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С уназ на президента 
на СФРЮ 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 

на братствотозвитието 
и единството между на
шите народи и народно-

ЮГОСЛАВИЯ »
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АКЦЕНТИ ВТОРО ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СКС В НИШ

ВИСОКА СТЕПЕН НА ИДЕИНО-ПОЛИТИ- 

ЧЕСКО И АКЦИОННО ЕДИНСТВО
дшшсно
ИНФОРМИРАНЕ

гиона и на тази оонова чрез 
борба за осъществяване на 
разпоредбите на Конституция
та и Закона 
труд, укрепна 
ното положение на работници
те в сдружения труд и на 
всички трудещи се и гражда
ни в обществото нагло цяло.

Твърде забележителни ре
зултати са постигнати в уве
личението на 
производство, производително
стта на труда и създаването 
на условия за постигане на 
по-стабилно икономическо по- 

Икономическата и 
оботановка

За финансиране на самоу- 
правителните общности на ин
тересите, Предприятието за 
производство, оборот и бито
ви услуги „Босилеград” в Бо
силеград миналата година е 
дало 2 051 000 динара. Това са 
значителни средства, ползвани 
за образование, здравеопазва- 

физическа култу-

за сдружения 
самоуправител-

не, култура, 
ра. . . промишленото

От мнозина работници в то
ва предприятие поискахме от
говор: дали им е известно ко
лко средства от своя доход 
са отделили на общностите 
на интересите и за сметна на 
това какво 
своите индивидуални и колек
тивни потреби. За съжаление 
не получихме нито приблизи
телен отговор на този въпрос. 
Цялостен отговор не успяха 
да дадат и досегашните 
нове на делегациите в самоу- 
правителните общности на ин
тересите.

Този пример е случайно из
бран. Убедени сме, че поло
жението е подобно и в други
те трудови организации в ьо- 
силеградска община. Той го' 
вори за съществените потре
би информирането да бъде _в 
служба на делегатсната 
тема. Защото, без добро ин
формиране не могат успешно 
да се развиват самоуправител- 
ните делегатски отношения *

самоуправителните общно
сти на интересите.

ложение.
вполитическата 

региона се оценява като твъ
рде добра. Само за последни
те три години в стопанството 
на региона работа получиха 
11 600 работници, но и покрай 
това нарастването на

задоволява. И в оста 
здравеопа

са получили за

заето
стта не
■налите области 
зването, образованието, култу
рата, науката, социалната по
литика, са създадени условия 
и основа за по-нататъшни про 
мени и ускорено развитие на
обществено-инономичесните от
кошения в тях.

Като се спря върху разви
тието на политическата и де- 

региона,

чле-

номунистите в Нишки регионДрагомир Милоевич говори за актуалните задачи на

На 13 април т. г. в Ниш се 
второто изборно засе- 
на Междуобщинската

★ В РЕГИОНА ДЕЙСТВУВАТ 52 000 
ЧЛЕНОВЕ НА СК. — ЗА НОВ СЕКРЕТАР НА 
МОК НА СКС В НИШ ИЗБРАН САВО САВА- 
ТИЧ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН РАБОТ
НИК, А ЗА ЗАМЕСТНИК Д-Р ЖИВОТА ЖИ- 
ВКОВИЧ

Влегатсна система 
Драгомир Милоевич подчерта, 
че трудещите се и граждани
те приемат делегатската оисте 

като Обществено отноше
ние. което обезпечава свобо
дна изява и съгласуване на 
техните интереси и управлява 
не с обществените I 
Осъществени за положителни 
изменения в изграждането на 
делегатската система, 
но в самоуправителните орга
низации и общности, в които 
СК и останалите обществено- 
политически организации акти- 

и отговорно осъществя
ват своята водеща и насочва
ща идейно-политическа роля-

състоя 
дание
конференция (МОК) на Съю- 

което
сис-

за на комунистите, на 
доклад по актуалните 
на комунистите в този регион 
поднесе досегашният секре
тар ДРАГОМИР МИЛОЕВИЧ. 
Новоизбраните делегати 
Междуобщинската I

на СКС избраха секретар, 
членове

задачи ма

в работи.на
конферен- на членството, каза в уводно

то ои изложение досегашният 
на МОК на СКС

литическа стабилност чрез ус 
ърдие на всички организирани 
субективни обществени 
със СК начело, а към това 
трябва да се прибавят и нру- 

успехи на СК в собстве 
преобразование и 

собяване за идейно-политиче
ско действуване. Тези резул
тати личат в по-добрата все
обща организираност на

организации и ръководства 
СК, увеличение броя на 

членовете и на първичните ор 
ганизации на СК, изменение в 
социално-класовия 
по-високото идейно равнище

С това не твърдим, че не
са съществували достатъчно 
информации от общностите на 
интересите. Друг е обаче въ
проса дали тези информации 
са били редовни, цялостни, ра
збираеми за всеного.

ЦИЯ
заместник-секретар, 
на Секретариата, Комисия за 

въпроси, Надзира- 
и останалите 

Коиферен-

отдел-секретар
ДРАГОМИР МИЛОЕВИЧ <и до
бави: — Със силна акция на 
СК и останалите самоуправи- 
телни сили в региона е надде- 
ляно състоянието 
недоразумения, ' 
нестабилност, предизвикани с 
пронинването на либералисти- ' 

технобюрократически,

сили

статутарни
комисиятел на

органи и тела на 
цията.

В работата на 
освен делегатите и представи
тели па обществено-политиче
ските организации, представи
тели на самоуправителните, 
армейските и университетските 
устройства, присъствуваха. 
КРЪСТА АВРАМОВИЧ, членна 
Председателството иа ЦК на
СНС, НОВАН РОДИЧ, член на 
Изпълнителния комитет «а
2РвесАСМИЛИЛЯТвр0А0ДОНваАНЦОВИЧ,

на Предсода-

пните
ното осно вно• на идеггни 

колебания иМОК на СКС,
възникваобачеПри това 

още един въпрос, засега не
достатъчно изучен: иъАе ___ 
” информирането

интересите 
гражданина

база. Защото, 
е не-

вои- РАБОТНИЦИТЕ — НАЙ- 
ЧИСЛЕННИЯ СОЦИАЛЕН 

СЪСТАВ
чести,
догматични и други антисамоу- 
правителии тенденции. Съще 
ствено са изменени материал
ните и обществените условия 
в живота ма общините в ре

чни
кой пренъсва 
от общностите на 
до трудещия се и 
в делегатската 
без добро информиране 
възможно самоуправително 
се решава и работнина, посре
дством своите делегации и А - 
легати, да осъществява реши 
телно влияние на всич™ра' 
иипта иъДето се решава за 
изразходването иа Динара, от
делен от неговият доход.

на

В по-нататъшното си изложе 
Милоевич посочи необхо-съотав 'И ние

димостта от по-нататъшно 
нрепване на социалния 
тав в СК, като предуоповие за 
осъществяване на самоуправ- 

изтъкна, че в бор
бата за самоуправление, за по
добри жизнени и трудови ус
ловия, се афирмират все по- 
голям брой работници и на 
,тази оонова 
приемат работници в 
миналия конгрес до март т. 
г. броят на работниците в СК 
в региона е увеличен за 6 149 
души или за 60% и .те-са най- 
численния социален състав в 
СК. В съшия период значи- 

увеличен и , броя на 
селскостопански про-

У-
Да със-

Политика на национално 
равноправие

лението и
?ГтГтГнаГСР Сърбия, геке-
рал-майер МИЛОВАН МИШЕ 
ВИЧ, секретар на Комитета на 
Конференцията на СК а пи- 
шка армейска 
канта и представители 

комитет на
Кралйевашки реги-

__ о политическата си анция СК и занапред
тплбва да създала условия за ускорено развитие 
на недостатъчно развитите нарищо и подобряване 
на материалните условия в крайграничните общини, 
за адекватна национална и определена 
застъпеност в самоуправителните органи и деле
гатските тела, в организациите на сдружения труд, 
СИО обществено-политическите общности и орга
низациите, за практика на равноправна употреба на 
езика и писмото на народността, за всестранно осве- 

пп българската народност на майчин език, 
на марнсисткия подход на между-

възпитателио-образо-
пноцес, за решаване на трудните и нале- 

сдода нантоЛви'ИзаанаСърча'ван1е>ИнъмМшъширо1|1оаинаТу- 
Е=Н^т=Тио°^аоав= 
5=»Гед^е^в.-

севсе повече
област 1И други, 

на Гра- 
СК на гр.

СК. Отизтъкваме по 
слабостиВсичко това 

причина, че 
проявени в 
ициониране на 
система

много
досегашното фуи- 

делегатсната
новите де-

дсния 
Белпрад и

етническа

они.сега след
гелатсии избори мога^в|^нат. 
но и трайно да се "ре“^вор- 
За това нещо пълна отгов Р 

новите делегации^

ЕДИНСТВО, ИЗГРАЖДАНО В 
А КОНКРЕТНИ АКЦИИ телно е

частните 
1изводители, забележена е твъ- 
рде положителна тенденция в 
приемането на млади и жени, 

изразително е нарастването
на общия брой чл«^вн™

__ /Ме са основните ха,раите
ристини на идейно-поди-адте- 
сното действуване на органи
зациите на СИ в Нишни ре 
гион през изтеклия период-Про 
ДИ воичко постигната е висо 
на слепен на идейно-политиче
ско и анционио единство, из
граждано и потвърждавано в
конкретни акции, а осьшо
стаена е и забележителна 
шествена, икономическа и по

ност имат домяване 
за задълбочаване 
националните
вателния

делегати. И не само те.

25=.- ГГГГ^ЙГ
задача

отношения във
а

телните

всични0 общестаено-поли- 
тичесии организации, ^ пред_

региона.на СК в действуват 
а това

в регионаднес
оноло 52 000 комунисти,

(На 3 стр.)всичко за 
тите. об-

В. В.



КОНГРЕС НА СЮКПРЕД ЕДИНАДЕСЕТИЯ
ОТ 26 ДО 28 АПРИЛ

16-та конфереи- УчрвДИТбЛНИТв КОНГрвСИ 

ция на комунис
тите на Войводина

юкпконгрес на
ШИ земи 
лши.

Учредителният
— днешните репуб-1919 го- 

оьстояОт 20 до 23 април 
дина в Белград «а 
учредителният нонгрес

""” “очМ&СНАТА
(комунисти), 

за обе

на Учредителният нонгрес на 
НП на Словения. — Отнрит е 
«а 18 април 1937 година в Че- 
бино край Търбовле. Главен 
доклад пред конгреса изнася 
другарят Едвард Кардел. Кон
гресът гласува „Манифест кум 
словенския народ и избра 

на КП на 
е из-

Най-висшият форум не «г 
муннотите на Войвода**3,^ 

Новиконференция, 
от 26 до 28 април т. г. в 
Сад. РАБОТНИЧЕСКА 

ЮГОСЛАВИЯ 
Конгресът прие: проент 
диняване, практическа 
опна програма и устав на 
СДПЮ (в) и реши партията 

А към Третия во-
интернационал.

година комунистите и 
във Социа- 

облаот
Тази

трудовите 
листичеока 
Войводина чеотвуват 35-годиш 

автономия 
Югоола-

хора 
автономна анци- комитетцентрален

Словения- За секретар 
бран Франц Лесношек. КП на 

наброявала 200—
иината на своята 
в социалистическа

На конференцията Ше 
отчетени крупни по 

в развитието на 
и ма 

на Вой

да пристъпи
бра и централен 

партиен съвет, като наи-вис- 
партийно ръководство, ма 

овоя втори конгрес тази пар
тия шолучава названието юго 
славска комунистическа

Словения е 
300 членове.вия- 

бт&ат 
отишеиия
политическата система 
термалното развитие

в която своето настоя

Й. Б. ТитоОт срещата Б. Еджевит —

ПРЕМИЕР ЕДЖЕВИТ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

конгрес наУчредителният 
КП иа Хърватско започва на 

август (продължава два 
дни) на планина Плешевица 
при Самобор недалеч от За
греб. В конгреса участвуват 
19 делегати. _ Организатор на 
конгреса е Йооип Броз и ма 
него присъствува в качеството 
-на генерален 
ЮКП. Конгресът избира гла
вен отбор на КП на Хървот-

ше
1ТУРСКИЯТ водина

ще и бъдеш© съвместно 
мзграждат 21 равноправна брат 

сплотени нациомал пости.

пар-

ВЪЗКОШСТ! ЗА РАЗШИРЯВАНЕ 

НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
тия- кон-Четвьртата национална 
ференция на Югославската ко
мунистическа партия е прове
дена на 24 и 25 декември 
1934 година в Любляна, по
край другото, конференцията 
разглежда и националния въ
прос у нас и прие решение в 
рамките на Югославската ко
мунистическа партия да се съ 
здатат комунистически партии 
в нянои от машите днешни ре
публики Св Словения и Хър
ватско, а в най-скоро време и 
в Македония). Аналогно на то
ва биват формирани комунис
тически партии във всички на

оки
на комунистите 

наброява над 179 хмл 
организирани в 

организации

Съюзът
днес
яд и членове,
4300 първични 
на СК. В периода от 15 йон 
ференция до днес в СК на 
Войводина са формирани 1 51Ю 

партийни ор

секретар на

ЕджевитПрезидентът Тито прие

Като гост ма председателя 
Съюзния 

съвет Веселин Джуранович от 
14 до 16 април в страната ни 
пребиваваше ма официално 
приятелско посещение пре 
миерът на Турция Булент Бд-

сно.
Учредителният конгрес на 

КП на Македония* — Започва 
с работа на 19 декември 1948 
година в Скопие. Бива избран 
централен комитет на КП на 
Манедония от 45 членове, а 
за секретар е избран другарят 
Лазар Колишевски.

Учредителният конгрес на 
КП на Босна и Херцеговина. 
— Конгресът е открит на 1 
февруари 1948 година в Сара- 

участието на 674 де
легати. Конгресът продължава 
четири дни. Избран е центра- 

комитет от 48 членове, а 
за секретар е избран другарят 
Джуро Пуцар—Стари.

Учредителният конгрес на 
КП на Черна гора се е състоял 
от 4 до 9 октомври 1948 годи
на. Участвуват 264 делегати. 
Конгресът избира Централен но 
митет начело с Блажо Йова- 
нович.

Учредителният конгрес на 
КП на Сърбия. — Започва да 
работи на 8 май 1945 в Бел
град. В състава на КП на Съ
рбия влизат организациите на 
ЮКП в автономните области 
Войводина и Косово и Мето- 
хия- Конгресът избира центра
лен комитет на КП на Сърбия-

Подготвил: М. Георгиевски

Председателят на турското 
предсе-

нови първични 
тамизации-правителство покани 

дателя на Съюзния изпълни
телен съвет Веселин Джура
нович да посети Турция- По 
каната бе приета с удовол-

изпъл н ит еленна един факт: във 
Войводина живеят около 2 

жители и 21 нацио

И още

милиона 
малноот: сърби, унгарци, хъР 
вати, черногорци, словаци, 
чеси, руоини, македонци, ру
мънци, словенци и др._______

отвие.
Булент Еджевит в качество 

то на председател на Народна 
та републиканска партия 
Турция води 
делегация на 
вана от изпълняващия 
мостта 
ната 
Марин 
висока
то сътрудничество между две 

политически организации.

Ж6ВИТ.
В разговорите Джуранович 

— Еджевит бяха отчетени по 
ложителни резултати в сътру- 

двете
както и благоприятни

на
разговори и с 
СФРЮ, оглавя 

длъж
председател на Съюз 

конференция на ССРНЮ 
Цетинич. Дадена бе 
оценка за досегашно

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ССРНмеждудничеството 

страни,
възможнооти за разширяване 
и издигане на всестранното съ
трудния ество. По
посещението 
ха водени разговори и меж
ду представителите на двете 
страни по въпроси от между 
народното положение, стопан
ското, културното, научното и 
техническото сътрудничество

ево при

Драгослав Маркшч-кандидат за 
председател на Скупщината на 

СФРЮ, а Тодо Куртович за 
председател на ССРНЮ

ленвреме на 
на Еджевит бя-

те

Подпредседателят на Съю 
зния изпълнителен съвет и 
съюзен секретар на външни 
те работи Милош Минич и 
турският минисъф на въшни 

работи Окчун обмениха 
мнения по много билатерални 
и международни въпроси. Спе 
циално, акцент бе оложен на 
детанта нато универсален про 
цес, на обстановката в райо
на на Средиземноморието, на 
необходимостта за решаване 
на кипърския проблем, полити 
ката на необвързването и ме
ждународното стопанско сътру 
дничество.

