нъ'дето въпросът на 
национална равноправност е 
разрешен на най-подходящ и 
най-добър начин.

Върху тази основа беше въ
зможно успешно противопоста- 

опитите за подялба

редица
вни препятствия и отпори.

Една от ключовите състав
ни части на

вяне на
Югославия олед свършва

нето на войната, запазването 
■на самостоятелността на наша
та революция, свободата и не- 
завиоимоста при условията на 

Информбюро 1948 
противопо-

нашата револю
ция е постоянното усилие за 
осъществяване на равнолра- 

братство и единство ме
жду всички наши народи и на 
родности, всестранно демокра 
тично сътрудничество между 
републиките и областите, ьор 
бата за единство в освобожда 
ването на работническата кла
са и на създаването на иконо
мически, политическо-институ
ционални, културни И Други 
условия и фантори на равно
правие, единение и всестра
нни връзки между нашите ка
роди и народности е съшестве 

черта на це

на
то работническо 
основани върху монолитизма и 
подчинеността на един цент-ьр 
за пълно равноправие и са 
мостоятелност на революцио- 

и прогресивни партии и 
за осъшествява-

интернационализма
оонови. Така наша- 

пооочила необхо- 
лоложитолна ис- 

алтернатива в отно-

вие,

натиска на 
година, накто 
ставянето на всяко друго угро 
зявано и оспорване на незави 
симостта и самостоятелността 
на нашата страна и Партия- 
Това имаше дългоорочно и при 
нципно значение и за отноше 

-- ц целокупното междуна 
родно работническо движение.

за
нните 
движения и 
нето на
върху тези 
та партия е 
димоотта от 
торичеока
щенията на доминация и 
равноправие в това движение 
и със своята позиция и роля 
в него на конкретното съдър
жание на тази алтернатива. 
Тази наша насока започна още 
в предреволюционния период 
с идването на Тито начело на 
Партията и има свой нонтину 
итет, от Народоосво&оди 
та борба до днес. . .

Големите резултати, 
работническата класа и

други прогресивни обще
ствени сили постигнаха в соци 
алистичесното развитие на на
шата страна, нейният престиж 
и значение в светови разме
ри, са неделими от фанта, че 
начело на нашата революция 
беше личност 
историчесно значение, нанвато 
е личността на Йосип Броз 
Тито. Дейността на другаря 
Тито е втънана в основите на 
нашата революция и дава си
лен печат на нейния ход, на 
всични преломни моменти и на 
качествено новите крачни 
нейното развитие вече цели 
четири десетилетия.

ни
ни ятапе-

Нонтинуитетът на вътрешно
то революционно преобразова- 

върху него основаната 
-| политика 

с определянето 
за необвъ- 

рзано'ст по отношение на съ- 
пгеетувашите блокове и вити 
вно миролюбиво съжителство 
.между държави и народи с 
борбата за укрепване на миро
,и сътрудничеството в света и 
наддолтгването на всеки вид 
па политическа и инономиче- 
сна доминация.

След разговорите участници 
те на Регионалната политиче 

която е запомне

на отличителна 
локупното социалистическо ра- 

нашето общество.
1ИИ0 и 
независима външна 
резултираше

нашата страна

от световно
звитие на

иЖ»,°»с"»мм
школа,

ла с работа на 24 онтомври 
миналата а приключва на 24 
април тази година, посетиха 

пропусквателен

ска
11 а

тели а
Развитието на нашето соци

алистическо общество върху 
основите на изворната ревояю 
ция, отделно на самоуправле
нието като истинска и Цялост
на демокрация имаше 
ивентен израз в непреньонета 
борба на Комунистическата

граничния 
пункт „Градини" и граничната 
застава „Иван Караиванов”.

.ри^моГ/^^оаГсХтеГо- 
стта на нашата страна е един 
от основните фантори на цело- 
кмпното досегашно развитие и 
-представлява овойност от стра

А. Д.
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РЕГИОНАЛНИЯ СЪД ЗА
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
СДРУЖЕН ТРУДБОСИЛЕГРАД

АНТУАЛНО

Симеон Захариев [фццаСН0 рвШЙВаНв
председател иа ОС НЯ ЦвПаТЯ

I

НАЙ СПОСОБНИТЕ 

НАЧЕЛО НА ССРН
у

самоуправите лни 
ОсновнияНя проведеното през мина-’-Ча=:?г,=

на ССРН в Босило 
ТВТ.РД®ни нандидв 

постове 
скупщина в 
четир годишен

За защита на своите 
миналатанесамоупрввителни про 

яви, противни «а поли 
тината иа Съюза на но 
[мунистите и Социалисти 
чеокия съюз.

година до
Враня са се отне-. Започна и подготов

ката за избори в Соци
алистическия СЪЮЗ.

От подружниците до 
Общинската нонферан 

на ОСРН що са из

лота
събрание на 
фаренция
тиВАзабЯиай-отговорни

в Обшинсната 
предстоящия 
мандат.!

За председател 
ОИМЕОСНУЗАХАРИЕВ, досега-
швнпрвдсвдатолнаИапълни

съват на ОО, за при 
Съвета на сдРУ 
— СТОЯН ВА-

сьдИна сдружения труд 
1458 работника.

във

еди
Досегашната двегодишна 

прантииа на Основния съд на 
одружения труд във Враня
потвърди необходимостта
г-> шветвуването му. Оъшевр“ 
менно в този нратън период 
ТОЙ израста в съШ»нсни са 
моуправителан съд. които най 
непосредствено и ефикасно 
решава споровете възникнали 
вслодствие незачитането 
сомоуправителиите отноше

общини в Южно-От други
моравския регион правно-само 
управителна защита наи-«*ного 

яа са търсили работниците от Сел 
скостопансно-промишления ном 
бинат „Тома Ностич в Лесно- 
вац, от органите на ОС в Буя 
новац, хартиената фабрика във 
Владичин Хан и други. 

Най-много спорове, решава- 
Основния съД на сдру 
труд във Враня се отна 

сят до различни негтравнлнос 
ти във връзиа със плащането 
на лични доходи и незачитане 
на конкурсите при приемане 
на нова работна ръка-

и откритоНашироко 
ше се разисква и^ за 
нандидатите за мвйИвис

конференция на

цняберат нови ръководства, 
които да водят напред 
«ай-маоовата общесгве- 

-X , «снполитичесна органи 
; зация и обединяващ 

фронт на вейчни обще- 
ственонполитич ески сили.

и ме

на Общии- 
о предложен

постовеши
оната 
ССРН.

Отворено и комунисти 
се разисквачеоки ще телния 

деодатол на
жои иянисо|^({аол,ифици ран ДъР 
воделец п Горската секция в 
Босилеград, за председател 

Обществено-политическия
съвет — ИВАН СТОЙНЕВ, ди
ректор на Производствоно-обо- 
ротно-усл ушното предприятие 
.Бооилогрвд" и за председател

ип Сч.вота на местните оощ- „а ОъВ0талннБомир ПЕТр0Вс

тясната дейност, 
при това навреме 

се съоичат норе 
на наквото и да 
прупов шина

•и за 
като

В подружниците
организации на ни в 

жениястните 
Социалистическия съюз 
е Бабушнишна общи
на се разисква за до
сегашната дейност на 

най-широка обще

ще
ните 
била
опит за дискредитирано 
на лица, с успех рабо 
тили и досега в иащвис 
шите форуми на Общ
инската конференция на 
Социалистическия съюз.

В предизборната ак 
тивност в Социалисти
ческия съюз преди вси 
чко активно ще трябва 
да се включат подруж 
ииците на ССРН _ като 
двигатели на най-масо 
ва дейност всред граж 
даните и трудещите 
се, организациите на 

труд и под. 
ДР- Ед 

Кардел за Едина 
конгрес

или шя<Миналогодишната дейност 
,на този съд показва, че *на

тази
ствено-п ол и тич еска ор

при
трудещи

своите самоупра 
Дори от ня- 

т-рудови организации 
втори работник е потърсил 

от Оъда на сдру

повече 
защита на 
кителни права.

МИЛИВОЕПо мнението на 
СТОШИЧ, председател нс Осно 

във Враня- яай-мно-

ганизация •' като
се отчитат пос- 

резултати и
всетова коитишатите 

слабости и набелязват - 
мерки за отстранявана 
то «а последните. Ес
тествено, в предизборна 
та дейност на ССРН 
активно ще се включат 
и партийните организа 
ции.

Една от техните зад а 
помогнат за 

на най-А° 
кадрови решения 

подруж 
органи

вния съД „
го спорове възникват в онези 
основни и трудови организа- 

ноито не са достатъчно

«ости _ __
земеделски производител от 

Нозърица. За председа- 
Изпълнителния съвет 

Общинската скупщина
I БОЯН МИЛАНОВ, 
на Общинската енуп

ни
интервенция 
жения труд.От Босилеградсна община 

I отправени 
имало от Основ

село
ции, в
развити самоуправителни отно
шения- В това отношение се из- 

малобройните трудо

тел на е най-много искове 
до този съд е п к,
ното училище в Долна Люоа-

Автотранспортното пред 
в Босилеград.

на
предложен
секретар
шина.

тъкват
ви колективи, в които отделни 
лица или групи нарушават са- 
моулравителното решаване. 
Фактът, че 63 на сто от иско 
вете на работниците са разре 

в тяхна полза, говори

та и 
приятиеВ. В.

чи е да 
(изнамиране 
бри
за бъдешите 
ници и местни 
зации на ССРН.

сдружения 
В студията на 
вард 
десетия 
СЮК за дейността на

ДИМИТРОВГРАД
шени
че самоуправителните им пра 
ва в редица основни и трудо 
ви организации все още не 
се зачитат достатъчно.

Когато се говори за ефика
сността на този наш най-млад 
самоуправителен съд изхожда 
се от данните, че 80 на сто от 
исковете са разрешени в срок 
от два месеца, а само 11 
са решавани шест месеца.

Важно е да се изтъкне че 
Основният съд на сдружения 
труд във Враня следи, изуча
ва и анализира някои обще
ствени
на взаимните отношения 
работниците в сдружения труд 
и навреме осведомява компе 
тентните органи.

на Предизборната и изборна 

дейност проведем 

успешно

чеССРН, се посочва, 
занапред трябва да бъ 

извор на инициати- 
и акции като отдел 
значение се придава 

на ини

Преди всичко, ш© се 
води сметна, да се пре 
длагат най-дейни и 
най-автотиретни 
които 
чело
на ССРН като по танъв 
начин успешно се про 
дължи с осъществяване 

на делегатската

де
вихора, 

да застанат на- 
на организациите

но
на разгръщането 
циативи най-успешно ще 
се наделява форумната 
работа.

Значи ССРН занапред 
ще трябва да се орга 
«измра така, че да ста 
не истинсна трибуна на 
трудещите и граждани- 

могат

делегациите и делегати са по 
следователно провеждани,

В информацията най-голямо 
е обърнато на са-

Председателството на ОК на 
ССРН, а сетне и Общинската 

нонференцияпето 
система.

Комунистите и всички 
други
тически сили ще трябва 
да се борят против все 
«и опит на сентанство, 
нариеризъм

нандидационна 
на делегациите в Димитровград 
обсъдиха в течение на мина- 

седмица информация за 
изборната дейност в община-

внимание 
мите избори, състояли се на 
19, 20 и 21 март. Успешната 
предизборна дейност е може 
би оня фактор, който е по
влиял един мартовски ден, по 
дъждовно, ветровито и студе
но време, 
жествено настроение и с пъл 
но доверие в делегатската си 
отема масово да се отзоват и 
гласуват. Бройната от 10750 
гласуващи, ноето е 97,36 
сто от общия брой на изби
ратели в местните общности 
в общината е внушителна и 
говори за извънредното отно 
шение на избирателите.

обществен о-поли явления от областталата
нате, нъдето ще 

да осъществяват жиз та.
е, че предизбор 

пата дейност е проведена ус- 
преднандидационните

Оценено«ените си интереси.или други
М. А. гражданите в тъРпешно,

събрания и конференции до
бре подготвени а на тях са 
присъствували над 16 хиляди 

Това

Досегашният опит на този 
съд говори, че съгласуването 
на нормативните самоуправи
телни актове със Закона на 

труд често пътиграждани в общината, 
потвърждава че интересът на 
трудещите се хора за пълното 
функциониране на делегатена- 
та оистема е голям. На тези 
събрания е констатирано, 
ето потвърждават и бройните 
разрешени комунални и други 
проблеми в местните общно
сти в общината. Естествено, че 
са изтъкнати и досегашните 
слабости и пропуски, но и го
товност да се преодолеят

четиригодишен

сдружения 
се осъществява с редица тру 
дности, някои от които са по
следица на субективното по
ведение на най-отговорните в 
основните и трудови организа 
ции. Показателен пример в то
ва отношение са общите служ 
би в основните и трудови орга 
низации, които на работниците 
не оназват пряка помощ при 
осъществяването на правата 

В. В.

