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МНОГОСТРАННИТЕ ИЗЯВИ НА 

ОСВОБОДЕНИЯ ТРУД
ЧЕСТВУВАНЕТО на тазгодишния Международен 

на труда — ПЪРВИ МАЙпразник
паметно

у нас ще остане 
не по гръмки слова и шумни речи, не по 

паради и манифестации. Защото отдавна вече Праз
ника на труда ние посрещаме и чествуваме ДЕЛОВО, 
в правия смисъл на думата.

Величието на Празника на труда не измерваме 
и с броя на предадените на употреба нови, или ре
конструирани, построени, или разширени мощности. 
Защото пускането в действие и предаването на упо
треба на обекти стана наше пос7оянно трудово еже
дневие.

/ Щ % |Първомайският празнин
щаме и измерваме с богатството на многостранните 
изяви на освободения труд. 
десетилетия

тази година посре-

Вече почти цели три 
изминаха откак трудът у нас напълно е 

свободен и наистина стана „свободен труд на свободни 
производители”, както мечтаеха и предвещаваха кла
сиците на марксизма.

Работническото самоуправление (внедрено през 
1949 година) натрупа ценен опит, заживя пълноце
нно в трудовото ежедневие на трудещите се. Именно 
затова, пред днешния Празник на труда ние се спи
раме върху многостранните изяви на освободения 
труд, като главно мерило за величито на Първомай
ския празник.

Още повече, че този Празнин посрещаме в 
един преломен момент, в навечерието на партийни
те конгреси — VIII нонгрес на СКС и XI конгрес на 
СЮК. С присъщия си дух на критичност и самокри- 
тичност югославските номунисти, като водеща сила 
на работническия авангард, бглеждат заедно с це
лия трудов народ извървяното, правят равносметна, 
с една-единствена цел: за сетен път да уточним по
соката, а премахнем уклоните, да наберем сноросг, та 
крачката ни да стане още по-широка.

Именно, в името на великото и светлото УТРО. 
за което чикагските работници преди много десе
тилетия проляха нръвта си и Първи май стана сим
вол на рабогничесния поход нъм освобождаване на 
труда и трудещите се. Зарад което и югославсната 
работничесна класа цели четири години нръви в На- 
родоосвободителната войска.

Самочувствието
класа извира и от обстоятелството, 
туция, в която за пръв път в историята на човече 
ство е внесено, че ТРУДЪТ ОПРЕДЕЛЯ МАТЕРИАЛ 
НОТО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧОВЕКА 
През тая година пълноценно заживя и Закона за сдру 
жения труд — най-висш етап в развитието на ра 
ботническото самоуправление.

Безспорно, досегашните партийни документи, 
а още повече конгресните документи, които ще бъ
дат приети на VIII конгрес на СКС и XI нонгрес на 
СЮК, ще разкрият още по-широни възможности за 
изява на освободения труд. Това е логически ход на 
работническото самоуправление. Защото между пар
тийните конгреси именно непосредствените произво- 

станаха мнозинството в Съюза на комунисти- 
никакви (вътрешни или външни) сили не що могат 

трудещи се от собстве- 
път на самоуправи/елно социалистичесно стро-

СОКОЛ СОКОЛОВ ПРЪВ ТРАКТОРИСТ ВЪВ ВИСОК

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СКС

Борба за развитие на между 

нациналните отношения
на югославската работничесна 

че има Комети Председателството на ЦК на 
СКС ИВАН СТАМБОЛИЧ — 
беше върху самоуправително 
то организиране и обединява
не на сдружения труд и в 
изграждането на политическа
та система на социалистиче 
окото самоуправление. Ут
върждавайки и развивайки та 
зи практика 'в обществения 
живот, ние с това се нами
рахме непосредствено и в кур 
са на задачите за изграждане 
и развитие на равноправни меж 
душационални отношения и 
единство на нашата югослав 
сна общност.

