
ьрятстВо с на президента 
от 14 февруа

ри 1975 г. Издателство 
„Братство" е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
МОК НА СКС НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Укрепва ролята на СК в
Осъществяват се предпоставките за 

по-ускорено икономическото развитие на 
общината и региона. Конференцията за се
кретар преизбра Мирослав Здравкович. По
здравителна телеграма до президента Тито

то равнище на комунистите, 
на анционното им оспособя- 
ване и укрепване на социал- 
но-класовия състав на органи
зациите на Съюза на комуни
стите. И досега в това отно
шение са постигнати безспор
ни резултати. На работниче
ско-класовия характер на СК 
посветено е изключително вни 
мание и грижа през изминалия 
период. От общия брой на 
членовете на СК 34,55 на сто 
са работници от непосредстве 
ното производство, а селско
стопанските 
участвуват с 15,42 процента, 
което ще рече, че почти по
ловината номумисти в региона 
са от материалното произво
дство.

Понастоящем в региона дей 
ствуват 1076 първични партий 
ни организации. От Седмия 
конгрес на СКС до март т. г. 
в Съюза на комунистите са 
приети нъм 8900 нови членове, 
така че в региона действуват 
към 32 хиляди комунисти в 
1076 първичните организации. 
Обстоятелството, че през по
следните четири години в ре
гиона са формирани 419 нови

На 7 април т. г. се състоя 
отчетно-изборно заседание на 
Междуобщинската конферен- 

на СКС на Южноморав-ция
ския регион в Лесковац, на 
което покрай делегатите на 
партийните организации в 13- 
те общини на региона присъс 

и подпредседателят

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

твуваха
на Председателството на сн 
Сърбия Милия Радованович, 
членът на Изпълнителния ко
митет на Председателството 
на ЦК на СКС Милан Драго- 

на Председател- 
ЦК на СКС Вуное

Успешни посещения на президента 

Тито в САЩ и Великобритания вич, членът производителиството на 
Булатович. членът на Съвета 
на федерацията Риста Анту- 

номендантът на Нишнанович,
армейска област, генерал-под
полковник Александар Янич иПодкрепа на оценката иа президента на Републиката, 

възможностите за още по-активно участие на Юго
световната обстановка.

Съюзния

други гости.
В доклада за предстоящите 

на комунистите в ре- 
МОК на

Разгледани са
славия в преодоляване на трудностите в 
Веселин Джуранович предложен за председател на

задачи
гиона секретарят на

Мирослав Здравкович 
подчерта, че дейността на па
ртийните организации и ръко
водства трябва нолното е въ- 

повече да допринесе 
за развитието и укрепването 
на политическата система на 
социалистическата самоуправи- 

демокрация- Това пред- 
издигане на идейно-

СКС
изпълнителен съвет

слания до шефовете на прия
телските държави получиха зможно 
най-широко международно при 
знание и допринесоха за унре 
пване авторитета на социалис
тическа и необвързана Юго- 

и на по-нататъшната

ване на разликите между раз 
витите и развиващите се стра 
ни и нерешаването на редица 
други крупни въпроси, важни 
за международната общност.

Заседанието констатира, че 
личните послания на президе- 

Тито, изпратени до ръко
водителите на приятелските 
страни представляват съставна 
част от постоянните усилия и 
дейност на президента Тито и 
на Югославия в изнамира.1е

Под председателството на 
президента на Републиката 
Йосил Броз Тито на 7 април 

г в Караджорджево се 
- на Предсе- 
СФРЮ. в ра- 

заседанието взеха 
и най-висшите Фун‘

т.
състоя заседание 
дателството на г 
ботата на

телна
поставя Стр. 3)

славия
афирмация на принципите на 
активната миролюбива коегзи 
стенция, борбата за мир и де
мократизация на международ- 

всеобщия

нтаучастие
кционери във федерацията.

Президентът Тито осведоми 
Председателството за своите 
официални, приятелски

в САШ и Великоори-
ДВУДНЕВЕН ПАРТИЕН СЕМИНАР 

В БОСИЛЕГРАД
ни те отношения и 
напредък .в света.

Председателството също та- 
запозна с информацията 

за посещението на президента 
Република Афганистан Мо- 

хамад Дауд в

посе
щения
тания- Председателството 
дкрепи оценките, които прези 
дентът на Републиката даде 
след приключване на посе
щенията.

П редседате л ството 
удоволствие от успешните ре 
зултати на тези посещения. 
които бяха изява на известни 
те усилия иа Югославия и ли
чно на президента Тито за съ- 
здаване на по-добро разбира
телство в света и за издига
не на нашите отношения с 
всички страни, :върху основите 
нГ равноправието, независимо 

ненамеса във вътрешните 
на вза-

за ключовите ме-
най-

на решения
ждународни въпроси и 
крупните проблеми в света.

В рамките на тези усилия 
се намират и посланията на 
президента на Републиката и 
разговорите, които подпредсе
дателят на Съюзния изпълни
телен съвет и съюзен се,Фе‘ 

външните работи ми

ло- на се

на и акционно унрепване на пъР 
алчните партийни организа
ции; задачите на СК върху 
собственото си оспособяване 
за действуване в политическа 
та оистема на социалистиче
ското самоуправление; Мето 
ди в работата за осъществя 
ване ролята на Съюза на ко 
мунистите; Информирането и 
публичността в работата на 
СК; и Борбата на СК против 
всички 
сили.

Темите: Статута на СК и 
практика

На 8 и 9 април в Босиле 
се проведе семинар по 

образование,

Югославия и 
порадиудоволствие

или близките ста 
Югославия и Афга- 

по най-важните между- 
специално 

на необ-

град
марноистко 
който участвуваха повече от 
130 души: секретари членове 
на секретариятите от 49 пъР 
вич ни партийни организации
в Бооилеградска община.

Главната цел на семинара 
По оспособяването на партии 

за - непо

изрази 
идентичните 
повиша на

на
изказа

ни стан
народни въпроси, 
за мястото и ролята 
вързаните страни и задачите 
на предстоящото заседание на 
Координационното бюро иа 
необвързаните страни в Кабул 

министерската конферем- 
н ео б въ рз а нит е стр аии

тар на
лош Минич — в качеството на 
специален пратеник на прези
дента на републиката неот
давна води в социалистическа 
Етиопия. ДР Сомалия и ДР Су

ръководства
и ноннретна дец- 

организа
ните
средствена 
пост в партийните 
ции в местните общности, ос 
новните и трудови организа- 

Изнесените сназни имаха 
обще-

антисамоуправителнии надан. ция нав Белград. Бе оценено, че по
сещението на президента Да
уд положително ще влияе и 
върху развитието на взаимно
то сътрудничество, специално 
на стопански план.

Съгласно Конституцията 
СФРЮ Председателството по 
предложение на президента 
на Републината и след извър
шените консултации с обще
ствено-политически 
ции. републиките и областиге^, 
утвърди предложението 
кандидат председател иа Съ
юзния изпълнителен съвет в 
предстоящия мандатен период 
да се предложи Веселин Джу- 
паневич, сегашният председа
тел на Съюзния изпълнителен

Специално бе подчертано, че 
посланието на президента на 
Републината и разговорите, но- 
,ито Милош Минич води в мо- 
снва, потврдиха, че отношени
ята между Югославия и Съве
тския съюз се развиват твър
де успешно и че съществуват 
благоприятни възможности за 
всестранно разширяване на 
приятелското и двустранно 
полезно сътрудничество въ
рху основите на съвместно 
утвъРДвн,ит0 принципи.

стта,
работи и укрепването 
и много приятелство.

прилагането му на 
и основните задачи на СК в 
общината ще бъдат насноро

I ВЪВ ВСИЧКИ ПЪРВИ
партийни организации в

ции.
за задача да посочат

на Съюза на
ежедневните 

нашата обществе 
система.

ствената роля 
комунистите и 
му задачи в 
но-политичесна

Лектори иа този

■наГТгха; ” БоТдаТ” РАННО- 
ВИЧ. секретар «а ПР®А01^” 
телството на ЦН, «» СНС Д Р 
ЯОБРОСЛАВ БИЕЛЕТИЧ и тИ 
ВОТА МИЛОВАНОВИЧ. съвет
ници а ЦК на СНС.

Участниците на семинари 
изслушаха следните теми: ши 
тестваната роля и класовото 
укрепване на Съюза иа но У
пистите; идейпо.политичасното

ЗНпАоЧсЕлНаИниГнаЛИтиНтоТЕ обсъдени
ЧНИ

и а общината ^
Воични тези теми, които са 

дълбоко съдържателни 
.ни за 1идейнонполитичесното 
оспособяване на ръководства 

първичните партиини ор

добре ор 
се мп-ноПРре=ГТзможнГтГе 

за още по-активен приноо на 
Югославия за преодоляване 
па наличните трудности в сега 
шната световна обстановка, 

характеризира със зас- 
на меж-

и важ

оргапиза- та на
ганизации, са определени 
Програмата на Изпълнителния 
комитет на Председателството 
па ЦК .на СКС.

Организатор на 
ОК на СКС >в Бооилеград.

в
за

КОЯТО
той в разведряването 
дународните отношения, 
шаване на кризата в 
пзтон, оложеност на тревож
ната ситуация в Африканския 

Южна Африка, продъ 
надпреварата във 

продълбоча-

ПРИНОС ЗА УКРЕПВАНЕ 
АВТОРИТЕТА НА ЮГОСЛАВИЯвло- 

Близкия
семинара бе

но>нстати-

многобройните лични по
рог и в 
лжзване на
въоръжаването,

съвет.
Т1'И и
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останалите, в онзи смисъл, из
вестен още от Марнсовия Ко
мунистически манифест. СЮК 
сега представлява огромна ар
мия от един милион и шесто* 
тин хиляди членове, които мо 
гат да представляват огромна 

ако ги ръководи съзна- 
че в обществото нямат 

освен
тоест повече да работят

Бе постигнато 
съгласие на огромното болши
нство от 'народа за линията на 
партията. Ог там в нашите до 
нументи последователно се при 

терминът ,,работническата 
класа и трудещите се .

На Единадесетия конгрес 
трябва пак да поставим въпро 
са, къде е мястото на комуни 
стоте в общество! о, в ноето 
работниците и всички трудови 
хора управляват и решават. 
Това място, разбира се, не е 

или над самоулравителни- 
На конгреса ще се 

СК за-

я
рмн|

околния въпрос.Единадесетият компрес ни 
Съюза на югославските кому 
писти що даде оценка за из- 

нашето обще 
от Десетия

минатия път на 
ство в периода 
конгрес и в целия следвоенен 
период. Втората основна цел 
на конгреса ще бъдо акцио- 
нният договор па комунистите 
по становищата за бъдещото 
развитие. Вече сега може да 
со оцени, че генералната по
литическа линия на Съюза на 
комунистите беше винаги пра
вилна и последователна в бор
бата за освобождението на чо
века и труда, за равноправие 
на народите и народностите на 
Югославия, 
за мир и необвързване, впро
чем за цялата наша социалис
тическа самоуправитеяна сис- 

Това заяви секрета-

л ага
сила
нието,
никакви привилегии
една,
и изгарят за целите на своя
та организация- Всеки кому
нист ще бъде ценен по това 
как успява да се ангажира и 
да защищава партийните ста- 

а не нам фразира. . .
вън
те маси.
излезне с тезата, чеавангардната си роля 

силата на

новища,

държа
в обществото със 
своята концепция и с тъсеоето 
ма формите да участвува в 
общия фронт на ССРН, ^Син
дикатите, младежта и ооще- 
ст-вените организации, които 
се борят за осъществяване 
на интересите на цялата наша 
общност.

Съюзът на комунистите тря 
бва да материализира и регу
лира спонтанното 
на масите в организирана бор
ба за социалистическо самоу
правление. С делегирането на 
свои представители в самоу- 
лравителни единици на сдру
жения труд и в самоулравител 
ните политически организации 
на всички равнища до Съюз
ната скупщина. Съюзът на ко 
мунистите със своето присъс
твие ще влияе върху всички 
обществени процеси. Така в 
Конституцията е определена 
ролята на Съюза на комунис
тите. Общинските комитети 
ще имат, например, важна 
роля в постигането на по-го- 
лямо единство и на по-голяма 
анционна ефикасност.

Що се касае до ролята на

ГОЛЯМ МЕЖДУНАРОДЕН 
ПРЕСТИЖза независимост,

Говорейки за позицията на 
Югославия в международните 
отношения Стане Доланц ка
за, че нашата страна със за
слугите на другаря Тито, нико
га преди не е имала тана го
лям авторитет и така важно 
място в света. Единадесетият 
конгрес обстойно ще обсъди 
външнополитическата позиция 
на Югославия от гледна то
чна на нашата политика на ми
ра, необвързване и икономи
чески отношения, а също та
ка и от аспект на междуна
родното работническо движе
ние. Почти всички страни, го
леми и малки, днес вече ува- 
жват движението на необвърз
ване, а особено принципиелно- 
стта на президента Тито и на 
нашата външна политика в тъР 
сенето на мирно решение з 
кризисните положения, без 
оглед на съществуващите 
идеологически разлики между 
необвързаните страни. 
Единадесетият конгрес — каза 
накрая Стане Доланц — ще 
даде оценка и за състояние
то на нашата всенародна от
брана.

тема.
рит на Изпълнителния комитет 
на Председателството на ЦК 
па СЮК Стане Доланц в раз 
говора с номунистите от Люб- 
лянската армейска област *и 
Републиканския щаб по тери
ториална отбрана на СР Сло
вения- В разговора най-голямо 
внимание бе посветено на под 
готовката за Единадесетия ко- 

СЮК.
СК — РЪКОВОДЕЩА СИЛА

заяви Долзнц 
— нашето общество стана ус
тойчиво и изживя повече от 
три десетилетия без по-дълбо-

съзнание

нгрес на

Ето защо

ки сътресения, ноето за сьжа 
ление не може да се конста
тира за болшинството от стра 
ни в съвременния свят. Тъкмо 
Комунистическата партия (отно 
сно Съюзът на комунистите) 
беше основната ръководна си 
ла, която успя за самоуправи 

| телния социализъм и меобзър 
! зването винаги се определяха 
| нови народни маси на Югосла 
! вия.

По^инакъв от всички досега
шни революции 
Доланц, беше нашият обще
ствен процес, в който партия
та, винаги след като в името 
на работническата класа пре
взе властта, потърси властта 
непосредствено да премине а 
Ръцете на работническата кла 
са и трудещите се. В тази на
сока веднага заживя нашата 
оригинална 
тическа система, в която бяха 
решени въпросите 
ствената собственост и наця-

НИШ
На 6 април т. г. президентът 

Тито прие в Караджорджезо 
пребиваващия у нас председа 
телна правителството на Малта 
Дом Минтоф, с когото се за
държа в по-дълъг приятелски 
разговор.

Министър-председателят Дом 
Минтоф осведоми президен 
та Тито за усилията, които не 
обвързана Малта прави за 
укрепване на своята политиче 
ска и икономическа независи 
мост и самостоятелност. Прези 
дентът Тито подчерта поднре 
па, която Югославия оказва на 
усилията на Република Малта

за постигане на неутрален ста 
тут на необвързана 
което е от непосредствена пол 
за интерес за мира, сигурно
стта и равноправното сътруд
ничество в Средиземноморие 
то и по-широко.