ВИДЯНО ^ТГ17/ на

I'
но-

Агрономи И по-нататъшната дейност, 
във втория етап на изборите, 
е проведена и се провежда 
твърде успешно, констатира
но е в информацията.Питат ме селскостопански производители от 

накво означава ду- 
намеря 

пише:

I!
А. Д. им.Лисина, Босилеградсна община, 

мичката „агроном”. Прерових речниците да 
точното значение на тази думичка. И ето нанво 
„агро” — води произход от гръцката „агрос” и 
ската дума „агер”, означаващи „нива”, „поле”, „зе
мя".

предстоящия
период.

Когато става дума за канди 
дационните събрания на тру 
дещите се хора и граждани 
нужно е да подчертаем, че на 
воички събрания е разгледан 
отчетът за четиригодишната 
дейност на Общинсната енуп 
щина. Оценено е, че в изми 
налия период са постигнати 
забележителни резултати във 
воички области, а особено в об 
ластта на стопанството и ному 
палната дейност. Отделно тряб 
ва да изтъкнем, че е дадена 
безрезервна подкрепа на раз 
войната програма на Димитров 
градена община, накто и приз 
напие на широната обществе- 
нотолитичесна общност за вси 
чко досега направено в общи
ната, накто и за бъдещите и- 
нициативи за реализация на 
предвиденото.

БОСИЛЕГРАД А
латин-

Шампионат: „Тито-революцнр-мкр“
— Тънмо затова питаме — назват лисинчани. 

— Отнан преди две години в Босилеград е създаден 
„комбинато” (обединение на бившите земеделсни 
кооперации и останали стопансни организации) — в 
село не е идвал нинанъв агроном. А ние иснаме да 
чуем нещо повече за сдружаването в селсното сто
панство, за новите отношения, нам да организираме 
по-съвременно производство...

В чест на 25 май — Деня 
на младостта и рождения ден 
на другаря Тито, в Босилеград 
се проведе общинено състеза 
ние в Шампионата по знание: 
„Тито — революция — мир”. 
На състезанието участвуваха 
ученически отбори от петте 
ооновни училища в общината. 
Първо място спечили основно
то училище „Георги Димит
ров” в Босилеград, а второ и

трето основните училища от 
Бистър м Горна Любата.

Отделно най-добри резулта 
ти показаха: ДРАГАН ДИМИТ 
РОВ, БОТЬО ХРИСТОВ, ВЛА- 
ДЕ АЛЕКСОВ и СТОЯН СТОЯ
НОВ. Те 
Босилеградсна община на пред 
стоящото репионално състеза 
ние, което ще се проведе 
Лосковац.

представляватще

Лисинчани питат още: нима от шестте агроно
ма нито един- не може да се срещне със земе
делските производители, да поговори с тях? Дали е 
по-правилно да се свират по канцелариите? Не е ли 
тяхното „работно място” на полето?

Да отговоря на лисинчани и на всични земе
делсни производители (не само от Босилеградсна, но 
и от Димитровградска община) с подобни въпроси:

— ано съдим по думичната „агро-” („нива”, „по
ле”, „земя”) мястото на агрономите 
риите.

в

В. В-

НОВИНИ
ПИРОТ. — Тези дни приключи с работа политиче 

ската шнола, организирана от Народния универси
тет в Пирот, която посещаваха курсанти от Димит
ровградска, Пиротсна и Бабушнишна община.

БАБУШНИЦА. — Новият състав на ръководство
то на Съюза на бойците |Проведе първото си засе
дание, на ноето обсъди нянои въпроси от изборната 
активност и набеляза основните насони на дейност 
през 1978 година.

На кандидационните събра
тя също тана е водена гри
жа за делегати да бъдат пред 
ложени най-активните хора 
определени среди, а критерии
те за кадровата политина 
избирането

не е по нанцела-

в
Делегат! за

на членовете на

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО ★ 7 АПРИЛ «78



ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШНА ОБЩИНА БАБУШНИЦА Голямо внимание на 

марксическото издиганеОТГОВОРНО - НА 

ВСЕКИ ЕТАП От 5 до 10 агтрил в Бабушни 
шка община се организира се
минар по марноичеСко образо 
вание за сенретарите и члено 
вете на секретариатите на пъ
рвичните организации на Съ
юза на комунистите.

Семинари се проведоха в 
Бабушница и още пет рай'0- 
Н1Н1И центрове: Звонци. Стре- 
лъц, Любераджа, Велико Бо- 
нинци, и Раков дол.

Лектори са предимно члено 
ве на политическия актив при 
Общин оката конференция на 
СКС в Ниш.

Семинара посещаваха нъм 
400 души.

ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА 
ОЩЕ НЕИЗВЕСТНИ

Още не са известни ононч-а 
талиите данни за щетите, ко
ито на Бабушнишка община 
причиниха големите дъждове 
нъм средата на март.

Следствие на тези валежи

надошлата р. Лутница се из
ля и наводни над 100 хектара 
ниви, а в Бабушница и още 
вякои селища 
'И десетина къщи >и други обек

(населението в посочените се
лища. така че движението по 
пътищата, упрозени от свлича
не на земни пластвое е нор
мално.

са повредени

ти.
ОТКРИТ СЕРВИЗ ЗА ТРАКТОРИ

Най-гол емите щети претър 
пя фабриката за вътрешни гу 
ми ,,Тигър”, но комисията за 
'преценяване не щетите още 
не е завършила с работа, дока- 
то цехът на „Л|исца” е претър 
пял щети от 350 хиляди ди
нара.

Щети са претърпели и дру 
гите промишлени обекти по
ради прекъсване на тока и 
'водопроводната мрежа, а по
вредени са и няколко къщи 
в Гърнчар. Стрелъц и др. се 
ла в общината.

На всеки етап от провеждането на изборите 
за делегати (до; неотдавна и за делегации) в Сурду- 
лишка община се пристъпва с чувство на особена от
говорност заяви председателят на ОК на ССРН 
ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ. — Досегашните 
90 процента гласували 
легати) потвърди висоното

Заводите ИМТ от Белград 
ще открият в Бабушница сер 
виз за поправка на трактори.

С цел да се обезпечат кад
ри за извършване на поправ
ки и други услуги на тези ма
шини неколцина младежи от 
Бабушница са на обучение в 
Заводите ИМТ в Белград.

резултати ( с над 
за членове на делегации и де- 

съзнание сред трудещите 
са и гражданите в предизборната и изборна дейност.

Откриването на такъв сер
виз ще е от голяма полза, за 
щото броят на тракторите на 
земеделските кооперации и на 
частните стопани от ден на 
ден нараства.

Изборната дейност обаче 
все още не е приключила. На 
8 април в 19 делегации — 201 
членове на делегации ще из
берат 23 делегати за Съвета 
на местните общности при 
Общинската скупщина. В 18 
делегации с 152 членове ще 
бъдат избрани 9 делегати от 
редовете на селскостопанските 
производители за съшия съ
вет.

На състоялата се на 4 ап- 
т.г. в Лесковац нандида- 

ционна конференция бе 
твърдено кандидатирането на 
делегатите на Скупщината на 
СРС и делегатите за Съюзния 
съвет 
СФРЮ.

рил
по следствие изобилните дъж- 

на много места имадо в е
свличания на терена.

И за най-АРебни 
или сервизи на машините — 
трябваше да се отива в Пи
рот или Ниш, като се губи цен 
нно време.

поправки

на скупщината на Щабът по защита от при 
родни бедствия при Общин 
ската скупщина в Бабушница 
е извършил мобилизация на М. А.Ст. Н.

Изборите на делегати в 52 
делегации с 631 членове в 
организациите на сдружения 
труд ще се проведат на 11 
април, т.г. За Съвета на сдру 
жения труд при Общинсната 
скупщина ще бъдат избрани 
общо 43 делегати.

На неотдавнашните избори 
за Обществено-политическия 
съвет при ОС бяха избрани 
23 делегати. По тоя начин 
(след приключване на пред
стоящите избори в делегации 
те на местните 
делегациите 
труд) Общинсната 
ще се учреди в новия състав. 
Учредителната сесия е насро 
чена за 21 април.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ИЗИСКВАТ СПЕШНО РЕШШНЕ
безпечат достатъчно средства 
(повече от 2 милиона динара) 
за изграждане на здравни ам 
булатории в селата Бранковци 
и Дукат. Инак новият здравен 
дом в Босилеград трябва да 
бъде готов до края на юли 
тази година.

— Започнаха с работа здравните амбулато
рии в Горна Любата и Горна Лисина и здравна
та станция в Долно Тлъмино

— Ще бъдат обезпечени средства за изгра
ждане на здравни амбулатории в Бранковци и 
Дукат

здравна помощ на пациенти
те. Идването на тези специа
листи трябва да бъде най- 
малко два пъти седмично.

— Здравното дело в на
шата община засега е в кадро 
во и организационно преу
стройство. От преди известно 
време започнаха с редовна ра 
бота здравните амбулатории 
в районните центрове в общи 
мата. На постоянна работа в 
здравната станция в Долно 
Тлъмно са приети: лекар от 
обща практика и медицинска 
сестра. В този здравен обект 
обаче още няма вода и елек
трически ток. Също и за здра 
вната амбулатория в Горна 
Любата е приет лекар и ме
дицинска сестра. Кадровият 
въпрос в здравните амбулато
рии в Долна Любата и Горна 
Лмоина ще бъде допълни- 

заяви на

общности и 
на - сдружения 

скупщина
ДИСЦИПЛИНАНа проведеното през мина

лата седмица заседание на 
Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград бе поста
вен на разглеждане твърде ак 
туален въпрос: Състоянието 
и проблемите на здравеопаз
ването в общината. За този 
въпрос, който с пълно осно
вание бе поставен на дневен 
ред. са заинтересовани всич
ки трудещи 
в общината.

Подробна информация за 
състоянието, проблемите и 

на Здравния

на здравното дело в нашата 
община.

На обявените ноннурси за 
приемане на лекари — специа 
листи в нашия Здравен дом 
до сега никой не е ноннури- 
рал. В момента нашата орга
низация работи със седем ле
кари от обща практика, от 
които петима все още са ста-

ОК на ССРН посочи, че в 
областта на здравното дело 
съществуват редица проблеми, 
но някои от тях могат спеш
но и ефикасно да се разре
шават. Един такъв въпрос е 
все още незадоволяващата 
трудова дисциплина в трудо
вия колектив в Здравния дом. 
Това на здравната защита и 
създава недоволствие между 
пациентите.

С пълно основание бе повди 
гнат и въпроса: дали интегра
цията на Здравния дом в Бо
силеград с Медицинския це
нтър в Сурдулица е оправда
ла целта. Въпреки, че не бе 
даден цялостен отговор, от из 
казаното личи, че редица въ
проси са могли да се решават 
много по-бързо. Евидентно е, 
че след тази интеграция, про
ведена преди една година, мно 
го планирани мероприятия не 
са изобщо или са само части
чно осъществени. Това най- 
много се отнася до техниче
ско-медицинското оборудване 
на Здравния дом, което все 
още е на ниско равнище.

Също така бе изтъкнато, че 
в Здравния дом трябва отно
во да се организира хирурги
ческа служба, ноято преди две 
години бе закрита поради ло
шите условия за работа.

И този път в разискванията 
бе подчертана нуждата от укре 
пване на превентивната здра
вна защита на населението в 
общината. Това ще рече, че 
Здравния дом в Босилеград е 
длъжен да обезпечи непренъс 
ката и успешна работа преди 

здравните амбула-

На учредителната сесия ще 
избрани (относно по-бъдат

твърдени) кандидатите за чле 
Скупщината на СРС, 

Южноморав-
нове на 
които делегира жанти.

Също
трима студенти на Медицински 
факултет — изтънна Динчев.

Липсата на лекари — елеци 
алисти засега тун се решава 
с идване (седмично по един 
път) на такива кадри от Ме
дицинския център в Сурдули 

в чийт>о състав работи 
Босилеград.

така стипендирамесе и гражданиЮжноморавскирегион.
ще делегира 5 деле- 

за Съвета на общините,

ски
регион
гати
5 делегати за Обществено-по 

съвет и 8 деле телно разрешен — 
заседанието Динчев.

перспентивите 
дом в Босилеград изнесе не- 

директор д-р ДЕНЧА
литическия 
гати за Съвета на сдружения 

Скупщината на СРС. го вия 
ДИНЧЕВ. Той също осведоми присъ- 

ствуващите, че в момента се 
съществуващите 

амбулатории и се 
мерки да се о-

труд при
ца,Южноморавски регион след 

ва да даде и трима делегати 
съвет на Скуп 

СФРЮ.

КАДРИТЕ дограждат
здравни
-предприемат

Здравния дом в 
Обаче, това не е достатъчно 
за оказване . на съответна

проблем всеКадровият
обременява развитиетоза Съюзния ощещината на

Босилеград, и за снабдяването 
(И за хигиената...

Като се има на предвид та 
зи полезна поуна, а в сноро 
време залата в новия култу- 

дом ще бъде готова, то
гава без боязън могат да се 
-насрочват събрания- Разбира 

при това нинан не трябва 
да се губи от предвид факта: 
посещението зависи от въпро 
оите, които се внасят в днев

ПРЕДИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В БОСИЛЕГРАДПОУКИ ОТ ЕДНО

Когато се Обсъждат жизнените въпроси 

- има интерес
рен

се

тие на общината, или когато 
се обсъждат въпроои от деи 

на Общинската енуп-
махала, ако 

обхваща въпро 
ги интересуват.