На 20 април в Белград се 
състоя заседание на Централ 
ния комитет на СКС, на което 
бяха разгледани задачите на 
СКС в осъществяването 
политиката за национално рав 
ноправие и развитието на меж 
дун а цион алтите отношения- В 
подготовна за това заседание 
бяха

ствяване на конституционната 
система да допринасят за ра 
звитието на междунационални- 
те отношения в ця-па Югосла
вия-на

Председателят на ЦК на 
СКС д-р Тихомир Влашкалич 
в заключителната си реч каза:

— В между националните от
ношения в нашата република 
днес имаме твърде стабилно 
положение. Имаме действи 
телно повишение на взаимно
то доверие между воички на
роди и народности, имаме 
твърде значителен ръст на 
съзнанието за значението на 
равноправието между воички 
народи и народности в репуб 
лината и в цялата страна. Та 
зи устойчивост на междунаци 
оналните отношения се опи 
ра преди всичко върху яс 
сната и постоянна политика 
на Съюза на югославските ко 
мунисти в между националните 
отношения и на постоянните 
реални резултати, които ук
репват и постоянно с нови 
съдържания обогатяват равно
правието,братството и единство 
то между народите и народно 
ститед

проведени най-широки 
в ръководстватаразиенвания 

и организациите на СК както 
и в организациите на сдруже 

труд в републиката. 
Заседанието на ЦК прелета 

целокупната 
дойност в СК

ния

дители 
те и
да огнлоият югославските 
ния
игелство.

влява част от 
предконгресна

Сърбия- Тази дейност да
де значителен принос а бор 
бата за осъществявано на по 
литииата на СЮК, за развити 
ото на социалистическото са
моуправление и за издигане 

равноправието, братство
то и единството можду наро
дите и народностите в СР Сър 
бия и в страната.

Всяка нрачна в развитието 
на социалистическите 
правителни 
временно о и нрачна в разви 
тието на равноправието в меж 

отношения-

на самоу
отношения съще

Огтук и произтича увереността, самочувствието 
тазгодишното чествуване на Първо*

С.Г н

и гордостта при 
майския празнин. дунационалните

Бе оценено, 
то резултати в това отношение 
представляват 
сегашните 
цион алти отношения в СР СъР 

и в СФРЮ. Комунистите 
в СР Сърбия, без оглед към 

народ и народност

че постигнати-на
основата на 

стабилни междуна-НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

честитим Първи май бия— Ооновната насока на на- 
усилия в периода межшиге

ду двата кон проса — заяви в 
доклада си секретарят 
Изпълнителния

сеКОЙ
числят са заинтересовани 
длъжни е борбата за осъще-

БРАТСТВО” ина
комитет на



ПОВОД ДЕНЯ НА ПОБЕДАТАПОПАРТИЙНИТЕ НОНГРЕСИ В 33 години СВОБОДНО
РАЗВИТИЕЧерва гора, Хърва

тско I Манедовия
д,„ ........
монратично ч“виечемСиТя“они жертви и безпримерни ма
ната на десетни „оито трудно могат да се
термални разрушения, и упобедата в исторня-
оценят. Тьнмо за това «« я неувяхваща слава, иато 
ТЯ “ ^инСВеп"отраеНнеУЕнорио^ на мир в Ев- 
начало на един ' десетилетия-
ропа, воито трае над тр А остави дълбоки нър-

Ужасната «ърмва^й^ с _труд и лот
многоброните сътре-

Почти цялотоПроз тази седмица се сьсто 
яха три партийни конгреса 
— Седмият нонпрес на СК на 
Черна гора, Осмия конгрес 
СК на Хърватско и Седмия 

на СК на Македония.

на

конгрес
както и Шестнадесетата^ кон
ференция на СК на Войводи- 

Делегатите на конгресите 
и конференцията дадоха оцен 
ка за изтеклия четиригодишен 

а същевременно оп 
главните насоки на

на.

Киро Глигоров поднася енспозо 
СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ОТЧЕТЕ

период, 
ределиха 
всестранната партийна акция 
в предстоящия

Комунистите на Церна гора, 
Хърватско, Македония и Вой 
водина проведоха своите кон 
греои с крупни и завидни ре 
зултати, постигнати в сложни- 

на изграждане на 
отношения на

трябваш!ДИ'да заличаТ’ у^ирГпо време на студената 
сения и заплахи ср ШУ анието на Европа на вое- 
война, ииформбюро Л< а опаСносг за сигурно-
нни лагери, иоито са света и по-широно. Но не

н мира в тази част на сфадата на мира
И минало от преди 30-40

период. щотюгаи РЕЗУЛТАТИ стта
са мални и усил^яТтарагичното•агг' ^

На последната сесия на Скупщината бяха оце- 
резултатите от работата на първата дологатсна

да не се 
години.те условия 

обществените 
самоулравителния социализъм, 
в ноито решаваща общество 

общностите на 
производители.