страна

номунистите като отделни ли
чности — заяви Доланц — те 
трябва да бъдат пример наизтъкна

Разговорите Тито 
тоф засегнаха и предстоящата 
дейност на необвързаните и 
редица други въпроси от 
областта на международната 
обстановка.

Мин- ЕДЖЕВИТ В ЮГОСЛАВИЯ
По покана на председателя 

на Съюзния изпълнителен съ 
вет Веселин Джуранович ми
нистър-председателят на Репу
бликата Турция Булент Едже
вит от 13 до 16 април е на 
официално приятелско посе
щение в нашата страна.

В разговорите Джуранович 
— Еджевит ще бъдат обсъде
ни въпроси от областта на вза 
имоотношенията между дзете 
страни, състоянието в обла
стта на Средиземноморието и 
актуалната обстановка в све-

обществено-поли-
На 7 април Дом Минтоф 

замина от страната ни.
на обще-

та.

ОТ ОСНОВНИТЕ ТЕЗИСИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ СТАНОВИЩАТА И ДОМУМЕНТИТЕ НА XI КОН-ГРЕС НА СЮК

Основни насоки на дейността и ролята на СК в 

изграждане!) на политическата система на 

соцшнстинееката самоуправителна демокрация
1. Същността на нашето со- чески делегатски институт ^

обществено за осъществяване на самоу 
развитие и същевременно из равлението и съгласуване на 
ходната основа за съвкупна- различните 

по-нататъшна трансформа 
ция на политическата система 
намери
мени на обществено-инономи 
ческата позиция на работници 

производители, самоу- 
организпрани 

и други организации 
на сдружения труд.

Разполагането с дохода от 
страна на работниците 
носните

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР- 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Ини— ясени петън 
Урятда реданционна 

колегия

К>лЙ™ ВЕЛЧЕВ
П и отговорен ничесната клаоа в изграждане

то на социализма.
В унисон

циалистическо те на по-нататъшното у креп 
ване и заздравяване

редактор
СТОЯН СТАНКОВ на ут

върдения с Конституцията ха 
рактер

с това лоследова 
телно е проведен принципът 
републиките и
ласти в единната оистема на 
социалистическото 
вление

т—1МЧЧ«и редактор интереои във вси 
сфери на обществения 

живот и труд. Начина 
шаване

та чии на нашата федерация, 
по-нататъшното развитие и -обо 
гатяване на пълното 
•вие

БОГДАН НИКОЛОВ автономните обна ре
в скупщините на об 

ществено-политическите общ
ности - - 
водеща роля на 
труд в целокупната 
на обществено 
планиране.

: директор —- 
46-454, Реданция 52-751

абеаммонт 60,
• млугвдмязек 30

израз в крупните про равнопра 
между републиките и ав 

области е основа
самоупра 

самостоятелно да 
уреждат своите вътрешни от 
ношения и равноправно да 
решават за съвместните рабо 
ти и интереси във федерация-

Г
тономните 
на кохезията и 
на нашата социалистическа об 
щност.

2. По

създава условия за 
сдружения 

система 
решаване и

те
монолитносттаправително в«метне

62500-603-9525
основни

класовата си същност 
системата на социалистическа 
та самоуправитеяна демочра 

облик на

Ниш
,Дун Карад- Укрепването 

рантер на тяхната 
телна

Вв ос-
организации на сдру 

труд стана основа за 
решаващата позиция на сдру 
жения
политическите

на класовия ха 
самоуправи 

основа, осъществява- 
нето и заздравяването на рав 
'ноправието, единението брат
ството и единството между 
народите и народностите на 
Югославия — върху основи-

този смисъл самоуправи 
телните субекти, непосредстве 
но и като демократично 
низирана
решаващо влияят ; 
диняването на текущите 
госрочните интереси

ция 
диктатурата

ЛЯ- Ние е специаленжения
орга 
сила 

върху обе

- на пролетариата, 
ь укрепването и по-нататъшни 

самоу.правителни преобра 
зования на целокупната обще 
ствена структура и властта 
'На работническата класа (по

политическаА» • труд в обществено- 
общности. Де 

система е практи
те

и дъл 
на работ

легатската
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ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В РЕГИОНИТЕВЧЕРА В НИШ СЕ СЪСТОЯ

Кандидати за делегати 

в Скупщината на 
Сърбия

заседание на 

мок на СКС
ЛЕСКОВАЦ

На състоялото се ма 4 ап
рил •кандидационно заседание 
1на ОСРН за Южноморавски ре 
пион бяха упвърдеш кандида 
тите за делегати в Съвета на 
сдружения труд ма Скупщи
ната на СР СъР&ия и в Съве 

на общините на Скупщи 
ната на СР Сърбия-

'На 13 април т. г. в Ниш се 
състоя отчетно-изборно заседа 
ние на Междуоб.щинсната кон 
ференция на СКС на Нишки 
регион.

от? Търговище, АЛЕКСАНДЪР 
ИЛИЧ — селскостопански про 
из в оди тел от Църна трава, 
НАЙДАН СТОЯНОВИЧ — ико 
номист от Лебане и МЛАДЕН 
НЕДЕЛКОВИЧ — преподавател 
от Лесковац.

Кандидати за Съвета на об 
шините на Скупщината на СР 
Сърбия: ДОБРИВОЕ АРАНДЖЕ 
ЛОВИЧ — юрист, обществено- 
политически работник от Лесно 
!вац, инж. Драган Мицов от 
Босилеград,
ТРАЙКОВИЧ 
политически работник от Сур 
дулица, ХАСАН ХАЙРУЛАХУ 
— преподавател от Прешево 
-и БЛАГОЕ ТРАЙКОВИЧ 
рален директор на ф-ка „Сим 
по" от Враня-

Делегатите от 15-те общини 
в региона приеха отчета за 
досегашната успешна дейност 
на ‘Междуобщинсната конфе
ренция на СК и нейните но 
миони. отчета за проведените 
избори в партийните органи за 
ции, изменения и допълнения 
на статутарното решение нг 
МОК и избраха нов секрета 
риат и съответни комиоии.

та

На заседанието бяха прие 
ти кандидати за Съвета на 
сдружения труд на Скупщи 
ната на ОР Сърбия: ЯВОРКА 
АНДЖЕЛКОВИЧ — мвалифици 
рана текстилна работничка 
от Войник, ВЕЛИБОР МИТИЧ 

| — (преподавател от Владичин 
хан, ЛИЛЯНА СТОИЛ КОВИЧ 
— текстилна работничка от 
Лесковац, (МИРЯНА МАНАСИ 

I — (преподавател от Вра- 
ДУШАН КОЛИЧ — юрист

Лесковац

Укрепва ролята на СК 

в сдружения труд
АЛЕКСАНДЪР

обществено

Също така бяха набеляза 
ни конкретните задачи на 
МОК и партийните организа
ции в региона в предстоящия 
нериод.

гене

ЕВИЧ
Ст. Ст Ст. Станков(От 1 стр.) ня,стопанските организации от 

по-развитите краища показва, 
че все повече укрепва и в пра 
ктиката се потвърждава само- 
управителното сдружаване на 
труд и средства.

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН:първични организации говори 
за нарасналата роля и автори
тет на Съюза на комунистите 
в тази част >на СР Сърбия- 

В разискванията беше даде
на подкрепа на отчета, докла
да и акционната 
Подчертана бе готовността на 
комунистите и на всички орга 
низирани социалистически си
ли да правят постоянни усилия 
за преодоляване на икономи
ческата изостаналост на реги
она като цяло, а особено на 
петте общини, които се чи
слят между най-изостанапите 
в републиката. В това отноше 
ние бе изтъкната необходимо
стта от делово и икономически 
оправдано свързване на труд 
и средства с трудови органи
зации от по-развитите среди, 
по-големи усилия за сдружа
ване на селскостопанските про 
изводители, електрификацията, 
развитието на граничните об
щини и пр.

Взимайки участие в разисква 
на Изпълните

лния комитет на Председател
ството на ЦК на СКС Милан 
Драгович съшо така даде по
ложителна оценка за досега
шната дейност на комунисти
те в Южноморавски 
Въпреки материалните трудно
сти в региона 
беспорни резултати в стопан
ското развитие. Заинтересова
ността и сътрудничеството на

Една общност 

за настаняване 

на работа

ниш
Ниш, д-р НИКОЛА ЯНКОВИЧ, 
лекар специалист в Завода по 
превантива в Нишка баня. РА 
ДОМИР АНДРЕЙЧ, земеделец, 
от Крайковац, ТИХОМИР ПЕй 
ЧИЧ, земеделец, от Коомовац 
и МИТКО ТОМОВ,
Службата по вътрешни работи 
на граничния пункт в Димит
ровград.

На 3 април тх. Междуоб- 
щинска кандидационна конфе 
ренция на ОСР.Н в Ниш раз
гледа и чрез тайно гласуване 
прие кандидатска листа за 11 
делегати в Съвета за сдруже 
ния труд >в Скупщината на 
ОР Сърбия. Също така Меж 
дуобщинска 
конференция прие и кандидат 
ока листа за 7 делегати в 
Съвета на общините в Скуп
щината на СР Сърбия-

В предстоящия период зна
чителни промени трябва да 
станат в припособяването на 
акцията на комунистите към 
новите условия в сдружения 
труд и в .политическата систе
ма на самоуправителната демо 
крация- Работниците в основ
ните организации на сдруже
ния труд и трудещите се и 
гоажданите е местните общно 
сти в бъдеще ще приемат 
все повече решения за съще
ствените отношения в обще 
ството, което от своя страна 
ще изисква все по,голяма до
ля на първичните организации 
на СК в тези основни самоу- 
правителни клетки на нашето 
общество. Това значи повече 
практическа и конкретна ра
бота от всички комунисти и 
организации.

Делегатите избраха нов се- 
повече комисии.

програма.

юрист от

В ход е обсъждането на про 
ектоса м оу п р а вит ел н ите доку м е 
нти за формиране на самоу- 
правителна общност за наста
няване на работна ръка -в 
Южноморавския регион, със 
седалище във Враня-

Също така се обсъждат и 
проекторешенията за създава
не на основни общности в об
щините.

кандидационна

За Съвета на общините в 
Скупщината на СР Сърбия от 
Нишки регион като кандидати 
бяха приети: ДЖОРДЖЕ ЗЛА 
ТАНОВИЧ, миньорски контро
льор в Алексинашките мини, 
ЗОРИЦА ДЖОРДЖЕВИЧ 
меделски техник от 
хан, МИРНО . ЗДРАВКОВИ Ч, 
председател‘на Изпълнителния 
съвет на Обищнсната скупщи 
на в Ниш, РАДОВАН БОЙО- 
ВИЧ, агроном от Житораджя. 
СТОЯНА ЦЕЛИЧ* шеф на Слу

За Съвета на сдружения 
труд в Скупщината на СР Сър 
бия от Нишки регион бяха 
приети следните нандидати. 
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВИЧ, ви 
сококвалифициран работник в 
МИН от Ниш. НИКОЛА СТОЯ 
НОВИЧ, висококвалифициран ра 
ботник в Електронна индустрия 
— Ниш, ЛЕТИЦА ВИДАНОВИЧ, 
електротехник в „Блонсигнал- 
.нал” Ниш, ЖИВОИН МИЛЕН- 
КОВИЧ. висококвалифициран 
работник от „ИНК-а” в Проку 
ние, СЛАДЖАНА ДЖОРДЖЕ-

зе-
Гаджин

Предлага се две или три по
да формират 

общност
малки общини 
съвместна ооновна 
за настаняване на работна ръ-

нията членът жбата по здравеопазването в 
Ражан, ДРАГАН МИТИЧ, ра
ботник от Долевац и ЖИВО- 
ТИЕ РУЖИЧ, офицер в ЮНА.

Делегатите в общинските 
скупщини на региона на 21 
април ще гласуват посоче
ните кандидати за тези съве
ти в Скупщината на СР Сър
бия-

ка.кретариат и 
За секретар преизбраха Ми
рослав Здравкович, юрист от 
Лесковац.

От заседанието бе изпрате- 
телеграма 
СФРЮ и 

СЮК Йосип

Публичното обсъждане на 
тези документи ще приключи 
до средата на този месец.

Изборите 
скуп шините 
регионалната общност ще пои 
ключат до края на този 
сец.

квалифицирана работни 
„Свърлиг"

ВИЧ,
чка в (конфекция 
РОДОЛЮБ КОСТИЧ, инженер 
„ „Първи май" — Пирот, РУ 
ЖИЦА ФИЛИПОВИЧ. аоистент 
на Философокия факултет в

за делегати в 
на основните ирегион. на поздравителна 

до президента на 
председател на 
Броз Тито.

меса постигнати в
М. ВеличковВ. ВСт. СТАНКОВ

шаване и (посредничество. 
Главната задача на създател 

организирани соцмали- 
сили в борбата за 

по-нататъшното демократично 
преобразование на цялата об 
ществено-политичесна система 

състои в това, върху ос 
здраво залегнали 

на СФРЮ

както на политическо-предста
вително и бюрократично

името на „общите 
(от което неизбеж 

произтича властта на пар 
тайната и държавна бюронра 

над „обикновените граж

В нашето общество ролята 
човек и гражнейната 

роля накто в за
самоуправителните
обществената соб 

така и в съгласува 
осигуряването на пла 

насочване на материал 
икономическите и соци 

в обществено 
това

отричане на резначи 
необходима 
щита на 
права и на 
ственост

и държавния вид 
организиране) по 

все по-широка самоу 
осно-

на трудовия 
данин в системата на полити
ческото решаване не се свеж 
да изключително на избори 
те .нито се завършава с фун
кцията на изборите, те като 
самоуправители са сдружени 
и организирани върху самоу 
правителна основа в облици, 
които отговарят на всички 
основни видове на общество 
ната им огзистенция. в които 

овободно да изразят 
интереси: >в основната 

сдружения 
местната общност и в 

общности

литическия 
на нейното

ните 
етически

шаване в 
интереси"лучава

правително-демократична
ва. С това работническата 
са, заедно с останалите трудо 

от града и селото

но
кла

нето и 
ново
ните,

ция
дани"), така и стихийната кон 
фронтация на формално една 
квите отделни интереси, (но 

групово-соб-

се
(ви хора __,,
обезпечават водещата роля и 
осъшес.-^акего^нНа своите

«в овладява-

новите
в Конституцията 
и в Закона за сдружения труд- 
да се утвърдят конкретните 
пътища и начини новата са- 
моулравителна позиция и йн 
тереоите на човека в сдруже 

труд възможно по-адек

теченияални
то възпроизводство, 
отношение начествените

политичесната, специал 
система,

В подхранва 
отвеническите, местничеоки, на 
ционалистически конфл(Икти, а 
това пак налага държавно- бю 
ронратични интервенции и ар 
битражи).

С развитието на делегатена- 
оистема мени се самата 

основа на демократичната ор 
обществото. Ка 

сае се за социалистическа са 
демокрация, 

чиято основа представляват 
единството на социалистиче
ските сили е цялата общност 

определе-

ето
про-прени и 

чески 
нето с
изводство и в решаването 
въпросите по развитие на со
циалистичесиата самоулр;ат1-

общност. Върху тази 
развиват и укрел- 

функции на 
органи и на но 
на самоуправи

интереси 
общественото възпро мени в

скупщинската
осъществяват съСноза могат 

своите
организация на 
труд в I
сам оу прав тешите 
(На (И1нтерасите.