тя в тяхната 
дневният ред 
ои, които 1.

в обБосилеград е място 
шината, където през послед 
ните няколко години са про 
вадени най-малко събрания-
Било да ги организираше Со 
циалистическият съюз, ри 
да ги свикваше местната об
щност, бооилеградчани не ид 
ваха масово на събрания- При 

нещо има пове-

•нии ред.
Значи, не е 

помещенията, а в съдържание 
то на дневния ред на провеж 
•дачите събрания-

Но от голямо значение е и 
•дали събранията са добре под 
гот-вени. За всяко събрание 
трябва да се подготви добре 
«дневния ред. да бъдат давани 
■необходимите информации и 
•компетентни отговори на за
даваните въп-роои.

А ако на събранията се да- 
•ват компетентни отговори, ако 
последва провеждане на при 
етите там заключения 
гурно е, че и 'интересът за 
тях ще расте все повече, и 
те все повече ще се превър 
щат в места, за договаряне 
м съвместно разрешаване на 
.наболели въпроои.

■костта причината в
щипа.

Значи ано в дневния 
:са внесени въпроси от жизне
но значение за трудещите се 
и гражданите — тогава посе
щението е над воични очаква
лия- Това нещо потвърди неот 
лавна проводеното предизбор 

събрание. На същото Р03 
за работа-

редИмаше и много въпроси, но 
бяха еднакво интересни 

и за селскостопанските произ 
водители, и за работниците от 
организациите за сдружения 
труд и за гражданите.

Неотдавна проведеното пре
дизборно събрание показа, ня 

характерни неща: 
Бооилеградчани, 

служещите, така I 
ланските производители, 
жизнено заинтересовани 
то се обсъждат въпроси
гоадоустрояването например.
хигиената или снабдяването и 
търговията здравеопазването, и

и то

чини за това 
че. В града няма подходяща 
зала. а след събарянето на 

въпрос още

воичко нано торни в селата.
Членовете на ОК на ССРН 

енергично се застъпиха да се 
реализират всички задачи, о- 
шределени в елабората за инте 

Здравния дом в Бо-

глеЖдаха отчетите
Общинсната скупщина, 

местната обш-
мои та на

за работата на
за работата на самоупра- 

общности на инте 
- план на

разискванията
въпроои взеха участие

кинозалата, този
=%ГбРаУнЛиГаяГ^сР 
вани и по няколко пъти, н 
посещението не беше 
завидно равнище. На събра 
нията обикновено идваха слу 
жешите. а обсънтданите на 
събратята проблеми

въпроси от сел 
Може би

манто 
и селсносто- •ност,

вителните 
•ресите, 
общината, 
•по тези _ 
много хора.

са
кога грация на 

оилеград и Медицинския цен- 
ТЪР В Сурдулица.

С решенията на ОН ма сскп 
ще бъдат уведомени воички 
компетентни за решаване на 
проблемите в здравното дело.

ои-стопаненият
от В

най- събрание хората 
неща, които 
и за градоу-

проблеми на

На това 
научиха 
пи 'интересуват: 
стройствените

много
Р_ Проявяват голям ин те

пе- когато на дневен ред- са 
СроГот бъдешето разво

йното засягаха 
ското 
затуй жителите 
искаха да се

Иван Андоновстопанство.
- от Добри дол 
устройват събра СТРАНИЦА 5
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БАБУШНИЦА
СТОПАНСКА РАВНОСМЕТКА ЗА 1977 ГОДИНА В СУРДУЛИШ-КА ОБЩИНА

„БАЛКАН“ 

ЩЕ ПОЛУЧИ 

НОВ ЦЕХ

СТАБИЛНИ И УСТОИЧИВИ 

ТЕМПОВЕ
★ ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕ СЕ ПОЛЗВАТ НОВООТКРИТИТЕ 

МОЩНОСТИ ЦЯЛОСТНО РЕДИЦА ПОКАЗАТЕЛИ СОЧАТ ЗА 
ИНТЕНЗИВНО СТОПАНИСВАНЕ

ти ще отпуснат Белградската 
баниа и доставчиците на Съоръ 
жения.

Накто изтъкна Миленкович 
новият цех ще се строи 
две фази. В първата фаза ще 
се построи цеха и ще се извър 
ши обучение на кадри, през 
втората ще се строят жили 
ща за специалисти и работни- 

работнически стол поме
щения за обществено-лолити 
чесна и иултурна 
здравна амбулатория и улра 
вителна сграда.

В новия цех ще получат ра 
бота около стотина работници.

М. А.

От средата на настоящата 
Велико Бонинцигодина В7>в 

ще започне строеж на голям 
промишлен обект. Металообра 
ботващото предприятие „Бал
кан" което вече две години 
е в състава на фабриката за 
помпи „Ястребац в Ниш по 
лучи тези дни средства от о- 
коло 130 милиона за изгражда

Стопансната дейност на ор
ганизациите на сдружения 
труд от материалното произ
водство в Сурдулишка общи
на през 1977 година в сравне 
ние с предишната (1976) го
дина е значително по-добра. 
През изтеклата (1977) година 
общият доход бележи рт|;т 
от 30,6 на сто, дохода — 37,1. 
средствата за разширяване на 
материалната основа на труда 
и запасите — 58,4 и средства
та за лични доходи и общо 
потребление 33,5 на сто.

Следва да с^ отчете още 
в самото начало обаче, че от 
12 организации на сдружения 
труд, представляващи стопан 
ството на общината, деловата 
година със загуба приключи са 
мо една ООСТ „Масурица" 
(за селскостопанска дейност 
и кооперация) със сума от 
над 3,5 милиона динара.

За отбелязване е също та
ка, че няколко основни орга
низации на сдружения 
участвуват 
70 на сто в създаването на 
общия доход. Това са преди 
всичко
електрически централи ООСТ 
„Морава" и ООСТ „Звезда".

ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗ
ПРОИЗВОДСТВОТО

Една от положителните тен 
денции през 1977 година в сто 
ланството на Сурдулишка об 
щина е, че при разпределение 
то на средствата на 'чистия 
доход за възпроизводството 
(разширяване на материалната 
основа на труда и резервите 
бележи по-висока 
нарастване от средствата за 
личните доходи и общо потреб

ление с приблизително 25 ин 
демони точки. Средствата 
за възпроизводство достигат 
обща сума от над 110 милио 
на динара, нато при това на 
Власинските 
се падат над 90 милиона ди
нара.

Осъщественият доход (нато 
положителна разлика между 
приходите и изразходваните 
средства) също бележи уве 
лимение при всични органи
зации на сдружения труд. При 
отделни организаци (ООСТ 
„5 септември") той възлиза 
на 2,7%, докато при кариерата 
„Варденик" дори 127,9 на сто.

РАСТЕ БРОЯТ НА ЗАЕТИТЕ

година в общината достига 
към 133 хиляди динара и бе
лежи ръст от 20,5 ма сто.

В заключение бихме изтън 
нали, чо въпреки някои не
сполуки (ООСТ „Масурица") 
общо стопанисването през 
1977 година в Сурдулишка 
община по отношение на пре 
дишната (1976) година е значи 
тел но по-благоприятно. Отдел 
•ни резултати (общ доход и 
доход) надминават средното 
увеличение в стопанство* на 
СР Сърбия — общият доход 
нараства за 19,5 а дохода за 
34,6 на сто. Това същевреме
нно гарантира стабилни и ус 
тойчиви темпове на нарастване 
и през текущата година и пра 
вилна насона в стопанисване* 

Ст. Н.

в
зодоцен трал и

не на нов цех за произеод 
ство за съоръжения за лом- ЦИ,
пи.

дейност,За осъществяването на та 
зи производствена програма, 
канто ни уведоми директорът 
на „Балкан" ЙОРДАН МИЛЕН 
КОВИЧ ще участвуват Фондът 
за насърчение развитието 
изостаналите краища, а креди

в
Изтеклата (1977) година 

забележителна и по отношение 
нарастването броя на заетите. 
Този ръст възлиза на 14" „, 
така че в осъществяването на 
деловите резултати 
са участвували 
ети. Разбира се, в тази 
на всички

е то.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЧИСТИЯ ДОХОД
средно 

окло 3000 за- ПРЕДИМСТВО НА РАЗШИРЯВАНЕ МАТЕРИ
АЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДА И РЕЗЕРВИТЕ

труд
с приблизително насока

резерви са използва 
докрай и при наличие на 

или трета смяна) мо-
ни

„Власинските водое- втора
же да се подобри ощр позече 
положението.

Заслужава внимание 
зателят,
на заетите лица са заплатени 
над 130 милиона динара 
в повече за 31,2 на сто. Сре
дният личен доход 
нин

Според Занона за сдруже
ния труд, чистият доход 
представлява дял от дохода, 
който се рапределя в основ
ните

Осъщественитеи пона- 
че за лични доходи

средства 
за нояи инвестиции по органи 
зациите на сдружения 
са следните:

★ Димитровград
ското 
през 1977 година 
осъществи увеличе
ние на чистия до
ход за 48 на сто.

стопанство _ труд
Електродистри- 

буция — над 1,8 милиона ди
нара. „Младост". — Нъм 1,2, 
..Димитровград” — нъм 
„Гоадня" — 
кан”

или
организации на сдруже

ния труд на две части: за ли 
чно и обществено 
ние и за разширяване на ма 
териалната основа на труда 
и резерви. По-рано отношения 
та се отчитаха между лични
те доходи и фондовете.

Димитровградското
през изтенлата (1977) 

година осъществи чист доход 
в размер от над 154 милиона 
динара. В разпределението на 
средствата участието

и общо потребление с 
намалено от 90,8 на 89,8 на 
сто, т.е. за една индексна

на работ- 
възлиза на 3740 динара, 

с предишната 
за цели 15 на

потребле 9.5в сравнение 
(1976) година 
сто повече.

Положителното и в ‘тази об 
ласт е,

над 2.6.
— над 1,2 милиона дина

ра и „Братство" — 839 хиля
ди динара.

Има и организации

„Бал-

или трайни 
ства. Тези 
ние 
стите

оборотни сред- 
данни дават основа 

да съдим за възможно 
на димитровградското 

стопанство и отделните ООСТ 
за модернизация 
ване

че средствата за ли- 
доходи по-бавно растат 

от осъществения доход на 
зает, който

степен на на сдру
жения труд с отрицателни по
казатели, така че на общин- 

равнище тази сума до- 
изчисление 

над 18 милиона динара. Без
спорно една сравнително со
лидна основа за нови влагания 
в основни и трайни оборотни 
средства. Разбера се, далеч 
по-ефективно ще бъде ако се 
използва за собствено участие 
при обезпечаване на допълни 
тел ни средства, тъй като по 
требностите са значително по- 
високи.

чни стопан
ство

през миналата ско
стига в крайнои разширя 

на производствените мо® ^ЗВИТИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО 
УЧАСТВУВА И РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФОНД СТОПАНСТВО 

ЗА НАСЪРЧЕНИЕ
на лич щности.

Данните показват, 
задоволяване на законните изи 
сквания, димитровградското 
стопанство разполага с над 
13 милиона динара за разширя 
ване на материалната основа 
на труда. Тази сума е за 38 

по-голяма в сравнение 
с 1976 година.

ното О:

ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА НА 

ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
че след

точка.

Проследим ли кан отделни 
организации на одружения труд 
прилагат това разпределение 
ше се забележат положител

изследвания 26.4 милио фабр^а^ ВНИ И Тпе"беЛНата на динара. и™, ” ' И' Циле . научу-
реконструкция на пред- гоад" 33а,™ "Т,иг'ЬР-Аимигро 

приятията участвува и рРепАу прешои™»мунално-услушного 
бликанския фонд за насърче обра6?тва,потоУСЛУГа ' НОМО‘ 
«ие на неразвитите кранта Боатг™^ предприятие
к Р мГатаТда “ В6Че °АОбр^ :&и дру™с™™ичарското
и могат да се ползват. По г»
този начин „Тигър” в Лимит оТ.„.71рицател'ни тенДенции се
ос Ше ползва от Фонда Нишявя"РИ 00СТ -Младост’\
35 милиона динара, Свобода" »нишава ,и прочие
братство"0”3 ГкНа'Ра’ КОЖара та°кбпЧаТа Сума на сРеДства- 
нам^ ~’'5 милиона д,и та ноито ще послушат за 
щРа” . ®аоил Иванов-Циле" _ ширяване на материалната ос

она динара. ^ 2 мили‘ пата бележи
увеличение от 63 и

Във | 
димит- способност 

ще зачисляват 
своята !На амортизация и

Оазпти 0пирея ™те- Средствата развитие на сто лизат ,на над 32
в общината почти ра и бележат 

36 наЩе се 
разши

За развитие на Димитровград 
ското столанство до 1980 го
дина се предвиждат 
'инвестиционни капиталовложе- 

Според обществения 
план за развитие на Димитров 
градска община общите 
вестиции възлизат на 
497 милиона динара. С тази 
средства ще се извърши ре
конструкция на почти всички 
предприятия в общината. Как 
то се предвижда ООСТ „Ти
гър — Димитровград" 
лучи 152,5 :
ОСТ „Сточар
шава" 179,6 милиона динара, 
ООСТ „Търгокооп" 9,6 милиона 
динара, конфекция „Свобода” 
39,3 милиона динара, мебелна 
та фабрика „Васил Иванов 
— Циле" 28,9 
ОСТ „Градня" 21

ски

Ст. Н.големи 3 в
В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
ДИМИТРОВГРАД Щ ™ И ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИмия.