Посещението на Еджевит в 
Югославия и разговорите ко- те 

с най-изтъкнатите 
държавници, а специал 

президента на Република 
Броз Тито беше 

принос

Председателството на СР СъР 
бия.

Председателството на Съюз
ната конференция на ССРНЮ 
на заседанието си от 17 ап 
рил т. г. единодушно подкре 
пи предложението на РК на 
ССРН на Сърбия и на коми
тета за кадрова политика във 
федерацията кандидат за пред 
седател на Скупщината на 
СФРЮ да бъде ДРАГОСЛАВ 
МАРКОВИЧ, председател на

ито води 
наши 
но с
та Йосип 
оценено като крупен 
за поннататъшното издигане и

Също така председателство 
то подкрепи предложението 
на РК на ССРН на Босна и 
Херцеговина кандидат за пред 
седател на Съюзната конфе 
ренция на ССРНЮ да бъде 
ТОДО КУРТОВИЧ, секретар в 
И зпъл н ител ния 
П редседателотвото н а СЮ К.

укрепване на приятелоките от 
нощения м всестранното съ
трудничество между СФРЮ и 
Република Турция-

комитет на

ИЗВОДИ ОТ ОСНОВНИТЕ ТЕЗИСИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ СТАНОВИЩАТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА XI 
КОНГРЕС НА СЮК

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В РАЗВИТИЕТО НА 

ПОЛИТИЧЕСНАТА СИСТЕМА ИА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЪшетЕо
МОТМИК НА БЪЛГАР-
МАНА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ
петък

Ф ИЛЧЕВ 
■ «ггморм Делегатската система

1. Делегатската 
утвърдена и разработена 
Конституцията на СФРЮ, раз
шири и по-нататък задълбоча
ва процеса на осъществяване 
на нашата политическа систе
ма в съгласие със самоупра- 

обществено-иконо-

— израз и условие за развитие на социалистическото
сти, в решаваното на обще
ствените проблеми и поната
тъшното заздравяване на ус
тойчивостта на социалисти
ческата самоуправител н а 
монрация- Обществено и по
литически тя е рриета като 
революционна придобивка, ко
ято изразява интересите и по
требите на

и самоуправле ние
поставя постоянна добре ор
ганизирана 
ств ен о-п олитичесна акция на 
Съюза на комунистите и на 
'всички други субективни об
ществени сили, която трябва 
да се води във всички само- 
управителни организации и об
щности, във всички делегат
ски! тела и на воички точки в 
обществената организация и 
решаване.)

3. Досегашният 
Ществяването на делегатската 
система представляват опора 
за утвърждаване 
нейно по-нататъшно изгражда
не и (усъвършенствуване, на- 
нто и за насочване на отдел
ните фактори на делегатската 
система по-успешно да осъше

система, дългосрочен процес, чиито опи 
рачки са: остатъците от 
рия начин на решаване върху 
принципите на политичеоната 
представителна система и от
порите

вСТАНКОВ
---------------В*А«ггор
■ОТДАМ НИКОЛОВ

ста- и смела обще-

де-
на бюрократичните, 

на циан а лис-
46-454, Рвданция 52-751

аВмнавмт во, технонратичните, 
тичеоките и другите антисамо- 
управителни сил)и, 
проявяват върху тази основа, 
недостатъчно развитите 
управителни

вителните
М 'мичеоки отношения- 

Макар че периодът на осъ^ 
ществяване на делегатската 
оистема е доста кратък, тя 
са потвърждава 
области на общественото 
шаване, а специално 
ствуването 
окупщини, като важен фактор 
в укрепване на самоуправител 
ната позиция на работниците 
и техните основни самоупра- 
вителни организации и общно

които сеработническата 
класа и на воички трудови хо
ра, (народи и народности, ре
публики и автономни области, 
ОоциалИстичеона федеративна 
република Юпоолавия и 
основа на (всеобщото 
тъшно развитие на 
оката оистема на социалисти
ческото самоуправление.

2. Осъществяването 
гатоката система е

62500-603-9525 само-
обществено-ино- 

номически доходни отношения, 
Л(Ипсата на опит, недостатъч
ното и неадекватно ангажира
не на обществено-политически 
те организации нато съществе
ни фактори и съставни части 
на делегатската система.

Успешното осъществяване 
на делегатската система пред-

ВЪВ всички
ре- опит в ОСЪ-В дей

на делегатските като 
почн ата- 

поли тиче- насоните наВ

на деле 
сложен и
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единство ЗАГИНА КОМАНДИРИ НА ОТРЯДА(От 1 стр.)
означава, че за 20 000 ■ 
ве на СК или за 59% са по
вече отнолкото 
то на Десетия 
ОЮК.

— Приемането

»дейно-г.°»тес„о единство 
п* е успял Аа мобилизи
ра воички организирани обще
ствено-политически сили зя 
по-нататъшното развитие на 
соци алиоти ч еск ите п р од у к ци о- 
нни самоуправителни отноше
ния. Кръста Аврамович отдел
но се спря върху задачите на 
ьн в развитието на самоупра- 
вителните н

члено-

вана в страната. През същата 
година в Прага Ратно Павло- 
вич, Велко Влахович и Бранно 
Кръоманович формират партии 
на организация. По това време 
там следвали около 120 юго
славски студенти. Ратно Пав- 
лович в Прага бил между най- 
активните 
сти. Затова той бил избран 
за председател на студентско
то дружество „Югославия".

Партийната организация в 
Прага активно работеше по 
това време за мобилизиране 
на студентите за участие в 
Испанската гражданска война. 
Ратно оеше между първите до 
ороволци в Испания и още в 
първите боеве бе ранен при 
Харами. Ьез знание на лека
рите отива на фронта. По нъ- 
сно минава лагерите на Фран
ция и оттам се завръща в 
страната.

в навечерие- 
конгрес на На 26 април 1943 година, преди 25 го

дини, загина в неравна борба с българските 
фашисти при село Стрезимировци команди
рът на Втори южноморавски партизански 
отряд Ратко Павлович—Чичко

на работни
ци в СК и в бъдеще остава 
една от най-важните задачи 
на първичните организации на 
СК и общинската 
на СК организация 

в региона. Най-малко 
това е въпрос на статистиче
ско мнозинство на работници 
в СК, а това

отношения върху 
основите на Конституцията и 
оакона 
борбата

студенти-комуни-

за сдружения 
срещу антисамоупра- 

вителмите сили и явления, ра
звитието на оистемата на все
народна отбрана 
политика.

За нов

труд,
И днес ако запитате селяни 

те от Стрезимировци и 
«ите села 
април 1943 година ще ви раз
казват подробно за борбата, 
която партизаните водеха те
зи дни с българо-фашистките 
части и как приеха вестта, че 
е загинал командирът на отря 
да Ратно Павлович-Чичко.

Ратко познаваха воички. Зна
еха го

е съществен въ
прос на класова социална 
соченост и свързаност на СК 
със социалната база и 
вие за укрепване на неговата 

■ идейна и акционна ефикаоно- 
ст, подчерта Драгомир Милое- 
вич.

присъствували осем представи 
тели. Ратно Павлович написал 
всички доклади на нашите де
легати и в тях вмъкнал нови 
мисли и идеи. Тези доклади 
след това били печатани в от
делна книжна под заглавие 
„Всички за мир — мир за вси
чки", която била разпространя

окол- 
за трагичния 26

на-
и социалнаусло-

секретар на МОК на 
тмм е избРан САВО САВА- 
ТИЧ, висококвалифициран гра
фически работник, за замес
тник-секретар Д-Р ЖИВОТА 
ЖИВКОВИЧ. декан на Маши- 
нния Факултет в Ниш, 
постоянна работа в Секретари
ата на МОК на СКС ЖИВО
ТА МАРКОВИЧ, РАДОЕ КО
СТИ Ч и МАРИЦА СТАМЕН КО- 
ВИЧ.

Участниците на второто из
борно заседание на МОК на 
СКС в Ниш

В твърде плодовитата 
пусия, в КОЯТО 
повече делегати, особено 
сто бе отделено на 
то развитие на региона и ра
звитието на самоуправителни- 
те отношения-

Участвувайки в разисквания
та членът на Председателство
то на ЦК на СКС и

дис- 
участвуваха

мя- и ония, които никога 
слу-

за подвизите му. Той 
беше известен още

участие в Испанската вой 
на и преди това като студент 
в Белград когато работил сред 
студентите, събирал помощ, 
одържавал сказки. Той могъл 
да говори на различни теми, 
и то, както си спомня него
вия неразделен другар Лаза 
Удовички, само с едно листче, 
на което написал въпросите. 
Той е знаял почти наизуст 
някои трудове на Маркс и Ле
нин, а също така и „Горски 
вийенац” и писал стихотворе
ния. В Испания е написал из
вестното стихотворение „Пи
смо до майка ми”.

През 1936 година, когато Ро 
мен Ролан свикал събрание на 
студентите от различни стра
ни в Прага, от Югославия

а настопанско- не са го видял и, а само 
шали

със сво
ето Ратко Павлович е един от 

организаторите на НОБ в Юго 
славил- Неговите партизански 
части бързо нарастват. При 
него се възпитават много юго 
славсни и български партиза 
нони командири. Когато на 2Ь 
април 1943 година Чичко заги 
на при Стрезимировци, орони 
зан от фашистки куршум, оку 
пвторите го оставиха край се 
ло Стрезимировци, нъдето бе 
и погребан на българска тери
тория. След освобождението 
тлените останки на Чичко, по 
най-тържествен начин, бяха 
пренесени от България в Юго 
олавия яри участие на най-ви- 
сши български и югославски 
ръководители.

подпред
седател на Изпълнителния съ
вет на Скупщината на Сър
бия КРЪСТА АВРАМОВИЧ 
ни, че в Нишки регион 
стигната висока

изпратиха приве
тствена телеграма до другаря 
Тито.оце 

е по- 
степен на С. Кръстич

СКУПЩИНАТА НА РЕГИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ В НИШ

Твърде положителни резултати
През изтеклите три години 

Скупщината на Регионалната 
общност в Ниш, като форма 
на сдружаване на 15-те общи 
ни в региона, е осъществила 
завидни

ж. п. възела в Ниш и пропу- 
сквателния пункт в Димитров 
град, акумулационните езера 
в Бован и Завой и много дру 
ги. През същия период рабо 
та са получили над 12 хиляди 
работници, а общото число 
на заетите в региона възлиза 
на 131 хиляди души.

Първата делегатска регионал 
на скупщина голямо внима
ние е посветила и на развити 
ето на недостатъчно развити
те и граничните общини в 
региона.

Р. Павлович—Чичко
Б. Н.

резултати. Това бе 
казано на отчетното за- СРЕДНОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНше

ИНВЕСТИЦИИТЕ 00-МАПИИ ОТ ВШИРШТЕседание на скупщината, състо 
яло се на 19 т. м. в Нишка 
Баня-

Осъществено е динамично 
обществено и стопанско раз 
витие на региона. Обществе 
ният

печени средства за инвести 
ции от около 1 милиард дина
ра, а планираните са възли 
зали на 2,5 милиарди динара. 
Най-много средства са израс 
ходвани в промишлеността и 
жилищно-комуналната дейност, 
а най-малко за развитие на 
селското стопанство.

От Републиканския фонд за 
развитие на недостатъчно ра 
звитите краища в 1976 годи 
на са обезпечени 228,6 мили 
она динара или 29 на сто от 
общите инвестиции. Най-мно 
го средства от този фонд са 
ползвали общините: Лебане, 
Прешево, Власотинци, Сурду 
лица, Медведжа и Босиле
град. Основен критерий за 
получаване на средствата е 
била икономическата оправ- 
даемоот на предложените ин 
вестиционни програми.

Според средносрочната про 
грама трябвало е да се из 
разходват 3,6 милиарди ди 
нара, а реализирани са са
мо 1,7 милиарди динара. Тук 
обаче трябва да се отбеле
жи, че стойността на строе- 
щите се обекти възлиза на 
3,4 милиарди динара. Инак най- 
много инвестиции са изразхо 
двани в промишлеността и 
жилищното строителство, а 
в извънстопансната дейност 
в здравното дело.

Сравнително най-голяма ин 
' вестиционна дейноот е разгр- 

ната в Лесковац и Сурдулица. 
а най-малка в Църна Трава, 
Бойнин, Търговище и Босиле 
град.

През миналата година от Ре 
публинанският фонд за раз 
витие на недостатъчно разви 
тите краища са ползвани 749 
милиона динара. Най-много 
средотва са получили общини 
те: Лебане, Сурдулица, Вра
ня и Буяновац, а най-мално 
Търговище и Босилеград.

Лооочените данни говорят, 
че през изтенлите две го
дини планираната инвестици 
онна политика в Южноморав 
ския регион се осъществява 
твърде бавно. В. В.

За осъществяване на обще 
разви

тие на общините в Южномо 
регион до 1980 го

грама предимство са получи 
ли: геологическите изследва 

експлоатацията на фос
ств ен о-и ко н о м и ч еск ото

ния,
фатите в Лиоина и изгражда 
нето на четири анумулационна 
езера. В областите 
мишленоотта най-важни плани 

обекти са:

продукт се е увелича 
средно с 28, 8 на сто, 

народният доход с 13,2 про 
мишленото производство с 3,4 
а селскостопанското с 3

Изграждат се много сто-

равския
дина Средносрочната пролра

вал
Безпорна е била ролята на 

Скупщината в укрепването на 
труд, развитието 

система, за-

на прома предвижда твърде виоок 
Ръст на обществения продукт, 
народния доход, производи
телността на труда. За целта 
е планиран широк размах на 
и н вести циопната политик а.

През изтенлите години тези 
задачи обаче не са осъществе 
ни цялостно.

Според Средносрочната про

на сдружения 
на делегатската 
здравяването на всенародната 
отбрана, в общественото пла 
ниране и съгласуване разви
тието на общините — бе из 
тъкнато на заседанието.

откриванерани
на нови капацитети за прои 
зводство на строителен мате 
риал, аграрно-промишлени на

ето.
лански и обществени обекти, 
а разширяват мощностите на 
повече обекти: МИН, ЕИ, ТИ
ГЪР. Агрономбинат и др, по
строяват околовръстните 
ги странни 
Бела Папанна и Пирот урежда

пацитети с изграждане на мле 
нари, хладилници, преработва 
еми цехове за картофи и др. 

В 1977 година са били обез

ма-
шосета край Ниш,

Ст. Ст.

В осъществяването на деле 
гатското решаване в сдруже 
ния труд са постигнати нача 
лни резултати, които доприне 
соха за установяване и раз 
витие на доходни отношения 
и осъществяване на самоупра 
вителните права на работници
те.

Необходимо е във всяна ор
ганизация на одружения труд 
да се утвърди начина, по ко
йто работниците в отделните 
процеси на труда организира
но ще участвуват в разглеж
дането на важните 
за които решения взимат ра
ботническите съвети, 
димо е да се усъвършенству- 
ват и развиват нататък и по
стоянните връзки между ра
ботническите съвети в оонов- 
ните и други организации на 
сдружения ТРУД- Тези облици 
и методи трябва да се изгра- 

тана да се обезпечава 
свързване и на непооредехве- 

изяонаване на работни
ците и приемането на решения 
от органите на управлението 
,при Активното и градивно дей- 
ствуване на обществено-поли
тическите организации вътре в 
организациите на сдружения 
труд.

От специално 
съгласно 
Конституцията чрез самоупра
вителни опоразумения и дого
вори нанто и чрез съответно

делегатско решаване да се 
обезпечи взаимното влияние 
между производствените, обо
ротните и другите организации 
на одружения труд в процеса 
на възпроизводството.

С енергична акция трябва 
да се ускори самоуправител- 
нюхо преобразование на цело
купните отношения в банките 
и в общностите за застрахова 
не на имущество и лица, да 
се обезпечи решаване върху 
делегатски принцип и с това 
да се осуети възможността за 
действуване на техните ръно- 
аодни органи и трудови общно 
сти нато самостоятелни носи
тели на обществената мощ. 
Това е една от съществените 
предпоставки за обезпечаване 
на решаване на работниците 
в целокупните течения «а об
щественото възпроизводство. 
Необходимо е да се свързват 
всички облици на непосред
ственото общественото изяона 
ване на работниците и на ос
таналите трудещи се, тяхното 
решаване чрез работническите 
съвети, енупщините на само- 
управителните общности на 
интересите и самоуправително 
то договаряне обществено- 
политическите организации с 
решаването в органите на уп
равлението в банките и об
щностите за застраховане на 
имущества и лица.

(СЛЕДВА)

ствяват своята роля- С борба
та за най-последователно из
граждане на самоуправителни- 
те организации и общности, 
специално на основните орга
низации на сдружения труд 
върху принципите на Консти
туцията и Закона за сдруже- 
ния труд и за установяване на 
действителни доходни отно
шения в целия сдружен труд 
същеврем енно 
съществените предпоставки за 
афирмация, по-нататъшно укре 
пване и развитие на делегат
ската система.