В тези първоначални 
ни на самоуправителната ор 
ганизация. ианто и в общо- 
ствежнтолитичеоиите органи- 

оси чки МНОГОбрОЙНИ
и конкретни об 

политически инте

които се
установяването на делегатона 

обезпечават дъР 
нашите условия все 

в облик

ния
ватно и по-цялостно да се из
разят и пренесат в сферата 
на решаване по всички обще 

работи и насоки

та система 
жавата в I 
повече да прераства 
на учредяване и осъществя 

ъ на обществената роля 
на сдружения труд и тапа да 

като интегрална

тели а та
основа се наствени

развитие на обществото като 
цяло.

В тази светлина трябва да 
разглеждат и критически 

конкретните про 
настоящите слабости

защитните 
правосъдните 
ви те органи
телното правосъдие и

отбрана и обществена 
интегрални 

части на ця- 
органи

ват ганизация наклет
ване

моуправителна
явява

•на самоуправлението и 
от съществените фан- 

неговата защита, 
з По-нататъшното развитие 

I полити-
съшествено

се сената
самозащита като 
и съществени 
лата самоуправителна

на обществото.

част
един
тори

зации,
действителни 
щвствени и 
реои на трудовите хора могат 

се изявят и чрез

анализират 
блеми,
и трудности, развойните пер
спективи на делегатската оис- 
тема и променената роля на 
обществено-политическите ор
ганизации, като направляващи 
сили иа целокупното развитие 
и интеграция на научните и 
лрофеоионапни оили и потен
циали >в механизма на самоу 
правителното и политическото 
решаван е <

ооновчите 
на Програмата и полипи 
на 010 К и Конституция 
СФРЮ и множеството

върху
ния
ката

на

зация
Нашата социалистическа са- 

практика

,на демократическата
иргна система

„ДТяГи0
рически НобусГовелите!1'дифе
ренцираните автентични инте- 
ртси на самоуправителните су 
Яоита НОИТО, естествено, се 

в ооциалистичеоното 
самоуправление.

свободно да
делегациите и делегатите не
посредствено да се внлючат 

демократичния процес «а 
по-ширените самоу 

и обшвотвено-по 
ОбШНОСТИ 1И 1ВЪР»У 

основа взаимно да се 
и съгласуват. То 
за преодоляване

та ;на
интереси на самоуправителни 

организации и общности, 
ноито се изразяват и съгла- 

тезм самоуправителни

но-

вление в процес «а отмиране 
същевременно е м път «а 
историческия процес на отми 
райе на държавата. Проце 
сът на деетатизацията и «а 
постепенното отмиране на мно 
го функции иа държавата не

е те
в
решаване в 
правителни 
Л'ИТИчеоки

суват в
организации и общности и в 
делегатските скупщики. ное 
то значи с (все по-малко по
литичесноппредставителоно ре

тази 
обединяват 
1ва е пътят

СТРАНИЦА 3
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I!актуално
ФОТОХРОНИНА Грижи за кадрите

■ ,„Упли лени условия за този на-
ЛИЧН?ова в Ба- чин иа обезпечаване на

община ^са ™№*бщшскт бюджет
годишно 
скат около 
нара, а
товия фонд се издър 
жат 9 ученици и раоо

ЩАФЕТАТА НА МАДОНА 

В ДМНТРОВГАД лативии 
ио и при все 
бушнишка 
необходими още 
циалисти с виеше и по- 
лувисше образование 
103 висококвалифицира
ни работници и тн.

Ако към тях се доба- 
135 специалисти.

Изтеклият четиригоди- 
: период в развитието 
Бабушнишка община 

отчете за 
освобо-

шен

РИ иа засега се отпу 
130 000 ди

посредством Ти
може да се 
най-успешен от 
ждението до днес.

Особено 1977 година, 
която се счита за прело 
миа в стопанското разви 
тие иа общината, беше 

на полагане

41 тници.И организациите на 
сдружения труд не съз
дават планове по стипе- 
ндиране и усъвършен- 
ствуване на свои раоот- 
ници.

Ако се изхожда от фа- 
че без кадри не мо

да се прилагат ново- 
въдения в производство
то не може да се върви 
в крак с изискванията 
на науката и техниката 
тогава на този въпрос 
ще трябва занапред да 
се обръща още по-сери
озно внимание.

I вят инеобходими в оргшнаиагодина 
темелите на ново, модер
но, сдружено стопанство 
с което „е хваната кра
чка"

Ж^Пр». - »обходимите специалсти 
възлиза на над 250 души.средносрочното

Нишки ре- 
СР Сърбия. 

И иа плана на кадро- 
укрепвапе е напра

в Трябва обаче да 
дчертае едно неблагопри 
ятно явление.

се по-■ ' * и аразвитие 
гнои и на кта,

же
\( '• V

]
вото 
вено много.

Преди всичко, съглас- 
обществения договор 

за кадрите, създават се 
по-благоприятни 
вия за кадрите, неоохо- 
дими за едио динамично 
стопанско и обществено 
развитие. За тях се обез 
печават жилища, стиму-

Организациите на сдру 
все още не- 

стажан-
- Съюзната щафета 

„Освобожде-
жеиия труд 
хотно приемат 
ти, въпреки 
те са резервоар 
дещите кадрови резерви- 

Не се използва доста
тъчно и кредитирането 

студенти макар че в 
последно време са създа-

На 6 април през Димитровград мина 
на младостта, по случай на което на площад 

” се състоя голям митинг. че именно 
на бъ-поние

усло-

1иа М. А

В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СНС В ДИМИТРОВРАДСКА ОБЩИ НА __ ,

ЗАПОЧВА ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕЗИ-
XI КОНГРЕС НА СЮКСИТЕ ЗА

сюгжестюи. На съшия начин 
ше работят и номисиите на 
Общинската конференция, но 
ито в този период ще прове 
дат разширени заседания, на 
то обърнат най-толямо внима 

онези области, за кои

първичните организации имат 
задължение да обработят най- 
малко по един въпрос от те
нисите. Комисиите на Общин 

конференция на СНС 
в течение

комитет наОбщинският 
Съюза на комунистите в Ди 
митровград прие програма за 
провеждане на публично рази 
скване в Общинската органи 
зация «а СКС, по ооновните 
тезиси за подготовна на ста
новищата и документите за 
Единадесетия 
ОЮК. основните за Резолюция 
та за Осмия конгрес на СКС 
и предложения за изменения 
■и допълнения на статутите на 
СЮК и СКС.

ВСЪЩНОСТ Първия

ската
в общината, 
април и май. ше 
разширени 
то ще се разисква

на
ние на
то са и формирани. От 20 до 
25 април Общинския комитет 
на разширено заседание, ще 
разгледа също Основите за 
резолюцията 
всички
ния и сюгжестии, които ще 
презентира на Междуобщин- 
ската конференция на СКС в 
Ниш.

От 20 до 30 април комунис 
тите в първичните организации 
ще се запознаят и с предложе 
ните изменения и допълне
ния на Статута на СЮК и 
СКС, като разискват във връ 
зка с тях и дават свои забе
лежки и предложения. По съ 
щото време ще се проведе и 
разширено заседание на коми 
сията за статутарни въпроси 
при Общинската конферен
ция на СКС, която също ще 
даде забележки и предло
жения за предложените из 
менения и допълнения на ста 
тутите. От 1 до 5 май по то
зи въпрос ще разисква и Об 
щинския комитет на Съюза 
на комунистите, който ще су
мира забележките и предложе 
нията на първичните органи 
зации, които след това ще до
стави до М еждуобщин ск а т а 
конференция на СКС в Ниш

проведат 
заседания, на кои 

върху от 
въпроси от тезисите,

Няколко хиляди пионери, младежи, воиници трудещи и 
гоаждани от Димитровград и околните села се сляха около 
!Гчаса сутринта в центъра награда изразяваини голямата 
си обич към другаря Тито.

наконгрес
делни
Комисиите на Общинската кон 
ференция на СКС в община- 

в течение на април 
май, ше проведат разширени 
заседания, на ноито ще се 
разисква 
проси от тезисите, отнасящи 
се до областта за която са 
формирани. Към края на май 
ще се състои разширено за
седание на Общинския коми 
тет на СКС. на което ще се 
разгледа и сумира разисква 
пето в първичните 
ции и комисиите, по отноше 
мие на тезиоите.

и ще сумира 
забележки, предложеита.

етап на 
с тезиоите за върху отделни въ-запознаване 

подготовката на становищата 
и документите за Единадесе- 

конгрес на СЮК е фак 
тичесни приключил с 31 март. 
Почти всеки втори член на 
Съюза на комунистите в об 
■щината е получил егземпляР 
на вестник „Комунист", в кой 
то са публикувани 
По този начин всеки член е 
имал

тия

организа
тезисите.

От Ю до 20 април, във вой 
чни първични организации на 
СК в общината, ще се съ
стоят събрания, на които ко 
мунистите ще се запознаят 
с поотделми части от Основи 
те на резолюцията за Ос
мия конгрес на СКС. След 
като се прочетат някои ча
сти, във връзка с тях ще се 
разисква, като се изнасят и 
забележки, предложения и

възможност да ги раз
гледа.

Вторият етап на запознава
не е предвиден през април 
и май- В течение на редовна
та си дейност всички въпро 
си по които разискват първи 
чнитз организации на СК в 
общината трява да се овър
зват със становищата, които 
[по този въпрос са дадени в 
тезисте. На всяко събрание

Щафетата пристига...

Щафетата в Бабушница прие 
председателят на ОК на СЮМ 
Властимир Нинолич

И. Гъргова предава щафетата 
на Н. Пейчев

А. Д.

Ще речете: сега не е военно положе
ние. Не се решават тактически военни 
мисли. Не същото значение имат двата мо
ста.

[П

II"* ИЛИЯНО тгггт1
111'1111|Щ||111111!11и11ШУИ1И111Ш1111УИ1У11|1“ ^

за-

и’
А. Д,Действително, сравнението може би 

не е най- сполучливо, но все пак.. . Хората 
питат: защо мостът не се поправя?

Изглежда не друго, а КОЙ трябва да 
поправи моста е нерешеният проблем. За- 
щото при наличие на сегашната техника мо- 

може да бъде поправен в твърде къс 
орок. Тогава превозните средства не ще се 
движат по заобиколни пътища, градът няма 
да бъде разделен на две части и съобще
нията ще се преустановяват както трябва 
да бъде.

МОСТОВЕ
Не може, а човек да не се въоду- 

шевлява: през НОБ за по-малко от деноно
щие бойците построяват НОВ МОСТ край 
срутения на р. Неретва. При това нямат по
дръчни средства, материали. А все пак ус
пяват, така да се каже, със светкавична ско
рост. ..

Не може (днес), а човек да не се възму
щава: вече няколко седмици откак Нишава 
подкопа моста за Строшена чешма в Дими
тровград. Движението е спряно и кога ще 
се преустанови — никой не знае.______________

стът
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В КОМИСИИТЕ НА ОК НА СК БАБУШНИЦА

Приемат се плановете за За четири—крачка, колното за 40 год. 
тазгодишната дейноот ★ ВСЕ ПО-ТЯСНО СВЪРЗВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ОТ БАБУШНИШКА ОБЩИНА С 
ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОНА И ИЗВЪН НЕГОПочти всички комисии на 

Общинската 
на Съюза на комунистите в 
Димитровград проведоха в 
течение на последните две 
седмици заседания, на които 
приеха планове за 
дишната им дейност.

виталното организиране, осъ 
ществяване на доходните от 
ношения. приемане на самоу 
правителните споразумения 
за разпределение на дохода и 
средствата за лични доходи.

Комиоията за обществено- 
икономически отношения в 
обществените дейности е съ 
що приела тазгодишния си 
план. Актуалните идейно-по
литически въпроои в осъще 
ствяването политика на СЮК 
в областта на културата, со
циалната защита, провежда 
нето на заключенията на Об 
щинската конференция на 
СКС, по отношение идейното 
литическите въпроси в обла 
стта на образованието (прието 
от Конференцията в началото 
на 1977 година), осъществява 
нето на политиката на СЮК 
в областта на здравеопазване
то и физическата култура, са 
теми, които ще обсъди тази 
комисия-

Реализирането на обществе 
ното договаряне в областта 
на кадровата политика, обезпе 
чаването на кадри, прилагане 
то на кадровите принципи в 
изборите ще бъдат във фо
куса на вниманието на кадро 
вата комисия при Конферен 
цията.

Почти воички тези теми 
които ще изготвят и обсъдят 
комисиите, ще разгледа и Об 
щинсния комитет, а някои от 
тях ще обсъди и Общинска
та конференция.

конференция
Когато днес делегатите на 

трите съвета на Общиноката 
скупщина в Бабушница дой
дат на последна 1в стария съ- 
ста^ сеоия, ще могат със за
доволство да ои подадат Ръ
ка. Защото през изтеклите 
четири години, първите от въ
веждането на делегатската си
стема, Ьабушнишка оощина 
е осъществила наистина зави
дни резултати. Този период 
оеше придружен от стопанока 
експанзия, ьабушнишка оощи- 
на през 1974 година имаше 11 
трудови организации със само 
ьзь заети ,ноито осъществя
ваха ОРПГ ДОХОД ОТ 131 1)1)0 ббб 
доход от 28 540 000 динара и 
във фондовете 7 428 000 дина-

тазго-

В плана на комисията за 
обществено-икономически от
ношения в стопанството през 
тази година е предвидено вни 
манието да се насочи на 
колко
за която ще се изготвят ма 

за осъ-

ня
теми. Първата тема

териали е анализът 
ществените резултати в сто 
панството на общината, по за 

балансиключителните 
1977 година. Също така ще 
се обсъди и положението в 

организация „Сто

за

трудовата 
чар". Сетне предстои и ана 
лизиране на резултатите осъ
ществени в стопанството, 
период януари — март т.г. Осъ 
ществяването на средиосроч- 

програма по 
на стопанството, през 1976 и 
1977 година и концепция на 

развойна про

ра.
През изтеклите четири го 

дини са направени големи уси 
лия за н адд ел явай е н а сто 
ланската изостаналост на Ба 
бушнишка община, при голя 
ма помощ на фонда за насъР 
чение развитието в изостана
лите краища.

Особено през 1976 
година — са направени кру
пни крачки напред. След ста
билизиране и саниране на тру 
довите организации, работещи 
със загуба, се

Бабушницав

труд, средства и знания — и 
днес тези стопански организа
ции в Ьабушнишка община с 
ускорени темпове вървят на
пред към осъществяване на 
още по-високи стопански ре
зултати.

В реализирането на посоче
ните стопански проекти са вло 
жени над 250 милиона динара.

така че от 906 в 1973 — в 1977 
година броят на заетите е на- 
растнал ма 1 613 души. При 

производителността на

развитиемата

това
и 1977 труда през тези четири годи- 

растяла средно с 9,6 про
дългосрочната 
грама на стопанството в общи 
ната до 1985 година е също 
една от темите, които ще се 
обсъдят в течение на годи- 

Стопанските резултати

ми е 
цента годишно.
СВЪРЗВАНЕ С ОРГАНИЗАЦИИ 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД В ПО- 

РАЗВИТИЕ ОБЩИНИ
тръгна към 

интензивно стопанско разви
тие. То особено силно се по
чувствува след приемането на 
плана на средносрочно стопа
нско развитие. През този пе
риод са инвестирани общо 
186 936 000 динара, от която 

172 532 000 динара в 
в селското

ната.
ще се обсъдят в течение на 
годината. Стопанските резулта 
ти ще се обсъждат редовно 

полугодието и

ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА 
СЪОБЩЕНИЯТА

През изтеклите четири годи
ни голямо внимание е посве
тено и на изграждането .на пъ
тища в общината. През 1973 
година беше въведено местно 
самооблагане за изграждане- 
на пътища, 
четири години 
49 километра шосета в стой
ност от 10 милиона динара, 
модернизирани са 21 км шо
сета от регионално значение 
стойност .от 32 милиона ди
нара, изградени са нови ули
ци в Бабушница на стойност 
от 2 750 000 динара или общо, 
в пътното стопанство са вло
жени 47 930 000 динара.