В

ин-

Обсъжда се Програмата
обществено-икономическото

над наровпрад

развитие
Осъществяването На п0о- 

мии1оТа за обществаночиконо 
мичеоно развитие на Димит
ровградска община беше те
ма която обсъди Изпълнител 
„ * съвет на Общинската 
скупщина в Димитровград на 
последното ои заседание

ще по- 
милиона динара, 
- ООСТ „Ни-

раз през втората половина на 
страна на Общин- 

снупщина.
април, от 
окатана при

ДИ- в
бптеи?10<Жтстропрамата са обраоотени основните 
Дачи в тазгодишното 
както и развойните 
шности а течение 
щата година. Голямо 
ние е обърнато, 
дишвите 
на развойните 

областта на 
дейности,

цели -и за- 
развитие, 

възмо- 
на тену- 

внима

на сто.
възпроизводствената 

на стопанството 
и средствата 

резер- 
за въз- 

ммлиона дина- 
увеличение за

След използването на 
" собствени средства
увмичл?НИТе преДпРияТ'Ияувеличат значително 
производителна 
програмата за 
панството 
воички

тези

СЪЛИ ИМаТвРИаЛИТе' НОИТО ОбСЪДИ Изпълнителния съвет Ше 
се проведе публично разисква 
_е в местните общности и ос 
ганизации на одружения труд
чателен ШЛ се и окон
к°йто НотнТо^ТшНеа 0"6РС°™' 
пълнител,ния съвет. Предви

приемането на тазго-
бъде

милиона динара,
и на тазго- 

н а пи та л ов л ож ен ия, 
възможности 

обществените 
ня развит1ие в областта

ране и_лрИя™ята за реализи
сгвено^оГГеКсакТоаТОНа °бШе
пие през 1978

милиона ди
нара, гостилиичарското 
приятие „Балкан” 18,5 
ма динара, „Братство” 8 
лиона динара, „Услуга" 6,2 
лиона динара и

пред-
милио в

предприятия сто.ми
модернизират Основното обаче 

средства се
и ще се е с канви 

ви Разполага за но-
и - капиталовложения (соб

ствени източници) в 1С0°

нанто ими ри производството.за геологиче-
Б. Н. Доно е 

дишнатаосновни разви-
СТРАНИЦА 6 програма година.да

А.
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ОБЩИНА:ИТЕ ОБЩНОСТИ В ВОСИЛЕГРАДСКА

САМООБЛАГАНЕ ЗА
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

През изтеклителите вя я-7 , четиРИ години жителите на И местни общности 
вече от 23 милиона вложили са по-
на водопроводи, електрически* ИЗГРаЖДане 
кални пътища, за залесяване. . . мрежи, ло-

Местното самооблагане, 
щинския смисъл на

в съ на изплащат десетгодишно
думата, парично самооблагане за 

трифинация-
По такъв

елекпромени ‘из основи редица се
ла в Бооилеградска община. 
През изтеклите начин ще се обез

четири години печат към 10 милиона динара, 
които ще се използват за проповече от 17 хиляди 

в 37 местни общности
жители
са ус

пели и в най-отдалечените се- нарване на електропроводи и 
До най-отдалечените села вла да построят пътища, про

карат водопроводи, а напосле-
общината — назва Захариев. 

С помощта на местното са-дън да отпочнат и с електри
фикация. Тук не са много раз 
читали на все още скромната 
общинска каса

мооблагане значителни резул
тати в Бооилеградска община 
са постигнати и в изграждане 
то на пътища. Предимно

Изглед от с. Сенокос

ИНИЦИАТИВАи на ограни- вчените средства в общински 
фондове. Получената матери 
на помощ е била стимул г 
уснорено и по-ефикасно 
разрешат редица ному.нално- 
тови въпроои.

— Нито едно от 37 села 
нашата община не изостава 
ползването на местното сам 
благане, като главен източи

СЕНОКОШАНИ ЩЕ СТРОЯТ ПЬТ
По този повод те отправиха писмо-призив до 400 души, 

свои съселяни, които живеят във вътрешността на страната, ка
то поискаха парична помощ за провеждане на тази акцияна материални средства и 

ботна ръка.
По такъв начин са пое Село Сенокос в Димитров

градска община, скрито е 
пазвите на 'Стара планина е 
едно от най-отдалечените се 
ла от центъра на общината. 
Селото има богати пасбища 
в полите на Стара планина и 
в миналото и днес главния 
поминък на селяните е овце 
въдството. През последните 
десетина години много хора 
от Сенокос отидоха в Пирот 
и Димитровград, счита се, че 
над 400 души живеят в тези 
места и други градове на СР 
Сърбия-

Забележително е обаче за

успеем напълно. Извън Сено- 
нос живеят 400 сенокошани. 
Считаме, че вие имате възмо
жност да участвувате в акци
ята и с това сами да си съз 
дадете условия по-често да ид 
вате в родното село, а на нас 
дани дадете възможност по- 
често да бъдем с вас. Всеки 
от вас има възможност да да 
де по 1000 динара, някои 
повече, нянои по-малко, но то
ва ще бъде достатъчно за из 
граждане на пътя- Нашата по
мощ в селото също тапа ще 
бъде голяма."
ОЧАКВА СЕ ПОМОЩ И ОТ 
БОЙЦИТЕ ОТ ЦАРИБРОДСКИ 
ОТРЯД

Сенокошани се обърнаха за

то активно помага партизани-нати твърде заоележит* 
резултати в решаването на 
гобройните номунално-би 
прболеми. През изтеклия 
тиригодишен период много 
ши села бяха същинсни < 
ителни
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, преде* 
дател на Изпълнителния съвет 
на Общинсната скупщина 
Босилеград.

Повече от половината дома- 
общо 5 хиляди

те.
,,С изграждането на пътя 

до Сенокос, ние не помагам 
само на себе си^ се назва 
в писмото-позив на сенокоша
ни ние ще допринесем с 
това още по-добре да се та
чат традициите от Народоосво 
дителната борба, Революция 
та. Вие знаете че в околно
стта на нашето село е форми
ран партизанския отряд „Мом 
чил войвода”, който заедно с 
останалите отряди на народоо 
овободителната войска на Юго 
славил взеха участие в окон 
чателното 
страната от фашистко роб-

площадни—

Симеон Захариев
в

планинските села, с ползване
то на общинския булдозер, жи 
телите са успели да трасират 
и възобновят 19 междуселски 
пътища в дължина от около 
100 километра.

кинства, от 
в цялата община, успяха с ме 
ст-но самооблагане и с добро
волен труд, в своите домове 
да донарат здрава питейна во 
да. Построени са над 400 мал 
ки водопроводи в дължина от 
около 200 километра. Въпреки, 
че няма точни данни, прецен
ява се, че за това мероприя 
тие са дадени повече от 3 ми 
лиана динара.

През последните четири го
дини за електрификация на 
240 домове в селата: Долна и 
Горна Любата, Груинци, Мле- 
коминци и Долна Лиоина жи
телите са обезпечили 3,8 ми
лиона динара за електрически 
материал. И стойността на вл0 
жения
колко стотици хиляди динара. 
Също така в изграждане на 
електропровода Лиси на — Лю 
бата, в дължина от 41 кило- 
метара, населението е вложи
ло доброволен труд в стойност 
от половин милион динара.

— Същевременно 
трудещи се и граждани в на
шата община вече трета годи-

сеноношани, че те поддържат 
имотите си в Сенонос и нъде 
то и да работят, редовно ид 
ват в Сенокос, нъдето им жи 
веят родителите.

Затова местната общност на 
селото реши да построи пътя 
Сенокос-Наменица и по този 
начин да даде възможност на 
своите близки по-лесно да ид
ват с автобус и леки нола. При 
това начинание се приобщи 
Общинската скупщина, която 
ще помогне акцията.

Тези дни сенокошани изпра 
тиха писмо-призив до всични 
свои земляци, в ноето ги под 
напят да участвуват в изграж 
дането на пътя- В писмото 
между другото со казва.

„Ние, които живеем в Сено- 
нос, през дългите зимни ве
чери и хубавите пролетни дни 
често се спомняме за вас, 
следим вашите успехи и 
радваме се на тях и винаги 
с радост очакваме 
да дойдете при нас, да бъдем 
по-често заедно. Това е наше
то пламенно желание, но по
ради това, че не съществува 
път това желание остава нео 
съществено, зарад това ре

да организираме ан-

освобождение на
Вложеният от тях труд въ

злиза на 1 милион динара.
Твърде значителни са и по 

стиженията в залесяването на 
ерозивните терени и създава 
нето на изкуствени ливади. С 
доброволен труд на гораните >и 
на жителите от селата зале- 

са 600 хектара голини.

СУМИТЕ ВНАСЯЙТЕ НА ТЕКУЩА СМЕТНА 62802-645-518 — 
МЕСТНА ОБЩНОСТ СЕНОКОС, 18324 КАМЕНИЦА

помощ и към бойците от Ца 
рибродския партизански отряд 
и Съюза на бойците. Сенокос 
през НОБ беше център на 
движението в общината. В 
околността на Сенокос бе фор 
миран Царибродски партизан 
ски отряд „Момчил войвода”, 
а всяко домакинство в село-

Както сме осведомени, в 
местната 
нос работите на пътя ще за
почнат 
нето 
юли т.г.

Затова с внасянето на пари- 
трябва да започне още

Б. Николов

общност на Сено-
сени
Стойността на новозалесените 
площи възлиза на 4,2 милио
на динара. Изкуствени ливади 
са създадени на площ от 200 
хентара, а вложеният труд се 
цени на 600 хиляди динара.

— Всички тези резултати по- 
твърждават мястото и ролята 

общности, иои

веднага, а построява
на пътя се очаква до 7

те
веднага.

СЪВЕТИтруд възлиза на ня-

Кои изложения и надморска височина 
са най-подходощи за отглеждане 

на ябълката

на местните 
то на най-успешен начин, чрез 
самооблагането, решават 
знените проблеми в своите сро
ди. Ето защо и занапред ще 
съдействуваме всяиа тяхна и- 
нициатива и ще им оказваме 
материална помощ — иаза За

жи-

Ябълката е влаголюбив 
овощен вид. Нейните изи
сквалия към почвена и 
въздушна влага и топлина 
може да бъдат задоволени 
при северно, североизточно и 
северозападно изложение. Най- 
подходящо за ябълката е се
верното изложение.

Ябълката може с успех да 
се отглежда на места с малка 
надморсна височина, но най- 
подходящи са месторастения 
с височина 450-600 м. На ме
ста с надморсна височина над 
800-900 м плодовете й не уз 
Ряват.
НАК РЕАГИРАТ ЯБЪЛКОВИТЕ 
ДЪРВЕТА НА НАПОЯВАНЕ
Ябълката е взискателна на на
появане, затова ябълковите 
дървета се засаждат предим 
но на поливни площи. В заои- 
симост от почвено-нлиматиче 
ските условия през годината 
се извършват от 6 до 8 по-

всички
по-често

хариев.
Щ0ИГ* у*" у.

I V
Ш

шихме
ция, да обединим средства и 
построим асфалтиран път На 
меница — Сенонос. Стойно* 

тази анция е оноло

При малка надморска висо 
чина южното изложение е 
(неподходящи за отглеждане 
(на ябълката. Сравнително по- 
нвподходящи са югозападното 
западното и югоизточно изло 
жение. При по-голяма надмор 
сна височина (700-800 м) тя 
може да се отглежда и на из 
ложанията, които са непод
ходящи за нея при по-малко 
надморска височина.

стта на 
100 милиона стари динара.

Половината от тези средства 
ше обезпечи Самоуправител 

на интереси- 
стопанство на

ната общност 
те за пътно 
СО Димитровград, а останали
те средства трябва да обез 
лечим със самооблагане. ВяР 
ваме, че в това начинание щ0

ливни.
По-често се поливат насаж- 

създадвни върху ле- 
почви

щ
щ дения, 

ни и силно пропускливи 
и в по-топлите райони.