Същевременно делегатската 
система и отношения са тък- 
мо този самоуправителен де
мократически механизъм, ной- 
то обезпечава осъществяване
то и допринася за развитието 
на самоулравителните общес- 

отноше-

та политическа система на со 
циалистичесното самоуправле 
ние търси по-нататъшно усъ 
вършенствуване на избирател 
ната система като важно ус 
ловие за ефикасно осъще 
ствяване на делегатската си 
стема. Съюзът на комунисти 
те трябва да се застъпва 
тази работа да се съгледат 
политическите аспекти и зна- 

всични обществе- 
в избирателния

и

чението на 
ни елементи 
процес като самоуправително 
демократично отношение, а не 
само правила с които се ре
гулира организацията и техни
ката на избирателната <проце- 
ду,ра. Дейността върху усъвъ- 
ршенствуване на избирателна- 

и предстоящата 
изборна дейност представлява 
момент и задължава делегат- 

база по-широко и ло-

се създават

въпроси,

Необхо-

та система

ската
основно да съгледа целокуп

ен дейност през манда- 
период, а с това и дей

ността т своите делегаци и

твено-икономически 
ния, в които работниците 
основните организации на сдру 
жения труд решават за цялото 
обществено възпроизводство 
и решаващо влият при поли
тическото решаване в обще
ствено-политическите общно
сти. Затова последователното 
и интензивно развитие на де
легатската система във всички 
негови измерения и функции 
е от съществено значение за 
развитието на социалистически 
те самоуправителни производ
ствени отношения-

в ждатната
тния ното
делегати.
ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА В 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД
Делегатското решаване в ра

ботническите съвети на осно
вните и други организации на 
одружения ТРУД е съществена 
та предпоставка за деистеи- 

решаване на работници- 
условията и резултати-

значение е
наопределенията

телно 
те за 
те на своя труд.4. Доизграждането на наша-
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИ-ЦАОТ СЕСИЯТА НА

УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
ТДТИ * Г

РЕЗУЛ-

40 изпълнението на СР°А"°С 
рочната разпозна ПР°"Р^® 
и Бабуижмца община вира» 

с п о ред ®ъ з м 0 шност И т е ’
-.] липса на модри 

В някои отрасли не со върви 
с предвидените темпове, о 
чаива се в идните години про 
пуснатото да се навакса.

— През последните две го 
са постигнати наистина зови 

резултати. През изтеклото 
две години от оредноорочнии 
,план са реализирани 214, от 

в Бабушнишна община
-| |цеплотежоопоооб 

стопанските органи- 
Бабушнишка обири

К’1,!М надделява- 
изостаналостта, 

последните две години 
мил1ИОна ди

систена делегатската
Имаше делегации, 

необхо
Стопанският подем на Ба 

бушнишна община някак си 
се съвпада и с въвеждането 
на делегатската оиотема. при 
лагайки на дело решенията 
на Десетия конгрес на оюк 
и Седмия конгрес на СНО 
— в тази стопаноки изоота 
нала община са постигнати 
забележителни резултати и

пето 
ма досега.

не проявяваха 
активност и този не 

се пре 
посочи

които 
дим ата 
достатък ще трябва да 

занапред. —

главно 
но поради

махва
Ияич. _

Накрая Пилим изказва благо
дарност на делегатите от до 
сегашния състав на Общин
ската скупщина. „Тенстилиолор’

н и те
Един цел вс бързи темпове вър

И планРашеНадого РЕАЛНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА план, ще д ^ ощЕ по.уСПЕШНо РАЗВИТИЕ

пропорции на развитие 
гостилничар

днитя вече 
ви напред 
дносрочния

някои от доразвитите
региона и републина-

трябва да бъ* 
до края на 

Бавно 
на сел

колкото
вложени

^ търговията, 
гтвото и учебното дело.

Затуй, наито изтъкна Джо 
предстояшите няколко 
ще трябва да се по 
големи усилия за пъл 

но осъществяване на предай 
темпове. м-

тара, на
датдини 

о премахната 
•костта в

план.ни сродносрочния

се от пре
34 милиона динара 

само 1 мили 
Не се

шини в Кратно обосновани® на рв- 
от изпълнението на 

развитие в Ба
кич, в 
години 
ложат

та. ското 
д видените 
са реализирани

половина динара.
напълно и предвиде

зултатите
как оредноорочното

бушнишка община изнесе
Джокич. завеждаш отдел 

стопанство и финанси при Об 
щинската скупщина. Той каза,

мандат на де 
скупщина —

ВПрез първия 
легатската ' 
то изтъкна в уводната си реч 

делегатите на трите съ 
на Общинската снуп 
Станимир ИЛИЧ — са

зации.
на се върви 
•по на 
през 
•планираните 606

Йо като
ом и 
спазват

ван денитепред 
вета
шина _„
създадени добри предусловия 
за по-нататъшно икономическо 
и стопанско развитие.

— През изтеклите 
години — каза Илич — прибла 
го приятен обществено-полити 

посветено

ОТ СЕСИЯТА НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

Динамичното развитие продължава
■" доровци, нова детска градина

Казармения район и т. н., 
трябва да намери мя 
тазгодишната програма 

на Общността за пряка дет 
В областта на 

трябва 
изграждането 

лица.

четири

климат, е 
внимание на икономи

чесни
голяло . _
ческото развитие на община- 

Общият доход от 13 ми 
е увели

настаня14 на сто.РЕЗУЛТАТИТЕ В 1977 Г. — 
ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА ПРОГРАМАТА

доход на 
ването трябва да се увеличи 
за 6 на сто, производително 

на труда за 9 на сто, из 
вносът

На 14 април в Димитровград 
се състоя 37-та сесия на Об 
щинсната скупщина. Това бе 
ше и последната сеоия на 
Скупщината в този състав.

в
' та.

лиарда през 1973 
чен на 30 милиарда през 1У»< 
година, доходът — от 2 на 6 
милиарда, а броят на зае™пп 
от 900 — е нараснал на 1 ьоо 
души. Извършена е рекон
струкция и модернизация на 
„Лужница", „Балкан" и Дек- 
стилколор" и изграждане на 

на „Тигър” и тн. —

което
встостта

за 33 на сто,носът
за 14 на сто и увеличението 

доходи
В уводната част на изложе 

ние,то ои Димов говори за ре 
осъществени в 1977

защита.ска
защитасоциалната

продължи 
на Дома за стари 

Нужно е, а това е и пред 
видено. да се обърне по.голя- 

внимание на жилищното 
В областта на

личнина реалните 
за 5,4 на сто.

Нужно е да изтъкнем, че в 
течение
панството на общината са пре 
двидени капиталовложения на 
износ от 276 милиона динара, 

ренонструк- 
модернизация и техно 

закръгляване

Председателят на ОС инж. 
Борисов изказа благо-

зултатите 
година нато изтъкна, че те 
представляват солидна осно
ва за реализация на развой 
пата програма в настоящата 
година.

Изхождайки от средносроч- 
ната развойна програма бяха 
предложени, и утвърдени, це 
лите и задачите на обществе 
но-инономическото 
на общината в 1978 година. 
А тези цели са по-нататъшното 
•развитие та политическата 
оистема та социалистическа 
самоуправителна демонрация. 
а особено по-ефинасно функ
циониране на делегатската 
система и по-бързото съгла 
суване на начините, видове
те и методите на действуване 
•на всички организирани сили 
в обществото, По-динамичното 
развитие върху основите на 
рационално ползване на про 
изводствените фактори. Про 
дълбочаване на процеоите в 
областта на сдружаването, чрез 
свързване и свободната размя 
на на труда. Максимално ан 
гажиране за оживотворяване 
на инвестиционните дейно
сти. По-ефикаоно.то изгражда 
•не и реконструкцията на обек 
тите. Доизграждане и прие 
мане на програмата по разви 
тие на занаятчйството, накто 
и обезпечаване на условия за 
•реализацията й- Ангажиране 
за увеличение на производ
ството и дохода, настаня ван е-

да
Борис
дарноот делегатите за успе- 

четиригодишно сътру 
като изтъкна че 

изминалия период са полу- 
ценни опити,, понеже то 

първата делегат- 
Тези опити

на годината в сто-
шното 
дничество, мо•нов цех 

С тези резултати можем да 
бъдем горди — подчерта И- 
лич, но трябва и занапред да 

Бабушнишна 
да догони по-напре 

общини. А това ще 
да постигнем

строителство, 
комуналното 
предвидено 
на улици, 
дъпжаване регулацията на ко
ритото на рена Нишава, мо
дернизация, 
изграждане на 
пътища, телефонна връзка и 
електрификация на неелектри 
фицираните селища и т.н.

За реализацията на тези 
цели, изтъкна на края Ди
мов, необходимо е конкрети
зиране на задачите, определ
яне на носителите и динами 
ката; съгласуване на програ 
мите със сегашните условия 
и предприемане на мероприя 
тия за изготвяне на дълго
срочни програми, в които вси 
чки субекти в планирането 
би имали предвид разпоред

в
строителство е 
и изграждане 
в града про-

чени 
ва е била първенствено за 

ция,
логическо

развитие производствените капацитети.
Предвидени са капиталовло 

жения и в областта на обще 
ствените дейности. В облас
тта на културата е в план при 
ключване на реконструкцията 
на Центъра за култура. В об 
ластта на физическата култу
ра — изграждане на басейн. 
В областта на образованието се 
предвижда изграждане на но
ва сграда за гимназията. В 
областта на здравна защита 
се очаква да започне изграж 
дането на амбулаторията в По 
ганово и доизграждането на 
Здравния дом в Димитров
град. Необходимо е да се об 
ърне по-голямо внимание и 
•на пряката детска защита. 
В тази насока е необходимо 
изграждане на ученически ин 
тернати в Смиловци и Т. О-

снупщина. 
ще използват новите делегати, 
изтъкна Борисов, за още по- 

афирмиране на де 
система.

скасе борим 
община

ната

дналите 
можем
още по-тясно 
организациите на 
труд с подобни организации 

региона, републиката и дру 
гите републики, чрез повише 

на производителността

успешно
легатсната

ренонструкция и 
междуселсни

чрез 
свързване на 

сдружения
На последната сесия деле 

имаха твърде обемен
обсъденигатите

дневен ред. Бяха 
19 точки, а най-важната меж 
ду тях беше осъществяване 
на програмата за обществено- 
икономическо развитие на об 

за период 1976-1980 
в 1978 година. Увод

Е

ние
«а труда и пр.

Отчетът на Общинската сну 
пщина за изтеклите 
години е оценен положително 
в местните общности, органи 
зациите на сдружения 
и самоуправителните 
сти — продължи Илич. Но от 

не можем напълно да 
бъдем доволни с действува

четири
шината 
година,
но изложение по този въпрос 
изнесе Младен Димов, начал
ник за стопанство и финанси 
в органа управление на ОС в 
Димитровград.

труд
общно

това

бите на Закона за основите 
на обществено планиране и 
обществения план на Юго
славия.

Щвц Д уД НО ) А. Д.и-

СДРУЖАВАНЕ
Бяхме свидетели на един не много популярен 

монолог по въпроса за сдружаване на селскостопан
ските производители в Сурдулишна община:

— Преди една година дойдоха селскостопан
ски специалисти и назаха, че могат да се създадат 
добри кооперативни отношения. За начало ще бъде 
достатъчно един селскостопански производител да 
отглежда не по-малко от 50 овце. Сетне отношения
та ще се изграждат върху Закона за сдружаване на 
селскостопанските производители. Може да се за
почне и с четири крави, но по-малко — не...

Това е хубаво.
Само в Нлисурсно има няколко десетни семей

ства, които щяха да поемат такъв вид „производ
ство”. Но за съжаление, всичко си остана на това 
обяснение. Оттогава до днес — нинанво КОНКРЕТНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

За утеха на селскостопанския производител, 
който гласно изказа монолога си в местната нанце- 
лария в с. Клисура, ще добавим: нонкретни пред
ложения са сдружаване не дават и организациите 
на сдружения труд за селскостопанско производство 
в Димитровградска и в Босилеградска община.

хо, износът и т.н., които са 
от съществено значение за 
стопанската стабилизация и 
по-бързото развитие.

В тази насока, изтъкна Ди 
мов, не смее да се пренебре 
гне подобрение на произво
дителността на труда, разре 
шаването та кадровите проб
леми в организациите, жилищ 
ното строителство. геолопи 
честите изследвания и почна 
татъшното укрепване на все 
•народната отбрана, обществе 
мата оигурност и самозащита.

В ПЛАН Е ИЗГРАЖДАНЕ НА 
РЕДИЦА ОБЕКТИ

Изхождайки от тези цеди и 
зандани, каза Димов, наито и 
о,т създадената основа в 1977 
година, реално може да 
очаква увеличеше на обще 
ственото бруто производство 
за 14,3 на сто, на националния

се

Работници от „Сточар” в Каменица
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от 26 АПРИЛ ДО 6 МАЙ в ДИМИТРОВГРАД КОМЕНТАРСРЕЩИ С ДЕЛЕГАТИ НА УШ-ИЯ КОНГРЕС НА СКС

Семинар за партийните 

ръноводства
щмшшь,

Недоразуменията ме
жду кооперация „Буду- 
чност” и иоС1 за търго 
вия „Таламбас” в Ьабу- 
шница не прекратяват.

Всични опити да се 
намери оощ език, да се 
действува оез да се на
кърняват интересите ни 
то на една от спорещи
те се страни 
ха без успех. ООСТ „*а 
ламбас” и понрай вси
чки прокламации, че ще 
се приключи към създа 
ването на единна сел
скостопанска организа
ция в общината — и 
по-нататък страни, а с 
дребни сметки нанася 
големи щети, внася 
смут всред производите
лите.

Най-новият пример с 
изкупуването на агнета е 
много показателен.

„Таламбас” съзнател
но решил да направи 
дъмпинг на нооперация 
„Будучност” дори и с 
цената на загуби.

При това нарушил и 
републиканския обще
ствен договор по изну- 
пуване на агнета. Вме
сто да плаща по 38 до 
40 динара за нилограм 
живо тегло 
бас” плащал и по 2 до 
3 динара повече.

Разбира се, „Талам
бас" не изнупил по-го- 
леми количества.

Вървейки съзнател
но в загуба — „Талам
бас” изнупил нянолно 
стотин агнета 
спрял.
създаде тревога всред 
производителите: защо
кооперацията да не иска 
да плати същата цена?

Онова, което се целе
ло е постигнато.

Грижи за заетостта 

яа младите
★ Оливера Неделкович,работничка в цеха на модната 

конфекция „Ниш” в Сурдулица, е една от делегатите, коя
то ще застъпва сурдулишните номунисти на предстоящия 
Осми конгрес на Съюза на комунистите в Сърбия

От 24 април до 6 май 
Димитровград ще се проведе 
семинар за секретарите и 
членовете на секретариатите 
на първичните организации 
на Съюза на комунистите 
общината.

Участниците в семинара ще 
изслушат следните теми; Об
ществената роля и класовото 
укрепване на Съюза на кому 
нистит е; и дейно-полит ич еск о 
то и акционно укрепване на 
първичните организации на 
Съюза на комунистите; зада 
чите на СК върху собствено
то ои оспособяване за дей 
ствуване в политическата ои 
стема на социалистическо са 
моуправление; методът на ра 
бота в осъществяването на 
ролята на СК и прилагане на 
статутарните начала; информи 
рането и публичността в рабо
тата на СК; Съюзът на комуни 
стите в борбата против антиса- 
моуправителните сили; Стату
тът на СК и прилагането му на 
практика и основните задачи 
на СК в общината.

Целта на този семинар 
е оспособяването на партий
ните ръководства в общината 
за дейността им в местните 
общности, основните организа

в политическия актив на ОК на 
СКС в Димитровград, а уча 
стипците ще изслушат сказки 
те по групи.

За първата група семинарът 
ще се състои на 24 и 25 ап
рил, а в нея
ри и заместник-секретари на 
първичните 
втората

да произвеждат блага 
стоят със скръстени ръце, 
безработни. Разбира се, това е 
данък на предишни грешки, но 
последиците се чувствуват и 
днес. Примерът на Сурдули
ца в тази насока може да 
бъде поучителен и за други: 
не бива да се „произвеждат" 
кадри, ако стопанството не мо 
же да пи поеме.

Ето защо, ако ми се удаде 
случай и ако вземечдуматана 
Осмия конгрес на СНС, ще 
говоря за заетостта' на млади
те, за по-смело и по-гъвкаво 
преобразование на учебното 
дело. като изключително се 
изхожда от потребностите на 
стопанството. Тогава няма тех 
ници и други със средно обра 
зование да работят като об 
щи или транспортни работни 
ци и не ще напразно да се 
изразходват обществени сред 
ства.