Тайната на стопанския по- 
Бабушнишна общинадем на

лежи преди всичко в планоме 
рното развитие и съгласуване 
на стопанския ход със изис- 

Закона на сдру-

значи и след 
деветмесечието, а предвидено 
е да се обсъди и реализира 
нето на Закона за Сдружения 

като се обърне внима 
на частите за амбоупра

кванията на 
жения труд >и Конституцията.

Бабушнишките трудови орга 
1низации ,,Балкан”, „Лужница , 
„Текстилколор” и др. навреме 
са разчистили със застарели
те схващания и са се насо
чили към делово-техническо и 

сътрудниче- 
стопански

оума
промишлеността, 
стопанство 7191 хиляди дина
ра, в търговията и гостилни- 
чарството 4 413 000 динара, 
комуналното 
2 800 000 динара.

Главен нооител на стопанско 
то развитие в общината е про
мишлеността, на която отпада 
92 на сто. селсното стопанство 
3,8 на сто и на останалите де 
йности — 4,2 на сто.

Националният доход на гла- 
нааелението от 1974 до 

година бележи ръст от 
6 210 — на 8 000 динара! По 
този начин- Ьабушнишка общи 

повече се доближава

труд,
ние А. Д През изтеклите 

са изградени

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД В
строителство

Приет план за работа производствено 
ство с по-големи
гиганти в Нишки регион, дори 
С ООСТ в други републики 
(„Текстилколор” — „Лисца , 
Севнице в Словения). Наме
рен е общ език, сдружени са

ските организации, дружес 
тва и сдружения, както и^ по
нататъшно утвъРдаване обще 
ствената роля на новите нон 
ституционни за укрепване на 
самоуправлението.

На проведеното през мига
лата седмица заседание, 

комитет на
план за работата си за 

година, а също тана пре 
план за работа на

Об-
М. АндоновСКСЩИНСКИЯТ

прие 
тази
дложи и 
Общинската конференция на 
СКС.

ва от 
1977 ЖЕЛАЕ ОТНОВО ДА БЪДЕ БРИГАДИР

ЛЮБОВ ЗА НОВИ ТРУДОВ* ПОБЕДИна все
до по-напредналите общини в 
региона.

Броят на заетите в този пе- 
78 на

Трябва да се отбележи, че 
всички необходими материали 
и анализи, по които ще се 

ще бъдат изготвяни 
при

Об-проектоплана, 
партийна конфе- 

годинзта

Според гада, която на железопътната 
линия шамац 
провъзгласена за ударна. А 
той, седемнаде.сетгодишен мла 
деж, член на Комунистическа
та партия, се калявал на та 
аи първа своя трудова ак
ция, получавал нови знания и 
убеждение, че доброволно да
деният труд на ооществото 
— многократно се отплаща.

— Тогава денонощно стро 
хме железопътната линия 
себе си, а наред с това брат 
ството и единството. Нашата 
бригада бе сбратимена с ли
чните бригадисти. Всичко то
ва ме вдхънови отново да за
мина на трудова анция — на 
зва Иванов.

Своето желание Иванов иска 
да осъществи през това ля
то. Редовната ои годишна по
чивка ои използувал на акция 
на новата железопътна линия

Този бригадир — строител 
предлага в Босилеград да се 
оформи младежка трудова 
бригада, към която да се при 
съединят и мнозина бригади
ри — ветерани, строители на 
първата желозопътна линия 
Шамац Сараево.

За осъществяване на тази 
инициатива с пълна отговор
ност трябва да се заеме об 
щинсно младежко ръковод
ство.'

Иванов, работ-Страшимир 
ник в органите на общинското 
управление в Босилеград ня
когашен 
пътната
раево. Сега, олед 32 години 
иска доброволно да участву- 

изграждането на втора
та железопътна линия между 
тези два босненски града.

— Желая да изнеса споме 
ните си на младежната трудо-

Сараево ещинската
ренция до края на 
ще проведе две заседания, на 

ще разгледа досегаш- 
резултати постигнати в

риод е нарастнал със 
сто преди вюичко благодарение 
на изграждпнето на „Тигър м 
разширението на производстве 
ните мощности в „Текстилко
лор”, „Балн.ан" и „Лужница ,

решава, 
от съответните комисии 
конференция на СК.

строител на железо 
линия Шамац — Са-които 

ните
процеса на самоуправително- 

сдружаване на труда и 
средствата в общината, както 
и допуснатите в тази дейност 
слабости.

В. В.
то

вавIновини
Този най-висш партиен фо

рум в общината 
ствено и конкретно ще разго 

задачите на Съю- 
комунистите в осъще-

непосред-
ДИМИТРОВГРАД. — В 44 делегации в ме-- жл да

стните общности на Общинската скупщина.
Членовете на делегациите избраха 20 де

легата, които в предстоящия четиригодишен
съчиняват Съвета на местните оощио-

95 иа сто от

варя и за 
за на
ствяването принципите на ка- 

I политика, на здравна- 
зашита на населението в 

общината и др. С пълна отго 
ще бъдат разгледа- 

и някои антуални въпро 
областта на обществе- 

самозащита м сигурност

дровата
та пе-
ворност риод ще 

сти.ни
ои от 
ната В изборите взеха участие над 

членовете иа делегациите.партиен коми 
на годината, меж

А. Д.Общинският 
тет до края : 
ду Другото, ще обет, ж да зад а

СК в развитието 
стопанство и социа 

преустройство

БОСИЛЕГРАД. — На тържественото заееда- 
Изпълнителния съвет на общшнекото сдру- 

пенсионерите бяха връчени грамоти, 
от Съюза на пенсионерите в СР Сър-

Раде

начите на 
селското ние иа 

жеиие на
присъдени _
бия. Грамоти получиха: Димитър Василев и
Миленкович^ и общинското сдружение
иа пенсионерите за осъществени резултати през 
изтеклите 30 години. в в

листим еското 
на Босилеградското село, за ра 

така нареченотозвитието на 
„дребно стопанство'/ гостилни 
чарство и туризъм.

оа анция от преди три десе
тилетия И отново да дам свои 
доброволен труд на обещтво-
то ни. — Тока казва Иванов, 
комендант на бооилвградената 

младенша ориПредмет на обсъждане ще 
бъде и дейността на комуни 
стите в обществено-политиче-

в. В.
средношколеца
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СЪВЕТОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕНПО ПОЧИН НАСУРДУЛИЦА

твия |Д САМОУПРДВИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ООСТ 

„Маеурица“ се търсят 

спешни решения
д ,'1ДГл«5“д|!мят’^вф1»ска ой-

актове в които самоуправително се уреждат от
ношенията в областта на дохода. Това заключе- 
иГприе Председателството на Общинския син

дикален съвет, с което се цели по-нататъшно уса- 
вършенствуване на разпределението на дохода и 
изменение на отношенията в ооластта на създа- 
ването па дохода.

В Общинския синдикален 
изготвени (и тезиои,съвет оа

въз оонова на които трудови
те организации трябва да 
готвят анализите ои. В тезиои- 
те е (изтъкнато на кои въпро
си трябва да се обърне най- 
голямо анимание.

'ИЗ-

Низка степен на икономичност в сто- 
слаба производителност напанисването, 

труда, лоша вътрешна организация, отсъс
твие на лична и колективна отговорност и 
бавно организиране върху основите на За
кона за сдружения труд________________

В тази насока в анализите 
трябва да се каже как са 
регулирани въпроси те в обла
стта на създаването па дохо
да, като създаване на дохода 
крез продажба на изделия и 
услуги, създаване на дохода 
чрез участие в обшия доход 
и свободната размяна ма тру
да. Утвърждаването на дохо
да, разпределението на чистия 
доход 1И разпределението 
средствата за лични доходи и 
ползване ма средствата за об
ши потребления, са С7,що въ- 
проои, които трябва да се об
работят в анализите.

всички организации и трудови 
общности анализите във връз
ка с разпределението на чи
стия доход 
ма средствата за лични дохо- 
ди трябва да приключат до 20 
април. В този смисъл нужно е 
и да се види в каква степен 
се прилагат критериите за раз 
пределение на средствата за 
лични доходи, 
разпределението е регулирано 
въз основа резултатите на тру 
да. тъй както 
116 в Закона за сдружения

©гтособени" старите. При това 
трябва да се оцени и ионста- 

колко успешно са изго- 
самоуправ-ителните анто 
какво е необходимо за 

доизграждането и усъвършен- 
ствуването -им.

Когато се касае кои докуме 
нти трябва да се анализират 
в тезисите на Синдикалния 
съвет е изтъкнато, че анализ 
трябва да се направи на вси 
чни самоуправителни 
с които се уреждат въпросите 
от областта на създаването и 
разпределението на дохода, 
без оглед как е конкретното 
название на актовете.

това изключително увеличение 
на разходите и нереалното по
требление, каквито са безотго
ворно изразходвани на 
троенерпия и горива, 
татън безотговорното отноше
ние
зация. чиято стойност възли
за на 3,5 милиона динара. За 
повреди на механизацията са 
изразходвани 460 хиляди дина
ра. Не е контролирано израз
ходването на гориво, на във 
връзка с това са направени за 
губи от 600 хиляди динара.

Според заключителния ба
ланс за миналата година в 
Сурдулишка община единстве
но ООСТ „Маеурица" забеле
жи загуба от над 3,5 милиона 
динара.
за това и какви решения тря
бва да се намерят бе тема на 
заседанието на ОК на СНС, 
Общиноната скупщина, събра
нието на трудовите хора и на 
първичната организация «а 
СК в „Маеурица". а накрая и 
на съвместно заседание на 
Изпълнителния съвет при ОС 
централния работнически съ
вет „Власинапродунт" и работ
ническия съ«ет на ООСТ „Ма- 
сурица".

В отчетите и анализите са 
посочени голям брой причини 
на лошо стопанисване. Освен 
другите, са споменати още: 
безотговорно отношение и по
ведение оа отговорните в се
лскостопанското производство 
и ветеринарната станция, не
контролиран и непланов прием 
на нова работна сила (увели
чена през 1977 година с 53 
работника), а във връзка с то 
ва и несъгласувана системати
зация на работните места с 
действителните потреби ости 
нереално разпределение на 
личните доходи, което не е в 
съзвучие с нарастването на 
общия доход, «ито със самоу- 
(правителното споразумение е 
обезпечено разпределение спо 
ред резултатите на труда. След

тира
твени

и разпределениеелек
По-ма- ве, ина

Кои са последиците
спрямо купената механи

относно дали
В анализите трябва да се 

отговори и кан прантичесни 
се прилагат поотделим норма
тивни актове, в които е регу
лиран въпросът въз връзна с 
разпределението, накто и про 
блемите, явяващи се в това 
отношение. Трябва да се изтъ 
кнат накто положителните опи 
ти, също така и отрицателни
те тримери.

Особено внимание трябва 
да се обърне върху съдържа
нието, с цел да се види из
готвени ли са нормативните 
актове накто изисква Занона 
за сдружения труд. Трябва да 
се оцени и качеството на при 
етите документи, като се ка
же дали са приети нови ре
шения, или пък са само .,п-ри

изисква членактове,

труд.
Това е всънглост само част 

от тезисите. 
че трябва да се каже в кое 
направление и по кои върпоси 
продължава конкретната дей
ност в доизграждането и усъ- 
вършенству ването на 
правителните актове, 
носителите на тази дейност в 
конкретните среди, определе
ни ли са сроковете и дали ре
шенията са в съгласие със За 
кона. А по този начин продъл
жава и конкретната дейност 
в прилагането му.

През август са приети специ 
които са получавали В анализите обаел исти,

доходи без трудови задълже
ния- Трудът не се е измервал, 
«ито «пък са съществували ме-

Анализите и оценяването 
трябва да се направят на вси 
чки равнища на синдикалното 
устройство в организациите на 
сдружения труд — в основни
те, трудови и сложени орга
низации. А сетне предстои и 
оценяването им на общинско, 
равнище, в региона и Републи 
ката.

Определени са и срокове за 
изготвяне на анализите. Във

самоу- 
кои са

рила за измерване на труда. 
Дневни и други добавъчни са 
увеличени за повече от 5,6 
пъти по отношение на преди
шната (1976) година.

За да се преодолее съще
ствуващото положение, на съ 
©местно заседание Изпълните
лният съвет при ОС, Центра
лният работнически съвет на 
комбината и работническия 
съвет на ООСТ „Маеурица”, 
бяха приети редица мероприя
тия-

А. Д.

ПРОБЛЕМИ НА ЧАСТНОТО ЗАНАЯТЧИЙСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА

ОТДЕЛНИ ЗАНАЯТИ ИЗЧЕЗВАТ, А ДРУГИ НЯМАС. Минич

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА: В момента в Босилеградока община има 86 лица, ко
ито официално се занимават с частно занаятчийство. От тях по-

са от мало-ИЗБРАНИ ДЕЛЕГАТИ ЗА СЪВЕТА 

НА МЕСТНИТЕ 0БЩН8СТИ
вече от половината са майстори-зидари. Останалите 
бройни бранши, а най-много шивачи и тенекиджии

Сравненията показват, 
броят на частните занаятчии 
тук непрекъснато намалява 
До среди (няколко години те 
са били два пъти повече.

че телящ мерни въпрос е дали 
Босилеград наскоро ще ги 
има.

— Коннуренцията, която съ
здават незакооно упражнява
щите занаяти 
вреди върху развитието на за
наятчийството. Именно 
обяснява фанта 
електротехнически, 
ски, автомеханически и други 
работилници в нашата община. 
С други думи, по този върпос, 
нашите инспекционни 
все още не са на равнището 
на задачата си — изтъква Гри 
горов.

Частните занаятчии 
равноправно положение 
отношение на обезпечаването 
на подходящи помещения за 
работа. Например г 
на Босилеград почти 
можно да се осигури 
тно помещение.

Но дали е всичко в ред и с 
данъчната (политика, която 
твърде много може да стиму
лира или пък да навреди на 
развитието на частното 
тчийство?

те данъци. Обаче, такъв не е 
случаят и с данъчните облага
ния, ноито те заплащат на са 
моуправителните общности на 
интересите. Също 
заплащане на общинските да
нъци занаятчиите могат да по
лзват редица облекчения — 
казва Глигоров.

Ето няколко
за данъчните облекчения-

Онези, които са 
временна работа в чужбина 
с откриване на занаятчийска 
работилница, в първата година 
изцяло са освободени от за
плащане на данъка, във вто
рата заплащат само 25 на сто, 
а в третата 50 на сто. Други
те, в първата година запла
щат

В делегациите за обществе
но-политическата общност в 
37 местни общности в Боои 
леградена община, успешно 
приключиха изборите за де 
легати в Съвета на местните 
общности «а Общинската скуп 
щина.

За този съвет избрани са 
общо 41 делегат.