електрифицираД. Лисииа ще се
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ШШШ.КЧ'17 УЖМ
VI РЕГИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА САМОДЕЙНИТЕ ТЕАТРИ

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС СРЕД ЗРИТЕЛИТЕ
Прегледът се провежда в две части: ог 1 до б в Сурду- 

лнца и от 8 до 14 април във Владичин Хан
демия „Иво Андрич" Във Вра
ня). „БОМБАШКИЯТ ПРОЦЕС" 

се от Живарад Михаилович —
Шиля — постановка на ДРА
ГАН ДИМИТРИЕВИЧ (КХД 
„Абрашевич от Леснозац),
..КАРТОТЕКА" от Тадуош Ру- жа — по 

МИО- КОВИЧ

КУКЛА ОТ 
” от Джор- 

постаноана

Шестият Владичин хан), „
КРЕВАТ номер 21 
дже Лебович —
ДРАГАН ДИМИТРИЕВИЧ (КХД 
„Абрашович" — Лесновац), ,,В 
АГОНИЯ" от Мирослав Кърле- 

становка ЙОВАН СТАН 
(Образователен цен

тър „Моша Пия1де" — Сурду 
лица „Тоатрон 24” )„2ега пе 
попе" („Хонсни гласови") от 
Клеантхи 
НЕКЗАТИ 
театър „Абдулах Кра шпица”
— Прешево}, ,,ЧОРБАДЖИ 
МЛАДЕН" от Бора Станнович
— постановка РАДЕ РАДИВО 
ЕВИЧ (Самодеен театър ..Бо
ра Станнович" — Враня) и 
,,Вълн" от Иван Студен — 
постановка ВИТА СТЕФАНО- 
ВИЧ ( самодеен театър от В-е 
лика плана).

регионален
_ самодейните театри
СР Сърбия тази година 

провежда в две части: от 1 
Ао 6 април в Сурдулица и от 
8 ДО 14 април във Владичин 
хан.

преглед
в

Генерален покровител 
на сурдулишката част на пре 
гледа са Влаоинсните водое- 
електрически централи — Сур 
дуяица, докато генерален по
кровител на дяла във Влади
чин хан е фабриката за ам
балаж ,,ФОПА" от Владичин

постановкажевич
ДРАГ МАРКОВИЧ (Драматична 
та секция при Образователния 
център „Моша Пияде" 
Сурдулица). „ЛАГЕР III Ц" — 
донументален театър: моно- 
драма постановка от ДРАГАН 
ДИМИТРИЕВИЧ) КХД „Аброше 
вич" — Лесковац), „ОПЕЧА
ЛЕНАТА ФАМИЛИЯ" от Брпни- 
слав Нушич — постановка ЧА 
СЛАВ ДИМИЧ (КХД „Си1ниша 
Я'кич" от Власотинце) и ,,ХА- 
САНАГИНИЦА" от ЛЮБОМИР 
СИМОВИЧ 
ДОСЛАВ РАДИВОЕВИЧ (само
деен театър „Бора Станко- 
вич" от Враня).

Във Владичин хан почигате-

ог
ша — постановка 
,ЖЕПИ (самодеен

хан.
На прегледа участвуват са

модейни театри и колективи 
от Сурдулица, Лесковац. Вра
ня, Власотинце, Владичин хан. 
Прешево и извън конкуренция 
самодейният театър от Ве 
лииа плана.

Любителите на театрално
то изкуство в Сурдулица в 
продължение на една седми
ца видяха „ОТКРИТИЕ" от До- 
брица Чосич в постановление 
на ПРЕДРАГ ИЛИЧ (културно- 
художественото дружество „1 
май” — Сурдулица), „НИКО- 
ЛЕТИНА БУРСАЧ" от Бранко 
Чопич — постановка МОМЧИ- 
ЛО АНТИЧ (Драматичната сек
ция при Педагогическата ака-

постановка РА-

Изпълненито театрални пред 
ставления предизвикаха гсе 
общ интерес. сред сурдулиш 
ките любители на театрално
то изкуство, а класирането що 
бъде уточнено след предста 
вянето на всичките само
дейни театри и дружини.

лите на театралното изкуство 
идущата седмица ще видят 
на своята сцена следните про 
изведения:

„ЧУДО В ШАРГАН" ог Лю 
бомир Оимович — постановка 

МИЛЕНКОВИЧТОМИСЛАВ 
(КХД „Бранислав Нушич" Милорад Геров: Портрет на Й. Б. Тито (молив)Ст. Н.

ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА НАШИ ХУДОЖНИ-ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙЦИ ПОТВЪРДИХА РЕНОМЕТО СИ ЦИ

ПРЕМИЕРА НА „ИВКОВА СЛАВА“ дадоха принос за успеха на 
пиесата. Слободан Алексич съ 
що добре игра. но многомесе 
чните му задължения на поста 
новчин са оказали влияние, 
така че изпълнението му бе 
ше под равнището на поста
новка.

С успех и този път като 
сценограф се представи Оре 
тен Игов.

За уопеха заслужават пох 
вала и членовете на Културно- 
художественото дружество,, Ге 
орги Димитров", които в ро
лите на роми, внесоха особен 
чар в, тази комедия, „рису
вайки" един безгрижен 
вот. В това отношение и Са- 
дик Хамидович като нореограф 
е изпълнил очанванията.

пиеса Димитровград 
ските самодейци ще се пред 
ставят на прегледа на само
дейните театри в Алекоинац 
на 20 април и ще гостуват в 
градовете Годеч и Драгоман 
— НР България (в рамките на 
крайграничното сътрудниче
ство). По този начин те тряб 
ва да потвърдят досегашното 
реноме на театъра. Още пове
че. че премиерата беше още 
една успешна изява на само 
дейците на българсната

Димитровградска об 
щи-на, в самодейността. А. Д.

МИЛОРАД ГЕРОВ УЧАСТВУВА ВА 

ТРЕТИЯ ПРОЛЕТЕН САЛОН НА 

ХУДОЖНИЦИТЕ-САМОДЕЙЦИ
Повече от 40 членове на са

модейния театър „Христо Бо 
тев" в Димитровград още вед 
наж успешно се представиха 
пред димитровградските люби 
тели на театралното изкуство. 
Този път те изпълниха коме
дията „Ивкова слава" от Сте 
ван Сремац.

РОВ. който изпълни 
на Михалач Николич 
с голям ентусиазъм и на про
фесионално равнище. Също 
изпълнението и на Момчило 
Андреевич (в ролята на Неко, 
бивш актьор и писар) беше 
твърде успешно. И носителите 
на останалите главни ооли —

ролята
Калча

Милорад Геров по трети път участвува на 
изложбата на художниците-самодейци. Тази из
ложба под названието „Салон на художниците- 
самодейци’' се провежда от 20 март до 5 април 
т. г. и представя на нашата общественост най- 
успешните картини от едногодишната продукция 
на самодейците.

При твърде висок критерий при подбора 
Геров успя да си обезпечи участие с портрета на 
Тито, който миналата година художникът връчи 

. на другаря Тито по случай
За отбелязване е. че в Са

лона са изложени съвсем мал 
ко портрети, докато Титов пор 
трет е изработен единствено 
от М. Геров.

— Вече трети път участву
вам на изложбата на Салона 
и станах един вид негов ре
довен член. Тази година осо 
бено съм доволен че журито 
прие портрета на другаря Ти
то, който работех миналата го 
дина с голема любов и вдъхно 
вение. Този портрет изработих 
като подарък на президента 
Тито за неговия 85-годишен 
рожден ден и 40-годишнината 
от идването му начело на ЮКП 

? каза художникът Геров.
Президентът на републиката

жи-

С тази

рождения му ден
Й. Б. Тито неотдавна с писмо 
благодари на Геров за връче
ния I 
политика 
портрета миналата година.

Геров вече с години се за
нимава с художествена дей
ност и постига добри резулта
ти като реализатор на пей 
сажи.

На изложбата на художници
те от българската народност 
в Димитровград и Бооилеград 
той се представи с няколко 
пейсажа от родния си край 
— Висок.

Портретът на Тито говори, 
че художникът има дарба да 
се прояви и в обсластта на 
портретното изкуство. Б. Н.

подарък. „Илюстрована 
::Г първа обнародва

Един момент от представлението

Онова, което бихме най-на 
пред изтъкнали е, че пре 
миерата на тази пиеса беше 
приета с одушевление от мно 
гобройните зрители. С това 
те отдадоха признание за мно 
гомесечната активност на са
модейците, между които бя 
ха и стари и млади 
на театъра — 
непосредственото 
ство, ученици, просветни рабо 
тници, пенсионери и т.м.

Ангел Георгиев в ролята на 
Йован Попович —
Момчило Йосифов в ролята 
на Мита Йованович — Куряк

Смук и на
родност в

СУРДУЛИЦА

СЪСТЕЗАНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 
ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА

членове 
работници от

производ-
В Сурдулица на 1 април се 

състоя общи ноко 
под название „Десетте нонгре 
са на Партията". Състезаваха 
се ученици от основните учи
лища: „Йован Йованович
Змай” от Сурдулица^ „Бори- 
сав Станнович” от Йелашни- 
ца^.Пера М'ачкатовац” от Ма- 
чнатица, „Бошко Буха" от Вла 

Онруглица, „Ратно Павло- 
еич Чичко" от Власина рид, 
..25 май" от Болница и „Иво 
Лола Рибар” от Клисура.

В общия пласмент 
място зае основното училище 
„йован Йованович Змай" от 
Сурдулица, а второ място — 
.Датко Павлович Чичко" 
Власина рид.

В класирането между отдел 
•ните ученици първо място зае

Драган Гачич, второ 
Олаволюб Цветно вич 
място Слободан

мястосъстезание „и трето 
Йованчев, 

всичките от сурдулишкото ос
новно училище.

На победителите бяха 
чени награди (комплекти 
ги), а на всеки

Голяма заслуга за успехът 
на пиесата има постановчикът 
й СЛОБОДАН АЛЕКСИЧ, кой 

* то твърде успешно „пренесе” 
амбиент на Ниш връ-

нни-някогашния 
на димитровградската 
В тази насока помощ са му 
оказали и всички участници 
с професионалното си отноше

сцена. участник нни- 
тите „Хронология на войната 
и революцията в Сурдулица" 
и „Младостта във вихъра на 
революцията от Храни ела в 
Ранич.

Състезанието

сина
ние, така че колоритността на 
живота в Ниш в началото на 
този век, като че ли беше 
„надживяла" времето си.

Въпреки затруднението, че 
освен постановката Алексич 
изпълни и една от главните 
роли, той уопешно е разделил 
на всени отговаряща роля.

В това отношение бихме из 
тъкнали СЛОБОДАН СОТИ-

организира Са 
моуправителната общност 
интересите за ооновно образо 
вание в съдействие с Общин
ската конференция на Съюза 
на социалистическата младеж 
и Общинския отбор на 
СУ Б'НОР.

първо на

от

С. Минич
П. Петров, ученик VIII нл,: Ви нетнаСТРАНИЦА 8
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Насърчение за по-нататъшна работа
Всред посещаващите на Ре

пи оналната политическа шко
ла при Между общинската
конференция на Съюза 
мукистите в Ниш се намира 
'И 26-годиилният техник от ос 
«овната организация на сдру
жения труд „Димитровград” 
в Димитровград Станко Пе
шич, който на неотдавна про 
ведената отчетно-изборна кон 
ференция на СКС е избран 
за заместниюсекретар на Об
щинския комитет на СКС в 
този граничен град.

Този млад техник преди да 
тръпне в школата и преди да 
бъде избран за заместник-се 
кретар на ОК на СКС, цели 
четири години, беше секретар 
<на първичната организация в 
ОССТ „Димитровград”, рабо 
теща в рамките на заводите 
„Тигър” — Пирот.

Натрупаният опит от работа 
в първичната организация до 
голяма степен му подпомогна 
в овладяването на материала 
по марксизъм и развитието 
на нашето самоуправително 
социалистическо общество.

— Беше ми драго, че с още 
трима другари от Димитров
град и аз бях определен да 
посещавам Репионалната поли 
тическа школа при Междуоб 
щинската конференция на СКС 
в Ниш. Това нещо ми идва 
като признание за досегашна 
та работа в първичната орга 
низация — казва Пешич и до
бавя, че знанията, които по
лучава в школата му помагат 
по-добре да разбира и схваща 
хода на нашето развитие, сво 
ите идейно-политически позна 
ния да издигне на още по- 
високо равнище.

Станко Пешич похвално се 
изказа за Регионалната полити 
чеока школа, като счита, че 
нея трябва да посещават пре 
димно млади комунисти, кои 
то придобитите знания после 
дс1вателно ще прилагат в сво 
ите среди 
ганизации. местните общности 
и самоуправителните общности 
на интересите.

допринасяме към всеобщото 
развитие на колективите и 
срадата, в която живее и ра
ботим.на но

След двадесетина дни Стан 
ко Пешич и колегите му ще 
получат дипломи за завършена 
шестмесечна 
дуобщиноката 
на СКС и отново ще се вър
нат в своите трудови органи
зации.

в трудовите ор
школа при Меж 

конференция

— Сега ме очакват отговор 
ни задачи в Общинския ко
митет на СКС, защото като 
заместник-секретар ще 
ва най-непооредотвено 
ботя върху редица 
и проблеми.