Очевидно, комунистите в 
Сурдулишка община са гласу 
вали доверие на една млада 
девойка, която живее с про 
блемите на своята среда. То 
ва е и разбираемо, защото ос 
вен за делегат, тя е избрана 
и за партиен секретар на пъР 
вичната организация в цеха 
на модната конфекция „Ниш”. 
Проблемите на трудовата ор 
ганизация също я трево
жат:

те
остана-

в
са 106 секрета

организации; за 
група семинарът е 

предвиден на 27 и 28 април 
и в нея 84 участници — чле 
нове на секретариатите от 
първичните организации 
стопанството и крайградските 
организации; в третата група, 
за която семинарът е предай 
ден на 3 и 4 май, са 93 уча 
стипци

в

членове на секре
тариатите от вънстопансните 
организации и в четвъртата гру
па, за която семинарът е 
насрочен за 5 и 6 май, с 111 
членове на секретариатите на 
първичните организации по 
селата.

По този начин тези твър
де важни теми за идейно-по 
литическото оспособяване на 
Ръководствата на първичните 
организации на СК ще изслу 
шат около 400 членове на СК 
в общината.

Темите са по Програмата на 
Изпълнителния комитет на 
Председателството на ЦК на 
СКС, а организатор на семи
нара е ОК на СКС в Димит-

Оливера Неделкович

Не без оонование с чувство 
на особена гордост 22-годи 
шната Оливера Неделкович 
посрещна вестта, че и тя е 
една от делегатите, които ще 
застъпват сурдулишните кому
нисти на предстоящия Осми 
конгрес на СКС.

— За мен лично това е на 
иотина огромно признание. 
Съзнавам, че току-що съм 
закрачила по-широко в партий 
ния и обществен живот на 
комуната и че моя принос за 
решаването на много пробле 
ми, които изостаналата Сур 
дулишна община е наследила, 
тепърва ще намира израз.

Въпреки младостта си, ко 
мунистите в общината считат, 
че с досегашната си дейност 
се изяви достатъчно, за да 
може успешно да ги предста
ви. И я избират единодушно.

Естествено, въпросът: ако 
вземе думата на Осмия кон
грес на СКС — за какво ще 
говори, сам по себе ои се 
налагаше да го поставим.

— Безспорно, проблемът за 
заетостта на младите е доста 
сериозен проблем, с който 
се среща Сурдулишка общи 
на. Не претендирам за кате 
горичност, но от общо около 
1300 безработни — към СТ? 
души са все млади хора, и 
то завършили средна спе 
циална подготовка. А те 
своя специалност: 
техническа, 
скостопанска. Има и пимнази 
ст

„Талам-

ции на сдружения труд и оста 
налите трудови организации.

семинара 
ще бъдат преподаватели при

Лектори на
А. Д.ровград.

и
ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Но и това

— Пред партийната орга 
низация в нашия цех отоят 
за решаване много задачи: 
преустройство в духа на За 

труд (съ 
по-смело 

решаването за 
дохода и внедряването прин 
ципа на доходовните отноше

Обсъждане иа нвнгресннта документи
дача критически да обсъдят 
резултатите и слабостите в 
своите среди.

По такъв начин ще допри 
несат не само в утвърждава 
него на своите нонкретни 
програми за работа, но и за 
становищата и задачите на 
Съюза на комунистите изцяло.

Своите мнения. забележ
ки и предложения партийните 
организации ще изтъкнат до 
края на месеца, а след това 
те ще бъдат преразгледани 
от Общинския комитет на 
СКС в Босилеград.

Членовете на първичните 
партийни организации в Боси 
леградска община започнаха 
да обсъждат: „Основните те- 
зиси в подготовките на ста 
новищата и документите на 
Единадесетия 
СЮК”, „Основите за Резолю 

на Осмия нонгрес на 
и предложените проме

кона за сдружения 
здаване на ООСТ), 
навлизане в

Създадено е неблаго
приятно положение, на
рушени са и без това 
разклатените отношения 
между „Будучност” и 
„Таламбас” и не остава 
нищо друго освен на 
общинско равнище да 
се създаде номисия. но- 
ято да изучи случая, да 
изготви информация, а 
след това да последват 
и съответни наназания-

В случая може би ще 
има работа и стопансния 
съд в Ниш, тъй нато 
се касае за изиграване 
на обществения договор 
за цените за продажба 
на агнешно месо. ___

С разплата и задълбо 
чаване на недоразумени
ята не ще се постигне 
нищо добро. От нелоял
ната коннуренция имат 
загуба и нооперацията, 
и производителите, и 
„Таламбас".

Кой тогава е печели
вшият?

ния във взаимоотношенията 
с останалите. Тук следва да 
отчетем и постоянната грижа 
за повече и по-качествена про 
дукция. решаване на жизнени 
те проблеми на работниците 
и редица други проблеми.

Ние сме млад колектив, без 
особено богат 
но с огромна преданност към 

са м оуп р а в и тел ния 
младост

наконгрес

циите 
СКС”
ни и допълнения в статутите 
на СЮК и СКС.

Според начина, на който 
е организирано публичното об 
съждане на тези 
документи, първичните 
тийни организации 
градена община имат за за-
ДИМИТРОВГРАД

трудов опит,
конгресни 

пар 
в Босиле

делото на 
социализъм. Нашата 
и вяра в по-щастлив утрешен 

е основната насока в

600
в. в.

ден
дейотвуването ни.

Именно, това и очаквам от 
Осмия конгрес на СКС: да 

вдъхнови и по-ясно очер 
тае утрешния ден, та целта 

стане по-осезаема. Ня 
ма защо да енромничим: про 
гресът е на наша страна.

В думите на Оливера Недел 
не може да се съмня 
са категорични, убеди-

имат
електро 

машинна или селПредизборна дейност в ССРН и 
местните общности

ни
Благодарение на несъгласу 

на средното образо- да ниваноотта 
вание с потребностите на сто 
паниството в общината, а и по- 
широко — сега са без рабо
та. Да не говорим, че в тях 
обществото е инвестирало от 

си средства 
нога-

и местни органи- 
ССРН, а ще се раз 

и развойната програма
община

общности 
зацми нт

за делегации иИзборите 
делегати за обществено-лоли 
тическите
управителни общности на 
тересите приключиха, 
борната дейност не 
В местните 
Социалистическия съюз и в 
местните общности в селата 
на Димитровградска община 
започна предизборната дей-

нович 
ватете 
тел ни.

гледа
на Димитровградска 
в 1978 година.

Изборните събрания, които 
ще си изберат ръноводства 

местните общ 
в ССРН, ще се про 

5 май- На събра-

общности и само
ин

инак оскъдните 
за образование. И днес, 
то трябва да му се отплатят,

из-но
стихва. М. А.Ст. Н.организации на

в съветите на
ности и

БАБУШНИЦАведат до 
нията ще се разисква и за 
непосредствените задачи, ко
ито се намират пред тези ор 
ганизации и ще се утвърдят 
развойни програми за воич 

села в 1978 година. Тези 
програми трябва да се изго- 

с'ьгласно развойната про

ИЗБОРИТЕ В ССРН - ВИШНА И ОТГОВОРНА ЗАДАЧАност.
До 15 април в почти всички 

организации на Со-местни
циалистичесния съюз се про 

разширени събрания 
на мест

на ССРН.

член, от които 19 да бъдат 
жени,.

Затуй ше трябва изборите да 
като удобен 

за кадрово идейно-по 
организационно 

на ССРН.

конференция 
съюз

Общинската 
ша Социалистическия

Бабушница, председателству 
Стаинович,

ки се използват 
момент 
литичесно и 
укрепване

ведоха
на председателствата 

организации I 
На тези ст,брания е разисква 

досегашната дейност 
организации на 

съюз и за

Също така, на мяотото на 
организации навтаят

грама на общината.
Когато пън става дума за 

организациите на ССРН в Ди 
митровград трябва да кажем, ,насоки
че през март се проведоха ност | 
подготвителни събрания и из провеждане на 'изборите в та 
бори в 14 подружници в три зи най-масова обществено-по 

района на града. В тече литичеока организация- 
ние на този месец предстои 
изготвяне на документи и из 
бор иа делегати за Градоната 
конференция на ССРН. ноято 
трябва да се учреди до ю

М Отчетно-изборното заседание 
конференция

местните 
ССРН на делегатски принцип 
ще бъдат създадени меотни 
конференции, които чрез сво 
ите подружници и секции ще 
имат възможност по-успешно 
и по-дейно да се превръщат 
в обединяващ фронт на вой

обществено-политически

ните Новица
на конференция*

основните
ваш от
председател 
та, прие тези дни

за предизборна деи- 
и утвърди сроковете за

но за нритичесната оцен- 
период, преОсвен

на на изтеклия 
ди воично на ангажирането 

съюз

на местните 
Социалистическия 
работата на местните общно- 

Заключено е да се из- 
отчети за досегаш- 

дейност, а разисквано е 
предееда

на Социалистическия 
за по-нататъшно най-широно 
включване на широките народ 

маси в хода на нашето 
самоуправително обществено

ст
готвят и те чкината
и за възможните избори в сили в общината.

Изборната дейност в ССРН 
ше продължи до края на май. 
а общинската изборна кон
ференция ше се проведе до 
30 юни настоящата година.

Тазгодишните 
ССРН падат по време на под 
потовка за Единадесетия кон

на СЮК и Осмия кон 
СКС като ще играят 
значение за пойната

ни
вр7,ководствататели на 

ССРН и местните общности.
конферен-

политичвено развитие.
грес 
грес на 
огромно 
тъшното укрепване ролята на 

на де-

П редизборн ит е
иоито трябва да при 

членове
Конференцията прие нрите 

рии за избирането на нови 
ръководства в ССРН и реши 
бъдещата общинена нонферен 

на ССРН да наброява 91

ции, на
съствуваг всички 
на ССРН, ще приключат до 
25 април. На конференциите 
ще се обсъди отчетът за ми 

дейност на местните

на Общинската
ССРН трябва да се прово 

де до 25 май. А- Д- легатоната
ССРН в развитието

система у
М. А.

циянас.па
налата
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„ЦЪРВЕНА ЗАСТАВАСЪСТАВА НА
НА „5 СЕПТЕМВРИ" ВСТОПАНИСВАНЕ

ОВЛАДЯВАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО
КОМЕНТАР

ЗАЩО НАДРНТЕ НАПУСНАТ 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
т.=виеше образование и повече юриоти. Ст0п011сните 

имат само двама икономисти с виеше о

годишнона пълен оборот 
тк^Г720а\ГяаГм^ао%Ри:

дело-II
ф0„д°ТТм№И5| милиона 
Ф показват положител 

стопанисване 
на материал 
за развитие

динара.
вия
динара, 
на тенденция 

и създаванегго
предпоставки

ООСТ.

организация н«Ооновшата
сдружения труд „5 сеп^мп^1р
в о-ьотаоа т автомобилните
заводи „Пърлена застава 
Крагуевац, ежегодно постига то 
добри стопанони резултати, 
през изтеклата (19/7) година на 
вместо планираните нъм 
хиляди са произведени 
198 ХИЛЯДИ микромотори.

организации
разование и трима юристи.

Не става въпрос, че в 
много кадри от посочените
стопанските организации са малко. ппг>,.То г

Ще пооочим още една тенденция: к®АРИте с 
виеше образование напуснат стопанските организ*; 
ции винаги, ногата им се удаде възможност да минат

органите на общинската управа, 
се финансират бюджет-

Да напомним оше, че лич 
доходи на заетите (об 

270 работници)

вОбщинската управа има 
специалности, но че в н ит е

що около
налата година възлиза

което представлява 
за около 25 на сто 

1976 година, 
около 86 на 
личен доход 

в системата на 
заводи „Цър

ми
на 3353

динара, 
увеличение 
в сравнение с 
Все пак това е с 
сто от СрвДИИЯ 
на заетите
автомобилните 
вена застава”.

ООСТ
5ВсГеГ?атрХеГада пРо 

изведе около 387 хиляди ми 
нромотори. общият доход тря 
бва да възлезе на около 
милиона динара, ноегто п;* 
представлява увелмчение ва 
около 49 на сто по отноше 
ние изпълнението на план 
за 1977 година.

около

• на работа не само в
«о и в другите органи, които

Известно намаление в про 
изводството през 1977 воравне 

1976 година се явява в 
28 хиляди микро

сми.

Защо е така?
Все още финансово слаби, стопанските органи

зации не са в състояние да предложат стимулатиши 
лични доходи каквито могат да се обезпечат в орга
ните и службите, финансирани от общинския бюджет. 
Доскоро най-високият личен доход в стопанските ор
ганизации бе 6 хиляди динара. И не само това. в ою- 

доходи се заплащат на-

1шие с
обем около 
мотори. То о резултат на д 
ставката през 1976 година на 
това количество като прехо 

от 1975 година.

настоя-Предвижда се през 
щата година да се приемат 
на работа нови 66 работника, 

мнозинството
отбелязваден резерв Интересно е за 

не, че в тазгодишната лродук 
ция трябва да се усвои част 
ог модифицирани микромото

„Застава 101" и „125 П .
производството

при товакато
съставляват 
пряко 
ство.
и подобряване 
ционната структура на новопри 

— 15 от тях Трябва да

осведомението наСпоред
СТАМЕНИО ЯННОВИЧ, време- 
нно изпълняващ 
директор на тази1 
„Цървена застава”, новите ме 
роприятия, особено разпреде
лението според труда и ре 
зултатите на труда през из

годи на 
влияние

върху изпълнението и преиз
пълнението на плановете.

органи личните 
пълен размер, а в стопанските организации 

от постигнатите делови резултати.
съществува мнение, че по-до- 

няной отдел в общи- 
финансов директор в ни-

джетените 
време и в 
8 зависимост

С други думи,
бре е да бъдеш началник на 
ната отколкото, например, 
коя стопанска организация-

работници от 
производдлъжността 

ООСТ на
материално

Съшо така се планира 
на квалифика

ри за
Засега

тече според 
план и ние считаме, че пла 
на ще бъде изпълнен цяло 
стно — заключи С. Янкович.

предвидения

етите 
имат виеше 
образование.

Какви са последиците? теклата и текущата 
оказват значително

и 9 полувисше
Преди всичко поотоянна липса на необходими 

кадри, които да бъдат нооители на развойните про
грами на стопанските организации в общината, на
пример в най-голямата организация предприятието 
за производство, оборот и битови услуги „Босиле
град” вече дълго време има вакантни места за ико
номисти, юристи, инженери и друпи специалисти. По
добно е и в другите стопански организации; В Авто
транспортното предприятие няма технически кадри, 

Горската секция висококвалифицирани работници.

Въпреки сравнително добри 
и положите

досега личи, 
че ООСТ все повече овладява 
процеса на производството и 
„5 септември 
надежден колектив 
ството на Сурдулишка община.

Ст. Н.

От казаното
— По отношение на пласмен 

та — заяви той — нашата ос 
организация на сдру 

жения труд не среща особе
ни трудности. До 1980 година 
с „ВАЗ" в Съветския съюз 
сме сключили договори за го 
дишна
хиляди микромотори 
да-специал”. На заводите „Цър 
вена застава” доставихме през 
1977 година към 87,5 хиляди 
при план 82 хиляди комплек 
ти отъклочистачни. С други 
думи, произведено е за 3 про 
цента повече в сравнение с 
1976 година, а по отношение 
на плана преизпълнението бе 
лежи ръст от 6 процента, до 
бави С. Янкович.

Финансовите ефекти също 
показват добро стопанисва 
не: въпреки че общият доход 
е за 12 на сто по-малък в сра 
внение с 1976 година, оста
тък-дохода (след изпълняване 
на занонните задължения) 
възлиза на над 7,6 милиона

те постижения
финансови показатели.

тази
дните

новна представлявамощностите назасега
ООСТ в състава на „Цървена в стопан

само сзастава” се ползват
54 на сто. При положе

а в
оноло
ние

Къде са решенията?
Засега този въпрос не е цялостно изучен нино 

равнище, за да се предприемат 
че е той изтъкван 

но без амбиции цялостно да се г
организации, които най-много

доставка от около 110 
за ,/1а- мощностите да работят

на едно общинско 
съответни мерки. Факт е, 
проблем,
Наистина стопанските 
чувствуват последиците от липса на кадри, са давали 
инициативи, но без отзвук.

Стипендирането може да бъде един от сполуч- 
дългосрочно да се обезпечават необ

ходимите кадри. Обаче, стимул ативният 
възнаграждаването е най-прекият път съществуващи
те кадри да останат и да се обезпечат нови.