Делегациите на най-гол еми-

те местни общности в общи 
ната: Босилеград, Дукат, Гор 
на Лиоина и Горна Любата са 
избрали по двама делегати 
а останалите по един. Мнозин 
ството новоизбрани делегати 
са земеделски производители 
а между тях доверие на свои 
те делегации са получили по
вече жени и младежи.

тана при
Мнозина от занаятчиите и 

днес упражняват занаята си 
но не в Ьооилеградсна, а най- 
често в няноя съседна общи
на. Там са намерили по-добри 
условия за работа и възмож
ност за печалба.

лица нанасят

това
защо няма 

Дърводел- по-важни данни

били на
Защо рязко намалява броят 

на занаятчиите и то в някои 
твърде важни услужи и дейно
СТИ, I
штор вое още не е в състоя
ние да „покрива"?

— Фант

В. В. органи

които обществения се-
В БОСИЛЕГРАД ДО ЛЯТОТО

не са в 
и по-Сграда с десет апартамента е, че частната за- 

наятчийсна дейност в нашата 
община вече по-дълго време 
се намира в упадък. Защо 
това тана. досега не е цяло
стно и обстойно изучено. Инак 
причините са от повече

половината от данъка,
във втората ползват намаление 
от 25 на сто, а в третата 15 
на сто. Намаление 
те облаги

е •в центъра 
е невъз- 

съотве-
Новата жилищна сграда в Босилеград

на данъчни 
да ползват 

ако >при тях работят повече от 
двама работника.

Сигурно, г 
такава данъчна 
читеотно много може да се сти 
мулира развитието на заная
тчийството. Обаче, необходими 
са и други предусловия. а съ
що така и решаване на пробле 
‘рИте. опъващи този отрасъл, 
ьто защо решаването на про- 
олемите на занаятчийството 
ои трябвало да бъде цялостно 
третирано на една от сеоиите 
на Общинската

Към средата на тази година десет семейства 
лучат номфорни двустайни апартаменти в новата жилищна 
сграда, но ято се строи в Босилеград. Това е първа жилищ
на сграда в града, която се тун строи след десетгодишна

видо
ве и трудно могат да се пра
вят някои обобщения 
зва Симеон Григоров, 
нин на Службата по обществе 
ните приходи на ОС в Босиле
град.

могатще по-
— на- 
начел- че с прилагане на 

политина зна-
заная-Необходимите средства от 3,5 милиона динара за из

граждане на жилищната сграда е обезпечила Общинсната 
самоуправителна общност за квартируване, а 
ООСТ „Изградня".

'В момента например в ця
лата община няма мито един 
сарач, автомеханик, електро
техник. Да не говорим за оне 
зи занаятчии, чиито услуги са 
свързани с поправка

Опоред думите на Григоров 
наггосланъи се предприемат 
мерки чрез приемчива данъ
чна политика да се насърчват 
онези Занаяти, ноито особено 
много са необходими.

ни7 "Тагане в,ьзможно най-
П. НИя Върху Д°х0Аа 
на занаятчиите за общински-

ще я строи

За отбелязване е, че в течение на тази година в Бо
силеград ще почне изграждането на още една жилищна 
сграда с шест апартамента. на еле

ктроуреди, апарати. Такива тук 
досега не са съществувала м 
ако не се (превземат

В. В.

по-ре шм- онупщина.
В. В.
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БЕЛЕЖКА

Град илн село
Босилеград е официално 

ща, които го обременяват,това
град, 'но по много не-

още не е. Защо е 
пояснение трябва да се търси в мен- 

тал'итета на мнозина
това така
11Я жители. Те едновое-
мен-но искат да живеят на прад, а по същото
5м,,?7ГЛр^ЯаТ добитък' да имат “Рай къщите си плев- 

ци. Естествено е, че едното изключва другото, ако 
©е желае Босилеград наистина да бъде град.Още

тукашни
време

преди тринадесет го дини, с решение
на Общинската скупщина, в центъра 
забранено да се отглежда добитък, 
строят обекти за тях.

За съжаление

на града било
кокошки и да се

обаче провеждането на 
решение е отсрочвано дълго време.

Мнозина, които са били длъжни да го реали
зират, за да не дойдат в конфликт с недисциплинира
ните

това

граждани, отнасяли са се толерантно и безотго
ворно.

Едвам сега с пълна енергичност се пристъпи в
реализирането на това общинско решение. И, разби
ра се, неоправдаемото реагиране на мнозина гра-

не е изостанало. Няколко последни събрания 
на подружницата на ССРН в града поотделни
ждани

граж- Радейна: Утрини разговоридани са използвали да игнорит въпрооното реше
ние, да изтъкнат редица измислици, една от които ПРЕСЕКАе, че уж решението не се провежда правилно.

Какво е същинско състоякие по този въпрос 
поискахме отговор от Общинският съдия за наруше
ния ГОШЕ МИТОВ. Местно самооблагане за 

училищна сграда
— След исковете на санитарния и коменален 

инспектор, предварително предупредихме гражданите 
да изселят добитъка си, съгласно посоченото реше
ние. Онези, които така не постъпиха бяха глобени с 
500 динара за кокошки и 700 динара з’% едър добитък 
— казва Митов.

Всички са глобени, които така не са постъпили
При

за всички нару-
и при които е съдебната процедура завършена, 
това, прилагане еднакъв „аршин”

Пресечани са изпратили 
писмо-призив до всички свои 
съселяни намиращи се на вре
менна работа в чужбина и на 
отселилите се в разни краи
ща на страната, да помогнат 
тази полезна благоустройстве
на акция.

пююс по 300 динара за всеки 
работоспособен член на 
мейството и по 9 трудодни.

По такъв начин се очаква 
да бъдат събрани около 260 
хиляди динара в пари, а изве
стна помощ ще отпусне и са- 
моуправителната общност 
основно образование.

иОбщинската скупщина в 
Бабушница озакони решението 
на жителите на село Пресека

се-шители.
— Общо 20 души са глобени, 22 души са осво

бодени от глоба, тъй като в определеният срок 
изместили добитъка от центъра на града, а само три 
иска още не са разрешени. От глобените 20 души са
мо двама са земеделци, а останалите са предимно 
служещи — казва Митов.

Според него най-голямо реагиране и незачита
не на общинското решение дошло от онези жители, 
които фактически не, се издържат от животновъдство.

В случая се вдигна голям „прах” по простата при
чина. че въпросното решение не е проведено на вре
ме. Това може да бъде поука подобни грешни да не 
се повтарят.

за въвеждане на местно са
мооблагане за изграждане на 
нова училищна сграда. До края 
на настоящата година пресе
чани

са

ще внесат по 850 ди- за
М. А.нара на глава на семейството

РЕПОРТАЖ

С оптимизъм в бъдещетов. в.
УV.

диция продължава и днес. Гла 
вно строителите са тези, които 
най-често и най-много 
скат
строяват нови къщи във Вра
ня, Шш, Белград...

Горна Лиоина остава да бъ
де център за оелата от райо
на ои. Тук има поща, местна 
канцелария, а от преди 30 то 
дини работи основно училище, 
в което се учат 160 ученика 
от Долна, Горна Ръжена и Дол 
на Лисина. 'Поради миграцията 
,на населението намалява и 
броя на учениците.

Въпреки постигнатото това 
голямо босилеградско село все 
още обременено с проблеми 
от комунално-битов характер. 
Затова е нужно те по-бързо 
да се разрешават, защото не 
посредствено действуват вър 
ху общественото жизнено ра 
вкище на населението. Зарков 
счита, че с изграждането на 
здравна амбулатория, махлен 
ските пътища, с довеждане
то на питейна вода в центъра 
на селото, с подобряването на 
културно^забавния живот ще 
се създадат по-добри условия 
за живота на хората.

В клисурата на Ръжанска ре 
на, в закрит от ветрове кът е 
залегнал центърът на 
Горна Лисина. Махалите на се
лото са пръонати по 
на няколно планини и по нли 
сурите.

СЪВЕТИ
напу-

селото си, като си но
село

Означаване на изкуотвените торове полите

-Много пъти когато купуваме минерални торове 
забелязваме на чувалите някакви цифри. Често пъти 
някои земеделски производители и не знаят какво не
що те представяват.

120 години се 
едно място: че

Преди около 
лото било на 
тиридесетте му нъщи били раз 
положени от двете страни на 
реката в днешния център- А 
много години преди това село 
то било на мястото, нъдето 

месец — два ще бъде 
и се

Науката ни учи, че растенията се нуждаят от по- 
минерали и за изграждане на своето тяло. Най- 

получават азот (А), фосфор (Р) и
вече
много растенията
калий (Н)„ Върху тези три минерала и нац-много 
изграждат изкуствените торове и по този начин имчме 
азотни, амоний сулфат, калиум амониум нитрат, кар
бамид’или уреа. Първощ е много по-рядко от второ
то. Другото се казва съкратено КАН. Това име е на
станало от първите букви на този тор. Често пъти 
покрай знака КАН има 27% Н. Азота се обележава 
с буквата И и чете се ,,ен . Фосфора с| буквата Р и 
чете се „пе” калиюма се обележава със буквата' К и 
се чете „на”.

се
след
акумулационното езеро

Еленковци. По -голя 
част от заселниците дош 
сегашната Горна Лиоина 

а малцина отишли по тече
нието на реката и образували 
друго село — Долна Лисина.

казвало 
мата 
ли в

новото Горна Лиоина с оптимизъм 
гледа на своето бъдеще. С 
изграждане на асфалтното шо 
се до центъра на селото и с 
акумулационното езеро, което 
ще допира почти до първите 
къши, селото ще бъде. така 
да се каже, много по-близко 
до „света".

— Промените 
в Горна Лисина се срещат на 
всяна крачна, а жизненото рав 
нище на хората непрекъснато 
се подобрява. Тук се строят 
модерни и съвременни нъши- 
Всяна от тях има вода. а от 

тринадесет години на- 
тон. Са 

в най-отдалечени-

и

Това е бегло казано някогаш 
А какпата Горна Лиоина. 

изглежда днешната?Някога изкуствените торове са били само азо
тни само фосфорни или калиюмови, така 'наречени
те прости” минерални торове. С напредъка на техно- 
1огиХ днес имаме така .наречените комбинирани 
изкуствени торове. Това значи че в един чувал от 
50 нг. има аз?т и фосфор, и калиум. Ака .но чувала 

14:14:14, това значи, че този •изкуствен 
(14%) азот, фосфор

преди
сам — и елентричесниживеят околоДнес тук 

1600 жители 'В 400 домакин
ства. Само до преди десет 
години броят на жителите бил 
по-голям с една трета. Наое- 

се занимава предим

мо нъшите 
те махали са без тон. Тук аече сериозно обмислят 

-кан да използват условията, 
които ще им предложи акуму 
лационното езеро. Без съмне 
ние, тази нова перспектива 

малка. От това как ще

Затова проблемът на мигра 
друг вид: лисинсние отбелязано:

тор се състои от еднакви части 
и калий- Може да бъде и в друго съотношение на-

пението
но с животновъдство и в това 
отношение заема челно място 
в Босилеградока община. По 
реди редица наразрешени въ 
проси в този отрасъл, създава 

несигурност При произво- 
ОТ ТЯХ си оои 

дохо

цията е от 
те строители заработват мно 

от сезонната строи 
работа, отнолното от

го повече не е
се използва, до голяма степен

пример 15. 10.8 и пр.
телна
животновъдството. Обаче ано 
се създадат условия животно 
въдното производство да се 
удвои сигурно е, че и миграция 

— назва Зар-

може да срещнем означението 
на фос-На нянои чували 

РЮб или КгО -и това говори 
фора и калия в тази изкуствена тор.

ще завиои по-нататъшното ра 
заптие на това привлекателно 
планинско 
ска община.

за количеството ши
дителя, повече 
гуряват село в Босилеграддопълнителни
ди от оезонна строителна ра 
бота. Лиоинчани още от древ 
ни 'времена били прочути май 
стори — строители и тази тра

торове могат да се срещ-Понрай това в някои 
и магнезий, бор, молибден и пр.

та ще намалее в. в.мат кои.
Инш. Н. Димитров
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штЩИШ ЯИШВИИкчл! укуз
ЗАШИ РЕГМОНАЛИИЯ ПРЕГЛЕДНОМИТЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА

НУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
ЦК НА СНС

Най-малко: одиа книга на зает, две 

на жител и десет иниги на ученик
^Хите0РзаСЪвпе~и:таИ 
Разговорът Годи МГош И-
на4'Радио3ИБелград. *»наи°пред-
садател на профеононалното
жури-Втората част 
продължи във 
от 9 до 14 април.

Найтдобрито представления 
се класират

г-7 април т.
о Оурдулица завърши първатачаст на Регионалния п
Гсвмодвйните тватрис првд-

СЦГГето° ГпълнГсамодей- 
’ „Бара Станнович на прегледа 

Владичин ханшият театър
ОТНаРал10бителите на театрал- 

изкуство в Сурдулица се 
и театралните са- 

от Лесно- 
анаде-

Налице оа и вървите кон
кретни резултати: обезпеча дата
ни са допълнителни 300 мили пр0дСтавиха

динара, които ще са А „одейди дружества 
във вид на четиригодиш " ,Педагогическата

безлихвени кредити за по | ’   црамя Образователния
нупни нц -книгоиздателоката | * „Моша Пияде" и кул-
продундия, която засега лежи ттко-художеютвеното ДРУже' 
по складовото. Съшо тава е | р1 май" от Сурдулида.
отпечатан натолог на воичви . Воич№И представления бяха 
книпи, издадени до 1966 год^| ^сово^посетени, а^сл^вя-

В «райна сметка, делта е: 
обезпечи най-мално ед 

- зает, две книги 
на жител от населението и 

книпи на учащ се. По 
начин значително ше «а- 

фондово,

-*• ОБЕЗПЕЧЕНИ 300 МИЛИ
ОНА ДИНАРА КРЕДИТИ В РЕ
ПУБЛИКАТА ЗА ИЗКУПУВАНЕ 
НА КНИГИ

да се 
на книга на от този преглед 

яа Републиканския фестивал 
на самодейните, който тази 
година се провежда във вид 
«а зонални прегледи във 
Враня, Смедеревсна паланка и 
Чачак.

она
ватдесет, .-и -------

Изпълнителният комитет на 
Председателството ла ЦК ла 
СНС от неотдавна раздвижи 
широка обществено-политиче 

акция е Републиката за 
разпространява

не на книгата и изобщо за 
развитие на библиотечното де 
ло. Изхожда се от едно пара 
доксално, положение: донато 

складовете на книгоиздател 
огромен брой

нитоя книжнитераснат
книгата ще стане достояние 

ма всички: работници ученици,а

граждани. С. Мииичска
изкупуване, Предвижда се на общинско 

и регионално равнище да се 
проведат договори и събра

лата се създадат ноор 
от прелета 

вители на обществено-полити 
чесни организации, организа 
циите ла сдружения труд. об 
щностите на интеоеоите (за 
култура и образование), учи
лищата, управленчесните ор 
гани при общинските окуп- 
щини, боравещи с проблеми
те ла лултурата, за съгласу 
ване на дейността по развитие

СЛЕД РЕПРИЗАТА НА „ИВКОВА СЛАВА”

САМОДЕЙНА ИЗДВА НАВЙСОНОРАВНИЦЕ
ния,
динационни телав

ствата лежат 
ценни книги (стойността 
се изчислява на няколко де 
сетни милиарда динара), 
Републината няма средно 
две книги на жител, 40 на 
от училищата са без библиоте 

а много населени места 
«ямат библиотечни пунктове.