Ученици бригадири от Босилеград

тряб 
да ра-

НА 1 АПРИЛ ЗАПОЧНА
въпросиСЕЗОНЪТ НА МЛАДЕЖКИТЕ 

ТРУДОВИ АКЦИИ Уверен съм, че и тази слож 
на и отговорна задача с ус 
тех ще изпълнявам, а очак 
вам всестранна помощ и съ
действие и от страна на по- 
опитните активисти, членове 
на Съюза на комунистите.

По мнение на Пешич акцент 
в работата занапред трябва да 
се слага върху развитието на 
самоуправителните отношения 
и на осъществяването на ико 
номичесата стабилизация, на 
понататъшното идейно-органи
зационно и кадрово укрепва
не на първичните организации 
на СК. А това може да се осъ 
ществи с пълно и последова
телно прилагане на партийни
те документи, Конституцията 
и Закона за сдружения труд 
и с активното включване в та 
зи борба на комунистите във 
всички среди.

На 26 съюзни трудови акции ще уча
ствуват над 57 хиляди бригадири, а на ме
стните над 3 милиона младежи и девойки.

Започна изграждането на втората ли
ния на ж. п. линията Шамац — Сараево

В събота, на 1 април, в 
Деня на младежките трудови 
акции започна изграждането 
на втората линия на ж. п. ли
нията Шамац — Сараево, на 
отсечката от Добой до Зени
ца в дължина от 85,5 км. —
Това е най-големият обект, 
който строи нашата младеж 
през последните 15 го
дини. Линията ще бъде за
вършена до Деня на Републи 
ката — 29 ноември. Ще я из
граждат 27 хиляди младежи и 
девойки от всички наши соци 
алистически републики и обла 
сти, бригади от всички наро
ди и народности и от ЮНА.

Построяването на историче 
ската ж. п. — линия Шамац 
— Сараево започна през 1947

година. Тук преди 31 година 
работиха над 211 хиляди мла 
дежи, пионери и войници, как 
то и бригади от 42 страни 
в овета.

Сега на големия младежки 
обект се връща едно ново 
поколение бригадири,израстна 
ло в социалистическа самоу 
правителна Югославия, готово 
да последва примера на свои 
те бащи и майки.

На тържеството, състояло- 
се на 1 април в Добой бри 
гадирите изпратиха поздрави 
телно писмо до президента на 
Републиката Тито, в което му 
обещават, че линията ще за
вършат преди предвидения 
срок-29 ноември тази година.

Ст. Ст.

Станко Пешич

— Танъв вид на идейно-по 
подготовка на политическа 

мукистите в досегашната пран 
тика се показа като полезен, 
— изтъква Пешич.

Всичко което тук научихме 
ще ни бъде от полза в по- 
ангажирано да работим и да С. Кръстич

ДИМИТРОВГРАД

МАЙСКИТЕ СРЕЩИ“ НА 20 И 21 МАЙ}}

В рамките на прославата ще 
се проведе 
дефиле на участниците в сре 
щите, както и гимнастически 
упражнения и спортни срещи.

Тазгодишният 28-и традици
онен фестивал на българска
та народност в Димитровград 
и 10-ите по ред „Майски сре
щи” на младежта на народа 
и народностите в СР Сърбия 
ще се проведат на 20 и 21 
май-

прегледи ще се проведат за 
районите Поганово в Погано- 
во, за Трънски Одоровци в 
Трънски Одоровци и за край
градските селища в Лукази- 
ца. На 7 май прегледи ще се 
проведат в Каменица за ра
йон Висок, в Смиловци за ра
йон Забърдие и в Долна Не- 
вля за район Долна Невля- 
Предвидени са състезания в 
различни спортни дисциплини 
и игри, а най-добрите участни
ци и отбори ще се предста
вят на традиционната прослава 
в Димитровград.

и традиционното

По случай „Майските сре
щи" предвидена е изложба на 
творби на художници от бъл
гарската народност, както 
писане на литературни творби, 
посветени на Деня на младо
стта и рождения ден на дру
гаря Тито.

В майските манифестации 
младежта от българската на
родност, заедно с младежта 
на останалите народи и наро
дности, на дело реализира 
идеята за непосредствено за
познаване и сближаване на 
младежта на воични народи и 
народности 
Освен

и

Както всяка така и тази го
дина ще се проведат и рай
онните прегледи. На 23 априлРепубликата, 

това, „Майските сре
са преглед и на постиже 

нията на българската народно
ст в Югославия-

□ Христина Панайотова

ши
В МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЮЖНОМОРАВСКИ 
РЕГИОН

Денят на младостта и ро
жденият дон на другаря Тито 
тази година са овързани и 
с предстоящите партийни кон 
греои — VIII конгрес на СКС 
и XI конгрес на СЮН.

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОРИТЕБОСИЛЕГРАД

Педготовин з< Деня на маадоспа В първичните предизборни и изборни събра 
ния. на които ще се даде о- 
ценна за дейността им през 
изтенлия период и ще се ут
върдят програми за работа.

Общинските изборни конфе 
ренции ще ое проведат 
първи юли. а учредяването на 
Междуобщинската ' младежка 
конференция в 
ски регион през септември.

организации 
на Съюза на социалистическа 
та младеж в 13-те общини в 
Южно-моравски регион пред
стои интензивна изборна дей
ност за нови младежки ръново 
дства и делегати в общинските 
1младежки конференции.

В течение на два дена мла 
дежите на народа и народно
стите в СР Сърбия — на сръ
бския народ от Аленсандро- 
юац Жупоки, на албанската и 
турена народност от Призрак, 
на руоиноната от Руски Кръ- 

оловашката от Кова-

младоста и рож— Деня на _
дения ден на другаря Тито ще 
бъде тържествено и масово. 
В селата Горна и Долна Люба 
та в Горна Лйонна и Бистър 
ще бъдат устроени районни 
прегледи, а в Босилеград ще 
се състои общинско търже
ство на което ще участвуват 
стотици младежи, девоции, пи 
онери и граничари.

Според утвърдената пропра- 
чествувзне ще бъдат 

масови физкултур

но чествуване
и рожде

на про
Комитетът

Деня иа младостта
"тГ ТеГзаРминал°ата сед- 
мицГ заседание в Босилеград 
констатира, не подготовките 

изготвяне на гтрограш^по

до
стур, на 
чица, на румънската от Уздин, 

унгарската от Чантавир, на- 
нто и на българската от Боси
леград, Бабу шпица (Звонсии
район). Сурдулица (район Или 
©ура) и града домакин Дими
тровград — ше изпълнят кон
церт от песни и танци, посве- 

на Деня на младостта и 
ден на другаря Ти-

Според програмата на Пред 
седателството на Междуобщин 
оката младежка конференция, 
тази дейност трябва да при
ключи до първи май тази го
дина.

Дотогава в младежките ор
ганизации по училищата и тру 
довите организации и местни 
те общности ще се проведат

за Южноморав-чествуване са в ход. 
най-тържестввна ' ат
манифестация шв У^петте „ 21 младежта от петте 

училища, средношнол 
от образовател 
„Иван Иараива- 

от ЮНА. 
на Но- 
25 май

на
младежна

Предстоящата изборна мла 
дежка дейност е от 
обществено-политическо значе 
ние, защото е съставна част 
на съвкупната предконгресна 
дейност.

голямопионерите и 
основни 
ската младеж 
«ият
яоя" и граничарите

решенията
митета чествуването на

1ма ло
подготвени
.ни упражнения и нултурно-ху- 

номера.
център тен

В. В-рождения
дожвствени В. В. то.Според
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НРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВОДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТА ТАЗГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА
Призивния и награди 

на кръводарителите
ки брой на вестим ..Софии 
сна празда" и ,,Братство”, 
кан тю и г о три филми от про 
изводството на съответните 
страни.

Спортните орещ<и ще се 
състоят между учащата се 
младеж от Димитровград и 
Драгоман, футболните отбори 
от Димитровград и Годеч и 
шахматен турнир между три 
те града.

В областта на стопанството е 
предвидено подобряване на 
малограничния оборот на сто

ни, между крайграничните об 
шини; сътрудничество в об 
ластта на защита на околнгщ 
ореда и в областта на селско 
то стопанство и търговията.

Също така ще се проведат 
и три събора — първият на 
граничната линия при село Д. 
Криводол (СФРЮ) <и Смолча 
(НРБ), в началото на юул‘, в го 
рият в Димитровград, 
нрая на август и третия в Дра 
гоман в началото на октомври.

На 28 март в Драгоман (НР 
България) со състоя съвме
стно заседание на комисия 
та за крайгранично сътруд- 
диичество при ОК на ССРН 
ог Димитровград (СФРЮ) и 
съответните комисии от Г о- 
доч и Драгоман (НРБ).

На заседанието бо утвърдена 
програмата за крайгранично 
сътрудничество в течение на 
1978 година.

Прието о сътрудничеството 
между Димитровград и съсед 
шито общини □ НР България 
дп се провожда в следните 
области: заседания и срещи 
на комисиите за нрайпранич 
•но сътрудничество; сътруд
ничество на общ е ств ен о-п ол и 
тинестите организации — син 
дикални (профс7>юЗ)НИ) и мла 
дежки сътрудничество в об
ластта на стопанството: прие 
ми поолучай наг/ионалиите 
празници и крайграничните съ 
бори.

Сътрудничеството на обще 
ствено-политичеоките органи 
зации трябва да се провем 
да чрез взаимни посещения 
на групи работници от едната 
и другата страна.

По време посещението пре 
д ви де ни са екскурзии с сби 
колна на трудови нолективи, 
исторически паметници и сто 
лански обекти.

В областта на култура е 
предвидено самодейния- теа 
тър от Димитровград да госту 
ва в Драгоман и Годеч с пи
есата ..Ивкова слава”, а чита 
лищата от Драгоман и Годеч 
да гостуват в Димитровград 
с театрална или културно-ху
дожествени програми. Предв>и 
дена е редовна размяна от 

А. Д. по няколко екземпляра от все

масов — работници в „Гра
дил". Йовча Димов и Илия 
Киров — работници в „Свобо
да", Сретен Спасов и Тихо
мир Тошев — работници -в „Ци 
ле" и Томислав Петкович, Ни

На 31 март т. г. в Димитров 
се състоя тържественоград

заседание на Общинската ор 
ганизация на Червения кръст, 
на което бяха връчени приз 
нания и награди на многокра 
тните кръводарители в общи
ната.

За значението на тази хума 
нна акция говори секретарят 
на Общинската 
на Червения 
тровград — Симеон 

Той изтъкна, че във всич 
ни досегашни акции по нърво 
даряване трудещите се хора 
и граждани от общината са 
дали пълен принос, отзовавай 
ни са масово в даряването на 
тази ценна течност.

към

организация 
кръст в Дими 

Костов.
А. Д.

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ 

СЪРДЕЧНО БОЛНИЯТ?
Председателят на Общинска 

та организация на Червения 
«Ръст Любомир Любенов връ
чи награди и признания на 
следните кръводарители: гра 
моти за 20 пъти дадена кръв 
получиха Петър Тодоров — 
работник в Самоуправителната 
общност за здравно осигуря
ване, Будимир Гигов и Рангел 
Филипов 
чуковата промишленост Дими 
тровград. Ръчни часовници за 
петнадесеткратно кръводаря
ване получиха Павел Спасе- 
нов — работник в ножообра- 
ботваталното 
„Братство”, Петър Найденов 
— работник в „Ниш-екслрес", 
Илия Голубович и Саватия И- 
ванов — работници в „Дими 
тровград” и Иван Заркоз и 
Васил Каменов 
в митницата. За десет пъти 
дадена кръв златни значки по 
лучиха Сава Манич, Еленко 
Тодоров и Александър Анта

Сърдечната слабост, както се казва от мнозина ..сла
бо сърце” или сърдечна недостатъчност е състояние, при 
което по една или друга причина сърцето не маже да из
тласква ноличеството кръв, което е необходимо да со за
доволят нуждите на всични човешки органи и системи.

Оплакванията на болните са в пряка зависимост от 
степента на сърдечната недостатъчност.

Най-лена степен на сърдечна недостъчност почти 
не дава отражение върху самочувствието на болните: 
физическата работоспособност на болните не е ограни
чена, при обинновена работа болните нито се оплакват 
от заморяване, нито от прекомерно ускоряване на сърде
чната дейност.

Те не усещат сърцебиене или ускоряване на пулса, 
нямат задух, нито болни всърдечната област или зад гръ
дната кост. ТОВАЕПЪРВАТА СТЕПЕН НА СЪРДЕЧНА НЕДО
СТАТЪЧНОСТ.

ЗА ВТОРАТА СТЕПЕН

С. Костов връчва значка на 
Нинола Андонов

работници в кау
нола Андонов и Кирил Вацев 
— работници в „Димитров
град”. За пет пъти дадена 
кръв сребърни значки полу
чиха 19 души. Специална бла 
годарност беше изказана и на 
трудовите организации „Брат
ство”, „Циле", „Търгоноп” и 
органа на управлението при 
ОС, за оказаната помощ в до 
сегашните акции.

На 4 и 5 т. м. в Димитров
град се проведе акция по къР 
«одаряване.