Напоследък трябва да се използват и възмож
ностите, които предлага Републиканския фонд за ра
звитие на недостатъчно развитите краища. Към края 
на миналата година в този фонд са сдружени сред
ства, предназначени за стимулиране на кадри в ино- 
«омически изостаналите общини, към които прина
длежи и Босилеградска община.

като
шава.ре 

-1
ДИМИТРОВГРАД

Масова 

трудова акция
ливите начини

начин на

кале нато засадиха над 30 000 
борови фиданки.

След акцията между Гоин 
дол и Желюша се проведоха 
спортни състезания-

По почин на Общинския си- 
ндинален съвет работниците 
от димитровградските трудови 
акции организираха твърде ус
пешна трудова акция- 

На 15 април над 1 500 души 
проведоха залесителна анция 
на Нешково и при Гоиндолско

В. В.
М. А.

БОСИЛЕГРАД: РАЗГОВОР ВЪРХУ ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА СДРУЖАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ — Засега обаче антивността 
«а трудещите се в ООСТ „На 
предък” не е унисон със за
интересоваността на земедел
ците по този въпрос. Без то
ва не могат да се извършат 
подготовните този- процес да 
отпочне да се реализира и 
тук — каза Евтимов.

Тези разговори показаха, че 
за сдружаването на земедел
ските производители в Босиле 
градска община не са създаде 
ни необходими предусловия. 
нито се върху тях работи по- 
сериозно.

Същ ев-рем енню 
няколко въпроса, на които е 
необходимо да се даде окон
чателен отговор. Съществени
ят въпрос е: доколното ООСТ 
„Напредък” не е в състояние 
да бъде носител на сдружава
нето на земеделците, трябва 
ли да се преустрои или пъ« 
да се формира нова селсносто
панена организация?

Този отговор очакват всички 
селскостопански производите
ли в Босилеградска община, 
защото именно в процеса на 
сдружаването виждат своите 
изходни перспентивни възмо
жности.

Трайни решения за селското стопанство
на заседанието взеха участие: 
МИЛУТИН ЦАКИТ>. съветник в 
Кооперативният съюз на Южно 
моравския регион и БОРИВОЕ 
МИЛАНОВИЧ, съветник в Ре
гионалната стопанска камара.

По преценка на участниците 
в разговора, Проектозакона за 
сдружаване на земеделците 
предлага широки1 и трайни 
■възможности за развитие на 
селското отопанство, а с това 
цялостно и трайно социалис
тическо преустройство на се
лото.

Изтъкнатите и приети на 
заседанието забележки се от
насят до това, в Закона за 
сдружаването на земеделците 
да бъде определен броя на 
сдружените земеделци, ноитс 
Могат да образуват земедел
ска кооперация. Също така да 
се определят и прости форми 
на сдружване и междусобно 
свързване на 
производители,

'могат да прерастват в трайно 
сдружаване.

След това на заседанието се 
водиха конкретни разговори за 
необходимите подготовни е Бо- 
оилепрадска община, с които 
трябва да се изчака донасянето 
на Закона за одружаване на 
земеделците и реализирането 
му. По този въпрос обаче 
бяха изтъкнати противополо
жни мнения-

Инж. Васил Захариев, дире
ктор на ООСТ „Напредък” — 
за сега единствената организа 
ция в общината, занимаща 
се със селскостопанската де
йност изтъкна, че съществу
ват потреби в общината да 
се оформи нова оелскостюпан- 
сна организация, която да ре
ализира новия Закон. Според 
него, ООСТ „Напредък” с де- 
йноотта ои, с която сега се 
занимава и с незадоволител
ната ои техническа оборуде- 
ност и материална подготвено
ст не е в състояние да бъде

носител на този важен обще
ствено-икономически процес.

Противположно на това мне 
ние бе Милутин Цакич. — В 
рамните на ООСТ „Напредък” 
съществуват условия 
формират основни организации 
на кооперанти.

Например за отглеждане и 
угояване на добитък, за про
изводство на мляно и др. Друг 
е въпроса, че тази организа
ция няма достатъчно специа
листи
които успешно да провеждат 
сдружването на земеделците
— наза той-

Стоян Евтимов, член на Ко
мисията за селско стопанство 
и село при ОК на СКС 
кна, че заинтересоваността на 
земеделските производители в 
Бооилепрадсна община за сдру 
жаване е твърде голяма. При 
това обаче те търсят „чисти 
сметки”
на селскостопанските 
зации.

Новият Закон за сдру 
жаване на замеделските 
производители, 
ще бъде приет през 
май тази година от Сну 
пщината на СР Сърбия, 
предлага широки възмо
жности и решения за 
развитието на селското 
стопанство и социалисти 
ческото преобразование 
на селото

който

да се

възникват

по селсно стопанство,
По инициатива на ОК на 

ССРН. през миналата седми
ца в БооилеграД се състоя 
заседанието с представители 
н а обществено--п оли тич еоките 
и трудови структури от об
щината, на което бяха разгле
дани и приети забележките на 
Изпълнителния съвет на Коо
перативния регионален съюз 
във връзна с Проектозакона 
за Одружаване на земеделски 
те производители. В работата

изтъ-

и пълна инициативаземеделоките 
които сетне органи-

В. В.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ТРИ ГОДИНИ НАСАМ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА КООПЕРАЦИЯ „БУДУЧНОСТ" Е

На преден план НОСИТЕЛ НА 1РЕ0БРА30ВАНИЕ 

електрификацията В СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
* ^ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛИЩАТА

АААЕКОПРОВОАИТЕ°В 'кЛИСУРСКИ^^РАЙОН ПО-НА^ГоГр» СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ производители - ОСНОВА на

СА ОБЕЗПЕЧЕНИ КЪМ 15 МИЛИОНА ДИНАРА
Една от основните грижи на прежение трябва да се 

ГппеГотп ШН0°^ В Клисура мен'и И Далекопровода с висо- 
ле елек тии сЬивя ш^тя°А Щ6 бъ к0 напРежение, чимто дървени 
халите Об,НО Г.? ?ппНа М?‘ СТълбове вече са изгнили Спо халите. Общо към 330 семец- ред предписанията
ства трябва да получат през ва да се поставят бетонни 
настоящата година електриче стълбове. Тааи част от работа- 
ски -ток- та поема Електроразпредели-

телното предприятие в Лесно- 
вац. Тази задача трябваще да 
извърши още през миналата 
година, но поради редица при 
чи«и отсрочена е за тази го
дина.

Счита се, че с подменянето 
на далекопровода и построя
ването на мрежа с ниско на
прежение проблемът за елек- 

а трификация в Клисура окон- 
и чателно ще бъде снет от дне

вен ред. Пари и сили има — 
остава хората да се мобили
зират, а компетентните по 
тоя въпрос да ускорят акция-

Пред около 1 000 души, сел 
с нестопански 
граждани и трудещи се от 
Бабушнишка община, 
стави тели на обществен о-поли 
тическите организации и Об 
щиноката скупщина и редица 
видни селскостопански спе 
циалисти от републиката и ре 
пиона, (начело с председателя 
на кооперативния съюз в СР 
СъР&ия Милован Стефаноаич, 
за резултатите от тригодиш
ната дейност на новосъзда 
дената земеделска кооперация 
на сдружени производители 
говори директорът на „Будуч- 
■ност" инж. Лазар Костич.

— Създадена преди три 
години от 86 сдружени произ 
водители, днес ,, Будучност” 
има 350 сдружени производи
тели и „покрива" 31 селища в 
общината с около 20 хиляди 
жители. Кооперацията има тру 
дова общност от 60 членова, 
а развива кооперативни отноше 
ния с над 3 500 производите
ли. Годишното производство на

„Будучност" 
днес възлиза на стойност от 
над 45 милиона динара — из
тъкна между другото Костич.

Говорейки за трудовите ре
зултати. постипнати през изте 
нлите три години Костич ме 
жду другото каза:

— Три години е сравнител- 
селсносто-

мляно и месо в
производители,под-

пред-

сл ед

но къс период 
ланското производство, за 
да могат да се пистигнат по- 
големи резултати. Но и по- 
край това кооперация „Бу 
дучност” е направила усилия 
и е осъществила с успех по 
вече от задачите, набеляза- 
ни за изпълнение през този

— Към електрификацията на 
и селища не 

Клисура, но изобщо в 
Клисурски район, може да се 
пристъпи веднага — заяви МИ 
ТКО МАРИНКОВ, председател 
на местната общност в Кли 
сура.

всички махали 
само в

период.
В производството на земе- 

нултури е забеле-
Републиканският фонд за 

развитие на изоставащите I. 
крайграничните краища е от
делил нъм 50 милиона дина
ра за електрификацията на 
селищата в тези краища.

делените 
жен ръст от 8 процента, или 
23 центнера от един хектар. 
Днес в Бабушнишка община 
работят 170 трантори и над 
500 приначни машини, а годи 
шно се изразходват над 400 
вагона минерални торове, над 
300 тона семена и над 50 тона

Счита се, че към 15 мили
она ще се изразходват на те
риторията на Клисурсни рай-

Ще се продължи с по-мататъ 
шното подобрение на породи
те на нравете и овцете, ще 
се разширява фуражната ба 
за, ще се развиват произ
водствено-сътрудническите от 
ношения със селскостопански 
те производители.
★ Една от крупните задачи 

в идните години — е построя 
ването млекопреработвателен 
пункт в Бабушница, в нойто 
дасе
3 вагона мляко, а планира се 
и построяване на кланица и 
овцеферма за коло 3 000 ов

та.

Ст. Н.
он. разни защитни средства 

подчерта Костич.ЦЪРНОЩИЦАРазбира се, електрификация
та ще се проведе не само със 
средствата от републиката. Ре 
публиката обезпечава 70 на 
сто от необходимите парични 
средства, а съвместно, (по 15 
на сто, обезпечават Общин- 
сната скупщина и местната об 
щност. Местната общност в 
Клисура с предназначение за 
електрификация на Кебапова, 
Смудиина, Бохчагова и Груби- 
на ( четири от петте микро
района, колкото обхваща тери
торията на местната общност) 
е отделила 500 хиляди дина
ра и тези средства са доста
тъчни за електрификацията на 
домовете.

РАЗВИТИЕ НА КРАВАРСТВОТО 
И ОВЦЕВЪДСТВОТОДОКЪДЕ СТИГНАХМЕ 

С ПЪТЯ?
★ В Бабушнишка община 

съществуват добри условия 
за развитие на животновъд- 
отво, по-специално на нравар 
ството. И тук кооперация 
„Будучност" търси своето мя 
сто. През последните три годи
ни значително са увеличени 
площите с фураж.

От 800 хектара през 1975 
година днес те са нараснали 
на над 3 000 хектара. Годиш 
но се получават над 2,5 милио 
на литра мляко.

Днес в 31 село, които обхва- 
мнози-

на производители отглеж
дат и по 5-6 нрави, а интере 
сът за отглеждане на поро 
диети крави от ден на ден 
все повече нараства.

Чрез изкуствено опложда
не само през изтеклата 1977 
година са оплодени 2 500, а 
към земеделската кооперация 
е създадена служба, която 
да следи развитието на поро 
диетите нрави и юници.

Предприемат се мерки и за 
'подобрение на овцевъдството. 
На найчнапредничавите про
изводители са раздадени без 
платно 120 породисти овни и 
с помощта на кооперацията 
вече са създадени две малки 
ферми.

преработват дневно
Вестник „Братство” повече 

пъти писа за почина ма църмо- 
щичани: да построят път през 
селото от Обе реки до исто
рическия Кин стан на Църмо- 
ок. Акцията раздвижиха ме
стната общност и обществе
но-политическите организации 
в селото. На помощ се прите
че и Общинската скупщина. 
Значителни средства дадоха и 
преселниците от различни' гра- 

— Паричните средства са дове ,на страната, 
само част от работата, която 
успешно приключи. Населени
ето чрез доброволен труд и 
самооблагане при прокарване
то на електромрежата съшо 
ще участвува. Общо трябва 
да се построи към 11 км еле- ха- 
ктрическа мрежа с ниско на- 
режение — добави М. Ма- 
ринков.

фабрики и предприятия навред 
из страната. Ценна би била 
тяхната помощ.

Ано всеки от тях според 
възможностите си даде 500, 
1000 или повече динара — 
ще се съберат доста пари, ко
ито най-рационално би се из
ползвали за довършването на 
•важния селски и междуселски 
път. Когато се завърши обе
кта тогава, леоно ще може 
да се стигне в селото с кола, 
камион или трактор, с линей
ка за спешна медицинска по
мощ, да се отиде на събора 
на историческия Кин стан на 
7 юли, да се снабдява сел
ския магазин, да се изнася 
строителен материал от голя
мата селена гора.

Пътят от Обе реки до ЦъР- 
ноок не е вече само мечта. 
Голяма част от него е действи 
телност, на която селяните се 
радват и с която живеят нато 
с ценма придобивка на своя 
труд и солидарност. Досегаш
ният успех дава надежда, че' 
ще се успее с прокарването

це.
Предвижда се също така 

и изграждане ма цех за пре 
работна на птиче и говеждо 
месо и на цех за преработка 
на горски плодове като за цел 
та ще са необходими около 
35 милиона динара.

На частния сектор, за инте 
нзивиране и модернизиране 
на производството, се предзиж 
да да бъдат вложени над 20 
милиона динара — за набавка 
на породисти говеда и овце 
и за изграждаме на съвреме 
мни обори.

Специална комисия, която 
прегледа изложените юници и 
крави две първи награди при
съди на Найден Чирич от с. 
Стрижевац и Чедомир Йевтич 
от Ралин за юници. Три трети 
награди за най-добре отгледа
ни крави получиха: Милисав 
Тодорович от Братишевац. Ви 
томмр Джорджевич от Долни 
Стрижевац и Синиша Здрав 
кович от Камбелевац. 
Самодейното
„Младост" изнесе след това 
издържана програма от наро 
дми песни и танци от Лумни

„Будучност"ща

В резултат на това досега 
са построени около три кило
метра път, а остават още че
тири. Но сянаш средствата, 
силите и ентузиазмът сенна-

Понастоящем акцията е 
застой. За пробиването на ос- 

от трасето

в

таналия участък 
са необходими още пари, труд 
и механизация- Какво да се 
прави? Пак трябва да се обе
динят силите: населението да 
участвува с доброволен труд, 
отселилите се да помогнат па
рично, а Общинската скупщи
на в Босилеград да даде меха- 

От селото има мио-

Всъщност, акцията по еле
ктрификация започна преди 
няколко години. За това сви- 
детелствуват построения един 
трафопост с къщичка и два 
стълбни трафопоста. Остава 
да се построят още два стъ
лбни трафопоста.

— На акцията по електрифи 
нация отделяме сериозна гри- ДУМА—ДВЕ ЗА МАХАААТА 
жа, понеже само 30 на сто 
от домовете в нашата местна 
общност имат елентричесни 
тон, и то главно в Клисура —
Дервен. Дори и в него не 
всички домове са електрифи
цирани.

Ето защо ни предстои се
риозна и отговорна работа 
окончателно да разрешим то
зи жизненотрелтяш проблем 
на населението в тоя ирай край 
на Сурдулишиа община Г за
ключи М. Мариннов.

Едновременно с построява
нето на мрежата с ниско на-

на пътя-
Само, да повторим, трябва со
лидарен труд и финансова и 
техническа помощ от горепо
сочените фактори.

дружество
низация- 
зина просветни работници, ле- БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Пред кооперация „Будуч-4 нари, юристи, техници и стро
ители и работници в различни Стамен Арсенмов мост" М. Андоновстоят сериозни зада

Драгойчеви кошари
Дмсипа, Божица иВ полите на Миланска 

планина — през 
минава

лиа
Милсвци. В 15-нната до- 

се отглежда
която 

югославско-бъл- макипетва 
добитък и обработва ме 
много плодородната зе
мя, така че строителство 
то обезпечава главния 
приход ма хората. Пона
стоящем само една къ
ща е покрита със слама 
и е свидетел за някога
шния живот и строител-

ссгарската граница 
намира горнолисинската 
махала Драгойчеви ко

шари. Но за нея има още 
едно по-ново 
ние:

оиределе- 
тя се намира

новопостроеното 
акумулациопно езеро па 
ВЕЦ „Властна" в с. Гор
на Листна. Махалата гра 
мичи с

ство.
От овцефермата в „Бачов дол”М. Христовняколко села: До
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ПV1 НИЦА ПЕЕ И ТАНЦУВА недостатъчно
Ит""ЧЙ -1: ..- -дая «а унаиива

отношение ще «и помотал «Р «зтънна:

ГаНИЗ?КтГ«оТоУлитич= з-ЛРСГ°Т^ого.&;

■необходимо днес непр^)Л“Хно™ уч*

^ГР=ИЛира№
доставят удоволствие.