Нашата страна иато «ш и. Ф~Иата 
борбата ЛсРрее3ш1у9фажГмаНошСеТа през пъдите месеци 
„а °"У™Чията. Наш™ М>о поДаза своята роля

иТаваигард на работническата нласа и трудещите се 
на всички народи и народности. В съдбовните дни 
за Европа и Югославия партията на Йосин Броз Тито 
за Европа « в^иа с окупаторите и класо
вия враг, в битна за свобода, социализъм и победа. 
Ниной нинога с нищо не може да изличи една цифра, 
с която ние с право се гордеем между народите на 
Европа Това са милион и седемстотинте югославски 
жертви паднали в четиригодишната Народоосвободи- 
телна война и народна революция. Това е нашият 

за свобода и социалистическо само-

нени 
скупщина. на

посре-
на роля имат 
свободните

годишния мандатен период от „ _
опозето ои за дейността на Скупщината нежният пред
седател Киро Глигоров между другото каза:

„През изтеклите четири години е завършена 
огромна работа върху съглаоуването на цялото за
конодателство с новата Конституция, приети бяха ак
тове от дългоорочно значение, наквито са канонът 
за сдружения труд — който вече популярно се на
рича „кодекс" на самоуправлението , — законите за 
планирането, за банките и кредитната система, за 
монетарната система, за валутния режим, за митни
ческите тарифи и много други, донато в ход е про
цедурата за приемане на малък брой закони, наквито 

контрола над цените и подоб-

Широката дейност и много- 
бройните документи, които 
делегатите приеха представля 
ват достоверни показател за 
осъществения напредък

области на обществе- 
в материално 

то производство и силно на
расналото съзнаие и опреде
ление на трудещите се и граж 
даните за самоуправителен со 
циализъм.

Трябва да се подчертае, че 
това определение няма хара
ктер на манифестация, което 
се силно чувствуваше и в под
готовката на тези високи пар 
тийни събрания- Постоянна
та насоченост на комунисти
те към задълбочаване на со 
циалистическите самоулрави- 
телни отношения намери из
раз и в численото нарастване 
и укрепване дееспособноста 
на Съюза на комунистите във 
всички републики и области.

Действувайки 
лия период 
сплотено, с ясна идейно-поли
тическа ориентация и реални 
програми в общественото ра
звитие, на конгресите бе под
чертан факта, че отговорно
стта на Съюза на комунисти
те е дългосрочна и историче
ска и че той е решаващият 
фантор на стабилното обще
ствено развитие и основен 
двигател на прогреса <в произ
водствените отношения и са- 
моулравителната обществено- 
ттолитичесна система, за дей- 
сттелно госпоствуваща роля 
на работническата класа над 
условията, и резултатите на 
овоя труд.

СТЪПИвъв
всички 
«Ия живот

принос и цената 
управително общество, за братство и единство, за ра
вноправие, мир и разбирателство между народите.

А могат ли да се оценят материалните загуби и 
трагедии, донесени от войната— Но над всичко това 

безпримерния героизъм на нашите бойци, работни- 
жени и деца. Блестят ог-

са законът за цените и

Не само по броя на приетите закони и на оста
налите законни актове, но и по характера им .и при
етите решения, този период в работата на Скупщи
ната е един от най-плодотворните в СФРЮ. Това ня
маше да бъде възможно, ако в Скупщината както и 
в цялото наше общество отделно от страна на вси
чките органи и организации във Федерацията, репуб
ликите и областите не бяха направени изплючиггелни 
усилия- Навреме бяха приети развойните планове на 
страната и за петдесет години ;и утвърдени годишните 
резолюции за икономическото и социалното развитие 
бюджета на федерацията и необходимите за осъще
ствяването му решения". _____ _____

но.