им

ни
сто АНДРЕЕВИЧ пре- 

Неко (бивш ар- 
писар) прояви доста

Момчило
създавайки 
тист иумение в претворяването на 
сцената на инан противоречи
вата и доста неизяснена лич
ност на Нено. С подчертан 
номизъм, на места премина- 

гротексност, образа на

На 7 април т. г. се състоя реприза па пие
сата „Ивкова слава.”, подготвена от самодейния 
театър „Христо Ботев” в Димитровград. Самият 
факт, че само след няколко дни от премиерното 
представление залата отново бе пълна, е красно
речив факт, че димитровградските самодейци са 
напипали живеца на любителите на театралното 
изкуство и напълно са задоволили вкуса им

ЛИ,

Пред Съюза ла комунисти 
те, Социалистическия съюз, об 
щинските 
ма синдинатите, 
на (интересите за култура и 
образование, се издига отго
ворната задача: 
благоприятен 
литичесни 
стите на интересите, училища 
та и организациите на сдру
жения труд да създават би 
блиотечни пунктове и библи 
отеки и купуват възможно по 
вече мниги.

откриването лаБезспорно,
библиотеки (по селища, 

ла сдружения
скупщини, Съюза 

общностите
нови
организации

ваш в
Неко през цялото време пе- 

симпатиите на зрите-
училища) е една от 

задачи. Книга
труд, 
най-антуапните мелеше 

лите.

Думи на признание тряова 
да се отдадат и на останалите 
самодейци: С. Мирнович (Ка- 
ланудия), С. Иванов (Масури- 
чанин), Н. Андонов (Чорбар),
B. Христич (Сила), С. Николов 
(Пера), С. Тодоров (Цайка).
C. Хамидович (Милан Ружич 
и Влайко Маркович), С. Кече-

(Наталия), Н. Панич (Ио 
ва). К. Рангелова (Мица). Е. 
Тодоров (Мирно), А. Павлова 
(Стефка), А. Пейчев (Кузман), 
3. Златанова (Перса), С. Ива
нов (Никодие).

да създадат 
обществено-по- 

климат, та общно
неизчерпаемо съ 

кровище на знания и мощно 
въздействуващо средство за 
издигане
на трудещите се 
озове там. за иъдето е и съз

товата неговото тълкуване на образа 
бе достоверно, непосредстве
но, с изразни средства, които 
предизвикват у зрителя удо
влетвореност.

Ангел ГЕОРГИЕВ (Мита Йо- 
ванович — Куряк) и този път 
потвърди качествата си на до
бър театрален самодеец. Ся
каш за него няма неподатли
ви образи, бързо прониква в 
духовния свят на личността, 
която пресъздава. Характерно
то тук е, че на сцената се дви 
жи естествено. Чувството да 
подчертае 
(пресъздаването на Курян) го 
изтъква като самобитна ли
чност.

Слободан 
АЛЕКСИЧ се е нагърбил с до
ста трудна задача: да обедини 
работата на около 40 самодей
ци (толкова участвуват в из
пълнението на пиесата). При 
това. едновременно тълкува и 
образа на Ивко Миялкович. 
'Като изнлючим отделни дребни 
пропуски — ис двете задачи 
успешно се е оправил.

Постановчинът

културно равнище 
ще се

давана.

нович

Като постановчик напълно е 
пресъздал 
стария Ниш, успял е да под
чертае типичното за епохата, 
а на образите да внуши до
стоверност. Самият образ на 
Ивко
убедителен без излишна дра- 
матичност (пресъздаде.

обстановката на

индивидуалното
Участието на дял от тачцо- 

вия състав при културно-худо 
жественото дружество „Георги 
Димитров” съшо допринесе 
за по-успешно пресъздаване 
ка амбиента.

достаюрганджията

Без да се отречат сравни
телно добрите изпълнения на 
^второстепенните” личности и 
образи, тук отделно бихме из
тъкнали приятните откровения 
Г. Панич и Д. Еленкова. Г. Па
нич пресъздаде образа на Ми- 
танче доста внушително, ис- 
крено, с много патос. Очези- 
дно това момче притежава те 
атрални заложби, които тря
бва да се доразвиват. Също
то може да се каже и за Д. 
Еленкова, която тълкува обра 
за на Мариола.

Никола РАНЧЕВА като Кева 
също бе убедителен образ. 
Тази самодейка 
многостранни възможности за 
театрална изява. На сцената 
се държи съвсем естествено, 
което пленява още от първия 
момент. С образа на Кева Н. 
Ванчева заживява от първия 
момент, непринудено и досто
верно се вживява а остановка- 
та, действието. Получава се 
влечателние, че тази актриса- 
самодейка вое още не е из
казала напълно репертоарните
си 'ВЪЗМОЖНОСТИ.• .

Слободан СОТИРОВ — Ми- 
халач Николич — Калча и то
зи път потвърди, че с натру
пания двадесетгодишен опит 
театрална оамодейност е в 
състояние да се „справи” с 
образи, които инак не му „ле
жат”. Очевидно в ролята .на 
Калча е трябвало да вложи 
допълнителни усилия, за да 
действува като жив, интригу
ващ и убидителен образ. С 
в родното ,ои чувство на добър 
познавач на действието, по
чти през цялата пиеса той го 
направлява и уокорява ритъ
ма му.

притежава Не по-малка е заслугата и 
на сценографа Сретен Игов, 
чието сценично оформление 
представлява сполучлива и 
талантлива разработка на би
та и амбиента на стария Ниш.

За успешното изпълнение 
допринесоха асистентът на по
становката и испициент Алек
сандър Златанов, както и зву
ковите ефекти на Чедомир 
Николов.

ШАМПИОНАТ „ТИТО-РЕВОАЮЦИЯ-МИР”

Излъчени финалистите за регионално състезание Ст. Н.

„Ваоил Левски” — Горна Ли- 
оина.

Всички ученици показаха со
лидни знания- На участвуващи 
те (ученици и преподаватели) 
ще бъдат връчени грамоти.

Първите пет места заеха 
учениците: Ясминка Стоимено
ва, VII клас — Босилеград, Ра
да Петкова, VIII клас — Г. Ли- 
оина, Васно Григоров, VIII нлас 
— Бистър, Йовица Костов VIII 
клас и Милка Дончева VIII 
клас и двамата от Бооилеград. 
Те всъщност представляват 
общински отбор, който ще се 
състезава в регион Лесковац

След регионалното състеза
ние най-добрите ще се състе 
зават в република Сърбия-

Вл. Михайлов

В чест на XI конгрес на СЮК 
и VIII конгрес на СКС й в Бо- 
оилеградска община се прове
жда шампионата по 
„Тито-революция-мир" 
ма: ,„Десетте нонгреса на Пар
тията”. Безспорно този шампи 
онат много повече от досега

*яШШзнание 
на те- й§ШЯ|ш

дава възможност за разшир
яване на знанията от истори
ята на Партията, делото на 
другаря Тито и развитието на 
работническото движение у 
нас.

1?

I
На 1 април се състоя об- 

щиноко състезание 
тема.

В състезанието участвуваха 
ученически отбори от основни
те ^училища: „Георги Димит- 

— Босилеград, „Велко 
Влахович” — Бистър, „Христо 
Ботов" — Долна Любата и

на тази
Образа н а Й ован П оп ов и ч — 

Смук в изпълнение на Миле 
ИОСИФОВИЧ

Чад

представлява 
Рядко съчетание на вътрешно 
и външно единство. М. Йоси
фов потвърди, че притежава 

I талант за номплентна изява:

ров

Димитровград
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24 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВАТА ТРУДОВА БРИГАДА

Младите от кписурсно ЛУЖНИШКА МЛАДЕЖКА 

в първите редици ТРУДОВА БРИГАДА
Броят на младите в Клисур- 

оки район не е особено го- 
към 50 до 60 младе-

В обществения живот на об 
щината младите от Клиоуроко 
също дават значителен при
мес: с редица сказки бе обра 
ботена темата за действува-

★ Комендант на бригадата беше Божко Богданович

които особено много се анга 
тира Околийският комитет 
на СКОЮ за Лужница.

На Чука, недалеч от село 
Раков дол, на 18 април беше 
тържествено. Хубавият слън
чев ден беше необикновено 
весел и радостен. Пред тъР 
жествената трибуна приижда
ха девойки и младежи и въ
зрастни хора, пременени в 
живописна лужнишка народна 
носия- Стичаха се колони от 
Църни връх, Тумба, Талам- 
бас, Кална... Всички носеха 
кирки и лопати. Идваха гото
ви да помогнат да се възвър 
не живота в опустелите и' о- 
пожарени селища в Лужница 
Събраха се към 2 000 души

От тържествено украсената 
трибуна надошлите бригади
ри поздравиха мнозина от 
членовете на Окръжния парти 
ен комитет . между тях и 
Видое Смилевски, след 
говориха 
ния
ставители на местната народ

ното партизанско дружество 
изнесе подбрана програма, а по 
сле продължи с народно уве 
селение.*

Лужнишката младежка тру
дова бригада, първата в Сър 
бия, бе създадена на 18 ап
рил 1944 година в село Раков 
дол, в Бабушнишка община 

военна тру 
дова бригада тогава бе съз
дадена на освободена тери 
тория за което бяха назрели 
необходимите условия- Мно 
го хора от този край бяха се 
приобщили към партизанските 
отряди, които се бореха оре 
щу окупаторите, мнозина бя 
ха се приобщили към парти 

отряди, които се 
окупаторите 
интернирани 

па концлагерите, а много се
лища в Бабушнишка община 
бяха опожарени и разорени 
от българските фашистки о- 
нупатори.

Затова през пролетта на 
1944 година бе решено младеж 
та да се ангажира като ока
же помощ на пострадалото 
население, преди всичко 
построяването на нови къщи 
в обработката на земята, 
обезпечаването на партизан
ските отряди с боеприпаси 
и храна.
СЪЗДАВАНЕТО НА БРИГАДА

лям
ти и девойки. И то при по
ложение да са се завърнали 
студентите и средношколците 
както и младите строители от

нето на делегатската система 
Всестранно е обсъдено дей- 
ствуването на Съюза на соци- | Тази своеобразна 
алистическата младеж в мест
ните общности и ролята на 
тази организация в делегатска-

I
ПОМОЩ НА ПАРТИЗАНСКИ
ТЕ СЕМЕЙСТВА

строежите навред по страна 
та. Тогава и младостта по-пъ
лноценно се изявява: органи
зират ое културно-забавни про 
грами, танцови забави, сказки 
беседи, акции. . .

— В момента, когато отчи
таме в предизборната дейност 
резултатите от четиригодишна
та си работа имаме с какво 
да се похвалим 
рис БОГОЕВ, председател на 
младежта от тоя район. — В 
съдействие с останалите об- 
щественочюлитически органи
зации и местните общности 
младите участвуваха в строе
жа на редица комунално-бито
ви обекти: асфалтирането нз 
междуселските пътища в рай
она, построяването на Т В-п ре- 
предавател, 
ерозирани и 
щи.

Бригадата съчиняваха три 
батальона, няколко чети и 
взводове, а съставени бяха 
предимно от девойки. До края 
на април 1944 година бригада
та изпълни няколко големи 
акции. Една от най-забележи 
телките е — пренасянето на 
жито от Понишавието и онаб 
дяването на угрозените парти 
зански семейства в обработ- 

полравяха

та система.
Ценна помощ в тази 

сока ни оказа председателят 
на Общинската конференция 
на Съюза на социалистическа
та младеж в Сурдулица Лаза 
Иванович, изтъкна Б. Богоев 
— Благодарение на една все
странна „разяснителна акция”, 
относно беседа в предизборни 
те дни за членове на делега
ции и делегати, младите от 
нашия район достатъчно са 
застъпени 
делегации, 
да оправдаят доверието, което 
им оказаха гражданите.

на-

занските 
бореха срещу 
мнозиоа бяха

заяви Бо-

ката на земята, 
пътища. Отделно имаха 
задача да охраняват освобо- 

арага

за

депата територия от 
и да пазят ранените партиза-в новоизбраните 

Занапред остава ни.
Лужнишката 

трудова
6 май 1944 година своето вто 
ро събрание, тънмо, по вре 
мето когато се подготвяше сед 

неприятелска офанзива 
От редовете на бригадата в 
партизанските отряди тогава 
заминаха 60 младежи.

Бригадата изигра огромна 
роля във възпитанието на мла 
дите поколения в издигането 
на патриотичното съзнание, а 
имаше и голямо политическо 
значение за укрепването на 
Народооовободмтелното движе 
ние в този край-

партизанска 
бригада проведе на

това
членове на Окръж 

комитет на СКОЮ, предзалесяването на 
изоставени пло-

в
Младите от Клисурски рай

он са доволни от грижите на 
СК, а особено от приемането 

редовете на Съюза на 
комунистите. На тях се дове
ряват отговорни постове (са
мият събеседник е избран за 

секретар) 
малко са членове

на власт и др.
Създаването на бригадата 

Аца Синадино- 
Окръжния

в
ма

от Клисурски 
себе си

Но младите 
район не изявяват 
само на трудови акции. Заедно 
с основното училище „Иво Ло- 
ла Рибар” и останалите сили 

района в навечерието на 
всеки държавен празник из
пълняват подходяща 
ма. Тук дейно се включват и 
младите граничари, с 
клисурската младеж поддържа 
теони, приятелски връзки.

им в провъзглаои 
вич, секретар на 
комитет на СКОЮ. като гово 

за задачите й След това 
думата взе Видое Смилевски 
който се спря върху полити- 

положение и успе 
на нашата Народоосвобо

ри
ТАзаместник-партиен

1944докато не 
на секретариатите на ръково
дствата на СК.

В началато на април 
Окръжният комитет на СКОЮ 
реши да се създадат първите 
лужнишки младежки 
бригади, а това решение пот
върди и Окръжният 
комитет. Извършени бяха вси 

необходими подготовки, в

в ческото 
хите 
дителна борба.

След това бе избран щаб 
на бригадата като за комен- 
днат бе назначен Божко Бог 
данович. Културно-художестве-

програ-
трудови

— Това доверие младите за
служиха. Преди всичко с тру- 

области: об-

които
партиен

да си във всички 
шествено-политическия и кому 
нално-битовия живот. Занапред 
остава да докажат,

умения активно да до-

Милутин Джунич
чки

— Особено често се среща- 
войниците на спортното 

— обикновено по футбол 
в други дисциплини. Не 

кой тпе бъде побе- 
За нас е важно да

че имат
ме с 
поле 
а и
държим 
дителят. 
се срещаме, защото по тоя 
начин най^непосредствено за
дълбочаваме нашите взаимоо
тношения, добави Б. Богоев.

ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАВ МЛАДЕЖКИТЕсил и и
принасят за успешно провеж

да всяко начинание ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ 

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО
дан е 
заключи 
младежта в Клисура — Дер 
вен, Борис Богоев.

председателят на

Ст. Н

ване положението на младежта 
в това отношение; както и на 
плана на идейно-политичеокото 
и марксистическо 
ние, по-нататъшното развитие 
на братството и 
и идейно, акционно и кадро
во засилване редовете на мла 
дежта. В изминалия период 
с успех са изпълнени и зада 

отнасящи се до трудо 
акции, които в Димит

ровградска община са реафир 
ми рани.