излезнем пред публи 
— доживявам съШ1инсиа

В

се чува думата
>

Само до преди две години 
самодейното дружество ,,Мла 
дост" в Бабушница и не съчце г. 
ствуваше. Беше съададено 
рамките на Народния уммвер 
оитет, а по инициатива на не
колцина ентусиасти-любители

Бабушница, за да може по- 
добро този край да бъде 
представен в телевизионното 
предаване „Знание-имане , но 
гато местната общност в ьа 
бушница премери 
Петровац, днес ней» побратим.

Днес
дост" не може.

„Йо- 
се нрове- 

В центь- 
как уче-

в самоупра-

" г в гимназията
кСаМ7ито” В Димитронград 

СИП ипе, бройни форми и видове.
Гиа нашето внимание беше обаче
биците виждат своето участие 
витедните тела в гимназията.

И ощеорганизации.
занапред ше е

1 Т ^ /ЖГЛ” Ав
г'з ми

когато 
пата
радост. ... _ ^

БОРИВОЕ МИТРОВИЧ, работ
в „Тигър 
И за

този въпрос с 
ЗОРАН ге- 

кон-
социа/ут етическата

беседвахме по 
Ето какво казаУченическата

Затова и 
от тях.тсили с Бачни двамаРОВ, председателят 

ферепция на Съюза на 
младеж в гимназията.

нашик
мене работата в 

одейното дружество „Мла 
досг" е един вид развлече 
ше и забава. Благодарение 
ш него - пропътувах доста 

много градове и завъР 
големи (Приятелство... 

ГОРДАНА НИНОЛИЧ, оглич 
седми млас, съше 

похвални думи за

Бабушница без „Мла сом

Vведно тържество 
пито един празнин, не 

без програма на са- 
дружество „Мла- 

вече на-

Нито __ Основни форми, чрез но-
ос-ьществяваме нашите

^“оитедни, прават сасИата
младеж и класовата общност 
С-що тана имаме и членове 
в 'делегациите ;,а об1'1®СТВеи 
но-политичесните общности 
самоуправителните общности

на интересите.

посетих
града,
минават

зах ито Съ-
модейното 
дост". Дружеството 
броява към 60 души танцьори 

певци-изпълните-

(нична от
има само 
„Младост"..

— За мене дружеството зна 
чи афирмация- Но считам, че 
в машата работа о нужна и

на специалисти-хоре
И нам

ЖЯ||!Г
и десетина 
ли на 
от Лужница.

изворни народни песни
помощта 
опрафи... 
вам народни

:.л* аз изпълня 
песни от Лужнивлияние на успехитеПод

на „Младост" вече се съживя 
групи в

случай нашитеВъв всеки 
самоуправителни права се осъ-

в кла
шко.

СВЕТЛАНА СТАНКОВИЧ, уче 
нична от втори клас:

и самодейнитеват - най'УспешН0
общност. Председате- 

класовите общности 
от все-

ществяват 
совата 1 
лите на 
и още 
ни клас 
общност за цялата 
В нея те 
новните въпроои, 
за учениците.

райони в общи- 
В. Бонин

много села и
като Звонци,

ци, Любераджа и други.

от малцинатаАз съм
членове на дружеството

успех, но ще се по
да бъда отличничка.

намерих 
и начин за полезно пре 

на свободното си вре

безната
ВМНИИ1
М. Стойчич

отличен по един ученик
формират училищна

гимназия-
старая 
Инан в „Младостда ка- 

друже
своя

С. Станкович и— Сега вече можем 
че самодейното 

„Младост" има
и програма, ма

сътрудничесоще по-голямо
между дружеството и ор

ганизациите на

жем,
отво

място
карване разискват върху ос' 

от значение
тво сдружения 

Те ще трябва да проя 
повече внимание за наши

те изисквания, Да не пречат работници да у-

ме.физиономия 3. ГеровЗЛАТКО ВИДАНОВИЧ, акор 
деонист, работник в „Тигър” 7:

— За мене „Младост' е все 
и вся- Свиря от хоби и имам 

май-

труд.се бори с редица пронар че
блеми. Нуждае се от

от около 130 хиляди ди

вятсред
на техните 
частвуват в програмата и по 
време когато трябва да бъ 
дат на работа — подчерта Ми 
трович.

виж-Как самоуправлението ^
нон- 

Дими-

ства
набавка на музикални 

казва
възможност да понажа 
сторството си.

Това е още едно признание 
за качественото изпълнение на 
бабушнишните самодейци.

нара за
инструменти и носия —
ИВАН МИТРОВИЧ председател

да ученичната 
ВА, член на Общинската 

на ССМ вференция
тровград?на дружеството, инак секретар 

на Общинската 
Бабушница.

Попитахме и неколцина от 
какво
„Младост’"'

енупщина в за
"7 — Учениците от нашето учи 

в непо-
изпъл кителите: 
тях представлява М. Андонов

ли ще взи м ат участие 
средствените самоуправителни 
тела на училището. Положе- 

обаче все още не е нанието
завидното равнище и то пора- 

че думата на учени-ди това, 
ка все още недостатъчно се 

Учениците присъствуват 
всички заседания, но 

недостатъчна дейност 
лошо, канто на

чува. 
на почти
тяхната 
се отразява 
тях самите, тана и на остана
лия брой ученици, че в пред
стоящия период това положе- 

още се подобри, с по-го-ние
лямо ангажиране на ученици
те, младежката организация и

Д. Илиевасамите преподаватели.

На нрая да чуем мнението 
по този 
давателя 
ЛОВ:

— Факт е. че самоуправле
нието не е достигнало макси
ма в своето развитие и то ка
то прогресивен и обществен 
процес трябва още да се раз
вива и усъвършенствува.

Учителският колектив в мно 
го случаи поддържа инициати
вите и предложенията на уче
ниците, делегирани в учили
щните самоуправителни тела, 
но разбира се не обсолютно и 
буквално всичко. Понякога на
стъпват неспоразумения око
ло въпроои, които не са на^ 
пълно яони на учениците: 
именно, в кои области в ра
ботата на сам оуправителните
тела те могат да търсят свои-—- -———— ----- ——

От всичко казано ясно личи, че в за
ключение — учениците в димитровградската 
гимназия имат значителни самоуправителни 
права, но че има място* тези права да полу
чат още по-конкретен вид, с цел за усъвър- 
шенствуване на самото самоуправление в 
гимназията.

въпрос и на препо- 
СЛОБОДАН НИКО-

Танцовият състав на „Младост”

1КЛИСУРА

ПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ ВА УЧИЛИЩЕТО
ла Рибар и другаря Тито. На 
изложбата ще бъдат изтъкна
ти съчинения, картини, статии 
(обнародвани във в. „Другар
че" и другаде) във връзка с 
живота и делото на тези два
ма великани в революционно
то движение на югославските 
народи и народности. Ще се 
проведат състезания по бъл
гарски език и история, а за 
долните класове и по приро
дознание и обществознание.

Всички прояви в чест 
Деня на училището ще про
дължат и след 23 април 
рамките на чествуването Деня 
на младостта и рождения ден 
на другаря Тито — 25 май- 

Ст. Н.

ДЕНЯ на училището „Иво 
Лола Рибар" — 23 април — 
тази година в Клисура ще бъ
де ознаменуван с богата и ра
знообразна програма. Комите
тът по чествуване и прелода- 
вателония колентив полагат 
усилия и грижи достойно да 
отпразнуват тази забележител
на дата.

В навечерието на Празника 
доклад за живота и делото на 
народния герой Иво ,Лола Ри
бар ще поднесе директорът 
на училището МИРЧА СТОЯ
НОВ. Също така ще бъде по
днесен и отчет за работата 
на училището за период от 
една година.

В културно-забавната част

на програмата ще бъде изпъл 
нен рецитал, денламации, пе
сни и накрая ще се представи 
и танцовия състав. До дею! 
на училището ще приключат 
състезанията на учениците в 
училището „За най-добър 
клас, паралелка, ученик". На 
най-ДОбрите ще бъдат връче
ни съответни награди и при
знания-

Литературната дружина при 
училището ще проведе със
тезание на тема за дейността 
на Иво Лола Рибар. Три най- 
успешни творби ще бъдат съ
що наградени.

Традиционно ще бъдат ус
троени и изложби за Иво Ло-

С. Николов

«а

в

А. Д.

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО 21 АПРИЛ 1978 Г.



?я«ЙМШШШЖШШШ11111Ш111111М ладежкл сякшшцди
ПРЕД МЛАДЕЖКИТЕ ИЗБОРИ в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗА ВАС, МЛАДЕЖИ

РАВНОСМЕТКА НА ПОСТИГНАТОТО 1БМЧАТЕ ЛИ СФМЦЕРСНАТА 

ЛР1ФЕСИЯ?
В Босил вградена община

предстои интензивна изборна 
дейност в организациите на 
Съюза на 
младеж за нови ръководства 
и делегати за Общинската мла 
дежка конференция. Тази из 

дейн-ост трябва да 
приключи до първи май тази 
година. На предизборните и 
изборни събрания ще се да 
де оценка за досегашната 
дейност на младите и ще се 
утвърдят програми за работа.

Младежките организации та 
зи изборна дейност пооре 
щат с различни успехи, осъ 
ществени през изтеклите две 
години.

Младежите и девойките от 
селата са дали важен принос 
в социалистическото преустрой 
ство на босилвграденото село. 
Те са участвували в трасира 
нето на десетки километра 
локални пътища, в прокарва 
не на електропроводи, водо 
проводи, в изграждането на 
редица
тови обекти. Резултатите които 
са постигнали в идейно-поли 
тическата и културна дей
ност са скромни и са зад по
требностите в тези области. 
Тук именно общинското мла
дежко ръководство е прояви 
ло слабости, като последица 
на недостатъчна ангажираност.

Въпреки своята малочисле 
нност, младите работници в 
основните и трудови органи 
зации в общината, все по- 
решително полагат усилия за 
укрепване на материалното про 
изводство чрез повишаване 
производителността на труда 
и развитието на самоуправи- 
телните отношения в свет

на решенията на 
за сдружения труд. 

пак те не са анга-

Ако обичате офицерската професия, сега е 
удобен случай да конкурирате. Съюзният секретари
ат за народна отбрана обнародва тези дни конкурс 
за прием на кандидати — цивилни лица за куроисти 
на следните военни академии:

социалистическата

+ Военна академия за сухоземни войсни и ин- 
шнолуването трае че-борна тендантена служба, в която 

тири години;
военна анадемия на сухоземни- 

(зависимо от насоката) шнолува-
Техническа 

те войски, в ноято
трае четири до пет години;
★ Въздухоплавателна военна анадемия (за пи

лоти), в ноято школуването трае три години; и
Военноморска анадемия. в ноято школува

нето трае четири години за военноморсна насона, 
а пет години с техническа насона.

Оня. който от вас желае, да стане офицер и 
^изпълнява общите и специалните условия на този 
конкурс (за което ще говорим по-късно) тряова да 
отиде до Общинската скупщина на територията, на 
която живее, и при органа за народната отбрана, 
трябва да потърои от тях образец на молба, ще се 
попълни обгербва с марка от 2 динара и с необхо
димите приложения да се даде при същия орган 
най-нъсно ДО 15 МАЙ ТАЗИ ГОДИНА.

С молбата трябва да се дадат още: извод от 
(кръщелно), препис на 

средно училище 
зани-

нето

ползват. Тук повече от 500 
ученички и ученици осъще
ствяват добри резултати.

За постигнатите през ми
налата година резултати те 
са получили грамота от Ре 
публинанската конференция 
на Съюза на социалистиче
ската младеж. Това най-висо
ко републиканско младеж
ко признание наистина е за 
служено. Техните организа 
ции, с широко разгърнатата 
си дейност, са били най-ак 
тивни в цялата община.

Ето какво казва ВЛАДИ
МИР СТОИМЕНОВ, член на 
Председателството на средно 
школската младежка конфе 

инак стипендиант на

младежката организация в 
идейно-политическото образо
вание. Тук е успешно органи 
зирана и проведена младежка 
та политическа школа на ве 
стник ,,Борба”, а сега се про 
вежда нов цикъл на тази шко 
ла. Непрекъонато и успешно 
работи марсистки кръжок и 
други съответни образова
телни форми за издигане на и- 
дейното равнище на 
от тях. В съвкупната тази 
дейност основен вдъхнови
тел са Титовите поръки и не
говото доверие в подраства
щото младежко поколение.

И извънучилищната дейност 
на младежите и девойки 
Образователният център в Бо 
силеград е винаги разнообра 
зна и съдържателна. Тук п.ре 
ди всичко трябва да се посо 

ангажирането им в раз- 
гъРшането на нултурно-забав 
ния и спортен живот в гра 
да. Почти на всяко общинско 

те са били глав- 
нооители на нултурно-ху 

дожествените програми.
Тези резултати са важен 

стимул за нови постижения-^ 
А предстоящата младежка дей 
ност е съставна час,т на съв 

предконгресна дей- 
в. В.

главната книга на родените 
свидетелството за трети клас на 
т.е. втори клас на учениците за работнически 
мания), ако кандидатът посещава, училището през 
тази година оверява с удоотоверение за полугодието 
на четвърти клас (ако кандидатите за завършили то- 

училище), удостоверение, че не са наказвани, т.е.
следствие и препоръна 

годност за школуване и слу-

други комунално-би-

ва
не се водиче срещу тях. 

за морално-политическа
жба във въоръжените сили на нашата страна.

Освен това, кандидатът трябва да изпълнява 
общи условия: най-малко с добър успех 

клас на средното училище, 
училището за работничесни за- 

класове

всеки

и следните 
да е завършил 
т.е. втория клас на
нимания — ако посещават заключителните 
на тези училища (относно добър успех на заключи
телните класове на тези училища) ако кандидатите 
са завършили тези училища; да са здрави и способни 
за активна олужба във въоръжените сили, което ще 
се ут-въРДи от военноленарска комиоия с преглед на 
всеки нандидат; да не са оженени; да са 
1957 година и по-късно и разбира се мъж — гражда- 

СФРЮ От специалните условия трябва да

третия

В

ренция,
Титовия фонд: — През изте 
клите две години участвувахме 
в редица трудови акции и да
дохме няколко хиляди добро 
волни трудочаса. Между дру 
гото залесихме десетки хекта
ра ерозивни площи, участвува
хме в изграждането на спор- 
тно-рекреационния център в Бо 
силеград, в почистването на 
Добродолската долина 
Взехме участие в 
младежки трудови анции: 
бае 77” и „Автопът 77’.

Този 
отличник

роденичи
лината 
Закона 
Все
жирани достатъчно на избор 
ни постове в самоуправителни 

органи и недостатъчно са 
застъпени в партийните редо

нин на 
се изтъкнат:

★ Всички, които коннурират за техническа вое- 
войсни и за Военно- 

нвали-

тържество
ни нна академия на сухоземните 

въздушната
фикационен изпит според 
получат в Отдела за народна 
щина. Този изпит се държи по математика.

^ Учениците на училищата за работничесни за- 
завършена съответна на-

анадемия държат 
програмата, ноято могат да 

отбрана в своята об-

техничеснате и др. 
Съюзните

„Ро-ве.
Младежите и девойки от сре 

дношколския образователен 
център „Иван Караиванов” и- 
мат най'АОбРи условия за ра

купната
ност.

младеж и 
значение

примерен
изтъква трябва да иматнимания

сона за отделните военни анадемии, и то: 
и електро за горепосочените военни анадемии; стро
ителен и графически за Военната анадемия на родо- 

на сухоземните войсни и интендантени служби 
военна анадемия; химическа и хи- 

за Техническата военна ана-

металска

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО вете
и Военновъздушна 
мичесно-технологичесна

селскостопанска, тенстилна, хранително-вну- 
насона за Во-ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ САМОДЕЙЦИ 

В ДРАГОМАН
демия, И

ПТТ, търговена и гостилничарсна
родовете на сухоземните войсни исова,

енна анадемия на 
интендантската служба.

Ученици на училищата за работничесни
военни анадемия трябва да дъР* 

математина- физина или хи-

за-
всичкинимания във

жат приемни изпити по 
мия. И за тези изпити трябва да се търсят про
грами при органите на народната отбрана при вашите 
общини.

дейци беше прието много до 
бро и зрителите в Драгоман 
останаха доволни от гостува
нето.