сияе
ци, комунисти и скоевци,

Сутйеска Неретва, Козара, Кадиняча, Козяк 
Похорйе, Лика и Бания, Дървар и Пуста ре- 

свободата от всеки 
похитител, да укрепваме братството и единството, да 
издигаме ролята на свободния труд в 
система, да заздравяваме своята необвързана позиция

ньовете на
планина,
на. Те ни вдъхновяват да пазим

делегатската

и своя престиж в света.

Ст. Ст.
през изтен- 

организирано и
ПОДГОТОВКА ЗА МЕДИТЕРАНСКИТЕ СПОРТНИ ИГРИ

Югославия трябва да 

бъде добър домакин
Скатаретико връчи на пре

зидента Тито първия информа 
тивен бюлетин за игрите и 
фигура на морж — знак на 
осмите Медитерански игри. 
на за тази досега най-голяма 
спортна манифестация у нас. 
Игрите ще се състоят идна
та година в Сплит и в тях ще 
вземат участие 15 средиземно
морски страни.

Като подчерта, че спортни
те срещи допринасят за раз
бирателство между 
в света, президентът Тито зая 
ви, че Югославия като дома
кин на осмите Медитерански 
игри трябва максимално да се 
ангажира, та пребиваването на 
участниците и спортните бор
би да бъдат организирани по 
н ай-усп еш ен н ачин.

народите

ЗАЯВИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В СПЛИТ
Президентът на Република

та Йосип Броз Тито прие на 
24 т. м. !В Сплит Анте Скатаре 
тук — председател на Изпъ

лнителния комитет на осмите 
Медитерански спортни игри. 
Президентът Тито бе ооведо- 
мен за досегашната подготов-

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

БрятстВо Делегатската система в самоуправи 

телните общности на интересите
==г=гк5 ЕВ;=Г;1=1=
но делегатско решаване и са ,на интересите и тяхното мме СъК)3а на
моуправително споразумяване стване пю ,?*яото заме ,които са членове в 
на членовете им, обосновано правително стооав™ ^ Те и делега™ а
гсав^ноНс°ЛРаВИе И ВЗаИМНЗ °Т ‘е «■ т^дГцГна

Бавно се учредяват и фунн- „оводене^и *УНКЦИИТе 
ци опират основните общно- делни области
й™елни™АИНоГ Н3 самоуп'ра- професионалните 
виталните Общности на инте самоуправителните 
ресите. Общините като инте на интересите и 
граден фантор на самоупра особяване в 
влението на трудещите се и чуждена ме,,, 
гражданите, не са организира Съюз-г т ШН|Я 
'но включени в разглеждането ° ъ «,а
'на въпросите, ноито решават 
1самауп:рав1ител,н'ите общности 
|на интересите, образувани за 
шо-широка територия. За 
допри н ася б авното 
ване на

НСТИИК НА БЪЛГАР- 
ОЯАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ 
петък 

редаждионнв
отношение отговор 

на членове- 
комунистите 

делегации- 
„ онупщините

на самоуправителните общно- 
сти на интересите,

ноито работят в профе 
ой анални е служби 
пра вит елките 
интересите, така и 
циит.е, членовете и 
сивата на Съюза 
стите и на останалите 
с тв ен о-п олитичесни 
ции.

Необходимо

съще временното 
не органите на управлението 
[работническият 
шината

обезпечава-юДЯПшГчи
съвет, скуп 

на местната общност 
'И под.) да осъществяват рол 
ята

Г| м итомум

СТАНКОВ

нмюлов
4М*4, Редакция" И-751

на координатор на вси- 
делегации.както и чии Онупщините

|На самоуправителните общно 
на интересите трябва да 

се изграждат така, та в съ- 
Щ!ите до пълен израз да 
дойде делегатското решаване 
самоуправителното споразумя 
ване и общественото договар 
яне в делегации те, относно в 
самоуправителните организации 
1И общности върху основите на 
'организирани за потребите нг 
равноправието 
Отношенията 
дат резултат 
те становища 
«и фактори 
пата общност

на ръ 
решаване, в от- 

от страна на 
служби на 

общности 
на тяхно об- 

центрове на от-

тези

на самоу С-.1И
общности на

организа-
Ръковод

на комуни- 
обще- 

ор наниза-

<0

62500-603-9525
«ЯН - НЧш

л* Кар«д.