ПОЕТИЧАН АЛБУМ успешно сътрудничество с ос 
таналите 
чески

на Об-Председателството 
шинсната конференция 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград оце 
ни, че предизборните събра 
ния л първичните 
ции на младежта в общината 
успешно са проведени.

обществено-полити 
организации, както и 

със съветите на местните об 
Това се е отразило

на

ДЕВИЦА образова
щности.
и на успешните изяви на мла 

много области.
единствотоорганиза

дежта вСРЕД ЛОШО Младежта е взела участие 
в много комунални 
в Гоиндол и Скървеница дей 

са се включили в изграж 
поправката 

на пътища. Младежите в тру 
организации особено

акцииНа всички събрания е обет, 
досегашната дейност на 

разгледана програ 
за предстоящата дей- 

за избор на
организациите 
възможни кан

чите
витедена 

младежта,Притихвз. Спуска се вечер. 
Тъма черна прекрива полето. 
Полъхва тих ветрец.
Рой звезди обсипват небето.

но
относнодането,мата

лост, критериите 
ръководства в 
и предложени 
дидаш за ръководства в орга 
шизаци-ите, делегати в Общмн 
сната конференция на ССМ 
и Ръководство в он на ССМ 
Всички тези задачи ма пре
дизборните събрания сериоз 
но са обсъдени. Особено впи 
манио е било обърнато на до
сегашната работа, нато са 
изтъкнати положителните при 
мери, но и слабостите, с цел 
в предстоящия период да “ 
осъществят оше по-добри ре 
зултати.

д овит е
внимание са обърнали на онол 

Ореднош кол ци те
положително 

Председа- 
на ОК на ССМ в

Оценявайки 
миналата дейностпата среда, 

участвуваха в изграждането нз 
футболното игрище в опорт- 

център ,,Парк”, а с ус

Месецът се яви, занъонял 
млад, цъилен като око

сребърни лъчи прекри 
поле широно.

телството 
Димитровград прие в предсто 
яшия 'период 
бъде насочена 
вяване на младежките органи
зации. с цел всеки млад чо
век да стане член на тези ар 
ганизации.

Изборните събрания в пъР 
вичните организации на мла 
дежта >в общината трябва да 
се проведат през втората по 

на април, а отчетно-

дейността да 
върху омасо-

и със
живописното ния

пех са подготвяли и пионери- 
прием в Съюза на со- 

младеж.
те за
ци а ли стич еок ат а 

Също са постигнати успехи 
в областта на културните из- 
яви и на опортното поле.

Изви ое песен нз ширта 
от щурец и птичка певица. 
Я елате, с пас сред тая 

красота!
Тая нош, нощес е девица.

Успешно са осъществявани 
задачите и целите на пропра- 

приета на Деветия кан 
на Съюза на социалис 

младеж на Юго- 
Постигнати са добри

Опойна песен, миризма. 
Млад месец сред небе на 

пост.
Звезди 
гордеят тая

лавина
изборното заседание на 
шилената конференция ш® 
се състои до края «а май-

Об-мата.
'Грес
тичеоката 
славил-
резултати в обществено-иконо
мическото

без брой «а живостта, 
прекрасна нощ.

Тодор Момчилов

Характерно за предизборни- 
те събрания, особено по 

че в изминалия пе 
твъРА®

I

Христина Панайотоваселата е, 
риод е осъществено

развитие и унреп
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СУРДУЛИШНА 0Б1ЦИНА

етническата група роми в
ИЗ ЖИВОТА на наГрижи за развитиеМЮИЯ»

ФУТБОЛ

ТРУДН6 ИЗВОЮВАНА редовно се 
Считаме, че до-

ха интерес « 
отзоваваха, 
стойно шо защитим високото 
класиране. Впрочем не място
то на класиране, а спорта изо 
бшо нашето дружество афир 

поясни

за по-близкото опознаване ме 
жду състезаващите се, между 
народа и народностите в та 
ви част на Републиката Д 
бави той-

ЛУАРи̂ спортна секция- Тя 
работата на фут 

отбор („Напредък ).ПОБЕДА ствува 
обединява 
болния
отборите по шахмат, тенис на

регионамира в 
председателят 
то „Ром" М. Реджепович.

на дружество-

„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „ХАЙДУК” 4:3 (2:3)
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕ И НА ОСТАНА
ЛИТЕ СПОРТОВЕДимитровград, 9 април. Игрище „Парк Зрите

ли около 300. Време подходящо за игра. Теренът 
идеален. Голмайстори: С: Иванов, Д. Ставров, Н. 
Алексов и М. Петров за „А. Балкански , а М. Ста- 
менкович за „Хайдук”. Съдия В Пегрович 
Ниш.

В дружеството не по-малко 
грижи отделят и върху разви 
тието на останалите спортове 
Преди всичко след получа 

на комплект съоръженияване
за тенис по маса отоорът 

тенис на маса може зна- 
повече да привлече

„Асен Балкански” К. Ставров, 3. Марков, Г. 
Иванов, М. Тодорович, П. Димитров, А. Пейчев, 
Д. Ставров, С. Иванов, Й. Денков (А. Петров), 
М. Петров и Н. Алексов.

по
чително
младите.

Предвижда се съшо така 
омасовяване на атлетическата 

Провеждането на фес 
по случай Деня на

вров вкара втория гол за до 
машния отбор.

В този период на играта 
„Хайдук" беше много по-до- 
бър. а особено голмайсторът 
М. Стаменкович.

След една равна игра и 
едно поражение отборът на 
„А. Балкански” успя да из
воюва първата си победа в 
пролетния полусезон на съ
стезанията. С доста трудности 
димитровградските футболисти 
поразиха като домакин от 
борът на „Хайдук" от Костур 
с резултат 4:3 (2:3).

група, 
тивала
младостта и устройване на ги 
мнастически упражения, как 
то и състезания по атлетика 
— е благоприятна възможност 
за изява и в тази насока.

— Физкултурата все по-вла 
стно навлиза в живота на ет
ническата група роми. Безспор 
но без спортна база не ще
може да се постигнат осо 
бени резултати, но и при на
личната база в общината
много повече може да се
обогати спортния живот. Ние

футболният отбор на младите роми 
ФУТБОЛЪТ
НИЯТ СПОРТ МЕЖДУ МЛАДИ 
ТЕ РОМИ

НАЙ-ПОПУЛЯР-група.
наброява

атлетическа
секция

маса и 
Спортната 
«към стотина души.

В дружеството за наука, про 
1 социални 

схващат, че

През второто полувреме 
,А Балкански" игра по-добре 
и вече в 50 минути изравни 
резултата от дузпа, която ус 
пешно реализира М. Петров_ 
Краен резултат на мача 4:3 
беше сложен на 5 минути пред 
края на срещата, след гола 

Н. Алексов. В последна 
който за домашния отбор по 
та минута гостите имаха шанс 
да изравнят резултата от дуз
па, но К. Ставров успешно 
защити вратата ои.

Футболният отбор „Напре
дък" се състезава в междуоб 
щинската лига Враня- Минала
та година той бе един от кан 
дидатите за минаване 
висш ранг на състезания- Са 

несполука

култура исвета,
въпроси „Ром 
физичесната готовност е твъР 
де важна предпоставка за ця 

изява на етническата 
днес, когато

Вече в първите минути го
стите отбел ежиха гол след гре 
шка на П. Димитров. Гол май- 

гол М. Ста въвсторът на първия 
менкович поначи резулата на 
2:0 й 33 минута. На 2:1 нама- 

С. Иванов в 37, а 40 мину
та М. Стаменкович 
и третия гол за своя отбор. 
Краен резултат на първото по 
лувреме беше 3:2 за гостите, 

като в 42 минута Д. Ста

лостна
група. Особено 
обществената самозащита и 
всенародната отбрана навли 
зат във всички пори на обще 
ствения живот.

Спортната секция към дру
жеството, нанто изтъкна пред 
седателят му Мека Реджепо 
вич, е най-подходящия облик 
за организиране на 
роми и за развитие на физи 
ческата култура.

— Спортните 
от друга страна.

стигна
гиспортна

пред вратата на вис- 
ранг. Ето защо тази го

мо
че само в едине-съзнаваме, 

ние с останалите 
в общината ще може да се 
изявим пълноценно, 
спортното поле е 
датната почва за разцвет 
много

ли спря 
шия
дина решимостта е още по- 
голямо усъдие да се вложи

постигна спортисти

Впрочем
най-благо-за да успеят.

— Пред пролетните състеза 
по футбол „Напредък”

А. Д. наслед таланти и ние спорел 
възможностите си ще го из
ползваме 
в разговора М. Реджепович.

ния
организира редовно% трениров
ки. Те трябва да дадат възмо 
жност за по-високо класиране 
на отбора. За 
младите футболисти

младите
заключи накрая

подготовките 
проявисъстезания

допринасятДИМИТРОВГРАДСКИТЕ КЪРВОДАРИТЕЛИ Ст. Н,

Най-добри в 

републиката
ПРЕД ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
★ Новият хотел ще 

се строи от септември 
тази година

Бабушнишка община, въпре 
ки отдалечеността си от гла 
вните съобщителни артерии, 
предлага големи възможности 
за развитие на туризма. Глав 
на туристическа атракция в 
общината не е само Звонска 
баня, макар че тя е на челно 
място. Тук са още и преле
стите на Любераджа с окол 
ността, хубостите на Стол и 
другите планини, обгражда 
щи живописната котловина 
наречена Лужница, ноито и- 
мат хубави възможности за 
развитие преди всичко на пла 
«ниския туризъм.

Засега обаче те си остават 
(неизползвани. Поради липса на 
добри съобщения 
стите «а Лужница остават не-

гла и др. спомагателни обек 
Досега сме обезпечили 

12 милиона динара, а остана
ла сума до 30 милиона 
обезпечим чрез банкови кре 
дити — каза Тодорович. Сеп
тември избрахме за започва
не на строежа, защото тога
ва сезонът 
гава ще намерим 
строител, ще изготвим проек 
та и ще уредим другите необ 
ходими формалности около за
почването на строежа на обек 
та — изтъква Тодорович.

Още отсега мислим 
кадри
ничарската школа в Ниш ще 
стипендираме десетина учени
ци които през идната година 
ще завършат училището, та 
на че ногато новият хотел бъ 
де готов — ще бъдем готови 
за съвременно и модерно об 
сл уж ване.

ти.

ще
тровград” и „Свобода", из 
вестни винаги с големия си 
отзив в тези акции.

От каучуковата промишле
ност кръв дадоха 94, а от 
конфекция „Свобода” 40 ду
ши. Младежта от гимназия
та „Й. Б. Тито" се също ма 
сово отзова в акцията, в коя 
то взеха участие 37 ученика

Както ни ооведоми Симеон 
Костов, секретар на Общин
ската организация на Черве
ния кръст по броя на жите
ли в общината в Димитров
град е постипнат най-добър 
успех в Републиката през та 
зи година.

Двудневната акция по къР- 
водаряване и тази година в 
Димитровград се проведе с 
голям успех. Отзоваха се 340 
души, а 295 от тях дадоха 
кръв, което е за 117 повече 
от Републиканския план.

Процентуално най- дооъР 
отзив са показали работници 
те на кожообработвателното 
предприятие „Братство” с 22 
кръводарители, или повече от 
всеки пети работник в пред
приятието. Следват работници 

комун ално-ж илищн ото 
„Услуга”

Освен това — продължи То 
дорович — настояваме да ор
ганизираме по-пълно използва 
не на банята в сезона.

Преговаряме
замира, а дото- 

най-евтин„Тигър . 
МИН, Електронната промишле 
ност, „Лужница" и др. основ 
ни организации на сдружения 
труд в региона, за организи
рано летуване в Звонска ба
ня. Цените на пансиона още 
не сме определили, изчакваме 
да видим какви ще са цените 
в другите бани.

— Кога ще започне строе
жа на новия хотел в Звонска 
баня?

с

и за
наза той- От гостил

те «а 
предприятие 
на строителното предприятие 
„Градня”. И този път не изо
станаха организациите „Дими

приле-и
познати на домашния и чуж 
дестранния турист.

Единствено до известна сте 
се използва Звонска ба-

— Надяваме 
тември тази година 
же да започне строежа на хо- 
телчресторанта с около 100 ле-

се, че в сепА. Д.
ще молен

ня. Но същият проблем, съоб 
щенията, са пречка Звонска 
баня да бъде повече посете-БОСИЛЕГРАД
на.

Инвестиции за здравно
то дело

По въпроои на тазгодишния 
туристически 
товката на Званока баня бе
седвахме с директора на го- 
отил1Ничарското предприятие 
в Бабушница „Църни връх" 
ДРАГОСЛАВ ТОДОРОВИЧ.

сезон и подго

За развитието на здравно
то дело в Бооилеградсна об
щина и през тази година ще 
бъдат вложени значителни ин 
вестиции за дограждане и из 
граждане на нови здравни 
обенти1 

Освен
здравните амбулатории в Дол 
на и Горна Любата и Горна 

. Лисина, което е в пълен ход, 
ще бъдат построени още два 
такива обекти в селата Бран

ковци и Дукат. За новите ам 
булатории, които ще бъдат 
построени до края на година
та. вече са обезпечени към 2 
милиона динара.

От значение е да се изтък
не, че до края на юли тази 
година ще бъде довършен 
новият здравен дом в Боси 
леград, за който ще се изра 
зходват над 8 милиона дина-

— Тази година по-подготве 
ми ще поорещнем сезона — ка 
за Тодорович. Предприемане 
мерки за подобрение на снаб
дяването, една от главните ела 
бости и проблеми на 
ните

досегаш
сезони в банята. С ноо 

перация „Ерма” в Звонци се 
договорихме да организира 
онабдяването на банята със 
селскостопански лроизведе-

довършването на

ра.
В. В. НИЯ. Подстъпите към Звонска баня
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Анатвмия 1 физиология 

на олънцетоПРИЗИВ
на съюза на бойците ОТ ДИМИТРОВГРАД

ОРГАНИЗИРАНОТО въоръжено съпро
тивително движение против германци и 
български фашистки окупатор в Димитров- 
градска община започна в полите на Ста
ра планина недалеч от село Сенокос 
1СВ местността „ИЗВОРИЩЕ” ш 2'юни 
1944 година, възоснова на решението 
Окръжния комитет на ЮНП за Пирот 
бе определена група бойци от Пи 
партизански отряд, и

'Н1Н|и във връзка с формирането на отряда 
ужно е да афирмираме партизонското 

движение в нашите краища и по този на
чин разобличим 'провокациите и опитите 
за фалшифициране на историята.

Тъй като до ..Изворище” няма добър 
път местната общност в Сенокос в съ
действие с Общинската скупщина Дими
тровград е предприела мерни за изграж
дане на път Наменица — „Изворище”.