предприятие

работници е характерно умерено
ничение на физичесите възможности на болника.

Работата, която преди са извършвали без да усещат 
канвото и да било, сега ги затруднява. Те чувствуват умора, 
недостиг на въздух, имат сърцебиене, не е изключено да 
се появят и сърдечни болки.

По-нататън би могло да настъпи значително сериозно 
ограничение на физическата работоспособносв 
или до негодност да се извършва 
бота. Трябва да се знае че 
при усилия е един от първите симптоми, 
ният може да забележи че му е по-леко 
полуседнал.

огра-

НА 12 АПРИЛ АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В СУРДУЛИЦА на пациента 
каква то и да било ра- 

недостигът на въздух, задухът 
По-нататън бол-КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ СПАСЯВАТ 

ЧОВЕШКИ ЖИВОТ нощем да спи

Разбира се, всични тези прояви налагат 
номплентна ленарска помощ.

КАКВО БОЛНИЯТ ТРЯБВА САМ ДА СТОРИ И ДА ЗНАЕ?

да се потърси

% АКЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛАТА НА ДОБРО
ВОЛНОТО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУЖЕСТВО

Винапи, когато стане дума ва да се говори с чувство на служава думи на особена по
за доброволното кръводарява- уважение. Безспорно, всеки чит. Защото всеки от тях из-
не, за кръводарителите започ доброволен кръводарител за пълнява една високохуманна

цел: с кръвта, която е дал, 
се спасяват човешки животи.

Оттук акциите по добровол 
но кръводаряване най-често 
се срещат от трудещите се 
с разбирателство. Не са редки 
примерите на многократни кръ 
водарители.

Преди всичко режима който требва да спазва.
Тук обаче не може да се даде нинанва схема, салн- 

дна за всички болни. Самият болен най-добре ще 
цени нанво може да си позволи. Той трябва да знае 
тивността му трябва да бъде такава, да не стига до’ задух, 
сърцебиене или сърдечни болки.

Уместна е и необходима следобедна 
дължение на час до час и половина.

Лени масажи подобряват кръвообръщението.
При по-остра сърдечна недостатъчност 

бва да бъде на по-строг режим — да не напуска 
донато со възстановят сърдечните възможности.

ДИЕТА НА БОЛНИЯ също трябва да бъде според чо
века. Но винаги да се има предвид — колкото 
храна се внася, тонова повече работа предстои на сърщето. 
Но и недохранването е сЪщо вредно. При по-напреднали 
заболявания може да се започне с 3 до 4 чаши за целия 
ден плодови сокове според сезона.
и„т„ ^°Же Да Се УпотРе6ят и компоти. Някои пък предно- 
читат да дават на болните по 4 чаши 
мляко през два до три часа на ден.

. Та3 т строга диета обаче трябва да трае най-много до 
Тя Разтоварва сърцето, но обленчава и бъбреците 

и черния дроб. След това постепенно се добавя ориз кар- 
п®Д' плодове' леко обезсолено сирене, месо от пиле, 

р оа. Лунът и целината накто и спананът съдържат голямо 
количество натрий и затова трябва да се избягват.

Ьъщо вредни са бобът, грахът, 
бият черен хляб.

Всени знае, че трябва 
ние на готварсната сол. Важно 
дата за хляб, защото натрият 
ганизма.

пре- 
че ак-

ЗАПОЧНАХА ПРОЛЕТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО 
ФУТБОЛ почивна в про-

ДВЕ СРЕЩИ — ЕДНА 

ТОНКА
болният тря-

леглото
На 12 април т.г. републикан 

сни енип по трансфузия ще 
организира акция по кръводар 
яване в Сурдулица. Акцията 
ще се проведе от 7 до 14 ча 
са в залата на Доброволното 
противпожарно 
града.

повече

По твърде лош терен, в рав 
«остойна игра, отборът на 
„Асен Балканоки” загуби вто 
рата среща на пролетните 
състезания с отбора на „Алу 
1МИНИЙ в Ниш, с резултат 2:0 
(0:0). Поражението е във все- 
<ии случай реално, понеже е 
отражение на две груби гре 
шки на гостуващите футболи
сти. В първия случай безот 
говорното поиграване на Ди
митър Каменов създаде шанс 
«а домашния отбор за гол, а 
■във втория олучай вратарят 
Кирил Ставров погреши и 
това беше 2:0 за „Алуминий"-

И в първата среща дими 
тровградсните футболисти иг 
раха като гости. Те успяха да 
извоюват една точка в играта 
с „Прогрес” в Пирот, след 
равна игра — 2:2, а можеха и 
двете, понеже на 4 минути 
пред края на играта водеха 
с 2:1.

Нужно е да кажем, че все

пак е успех и едната точка, 
ако се има предвид, че „Асен 
Балкански” игра като гост про 
ти в двата първокласирани след 
есенния полусезон на състеза 
нията в Нишката футболна ди 
визия- Играта и в двете сре
ши показа обаче че футболи 
стите не са подготвени за съ
стезания, а освен това все 
още има неотговорни прояви 
на някои футболисти.

неделя отборът на „Асен 
Балканоки” играе 
кръг на пролетните състеза 
ния с „Хайдун” от Костур. 
Мачът се играе в Димитров
град.

В срещата с „Алуминиум” 
— „А. Балкански”

дружество в
прясно или нвасено

В периода до провеждане на 
акцията ще бъдат изнесени 
сказки за ползата от кръводар 

ще се прожектират 
подходящи филми и ще се 
запознае населението с необ 
ходимостта от кръводаряване 
Защото всяко 
отвие

яването,

лещата, зелето и гру*В бед
може да стане ката 

строфа, доволното няма нео 
обходимата и с нищо незаме 
нима кръвна плазма в 
.ния моент.

масово
I!в третия да се налага строго ограниче 

да се избягва со-е също 
от нея задържа водата в ор-I

даде !,

ПУШЕНЕТО Е ЗАБРАНЕНО, АЛКОХОЛЪТ може: 100
л»апЯоТ°' яаШа бира' 25 до 50 г рания- «е постоянно могат да ободрят болния и оназват психическо въздействие.

Д-р. ИВАНОВ

|1
Досегашните резултати в 

Сурдулица дават основание да
!игра в съ 

став: К. Ставров,, Д. Каменов, 
М. Виданович, А. Пейчев, П. 
Димитров, М. Тодорович, Н. 
Алексов, К. Кръстев, Д. Ста- 
'вров, С. Иванов и М. Петров.

се очаква 
и масов отклик сред труде
щите се, младежта и изобщо 
•населението.

— високо съзнание

А. Д. Ст. Н.
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ТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ИВАНОВЦИ ОТ СЪРЦЕТО към 

ПОВРЬХНОСТТАПЛАМЕНЕН БОРЕЦ 

СРЕЩУ ФАШИЗМА (Продължение от миналия брой)

леми е! В действителност Слъ
нцето е в газово състояние 
в напълно газово състояние! 
Неговата „повръхност" факти
чески е видимият край на та
зи газова сфера, а „атмосфе
рата е всичко, което, се на
мира над нея- Гази атмосфе
ра е толкова тънка по отноше
ние на останалото, че ооинно- 
вено не се вижда, защото е 
бледа в сравнение с ослепи
телната фотосфера. За да я за 
бележим, трябва да се изхи- 
тря-ме.

— или да затъмняваме фо- 
тосферата — това става при 
затъмнение, 
сирене от нас блестящия ди
ск, същото нещо можем да 
постигнем и с норонопрафа, с 
който в известен смисъл се 
осъшестява изкуствено затъ
мнение.

— Или да наблюдаваме Слъ 
нцето в дължина на вълната, 
при която фотосферата не е 
така блестяща, а атмосфера
та става ярка. Такъв е слу
чаят с далечните ултравиоле
тови и инфрачервени лъчи.

Последният тип наблюдение 
сега редовно се извършава от 
брода на изкуствени спътници 
и е пр* мет на с и йон а кос- 
вана почти навсянъде по све- 

главно в СССР, САЩ

В центъра на Слънцето на
лягането, дължащо се на те
жестта на воички по-горни сло 
еве, е толкова голяма, че те
мпературата може да достига 
от 15 до 20 милиона градуса. 
Затова там могат да проличат 
термоядрени реакциии. По вре 
ме на тези реакции се излъ
чва светлина, която след мно- 
гобройни преобразования, ди
фузни, абсорбации, реемисии 
(повторно излъчване) достига 
до повръхността, отнъдето из
лита в пространството, дона
сяйки топлина, живот, а по
някога и нрасота на народите 
на Земята. Това пренасяне на 
енергията е възможно, тъй 
като температурата бързо на
малява от центъра нъм въ
ншните слоеве. Вследствие на 
това на някои места се полу
чават бурни конвекливни по
тоци (конвекция — пренасяне 
на енергия чрез движеща се 
среда). Така става близо до 
центъра и точно под повръхно 
стта на Слънцето. В центъра 
конвекцията играе важна ро
ля за разместването и разбъ
ркването. Тя извлича хелий, 
получил се при изгарянето на 
водорода, и носи към центъра 
„свеж" водород, който позво
лява на „машината" да про
дължава движението си. 
съседство с повръхността кон
векцията също играе ролята 
на смесител, но температура
та е твърде ниска, за да се 
извършат термоядрени реак-

На 10 април т.г се навършват 70 години ог оож- ШИ 
дения ден на Васил Иванов-Циле. който започна своя- ШИ
«рТГ^тпмпАеЙН0СТ на 18 Г0АИНИ и влезна в радо- Щ 
вете на ЮКП между двете войни.

-Васил Иванов 
митровград) на 10

Циле е роден в Цариброд (Ди- 
в пиротска гиМ«а3ияаПсРеЛпр1ио°|ш[,0Гма- прог,реГВнГа

^ег«°ПтпЛ»На МЛаДеЖ' През 1926 г°Д«на стана член на СЖЛО, а две години по-късно като студент в Бел
град стана член на ЮКП. Неговата партийна дейност 
е свързана с родния му град Цариброд, Пирот и Бел
град. където през 1942 година загина в неравна борба 
с окупатора. и

; ЧА. когато Луната
През 1928 година Циле за

вършва гимназията в Пирот 
и през есента заминава в Бел 
град,
логия. Двадесетгодишният сту 
дент тук се среща със сери 
озни
но естество. Това

На работа в Бели Води В. Иванов — Циле (1932)

Уволняването от Раковица 
било достатъчно Циле да не 
намери работа в Белград. 
Той бил вече известен като

сно на 29 март 1941 година на 
Чукарица се провежда исгори 
ческо заседание на ЮКП, на 
което присъствувал и другаря 
Й. Б. Тито, който- пристигнал 
със самолет от Загреб. По
край членовете на ЦК на СКС, 
на това нелегално заседание 
присъствували и членовете на 
Местния номитет на Комуни 
етическата партия в Белград. 
На заседанието присъствувал 
и Васил Иванов, който по то
ва време бил активен пар
тиен ръководител. Според 
Петруша Кочович, сестра на 
Лазо Кочович, който по то 
ва време бил член на КП 
Иванов бил най-напред секре 
тар на партийната организа
ция. след това

където записва техно

трудности от материал 
обаче не 

. очайва младия Циле. Той по
ддържа връзки с младежите 
в родния 
боти в Белград всред студен 
тите. През 1932 година бива 
разкрит като организатор на 
студентските демонстрации и 
заедно с много прогресивни 
студенти бива изгонен от Бел 
град. ЗавъРща се в Цариброд, 
търси помощ, но никой му не 
оказва такава. Така прекарва 
една година в Цариброд и след 
това отново се завръща в Бел 
град за да продължи образо 
ванието си. След като взима 
дипломата, отбива

комунист и трудно можал сам 
да си работи. Все пак Партия 
та се намесва, за да реши въ 
проса
служба. По настояване на ин 
женер П. Василевич, 
бил

с постъпването му на
край и активно ра

който
член на управата, Циле 

бил приет на работа и постъ- 
във Водопровода Бели 

Води на 1 декември 1940 го
дина. В новата среда той на
мира по-добри условия за ра
бота. През 1940 година пред 
приятието вече има оформе 

партийна 
за първ секретар бил избран 
Васил Иванов.

пил

в та, но
и Франция- С помощта на 
спектроскопията можахме да 
проучим и изградим „модел" 
на атмосферата на Слънцето. 
Защото въледеприе на играта 
на поглъщане и повторно из
лъчване става така, че опреде 
лен диапазон от спентъра се 
излъчва от точно определена 
височина на атмосферата. Та
ка изучавайки им от центъра 
към края на диска, можем да 
направим заключения за на
лягането, температурата, гъсто 
тата на електроните на всяка

на организация и

инструктор на

«У» ции.военната 
през 1934 годи- ВъРът на тази конвективна 

зона лесно може да се разли 
чи на снимките, направени от 
доброкачествен телескоп, ра
зположен на място, нъдето 
турбулентността на земната 
атмосфера е достатъчно сла
ба, за да окаже влияние.