комунистите
__ организиран фантор ,на
социалистическото обществено 
съзнание, е дължен, после
дователно и упорито да се бо 
■ри за 'Премахване причините 
на тези явления и за афио 
мация и по-уокорено развитие

ОТНОШе,ниПРаВИ’ТвЛ:НИ АОХОДОГВНИотношения В тези общности

като

аат, п.о правило Аотд!л«?иаЗДа 
легации в организациите на 
сдружения труд и в местните 
общности за снуп1щ,и'ните на 
самоуправ!ителните общности
областееРеГ6 33 
°а а?!и 1На труда, отнооно 
за повече сродни области, при

■■**. •». _____
М П — и..

де-
това 

'ПреоДоля- 
админ'ИСтративн о-бю 
начин на обезпеча

•на участниците 
трябва да бъ 
на съгласува ни 

между воич 
в самоуправител 

на интересите 
(СЛЕДВА)

* •
джетния 
ване и разпределение на сред
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ПЪРВИТЕ СЕСИИ НА НОВОИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ
ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА МОК НА СКС В НИШ

УЧРЕДЕНИ ОБЩИНСКИТЕ 

СКУПЩИИИ В центъра-развитието на са- 

моуправителните обществе 

но-икономически отношения
ИЗБРАНИ 340 ДЕЛЕГАТИ 

СЪРБИЯ И 30 ДЕЛЕГАТИ ™ 
СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

В СКУПЩИНАТА НА 
В СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА

На 21 април т. г. първи път 
в новия ои състав заседаваха 
делегатите ма 184-те общински 
скупщини в СР Сърбия. Ску
пщините избраха председате
ли, подпредседатели и

вление. Четиригодишният деле 
гатски период бе оценен като 
един от най-плодовмтите пе- 
риоди в следвоенното развитие 
на страната. Над два и «полови 
на милиона делегати и члено-

тъшното идейно, организацио
нно и кадрово укрепване на 
оощинските организации на 
СН и на Междуоощинска«а 
конференция нато цяло.

пасае се за твърде крупни 
и важни задачи, пред по-иго 
се намират комунисти,ге в ре
гиона. задачите ще оъдат 
още повече актуализирани 
след провеждането на конгре
сите в репуолики I е и конфе
ренциите в оолаотите и еди
надесетия конгрес на Сюп. 
защцрто от всекидневното твор 
чеоко ангажиране на комуни
стите в своите среди оезспо- 
рно ще зависи и осъществя
ването на резултатите във 
воички ооласти на територия
та на МОК на СКС. оценката, 
дадена на неотдавна състоя
лото се заседание на между- 
оощинската конференция за 
силното анционно, организаци
онно и идейно укрепване на 

и СК в региона и за неговото 
действуване потвърждава, че 
всички задачи в предстоящия 
период ще бъдат проведени 
последователно на практика. 
С това все повече ще се из- 

Комиоиите към МОК на СКС дига авторитетът и авангар- 
съшо така ще се занимават дната роля на Съюза на ко- 
с много въпроси от областта мунистите. 
на тяхната дейност, което тря 
бва да допринесе за по-ната-

На неотдавна състоялото се 
изборно заседание МОК на 
СКС в Нишки репион прие про 
грама и план за работа до 
края на 1978 година. Акционна 
та програма и план за работа 
са изготвени въз основа на 
Програмата на СЮК, решения
та и резолюциите на X кон
грес на СЮК и Седмия кон
грес на СКС, основните тези- 
ои за изготвяне становищата 
и документите на Единадесе
тия нонгрес на СКС, основите 
за изготвяне резолюциите на 
програмата за работа на об
щинските организации на СКС.