гоман гостува самодейния 
театър „Христо Ботев” от Ди 
митровград, който изпъл 
комедията „Ивиова слава от 
Отеван Сремац. Изпълнение
то на димитровградските само

на крайграничноВ рамките
сътрудничество между Ди 

митровград и съседните общи 
ни в НР Б'ьлгария — Драго
ман и Годеч на 14 т.м. в Дра

то ни

Могат да конкурират и войници с отбита вое- 
възпитаници на шнолите за запасниА. нна повинност и 

офицери, ако изпълняват посочените условия-
Приетият (а всеки от конкуриралите ще знае 

това до кроя на август) ще има безплатно: квартира 
(интернат), храна, облекло, учебници и училищни при
бави здравна защита и парични възнаграждения 
дпобни пари, накто и компенсация за превоз при 
ползване на самостоятелна и годишна п0чивпкоаа ~ мвта; 
канция- Всени трябва да знае и това, че взаимните 
задължения между възпитаниците и Съюзния секре
тариат за народна отбрана се регулира с договор, 
който се подписва три постъпването в едно от тези 
училища.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТОЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТРУДНОТО

Увеличаване размера на 

облаганията задължение на приетия възпитаник 
анадемии е с успех да завър- 

съответен чин 
служ-

Ооновното
във всянй от военните 
ши школуването, когато получава

офицер със съответната рода
оспособява през школуването и 

служба в ЮНА толкова време. 
Занона за служба във въо-

на антивендосегашните 3, 4подобрението му. По 
членовете на Из 
съвет решение 

да се търси в отдел 
средства от бю 

общината, канто о 
но в увеличение 
облаганията въР* 
доходи за образо

вани ето от ,. 
на 4 на сто. В този смисъл е 
необходимо да се предприе 

конкретни поотъпш 
мерни и приеме съответно ре 
шение, което е единния из 
ход да се разреши трудното 
материално положение.

за което се 
че след тава остава в 
нолиото е утвърдено със 

сили на СФРЮ.

ба,тия 30 
мнението на 
пълнител ния 
ме може , 
ян е
джета на 
предложено, 
размера на 
ху личните

съвет наИзпълнителният 
Общинската скупщина в Ди 
митровград
нията на Скупщината на 
пхноста за 
основно
връзка с трудното 
но положение на образование 
то и предложените мероприя

обсъди заключе мат ръженитеоб Подробни сведения във връзна с конкурса за- 
интереооеаните могат да узнаят в органа за народ
на отбрана при общинските скупщини. Гворгив>сни

на новипредучилищно и 
образование, във 

материал
А.
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СЪСТЕЗАНИЯГ.АСНЕТБОЛНИТЕ
ЗАПОЧВАТ

Лош отарт на „Младост“ с оптимизъм в срещите
опитните отборислабо,болисти играха твърде 

сега те се намират на послед- 
но място в Южноморавсната 
футболисти дивизия.

футболен 
има сравни- с поБосилеградсният

отбор „Младост 
телно малки възможности да 
запази досегашният си статус 

Южноморавсната футболна на който се 
тазгодишните състе 

И. Леков,

в съставигра 
разчита в
замия:С. Митов

Ппед около 200 зрители, по 
лошо и дъждовито време, но 
в добра И иа1'0п°™ентаерИеГнР сре 
загубиха на _о?,°и рт)| с рС

Всичко ова говори, че Ръ- 
на футболния

в
баНа 22 април, започват

снетболните състезания в из
_ д сръбска дивизия

състе

ЛИТова личи от проведените 
футболни срещи в про 
етап на състезанията.

мача боси-

Н; Г—ч. 3. За 
*аоов М. Бабич, Ц. Филило- 
вич. Д. Симедаов. Н- Минее, 
А Стоянов, с. нангелов, о. 
Геров. Освен тях в предете- 
яшите състезания ш» играят 
М Д. Елениов. л. джукич, т. 
Николов и Н. Алексов - 16-
годишни ЮНОШИ.

новодството 
клуб (трябва да предприеме 
съответни мерки да се подо
бри играта на футболистите, 
а преди всичко физическата 

подготовка и дисциплина-

досега 
летния

Първите четири 
леградските футболисти загу
биха твърде убедително, на 
свой терен

точнаМежду дванадесет г-е
се отбора в тази ди 

„Свобода" от Дими

■ ..Пирот 
78:74 (46:40).щата с

зултат гза ваши 
визия е и 
лфовпрад.

Това право тя п°лу“ П0Х в 
миналогодишния ои Уоп" 
Източна — Б сръбска А 
зия. иогето се класира на в
ро МЯСТО.

Основен

им отбо-поназа, че
е достатъч- 

това, че
та. Този мач

все още не
загубиха срещу 

. „Пчи- 
„Мине- 

а в

след
слабите отбори на 

от Търговище и 
оалац" от Бранена баня. 
гости от „Пощена във Враня 
и „Железничар" в Брестовац . 

Общо „Младост" отбележи 
гола, а получи до-

т’Т подготвен, но и 
равностойно може да ое сьсте 
яавя с по-силни отбори.

А не трябва да ое забрави, 
че отборът на „Пирот по ми 

се състезаваше

Колно имв много са физиче
ски неподготвени говори фа
кта, че мача срещу „Пчиня 
загубиха и последните десет 
минути. До този момент во
деха с 2:0, а след това по- 
лучиха три гола.

доста
ня

среша „Свобо- 
отбора на ,,Пар-

Първата си 
да" играе с 
тизан" нъв Власотинци.

въпрос, штереоу- 
в момента любителите 

баскетбола в Димитров- 
младия

ваш сезон
Втора

само два 
ри 19.

Тъй като и в есенните със- 
бооилеградските фут-

налия дина югославска
град е, шв успее ли 
отбор на „Свобода до играе
„,а миналогодишното равнище. 

Този въпрос възниква от две 
точки: първо, че 

ще се състезава с много по- 
качествени отбори в сравне- 

миналата година и вто
ро, че отборът е значително 
подмладен и между играчите 

няколко от най'опитните които

във
А. Д-В. В. визия- „Пирот” „Свободатезания В мача с

те гледниНА СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ТЕМИ

НА ЗДРАВНИ ТЕМИКой да се грижи за 

баба Вена Стойкова?
ние с

АНЕМИЯне са
баскетболисти, между 
,и натентът М. Петров и трень
орът И. Симов.

В този твърде важен мо
мент за димитровградския ба
скетбол основно е наляване- 
то на отбора.

Подобно беше и преди две 
Тогава отборът на- 

пуонаха болшинството стари 
-играчи, а започнаха да играят 
15 и 16-годишни момчета. Те 
губеха срещите, но не и ку
ража си. В първата година 
на състезанията ои бяха меж- 

отбори. Но 
се калява-

ПОНЯТИЕТО анемия 0 ^^исгиГГ «Га- 
но не винаги се употребява в я0оГанизма харантеризи- 
мията е болестно състояние на организма, ^ Р на

=лГби^Гн^°ерве1тГнГаниИтеРлца в иръвта.

обаче,Ние съзнаваме
че случаят не ще се реши с 
въпроси и въпросителни, не
обходима е спешна помощ

потърси трайно реше

старост е хуба 
осигурена. А-

роси.Дълбоката 
во нещо, ако е 
но мъдрата дума на стогодиш 

многолюдна че
сноват и да се 

или ние.
ника слуша 
ляд и орляци внуци 
из кртната на предядото 
прабабата
дините се поднася някак си 
по-лесно.

Но, когато се сдружат ста 
самотността — ота- 
— по-зле. Случаят 

на баба Вена Стойкова от се 
ло Паля, Клисурски район, е 
красноречив пример на кръгло 
безсилие.
старица „няма нигде никого , 
накто ни казаха в 
общност.

За стопанисване на бедния
и дума не може хва

години.

определя червеният цвят на тъ- 
кожата и видимите ли-

В сурдулишка община дом 
1 изнемогнали хора 

В други общини има.

Хемоглобинът е 
на желязо,

бремето на го
за стари и държание

ноличеството на което се 
ваните и органите, в това число на

няма.
Убедени сме, ако се потърси 
решение — ще се намери и 
изход.

Истина
ростта и 
«а от зле

гавици.
ду последните 
в тези поражения Като цирнулира непрекъснато в кръвоносните съдове 

хемоглобин^ на червените кръвни телца свързва кисло- 
от въздуха в белите дробове и изхвърля нав^”с”ч. 

и отровен въглероден двуокис. След т
но преживяване червените кръвни телца се Р«зпадат 
И освободеното желязо отново се използва от организма за 
образуване Н°на нови" кръвни телца. При анемия наглед ни- 
слоооден глад на тъканите на организма със съответно 
нарушение на техните функции. Това определя и оплаква- 

на болните: лесна умора, намалена работоспособ 
главоболие, световъртеж, шум в ушите, понянога

— проблемите са 
много за решаване. Но в 
крайна сметна — всичко, ко
ето правим — правим за бла 
годетствието на човека, за 
неговото по-спокойно бъдеще. 
Баба Вена Стойкова не виж 
да в бъдещето да й се усмм 

никакъв лъч на надеж-

млад, нов и пер-ше един 
спективен отбор.

Само една година по-късно 
този отбор от последното се 
намери на второ място. А 
утре вече започва състезания
та си в по-виещ ранг. Всичко 
това гарантира на определен 

че от баскетболистите

рода 
нужния95-годишнаТази

местната

имотец
да става: движенията й са 
бавни, едва крета. Разстояни 
ето от Паля до Клисура изми 

два дни. И когато 
дойде тук, най-често дават, 
й временна помощ — толко
ва, колкото може 
се. А това стига за няколко

да. начин,
и сега с право можем да раз 

на нови спортни ус- 
Може би и този път те

нията 
ност, 
сърцебиене и др.

Нашето общество е хума
нно. Хумаността е проявя
вала и в случая на тази стари 
ца. но само с временна наме
са. Необходимо е да се 

да поне мерят трайни решения- Още 
повече, накто изтъкват, че то 
ва не е осамотен случай и че 
отарите хора са сериозен „про 
блем”, с който все по-остро 
се сблъскват не само в тоя 
район, но изобщо в общи на

читам 
пех.
ще започнат с 
понеже се състезават с пока- 
чествени и по-опитни отбори.

Но тези поражения не тря 
бва, и вярваме че няма, да 
ги обезкуражат нито пък те 
ще загубят симпатиите сред де 
митровградените зрители.

В неделя на 14 април „Сво 
бода” игра и контролен мач, 
преди започване на състеза 
нията си.

нават за лигавици карат болните и тех- 
наличието на 

бледи.

Бледата кожа и устни 
близки първи да установят

поражения. анемия- 
без да са

на- ните
Някои хора обаче понякога изглеждат

Поради това сигурно анемията се установява 
само чрез изследване на кръвта на заболелия- Спадане
то на хемоглобина под нормалните стойности — под 4-5 
милиона на нубичесни милиметър — е сигурно доказател
ство за анемия. Много са заболяванията и причините, нои-

анемични.
ДНИ.

Сетне се повтаря пак също 
то: идва до местната нанце 
лария, попомопнат й и от 
Станцията на народната мили 
ция, купят й хляб и 
други продукти и я препратят 
отново за Паля- Наистина не 
радостна съдба.

Казват: баба-Вена е сама-
самична. Единствената й вну 
чка не е в състояние да й 
помогне. Имотец има, но и 
да го няма — същата файда.

И ето
сам по себе си: нима напети 
на няма кой да й помогне? 
Защо например самоуправи 
телната общност за социал 

й осигури 
«а месечна помощ? Не мо
же ли да се намери в селото, 
или района, човек, който оре 
щу минимални възнагражде 
ния ще й донесе предовол- 
ствията от първа необходи
мост в нъщи? Защо и тя да

то довеждат до анемия-някои та.
До кръвозагуба се идва при нараняване на нръвоно- 

сните съдове или при някои заболявания. нато язва на 
стомаха и дванедесетопръстното черво, белодробна тубер- 
нулоза, бъбречни заболявания, хемороиди, разширени ве
ни на хранопровода, 
у жената и др. Не всяна нръвозагуба води до анемия, за- 
щото незабавно организамът използва значителни кръвни 
резерви, а ностният мозък се активизира и компенсира 
загубата. Анемия, понякога и много тежна, може да се 
дължи на смутено производство на червени нръвни телца 
от костния мозък в резултат на неизвестни причини или 
под влияние на токсични вещества, химинали 
менти и други кръвни клетни.

Ето още една причина по 
вече — въпросът да се об- 

на отговорно равнище 
принципни

съди
и да се приемат 
решения не само за тоя слу
чай, но и за всички останали. 

Да помислим: старостта ид-

смущения в месечните кръвотечения
БОСИЛЕГРАД

Избрани делегати 
за общностите 
на интересите

ва неканена...
въпросът изниква Ст. Н.

медина-

редовни грижи не
Друг вид анемия се дължи на разрушаването на чер

вените кръвни телца при попадане в нръвта на токсични 
вещества, от ровни гъби. химически препарати, някои меди- 
наменти, нръв от друга кръвна група, микроби отрови и ДР- 
Рядно причина може да бъде и вродена малоценност на чер
вените нръвни телца, ненормален хемоглобин и така на
татък.

На 16 и 17 април в делега
циите на местните общности, 
в основните и трудови органи
зации в Босилепрадсна общи
на се проведоха избори за де 
легати в окупщините на об
щинските самоуправителни об 
щноо.ти на интересите.

Също така са избрани 
членове на самоу правителни т е 
контроли на общностите на 
интересите.

За скупщини.те на сам оу пра
ви телни те общности на инте
ресите за образование, нул.ту- 
ра, физическа култура, детска 
защита, социална защита, здра 
вна защита, комунална дейно
ст и за нвартируване избрани 
са към 200 делегати и пове
че от 100 члена на самоупра- 
вителнигге контроли.

сине изживее сетнешните 
дни, като много стари хора, 
за които има кой Да води 
грижи?

Казаното дотун съдържа и отговора — как да се 
предпазим от анемия?и

В повечето случаи човек може да направи много, за 
да не боледува. Най-важното е своевременно да се ленуват 
всички заболявания и състояния, водещи до анемия- От 
особено голямо значение е чрез храната да се осигурят 
на организма всични необходими за нормално кръвообра
зуване вещества. Консумирането на достатъчно месо, 
яйца» плодове, зеленчуци доставя желязо, витамини и 
други противоанемични средства.

По-големи грижи за разнообразяване на храната са 
нужни през зимния период и пролетта, когато пря- 
сната витаминозна храна е ограничена, 
знаци
лекуване и отстраняване.

Червеният кръст — къде е? 
Нима и той не може да ока
же материална помощ на 
изпадналата в бедствено поло 
жени е старица?

Къде са и общеотвено-лоли 
тическите организации в то
зи край? Дали действително 
не може да се намери реше 
ние и да се приюти 95-годиш 
ната баба Вена стой нова?

Могат да се зададат още 
редица и редица подобни въл

При първите при- 
на анемия трябва да се вземат мерки за нейното

д-р С. Л.Вена Стойкова В. В.
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НАШ РЕПОРТАЖ

Анатомия и физиология 

иа СлънцетоПът с голямо значение
В малкото село Сенокос, в 

Димитровградска община, жи 
веят около 150 жиггели. Се 
нокошави обаче са разпръс
нати в много места в страна
та ни, има три пъти повече.

Разговорът продължихме със 
секретаря на първичната

на Съюза на кому 
ГЕОРГИЕВ.

ор
ганизация 
пистите НИКОЛА 
Той ми осведоми, 
тива

днешен не е „уловено" ника
кво н©утрино. 
може да се постави една гор 
на граница от 1,5 сек, коя 
то е много по-ниска от всички 
теоретични очаквания.

Ще се разклатят ли отново 
нашите знания за вътрешната 
структура на Слънцето? Както 
видяхме, светлината не ни ос
ведомява пряко за това, кое 
то става вътре, но изучава
нето на осцилациите и на пул 
сациите позволява да се на
прави първа крачка и да се . 
открият някои свойства (не 
очевидни на пръв поглед) на 
вътрешността на Слънцето. 
Но съществува и друг източ 
ник на информация, неодавна 
използуван в САЩ. Той прави 
'мистерията още по-сложна. 
Този източник на информация 
е неутриното.

Най-м ногото
че инициа 

за изграждане на пътя 
са дали общеотвено-пюл1итиче 
скиггеТова село, 

ло 27 километра от Димитров 
град, е едно от най-красивите 
в общината. Свито в полите 
на Стара планина, със старите 
паянтови къщички, някои от 
които все още имат покрив 
от нам ©ни плочи, с двете ре 
кички — Воденична и Гърдещи 
ца, извиращи в Стара плани
на и минаващи по прекраони 
те й предели, за да се слеят 
в центъра на селото, и с вой 
чко останало все още не е 
загубило своя фолклорен оте- 
нъ«-

отдалечено око организации в селото, 
а голяма помощ и подкрепа 
в това
зали някои техни 
живеещи в Димитровград.