СУБНОР на Димитровградска община 
съвместно с останалите обществено-поли
тически

(Продължение от миналияброй)

Търсенето на тези вълни е цето! Но това е 'само~привид 
било 1и продължава да бъде) но, защото по-горе описахме 
една от най-изучаваните теми една загадка на слънчевата 
през пооледните 20 години. В атмосфера, но отговорът на 
известни зони на фотосфера- тази загадка почти със сигур 
та бързо уяха открити верти- ^ ност се намира някъде под 
кални-осцилации с период от . повърхността- в , нонвентивната 
около 300 секунди,-които бихаХ' зона* или -там; нъде-то" се за-1 
могли да стоят в основата на раждат 
загряването на короната. Из- Тъй като опашката на кучето 
точникът на тези вълни е ня-.^ мърда, това гзнанй, че някъде 
къде в конвент-й в-ната зона, но., съществуват :.;кфзън ..и,'невр^: 
днес е доназано, че те се'от- ни. Структурата на слънчевата 
делят при нонвентивните дви- атмосфера говори, че някъде 
жения- За нещастие те не са съществува източник на 
достатъчни, за да се разреши термична енергия, енергия, на 
загадката на термичната стру- трупана под. повърхността, нан 
нтура на слънчевата атмосфе- то съществува и . 'МеЖайизъм' 
ра. Защото теоретиците успя- за пренасянето й-‘ И 'ако е 
ха да докажат, че само вълни 
с много по-къси периоди (ня
колко десетки от секундата) 
са способни да се разпърснат 
в долните слоеве и да преди
звикат повишаването на темпе 
ратурата от повръхността на
горе. Толкова къси вълни, до
сега не са засечени, макар че 
американският спътник „ОСО 
8” (на борда, на който се из
вършват и френски експери
менти) е открил вълни с пери
оди от 100 и дори от 90 се
кунди, най-късите, които ня
кога са били наблюдавани.

на

ротския

утраят гигКЯБда . ипед това отрядът числено се уве- 
личи и успешно се включи в борбата про
тив фашисткия окупатор на нашата 
тория-

магнитните полета.
организации взе решение да 

организира акция за изграждане на този
2 000 000 К°ЙТ0 Шв 03 ,необх°Аими около

тери-
-След освобождението 

се правеха
динара.

Затуй се обръщаме 
ши членове и населението на общината 
парично да помогнат това 
нание.

много пъти 
това историче

ско място в нашата община да се напра
ви подостъпно на подрастващите поколе- 

но без успех. Преди няколко години 
зворище бе издигната възпоменател

на чешма и на това място се организират 
тържества по случай 7 Юли — Деня на 
въстанието ,на Сърбия.

към всички на-опити
не-

полезно начи-
ния, 
в „И -I. ’>•?'.Сумите внасяйте 

на 628002-645-518 — 
село Сенокос.

\. на текуща смет- 
местна общност на

вярно; че това, което - става 
под повърхностна, оназва ми 
нимално влияние на това, което 
става понадолу, обоатното не * 
е вярно. Така Че изучавайки 
атмосферата ние • разкриваме ь 
мистериите, скрити в тялото на 
Слънцето. И ето че проблемът 
се разраства, защото последни 
те космически наблюдения все 
ниден носят допълнително до
казателство, че освеж наша
та . всички или почти воички 
звезди имат атмосфера, в ко 
ято температурата се повиша
ва. Значи всички звезди имат 
в себе си скрит източник на 
енергия- Това е хипотеза, в 
която нянои направо вярват. 
Други се изразяват понюанси 
рано. ч

ПРЕДСЕДАТЕЛ,
на СУБНОР — Димитровград 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ с.р.
Тъй като в съседна България пра

вят опити да се фалшифицира? някои да-

ЛЮБОПИТНО

ЙЕВБИННОВЕН *•

МУЗЕЙ ПОЛОЖЕНИЕТО се усложня
ва още повече, когато се на
меси и магнитното поле, ко 
ето цари навсякъде. Швед
ският физик Алфвен показа, 
че магнитното поле също е 
способно да поражда магнито- 
хидродинамични (МХД и да мо 
дифицира механичните вълни, 
описани по-горе, да ги изкривя 
ва и дори да ги кара да се 
отразяват. Вълните на Алфв- 
рен (те се наричат така) 
също могат да се распърсват 
във високата част на' слънче 
вата атмосфера, но чрез „елек 
трически вискозитет”, с други 
думи, чрез ефекта на Джаул.

Слънчевият физик днес се 
намира в твърде затруднител 
но положение, тъй като раз 
полага с няколко механизъма 

обяснение

В унгарския град Тат е от
крит необикновен музей, в 
който са изложени копии на 
античната скулптура. Там са 
събрани 200 гръцки и римски 
скулптури и релефи, създадени 
за около 1000 години 
VII в. лр. н. е. до края на III 
в. от н. е., чийто оригинзли 
се намират в 15 от най-голе- 
мите музеи в света.

ОТ ОСЦИЛАЦИИТЕ ДО НЕУ- 
ТРИНО

При търсенето на източници 
на нетермична 
ти нянъде в нашата звезда, 
някои по-тънки наблюдатели 
се опитаха да видят дали не 
съществува нянънъв . резо- 
нане, свойствен на Слънце
то. Наблюдения, извършвани 
едновременно в- Съветския 
съюз и в Англия с високо усъ- 
вършенствувани инструменти, 
поназаха наличието на гробал 
ни осцилации на цялото Слън 
це с период от 2 часа и 40 
минути. Много трудното извъР 
шване на тези измервания пра 
дизвиква снептичност у много 
други наблюдатели. Но публи
чното представяне на резулта 
тите в Ница през септември 
се сказа твърде убедително и 
голям брой теоретицй се на 
правиха заключения за вътре 
шната структура на Слънце
то. Нали по блясъка на

енергия, скри
от

Един кът от Стара планина

БАБУШНИЦА

Опасност на 17 места едноза на
На колосвиума,явление, 

състоял се в Ница през сеп 
тември миналата година, възни 
ква спор между теоритици и 
наблюдатели, но не се стиг
на до категорично 
ние. вероятно тези 
механизма са в конкуренция 
и само особено задълбочени 
наблюдения ще позволят, да 
се надяваме поне, да се ка
же в кой случай кой меха: 
низъм надделява.

И ето нй далеч от анатоми
ята и физиологията на Слън-

V ч

СЛЕДСТВИЕ ГОЛЕМИТЕ ДЪЖДОВЕ ПРЕЗ МАРТ
занлюче-
няколкоПоради големите десетина къщи и междусел 

ски пътища. Угрозен е и ре 
гионалният път Пирог-Бабуш 
ница-Лесковац при с. Любора-

ява една махала с десетина 
къщи. Свлачището „Ясенье” 
беше откъснало в дължина от 
20 метра водопроводната тръ 
ба, така че Бабушница някол 
но дни беше без вода.

Още не са получени пълни 
сведения за щетите, предиз
викани от мартовените дт.ждо

дъждове 
през март в Бабушнишка об 
щина на 17 места се свличат 
землище и скали като по то
зи начин са угрозени над два едно

стъкло безпогрешно се позна
ва дали е кристал или друго 
нещо? Все пак радиалното и-

джа.
Накто ни уведоми председа 

теля на общинския щаб по 
защита от природни бедствия 
Славол>юб
колко милионната маса 
и скали, ноито се свличат пред 
ставляват 
опасност за 
ства в Бабушнишка община.

Миладинович, ня- 
земяПРАКТИЧНИ

СЪВЕТИ
(СЛЕДВА)-

ве.

Засега е известно, че ООСТ 
„Тигър” поради липса на пода
о претърпяла загуба ог
2 400 000 динара, Номуналац” 
от 56 000 динара, „Лисцп” от 
350 000 електророзпределител 
ното предприятие „Комари- 
ца” (поради събаряме ма
стълбове в Звонци 
дел и д-р. места

Химическата промишленост 
„Лужница” о имала застой в 
производството и щети от
409 000 динара и тн.

Големи щети са 
и на есенниците. Р. Лужница 
се е изляла от коритото си и 
е наводнила около 500 хектара 
с есенници.

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ ИЛЧЕВ На 15 април- (събота) навър 
шават се четирдесет дни от 
внезапната смърт на нашият 
мил баща, съпруг, дядо брат 
от Добри дол — Босилеград, 
който почина на 62-годишна 
възраст.

Смъртта поноси живота му 
и ни потопи в неутешима мъ
ка. Прекрасните спомени за 
него оставиха дълбоки едзди ... , 
в сърцата ни и/ нйкогй-мЖ^г^ '.V;•>• 
да забравим благият I- Ч*
рантер, доброто сърце и тру
долюбието му.

На 15 април тази година на 
гроба му в босилеградските 
гробища ще занесем цветя 
Поканваме роднини и прияте
ли да шосетят гроба на милия 
ни покойник.

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Пен 
на, син Стоян, дъщери 
Митра, зет Радно, братя 
Крум и Славчо, сестра Ми 
ланна и други роднини.

пряка или косвена 
много домакин-

№Е08При село Г. Стрижевац се 
свлича землище 
стта „Буяи" като засяга вече 
5 къщи. Пресечен е и махлен 
ския път, така че 18 (къщи са 
останали „изолирани”. Свлича 
се и „Голема шиба” „при с. 
Студена. Това „активно” земли 
ще прегражда селската реки
чка и представлява •- 
за няколко къщи. Землищзго 

в продължен-ио на

о ЗАХАРИ ИЛЧЕВв местно

Преди да запалите печката, 
проветрете добре стаята. Чи
стият въздух се затопля по- 
бързо от застоялия-

Ясенов 
и тн.(135 000

О

Ако държите сапуна на су 
хо -място, той ш® дад® Два 
пъти повече пяна и ще бъД® 
по-траен три пъти, отколкото 
иогато го държите на влажно 
място.

опасност

нанесенисе свлича 
4 километра, така че напълно 
са се смесили имотите на не 
колцина домакини от Студе
на.

о
наКомисията за преценка 

щетите от наводненията 
свличане та земя още не е 
приключила с работа. Оконча 

бъдат

Ножчето за бръснене 
запазите по-дълго време ос
тро, ако преди употреба го 
потопите само за миг във 
вряща вода или го прекарате 
няколко пъти върху гумена 
лента.

III® При село Любераджа 
свличания на землище ма три 

в Радининци о пре 
Любераджа. В. 

„пътува” земли 
„Селища” като угроз-

има
и

места, а 
сечен пътя за

телните сведения ш® 
известни за десетина дни.

с. Грънчар 
щвто в
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Хуморът не е от вчерамини »♦»♦»»♦♦

НръНЛвЦ (1898-1977)Густап

СТИЛА НА ПОГОВОРКИТЕ
ВРМЕПРИКАЗКА ОТ СТАРО

В
поет и сан?Вие сте 

И за сана сте призван. 
Колкото до стиховете, 
тях за други оставоте.

— литва. 
—крепост, 

плитка.

Зърно по зърно 
Камън по камък 
Носъм по косъм — 
Сго епиграми — епос.

ПОСТ НУБИЛАДАР ОЧЕВИДЕН
го съкращаватВсе го гонят, все _

на улицата той остава, 
ли, улица кръщават

случая със слава.

Талант е той почти 
нласичесни черти. 

Играе преферанс 
като Анатол Франс.

все
А ^мре
да приключат

НЕВОЛНА УСЛУГА€9ноквшан>е ра- 

звързую Ъесийе
ХИПОКРИЗИЯ

но мо познаваш.Пред хората 
с познанството ми се стесняваш. 
Но Би могт.л да си представиш 
каква услуга тъй ми правиш.

Пусна той роман огромен.
все на скромен.а се прави 

В случая напълно скромен 
.романа му огромен.е

КРАТКА БИОГРАФИЯСЪБРАЛИ смо се на сред село и гле- 
сенокошатье че пране щщ

т VI;. щ
Ш

дамо V весникат дека 
кут. Това, да си признайем, млого създаде 

Кнко тека йедно планинско
Не. че някой има Хъз. 
просто го доказват фактите, 
неговият ум е къс,

дълги са му лаитите.
Ш! а■завие при нае,

село да прайи асфалтиран пут, а ниие по
немамо. И това оче до СЕДМИ юли ШШМПО”

ала
д*ето
дабуде. готов. Па май и що пране пут, ама и 
децата че гьим помагагаю с паре и с рабо1у.

-— Аъко йе на сенакошане — обади се 
Ставрия ДолномалсЬи — сенакошане 
ше на работу по Пирот и Цариброд и ДРУ" 
Йи градища, имаю дебеле плате па са може 
дапрайепут. . .

От там излезе с тоягуту Мирча Му-

,
ФИЛМ

И
Игра — жива. Смисъл — ясен. 
Оператор — първокласен.

Й,1 Режисурата — безгрешна.
%% Публиката — безутешна.

отпдо-

НЕПОПРАВИМИЯТй)Ш.
__ Море и нийе имамо дечища на ра

боту по вабриМе и канцеларийе ама пече да 
дойду и да ни виде, а камо ли да ни даду 
паре да си.попрайимо путпщата. . .

САВА Пейин се намери засегпут н се

а Агнето чете Езоповите басни.
смешни до една. поуките им ясни 
ка овците те така ще се понравят.

не могат да поправят.
щ

само че вълкаГустав Нрънлец
у меша.

— Ама чекете бре човеци, добра су 
нийе не сме добре органи- 

несмо гьим писали писма ко чове- 
видите кико че ни се одчету де-

— Ударих колата си в стъл 
ба, защото една от 
пчели неочаквано ме ужили.

Покаже

нашата деца, ама 
зирани и 
ци, па да 
цата. . .

о вашитеХ*//Ц®р — Нажете, музиката ли е ва 
шата специалност?

— Не, аз свиря, за да уби 
вам времето си.

— Трябва да призная, 
сте избрали превъзходно оръ 
жие.

— Съчуствувам ви. 
те ми виновната и аз ще 
накажа за назидание на оста

я
Ка чу това нашият нов председник на 

меенуту зайедницу одма налиже, старят съ
що тека, надигоше и друЬи делегати и ста- 
ну на сред село цела бъркотия и 
зарад сенакошйи пут;

Ка погледа туя караницу я се измъ- 
по настрану. Стра ме беше да

песницу та да ме не познайе

налите.
чео

отова све
Умиращ милиардер пита све 

щенина. — Накво бихте направили 
ако няной лъв нападне жена 
ви?

оме не- Кажете, отче. ако заве 
на църквата петдесет

кну
кой.не мане с 
бабичката ка си отидем дома.

И са да ви кажем дека тея каранице 
лоше. Одма на ютре дън видим и у 

заказано събранийе и председни- 
дека това било добро що

— След нато я е нападнал 
нека сам да се защищава.

Шофьор се оплаква на пчещаяхиляди долара, ще спася ли лар.
душата си? ДИМИТРОВГРАДСКА СУТЙЕСКА

— Не съм сигурен, ми
стър, но да питаме.

не су 
наше село

:сенако-> кат каже, . ж _
шагье- одвързую Ьесийе и дека и ниие това 
требе да напрайимо. Пъртопопинчагье 
прайили малко пут зайедно с децата

\ нийе че ерочимо • йедно писмо до
► работници и чиновници у градища и стра-

о
на-

Нлиент се оплаква на упра
вителя на бръснарски салон за 
това, че е избъронат от неопи 
тен бръснар.

и са 
сви наши 1елп$ес*^

нство.
4 ► Сенакошане развързуйу Кесийе, де да 

видимо, че види ли това общината та и_ она 
повече да развърже Йесию та да опрайимо 
иутищата. . .

— Не се вълнувайте, мосю 
— казал управителят, 
нас има такъв ред. 
щаме на всеки порязан кли 

по двадесет сантима за 
всяко порязно място. И пред 
ставете си, някои си отиват с 
доста пари...

— при 
Ние пла

ент
МАНЧА

— Той е преминал „Сутйесна” ...
— През войната?
— Не, ей сега — токущо!» ********

М11В1КН I

■чет петров

он^и