Тежището на дейността 
през предстоящия период ще 
бъде насочено към развитие
то на социалистическите само- 
управителни обществено-поли
тически отношения в репиона 
Со б ществ ено-и номом ическо ра
звитие, развитие на обществе 
ночикономическите отношения 
в селското стопанство, в обла 
стта на социалната политика), 
след това по-нататъшно разви 
тие на политическата оиотема 
на социалистическото самоу
правление (делегатската систе 
ма като оонова на политиче
ската система на социалисти
ческата самоуправителна демо 
крация), идейно^политическото 
и анционно укрепване и орга

низационно изграждане на 
СК, на кадровата политика, 
ангажиране на комунистите в 
борбата за самоуправител1но 
преобразование в образование
то, науката и културата, раз
витие на оистемата на инфор
мирането, а също ще бъдат 
обсъждани и задачите на СК 
в всенародната отбрана, си
гурност и обществена самоза-

изпъл-

щита.
В акционната програма са 

залепнали най-актуалните въп
роси и задачи на СК в реги
она, произтичащи от докуме
нтите на СКС и на СЮК, ко
ито ще бъдат актуализирани 
и допълнени със задачи от ре 
золюциите на XI нонгрес на 
СЮК и на VIII конгрес на 
СКС. На заседанието на секре 
тариата и конференцията през 
настоящата година ще бъдат 
обсъдени и много други ва
жни въпроси, свързани с по
нататъшното

От последната съвместна сесия на първата делегатска ену- 
пщина на СР Сърбия: председателжт Живан Василевич го
вори за четиригодишната работа на Скупщината

изграждане 
развитие на самоупраеителни- 

обществено-икономически 
отношения в региона, отнооно 
на общинените организации на 
СК.

нителни съвети. Също така 
те избраха и 340 делегати в 
трите съвета на Скупщината 
на Сърбия и 30 делегати в 
Съюзния съвет на Скупщи
ната на СФРЮ.

теве на делегациите са взели 
дейно участие в конкретното 
решаване на всички жизнени 
проблеми от широката делега
тска база до федерацията.

Разбира се при това е има
ло и недоумения и лутания в 
отделни среди и области. Но 
упоритото 
на най-сполучливи решения и 
преодоляване 
не са останали без резултат. 
Така общата 
действуването на делегатската 
система в началната й фаза е 
твърде положителна. Спечелен 
е ценен опит. От недостатъци
те сме извлекли поука как да 
се надминат в предстоящия 
мандатен период. В тази на
сока от особено значение са

С това изборите в СР Сър
бия са практически завърше
ни. Остава новоизбраните деле 
гати в Скупщината на Сър
бия на сесията си на 5 май 
да изберат делегати в Съвета 
на републиките и областите 
на Скупщината на Югославия. 
Новоизбраната делегатска Сну 
пщина на Югославия ще про 
веде сесия към средата на 
май*

С. Кръсгич
градивно търсене

ДИМИТРОВГРАДна слабостите

раносметка за Избрани делегати в енупщините на 

самоуправителните общности
В течение на няколко месе

чната изборна дейност скуп
щините на обществено-полити 
ческите общности и на общно 
стите на интересите направиха 
критически анализ 
четиригодишна работа, 
тени бяха твърде положител
ни резултати в развитието и 
укрепването 
система от основните 
в базата до Скупщината 
Югославия- Завоювани са но
ви качествени постижения 
непосредственото решаване и 

социалистическото самоулра-

На 22 и 24 април в делега
циите на местните общности 
и на организациите на сдруже 
ния труд и трудовите общно
сти в Димитровградска общи 
на, се проведоха избори 
делегати в скупщините на са 
моуправителните общности на 
интересите и за членове на 
самоуправителните контроли в 
тези общности.

За Снупщината на общно
стта за пътно, кумунално

са избра- Освен това бяха избрани и по 
5 членове за самоуправител
ните контроли при всяка об
щност.

електростопанство 
ни 30 делегата, за Скупщина
та на общноста за квартиру- 
ване — 26, за почивка и ре- 
креация — 
не — 30, з 
— 23, за детска защита — 
25, за здравна защита — 29, 
за физическа култура — 25, за 
предучилищно и основно обра 
зование — 30 и за Скупщи
ната на общността за наука 
и култура

тезисите за подготовката нг 
предстоящия конгрес на СЮК. 
студията на другаря Едвард 
Нардел за бъдещото развитие 
на политическата система на 
социалистическото самоуправ 
ление и широката политиче 
ска акция на Съюза на но 
мунистите и останалите орга 
низирани социалистически си 
ли пред конгресите и конфе 
ренциите на СК в републики 
те и областите.