И какво става тогава? Над 
ценили ли сме оилата на тер 
моядрените реакции, или сме 
се излъгали по отношение 
на константите на тези реак 
ции. както и по отношение 
на тяхното естество? Това е 
вероятно! Ако химическият 
състав на центъра не е та
къв, какъвто по мислим, и а- 
ко плътността на слънчевия 
газ е по-слаба, температурата 
бъшо би била по-слаба ще ше 
да се излъчва енергия и по- 
малко неутрино. Освен това 
щеше да се излъчва повече 
светлина, което би съответству 
вало на наблюдаваната яркост. 
Но за да се стигне до неутри 
нен поток на границата на 
1,5 сек, би трябвало много да 
се намали плътността на слън 
чевия газ. Ако централната 
конвективна зона не съще 
ствуваше или не играеше ро 
лята си на смесител, би се из 
менила силата на реакциите. 
Учените са си представяли то 
зи процес, но като се има 
предвид сегашното лъчение 
трябва да се предполага, че 
отсъствието на размесване е 
циклично и че сегашният по
ток о.т неутрино съответ- 
ствува на това, което днес 
става в центъра на Слънцето, 
докато сегашното лъчение от 
говаря на това, което е ста 
нало там преди няколко ми 
лиона години.

отношение са им ока
съселяни,

Никола Симов

Нашето желание е да 
път не само от Каизградим 

меница до Сено...„е, но и до 
мястото „Изворище", където 
•на 2 юни 1944 година, беше 
създаден Царибродокия.т пар 
тизански отряд „Момчил вой 
вода”, намеси се в разговорът 
НИКОЛА СИМОВ, 
на местната 
Социалистическия
В нашето 
на Съюза на бойците, а на 
инициативата <ни оказаха голяма 
подкрепа и СУБНОР-ът от Ди 
митровград.

НЕУТРИНОТО се получава 
•при термоядрените реакции 
на двата цикъла, протон-прото 
нния и въглеродния. Те са и- 
деално средство за сондира 
не на Слънцето чак до цен 
търа му, защото имат забе 
ле жители ото свойство да

през цялото 
без изменения-

секретар 
организация на

съюз. 
село има членовеобаче не пречи мисли 

те и желанията на жителите 
да се насочат на настоящото..

Това

Електрифицирането на село
то стана през 1974 година, а 
днешното изграждане на път 
от Каменица до Сенокос — в 
дължина от 3 километра, чия 

стойност трябва да въз 
лезе на 1 милион динара.

преминават 
слънчево тяло
Това свойство обаче се пре 
въРша в неудобство, когато 
става въпрос да бъдат „уло 
вени”. Американският изсле 
довател Р. Дейвис замисли и 
направи устройство, което 
да позволи тези частици да 
бъдат преброявани на Зем
ята. Този „телескоп” далеч 
не е класически, тъй като се 
състои от резервоар, съдър
жащ приблизително 500 000 л 
тетрахлоретилен и разположен 
в една изоставена мина на дъ
лбочина 1 500 м код земята, 
за да бъде предпазен от косми 
чески лъчи, които биха объР 
кали измерванията, ако по

Инициативата е приета ра
душно. Първите вноски на 
текущата сметна 62802-645-518 
— местната общност Сенокос 
са внесени и възлизат на ня
колко десетина хиляди дина-

Нинола Соколов

то

ра.От Каменица вървите по 
изрован селски път. От дя
сната ви страна клокочи би 
страта Височица, а над нея 
се издигат грамадни скали. И 
този път е в момента в цен 
търа на вниманието на сено- 
кошани...

А акцията продължава и 
нужно е да се ускори, защо 
то срокът е кратък.

С изграждането пък на пътя 
до „Изворище” се откриват 
възможности за туризъм, но 
и ло-широно. За тачене на ре 
волюционните традиции от 
Народоосвободителната бор
ба и за възпитание на младо
то поколение в този дух.

— Раздвижихме заакция
изграждане и асфалтиране на 
пътя, осведоми ни с предпри 
етите мероприятия 
СОКОЛОВ, доскоро председа
тел на местната общност. На

Все пак, ако беше налице 
такъв механизъм, слънчевото 
лъчение трябваше да се про
мени поне с 10% през после
дните неколко милиона годи
ни. Но палоклиматичните из
следвания показват, че тази 
промяна не е надхвърлила 
3%.

Никола ГеоргиевА. Д.НИКОЛА

последните се правеха на 
върхността). Неутринното реа 
гират с хлора според реакци 

неутрино + хлор 36 +

шите сили не са големи, но 
разчитаме, че ще съберем 
необходимите средства и с 
успех завършим изграждане 
то на пътя- В план е всичко

ята:
аргон 37 4- електрон.

Неодавна беше изказана * 
още по-странна идея- В цен
търа на Слънцето имало „че
рна дупка” с радиус от някол
ко сантиметра. Един вид ту
мор! На нейното присъствие 
би могло да се дължи поло
вината от слънчевото лъчение, 
докато другата половина идва 
от протон-протонния цикъл, ко
ето би дало поток от неутрино 
от около 1 сен.

За Така създаденият аргон 37 
е радиоактивен и полученото 
количество се измерва по ра 

Според 
слънчеви моде

да приключи до 7 юли. 
целта са необходими 

но освен
големи
нашетосредства, 

участие ще ни 
мощ нашите деца, 
щи се в останалите 
Общинската 
костта за пътно стопанство и

път.диохим1ичесни
класическите

окажат по- 
намира

ли съответно на общата ои 
енергия о.т 4.10:& ер 

би трябва 
излъчва достатъчно 

от които 5,6 сек.

места, 
скупщина, общ- лъчиста 

га) сек, Слънцето
т-*'*** Изглед от Сенонос ло да 

неутрино,
(стандардии единици неутри- 
ко) да бъдат „улавяни” от а-

другм.

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
том хлор за една секунда в 
дедектора на Дейвис. Но ден (СЛЕДВА)се засрамяЧастен човек можа да ФУТБОЛ

МИНИМАЛНО ПОРАЖЕНИЕтруд В 
анулира ре

съд на сдружения 
Ниш и съшият 
щението на Работническия съ 
)вет на „Балкан”. Но кеш ата 
изобщо ке се кромопиха. Въ 

другарка продължа

да се засрами. Още през юни 
конкурирахредан-Уважаеми другарю минал ата подин а 

за работно място на което ра 
боткинът обмени валута и 

келнер. Макар че изпълня- 
условиягта, макар че имах 

число точни, на 
място бе приета съпру 
на юриста в „Балкан , 

се намираше нянъде 
на листата

тор,
Обръщам 

смо, не с надежда, че ще ми 
помогнете, но да изнеса една 

не може да

ви се с това пи „Рудар” (Алексиначни мини) — „А. Балкански” 2:1 (1:0)
Алексиначни мини, 16 април. Игрище на „Рудар”. Теренът 
добър- Време подходящо за игра. Зрители оноло 200. Съ
дия 3. Попович (Ниш).
„А. Балнансни": Н. Ставров, Г. Цветков, 3. Марнов, А. Пей
чев, Димитров, М. Тодорович, Н. Аленсов (М. Виданович), 
С. Иванов (А. Петров). Д. Ставров, К. Каменов, М. Петров.

е просната 
еа да работи, а трудовата ор
ганизация обжалва решение 
то до |Републи кан ония съд на 
сдружения труд. 

имаше

вахистина, която 
служи на чест на отделни хо 
ра и организации.

Завърших полувисшо обра 
време ра-

най-голямо
това
гага
която
на 6 — 7 място 
ма кандидатите. При това 
(щата бя*а толкова блами
рани, тана че същата бе кон 
курирала и приета под момин 
' Но И НО.НИур-

тряйваше 
на оп

многозовани е. Известно 
ботех в чужбина и вече три 
години минаха откак се завъР 

в родното си място 
Димитровград и чанам работа. 
Конкурирах мнопо пъти, но без 
успех. Да кажа, че имам де 
те и жена, която съшо не 
работи. Баща ми получава, 
малка пенсия и е принуден да

още 
но аз изнесох

Тук
иеправидности,
1найнваж1ното. Накрая се питам, 
защо не се зачитат препоръ

ка Синдиката за приема 
не на работа на завърналите 
се работници от чужбина? За
що не се зачитат приетите 
обществени договори? Защо 

ш отговор- 
ноито 'наруша

част на второто бе 
когато

■Въпреки заслужената побе- 
да ма „Рудар" с 2:1 (1:0) от 
борът на „А. Бвлканоки '

да играе наравно, но

не- първата
ше по-добрия отбор, 
и вкара два гола. Гостите на- 

резултата на 2:1, с 
който постигна Д. Став-

нах мо
щите малихажеше

на няколко минути пред края 
срещата А. Петров и Д. 

Каменов не успях да използу 
две голови положения и 

изравнят резултата.
Домашният отбор по

извоюво все пак за" 
I победа,
първното полувреме и

голпрезиме.
съТ бе изигран: 
да се приеме работник 
редеяено време, а тя работи 
■И днес. И :не е това лъ'рв та- 

олучай в това предприя 
мо за това се мълчм и 
него минават воички об 

факта-

око ров.

23 април, „А. БолВ неделя, 
нански" играе като домакин с 
отбора „Чегар" от Нишка Ка
меница.

■ватне ое повикват 
иоот хората,

тези договори?
Лазар

Ул. „Моше Пияде” № 16 
Димитровград

ме издържава.
Най-лошо минах при 

рирането в „Балкан”, 
работите бяхи тана подготве 
ни и маскирани, че от това 
всеки честен човек може

този
НЪВ
пие, 
презггзгггг-о—

конну
където

яат начин
служене
през

Павлоа понеже
Симеон Манов
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МОЖЕ' БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
вите преброявания на насе
лението. Драиици е имало 85 
доманинства с близо 500 ти 
Тели. Селото се намира в 
твърде живописен ирай- Не
говите и-ьши са построени 
всред ливади и градини. Про 
чуто е с овощарство, с отгле 
шдането на ябълки и круши.

ВЪПРОСИ:

1. ОТ НОГА

2. Къде се намира и наиво

СЪЩЕСТВУВА ЛЕСНОВАЦ?
постигна село Драинци?

на текстилнатани основите 
промишленост. През време на 
Втората световна воина, 
1944 година градът бил тежио 
бомбардиран и разрушен.

ОТГОВОРИ: селото, Д° са- 
Власиисна планина се 

„Валози”.
Над

мата1. На мястото на сегашния 
Лесновац още преди 

съществу-
местностаиздига

Над селото, на разстояние о- 
коло един километър, се из 
дига бърдото „Бучица , а на 
растояние от оиоло един ки
лометър* на изтои от тази ме 

се намират гробищата,

град
нашата ера е 
вало илирсно селище, 
късно този край бил засе
лен от римляните, които по- 

крепост

По-
Лесновац има разви 

индустрия на вълнени и 
памучни тъпани, земеделсии 
машини, комбинат за нерами 
ди и тухли. Градът е култу
рен и просветен център на 
Южноморавсни регион, 
го има гимназия, три основни 

техническо 
селсиостопансии 

читалище,
театър, Фил

Днес-■

ПО-СКУПА ДАРАТА 
ОДИ МАСЛОТО

та
известнатастроили

на Хисара. По време на вели 
преселение на народите, 
селище разрушили вар- 

Ногато сърбите зае 
краища, затекли 

Като

сност
съществуващи още от лати
нско време.

кото 
това 
варите.

В не
освобождението село 

се благоустрои. То се еле
ктрифицира през 1966 година, 
построи водопровод през 1971 
година и ново училище. В то- 

отношение село Драинци 
най-много в Клисур

Онядън бео у Клисуру. Тамън улезо у 
меснугу канцеларию, те ти дойде иедън бая 
разокал се, сева с очи, че рече човек, цел
свет му йе крив.

__ Я не знам ква ие тая работа до-
мотаю. Речу: докарайте

Следтези
селището в развалини. 
Лесновац то се появява от 
1308 година. През времето на 
Неманя било пътна

ли училища, средно 
училище, 
техникум,
музей.

то
градско 

народен 
хармония и две кинозали.

станция
^ на търговсни нер 

Тук имало и дуброваш
за почивка 
вани.
ни търговци, Лесновац твъР- 

станал стопански 
целия нрай благо

ва
постигна 
ски район.

2. Драинци се намира в Нли 
сурски край, отдалечено 6 
километра от Клисура, в по 
лите на Власинска планина (ме 
стното население я нарича 
Драинска планина). В началото 

столетие, според пъР

кита тека че ни „ _
стокуту тьгай и тьгай, ниие докарамо, а
они не дооде. . .

— А нищо това не 
га теши друг — има и по-лоше.

__ Кикво те по-лоше снашло, еве тре-
ту неделю кико докаруйем ягнищата, а они 
не дооде. Че стану шилежетия, после кво 
че им прайим не знам. . .

— Кажем ти — има и по-лоше. . .
__ Стани бре, кво си се ватил за то

ва „има и по-лоше" ко пиян за плот?
— Тъгай слушай, че ти распраим 

— Ама после да ми кажеш нема

де рано 
център на 
дарение на своето месторазпо 
ложение и зарад преработва 

на коноп, нойто тук бил 
от давнина. През

Населението на Драинци се 
занимава със земеделие и жи 
вотиовъдство. Младото поколе 
ние особено много полага на 
своето образование.

йе бае — уж Ким
: пето

отглеждан 
19 век в Лесновац били сложе на това

— Искате да се разведете 
с жена си, господин Браун! Та 
вие сте живели заедно цели 
двадесет години!

★

ХУ/И#Р съм мечтал— Цел живот 
да стана моряк.

— А защо не станахте?
— И какво, господин съдия, 

мислите малко съм страдал?!поче он. 
ли оди лоше по-лоше.

__Айде де, айде — забраше га и дру-
Ьите, наседали у меснуту канцеларию.

— Епа слушайте: имао йедно прасе
нце с пе-шеесе Кила. Закла га, а кожуту про- 
дадо на тия од кооперациюту. И знайете ли 
колко че узнем: две старе илядарйе. . .

— Истина не йе млого, ама ти ко де
реш — добре су ти дали и толкова — про- 
дзъмбиш кожуту, направиш Ьу на решето 
задену га иедън мусгаклия.

— Я не говорим за драньето, а за пла-

★ — Много съм разсеян и 
бих могъл да натоваря на ко
раба бог знае какво.

— Ас какво се занимавате 
сега?

★
сте рабо-— Излиза, че 

тили нищо досега/

— Не, господин съдия. но 
съм създавал работа на дру-

не — Келнер, според мен пор
циите ви са станали по-малки 
от преди.

— О, това е оптичесна из
мама. Разширихме ресторанта 
и затова порциите ви изглеж
дат по-малки.

ги.
— Работя в една аптека.— На кого?

— Ами, на полицията. ★
★

ЗЬз— И ти наричаш това мини
атюра —■ танава грамадна нар- 
тина.

— Защо не — поръча ми я 
бизнмсменът Дженкинс, а той 
иска да притежава най-голя- 
мата миниатюра-

чатьето. . .
— Чекай не те разбирам 

да кажеш, нали су ти дали две илядарйе?
— А, не су и У това йе майсторията 

— дадоше ми бележку и са с ню требе да 
идем у Сурдулицу да си узнем парете. А да 
отидем до Сурдулицу и да се върнем колко 
паре требу, а?

— Три илядарйе! — изокаше сви у

— Куде йе Бира — на йирийу. . .
— Право да ти кажем — поче ония 

що утьрча ядовит — истина било: и од ло
ше има по-лоше.

Гледам нещо и си мислим: асъл су 
закасали тия човеци. Испаде — дарата по- 
скупа оди маслото. А „Власина-продукт” тре 
бе да Ви сдружуйе, да им създаде условия, 
та повече да производе.

Избръмча камион и сви полетеше къ- 
Мго вратата, та нема време да Ви- питам 
защо оди „Власина-продукт” не донесе па
рете и не им плачаю на руВе, ка това не 
су много големе паре.

кво сакаш

*★
— Апберто, не мога да си 

обяоня защо си 
ка тази Клаудия?

— Не знаеш ли? Та тя ми 
спаои живота.

— Как?
— Занле се, че ще ми те

гли куршума, ако не се оже
ня за !нея. • •

взел за же-глас.

★
Срещат се двама писатели. 
— Над какво работиш?

— Пиша мемоари.

— Отлично? Стига ли до 
момента, а който ти дадох на 
заем хиляда долара?

МАНЧА
— Сам си ритни бурето! Утре 

те обесили!. . . да не разправяш, че ние сме 
(„Стършел” — София)~ттшштштФ*Ф+ФФФт,

«Обективни»
причини ^ -ПЯН? с-ъ. зякьстел

/ ' л1 4/ ' \
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