От повръхността нататък 
свойствата на Слънцето ста
ват куриозни и са предмет на 
уоилени изследвания- И наисти 
на, удивително е, че вътреш
ната анатомия на Слънцето 
може да ни бъде така добре 
позната, след нато единствени
те данни, с които „априори" 
разполагаме, са: масата, геоме 
тричните размери и общото 
количество излъчвана енергия, 
енергия, която чрез играта на 
последователно абсорбиране и 
излъчване достига до повръ
хността и тръгва към нас под 
формата на светлина едва в 
последните 200 км. Това е 
един съвсем тънък слой. кой
то се нарича фотосфера.

Можем ли да си представим 
пуче, всички характерни чер
ти на което — внлючително и

си повинност 
на и в Белград от април 1938 
година започва да работи в 
Индустрията на мотори в Ра 
ковица. Неговата работа

й а ШшЕ Й-не 2,т
полициятаостава скрита от 

и ръководството на фабрика 
та го освобождава от дъпж- 
ност по нареждане на поли-

■1
височина.

цията.
Циле обаче не спира с пар 

тийната си работа. В края 
1939 година той неуморно ра 
боти за организирането нз 
демонстрации против режима 

14 декември 1939 година

МНОГО МЕХАНИЗМИ 
В НОННУРЕНЦИЯ

щк
Моделът, за който става ду

ма, има с какво да смае тер- 
модинамиците. Защото кан да 
си обясним, че температурата, 
която равномерно намалява от 
15 милиона градуса в центъра 
до 4 500 градуса на повръхно 
стта, изведнъж брутално се 
повишава до един, два или до 
ри няколко милиона градуса в 
короната? Всъщност има едно 
— единствено обяснение: съ
ществуват някъде в Слънце
то един или може би много 
източници на енергия, не ра
диационна и не термична, ене
ргия, която може да се разпъ- 
рсне само във високата атмо
сфера на Слънцето под фор
мата на повишени температу
ри. Американецът Мартин 
Шварцшилд изназа преди оно- 
ло 30 години идеята, че тази 
енергия има механичен про
изход, анустични вълни, които 
вследствие на разреждането 
на атмосферата ко висночина- 
та бързо се превъртат в 
шокови вълни и се, разпър- 
скват, загрявайки атмосферата 
чрез механичен виснозитет.

(СЛЕДВА)

и на
държи реч на известните сту 

демонстрации пред 
паметник в Белград.

рдентски 
Вуковия 
На съшото място идва до къР 

стълкновения с полиция 
Убити са няколко студен 

ти и работници, но 
упорито настоява да се заси- 

борбата за сключване на до 
решително

-
Швт ■/'%'%&вави

в Белград (1933) 
районния комитет, е по-кьсно 
член
комитет на партията. На това 
заседание на Чукарица той 
присъствувал като 
Местния комитет на ЮКП за 
Белград.

Малко след това заседание 
Циле става секретар^ за наци- 

помощ. Той събира 
доброволни дарения и ги да- 

на работниците и семей 
ствата на арествуваните кому 
писти.

В. Иванов — Циле с приатели 
Хората които са работели с 

Циле особено си спомнят не 
говата активност по време на 
събитията от 27 март 1941 го 
дина. Като предан член на 
Партията той вижда в приклю 
чването на Югославия към 
Тристранния договор предател 

на страната на тогавашни 
те властод7/РШЦи. Той о

организатор на работници- 
Водопровода и цяла Чу 

мартовскито 
по-нъ

та.
народът

на Белградския местен
ли
говор с Русия И

поведе борба срещу за член нада се
ключване на договор с 
сия и решително да се пове
де борба срещу сиъпотията.

тези демонстра- 
Павле

РУ-

расата, и цвета на очите — 
бихме могли да определим при 
наличието на единствените да
нни за теглото и ръста му и 
чрез наблюдения на опашката 
му? И все пак астрофизикът 
наистина се намира в танова 
положение в случая със Слън 
цето (и то дори е сравнително 
благоприятно по отношение на 
друпите звезди).

„Повръхност", „атмосфера”? 
Но значи ли това, че говорим 
за Слънцето нато за твърдо 
тяло, нещо като планета? То
ва е само въпрос на опреде

но и след
ции режимът на княз 
не прекъсва борбата срещу 
демонстрантите. В страната се 
откриват концлагери, в ноито 
били закарани много раоотни 
ци и студенти.

ство оналнагла
вен 
те от 
карица в
демонстрации. Два дни

па
27-мо

По време на окупацията на 
Цило активно рабостраната, 

ти като ръководител на един 
адесет партийни организации.

документи се 
вижда, че той 0 бил ръково
дител на партийните г“““ 
низации от Чукарица, Жарко- 
во, Бели Води, Захарната фа
брика. четвърто управление на 
речното корабоплаване и др. 
Подържа връзки с партизан
ските отряди, организира 
диверсии, изпраща нови бои 

отрядите във Войво-

От запазени

орга

ИН МЕМОРИАМ

отНа 9 април т.г. се навършват две години 
смъртта на нашата мила майна, съпруга, баба

ци в 
диша.

След
той бил заловен на едно пар 
тийио заседание, където при 
съствувал като член на Мест 

На 28 септем-

провала в партията Василка Минева-Църцина
По този случай на гроба й в димитровградските 

гробища ще поднесем цветя- Поднанваме родници и 
приятели да посетят гроба на милата ни понойниЦ®* 
същия ден а 11 часа, преди обед.

комитет.
1942 година умрял в бол 

получените рани 
стълкновение с полиция-

нияври 
ницата от
при

1. Б. Нинолов
- «иле в ДиМИТР(Рисуш.аВ. ИвановРодната и-ьша иа СТРАНИЦА 11
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МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?I нареждане да премине Дрина 
при село Брод и нападне Фо
на. Първа прояетарсна диви
зия да мине Дрина при Усти- 
нолина и също тана да извър 
ши нападение на Фона. Трета 
ударна дивизия от Невесиисно 
и Гламочко поле да разгроми 
четниците и освободи Гацио 
Автовац, а X херцеговска бри 
гада да се лредвижи нъм По
лово поле. С това нашите ча 
сти постигнаха големи победи. 
Врагът след това предприе но 
ви операции — известната бит 
ка при Сутйесна.

3. Съветсни биохимици ечи 
тат че витаминът „Е" намаля
ва отрицателните влияния на 
стреса върху вътрешните ор 
гани на човека.

Както показват изследвания 
та стресът довежда до прекъ
сване в снабдяването на орга 
низма с енергетични мате
рии, които са нужни на вътре 
шиите органи. Въпреки това, 
че на медицината са извее гни 
някои средства за намаление 
на отрицателните последствия 
от стреса. Лекарите рядко ги 
употребяват зарад нарушава
не на природните процеси на 
организма. Предимствата на 
витамин „Е” пред изкуствени
те материи са големи, защото 
той активизира природните 
процеси на организма.

I ВЪПРОСИ:

1. Кой е основател на Паралово?

2. Какво е било значението на битката на 
Дрина през НОБ?

3. Витамин „Е” — против стреса.

ОТГОВОРИ:
1. За основател на Паралово 

се счита някой си дядо Вел 
от македонския град Но-

тре, и Стоян от Ливагча- 
нье. Те са оедмо поколение. 
Пак по това време от Босиле 

махала Липа дошъл

Услуга на „Услугуи
■НО

градска
някой си дядо Пет-ьр, та от 
тия два рода се създало се
лото.

чан-и.
Той идвал тук летно вре

ме със стадото си овце на 
паша. Параловският синор
тогава бил ненаселен. Ед
на зима била мека, та дядо 
Велко презимувал тука, а по
сле окончателно се заселил. 
От него не е останало иито 
едно семейство, зашото два
мата му синове след смъртта 
на баща ои отишли неизвестно 
где. Още приживе на дяло 
Велко, тук дош'ьл от село
Дукат някой си дядо Налея
и се заселил. Избягал от Ду
мат „защото владал там земя 
та, а тука било свободно, па 
и по ниско е". За негови по
томци се считат Младен, Ми

Пойдо у Босилеград.
Реко да видим приятелке и да си при

берем йедън зайем от Ванче що работи у 
„Услугу". Йоще лапи ка идо там бай Ваиче 
ми се помоли. Каже не смо баш добре у 
предузеВето с паре и че те молим да ми 
дадеш малко паре да си свършим иекойе 
работе около дома, и после иову годнпу че 
ти Ьи върнем.

— А що баш по иову годи му? — пи-

2. Битката на Дрина започ 
на на 30 март 1943 година ко
га то В'/,рховния командант дру 
гаря Тито даде нареждане на 
дивизиите за преминаване на 
Дрина. Това стана след велики
те наши победи при Неретва, ко 
гато след освобождението на 
Невесине и Калиновии бяха съ
здадени условия за премина
ване в Черна гора и Сърбия 
Върховният 
нареждане Дрина да се мине 
на много места. На Втора про- 
летарсна дивизия бе дадено

там га я.
— Манчо, од Нову годину, че работи- 

мо по учинак. Я сам добър работник и чс 
искаруйем добре паре. Денъдка се траже 

> човеци с моят занаят. Могу да опраям и еле
ктричество и канализацию и разбирам се од 
све майсторийе. И само чекам ка че почне- 
мо да работимо по правилникат, одговори 
ми тегая бай Ванче.

Питам Вене, стар мой приятел, и он

командант даде

АФОРИЗМИ

АЛЧНОСТми каза.
— Дай, напрайи туя услугу на Ванче 

он йе верно добър работник, че ти Ви върне 
само да почне да искаруйе по новият пра
вилник.

Тека говоримо дани. Тия дни я се надиго- 
та у Босилеград. Беше ми малко терсене да 
тражим парете, ама, човек ка има зор 
све кандисуйе.

Сретомо се у „Кин-Стан” и видим я 
щом ме Ванче виде одма се умуси.

Седомо на йедну масу и после Ванче 
у дома да му отидомо. Од думу 

на думу дойде до разговор за парете.
— Манчо, каже Ванче, знаеш ли ти 

дека наша „Услуга” има загубу 307 хиляди 
динара?

! ЧОВЕК, НЕДОВОЛЕН ОТ МАЛ 
КОТО, НЕ БИВА ДОВОЛЕН ОТ 
НИЩО.

о о

Ланомията убива повече хо
ра, отколкото мечът.

Сърцето на алчния е онеан, 
очакващ дъжд.ЕПИКУР

ХЕРБЕРТ П. Баусто
на

Пресищането е по-мъчително 
от бедността. — Да, уважаема 

по два начина!
— Кан тана по два начина?! 
— Според това, дали гости

те трябва да дойдат пак или

Х*/Лц&р госпожо,

СТОБЕЙ
оме покани не.— Мак се чувствуваш? — 

пита посетителят?
— Отлично — отговоря за

питаният. — Не пуша, не пия. 
не излизам вечер и не изне
верявам на жена ои. В 
бота прекарвам от сутрин до 
вечер и лягам да спя с коно- 
шките. Но това ще 
само докато ме пуснат от за
твора.

о
о

Сребролюбието е 
на всичко зло.

Пациентът се оплаква на дон 
тора.

— Донторе, имам комплекс 
за малоценност.

Лекарят го преглежда вни
мателно и заявява решително.

— Лъжете се, това не е ни- 
нанъв номплекс!

разсадник

— А що да знаем? — питам я.
— А знаеш дека нашата „Услуга" нейе 

се придържавала къмто закона за разпре
деление на дохода?

— Нищо не те разбирам бай Ванче, 
сакаш да кажеш с това? — питам

ра-
БИОН

о
потрае

ЖАЖДАТА ЗА ПАРИ, 
то е ненаситна, е много 
мъчителна от крайната нужда.

ДЕМОКРИТ

нога-
по-кикво 

га я. о о
Много жени заявяват, че ня 

ма да се омъжат, донато 
навършат тридесет години, а 
после са на тридесет дотога
ва, донато не се омъжат.

— Ама кико не може да ме разбере- 
реш. Щом „Услуга" има загуби това значи 
дека я сам минул на МИНИМАЛНУ ПЛАТУ 
и немам паре да ти върнем заемат що ми 
напрайи лани.

Одма ми стану све ясно. И са право 
да ви кажем, че прайим услугу само на ония 
човеци койи работе у ОУРИ койи работе 
по Са тРе^е Аа се прайи услуга на „Ус
лугу" да излезне од загубу та да се опоайи 
и бай Ванче...

Началник на хубава секретар
ка.

— Имате ли 
за в неделя 
Емилия?

— Сенретарната, зарадвана:
— Не, абсолютно нищо.
— Тогава бъдете тана любе 

зна да дойдете точно навреме 
на работа в понеделник сутрин

не
о

нещо предвид 
вечер, госпожицеНай-алчният е най-беден.

оСЕНЕКА

Жена влиза в магазин за 
продажба на оръжие.

— Една дузина куршуми 
— поръчва тя.

— Какъв

о

Алчността е причина за вси- 
чни злини.

ЧОСЪР та. налибър, госпо-о жо?
— Среден! За доста слаб 

мъж!
МАНЧА о

Лакомият богаташ си оста
ва най-беден всред бедняците.

Е. Ротердамсни
Можете ли да готвите,

Мария! о

Първоаприлска

петровБЯатон-$и