30, за настанява-за своята 
Отче- Също така бяха избрани и 

19 делегата за скупщините в 
регионалните общности на и-н 
тересите в областта на стопа
нството 14 делегата за скупщи 
ните на Регионалните общно
сти на интересите в областта 
на обществените дейности и 
един делегат за Скупщината 
на Републиканската общност 
по инвалидно и пенсионно 
осигуряване.

за за социална защита

на делегатската 
клетки

на
21 делегати.и

в

Стоян СТАНКОВ
ДИМИТРОВГРАДв

ПЪРВОМАЙСКИ НАГРАДИ ЗА 1978 Г. А. Д.
СЕСИЯ НА СЕКЦИЯТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ В НИШКИПЪРВА

РЕГИОН
Първомайска наградаПо повод Международния 

май
ктивна
и парично възнаграждение от 
2000 динара получи самодей
ният театър ,,Христо Ботев".

шева (Здравния дом), Таено 
Николов („Балкан"), Глигор Гъ 
ргов (гимназията „14. Б. Ти- 
то"), Никола Иванов (ооновно- 
то учлмтще „Моша Пияде”), 
Тодор Визов („Сточар"), Дими
тър Гаков (бръснар, частен за 
наятчия) и Зарко Антанасов 
(„Услуга"). Тазгодишната коле

1празник на труда 
снощи (27 април) в голямата 
зала на Центъра за култура 
в Димитровград со състоя 
тържествено събрание. За зна 
чението на празнина 
председателят на Общинския 
оиндикален сьвот а Димитров
град — Ранно Ставров.

След изнесения доклад Ста
вров вр7>чи признания и награ 
ди на заслужили синдикални 
дейци. Златна значка с гра
мота, присъдена от Републи
канския синдикален съвет, по
лучи Митко Томов, 
ма граничната милиция- Сребъ
рна значка беше връчена на 
Милия Георгиев — работник 
в „Циле", а бронзана на Ге
орги Николов — работнин в 
ООСТ „Димитровград".

Бяха «връчени и тазгодишни
те Първомайски награди, с 
парични възнаграждения от по 
1000 динара, на най-добри ра
ботници в общината. Награди
те получиха: Симеон Христов 
(„Димитровград), Олободан Ри- 
денов (ж. п. гара), Гроздан 
Николов („Циле”), Драгица То

Сборен пункт за 

договор с базата
След присъждане на награ

дите беше изпълнена подбра
на културно-художествена про
грама.

говори

А. Д.

— Междуобщинсната конфе 
на Социалистическия И бойците иа акцияВ Ниш на 25 април се състояна новоизбрани- ренция

съюз в Ниш трябва да бъде 
един вид сборен пуннг на де
легатите от Нишки регион.

първа сесия 
те делегати от Нишки регион 
в Републиканската и Стлозна- 
та скуптяина, нато за предсе
дател на секцията бе избран 
Александър Цветнович ст Ниш. 
! Т' ■

Председателят на Междуоб- 
щинската конференция на 9° 
циалистическия съюз ДЕСИ- 
МИР ЙОВИЧ обрисува в кт,ои 
черти предстоящите задачи 
на делегатите в по^гясното им 
св7/рзване с делегатската ба
за. След като 
през изтеклите четири години 

забележителни

че най-вероятно ще се работи 
върху залесяването на ерози 
вните площи на територията 
на Власинсното езеро до Цър- 
на трава. В бригадата ще има 
120 бойци, те биха били на
станени в Дома за ученици и 
младежи в Църна трава. Има 
предложение да се работи в 
две полусмени от по 15 дни, 
па най-вероятно 
ложение ще бт>де и прието

Сърболюб МИКИЧ

Междуобщинсният отбор на 
Съюза на сдруженията на бо
йците от НОВ в Южномора- 
вени регион раздвижиха ини
циатива за формиране на бри 
гада от участници в Народоо- 
свободителната война, която 
да участвува на някоя от тру 
довиге акции.

В разговор с Йован Мана- 
оиевич, председател на Между 
общинския отбор на СУБНОР, 
узнахме, че (инициативата с 
В7>одушбвлен1ие е посрещната 
от воички общински отбори и

началник
Туй трябва да се договаря

ме за изпълнение/о на задачи
те, да разменяме опит, да се 
информираме взаимно, в две- 
те посоки.

, — ните 
могат добре

Защото без него 
делегатите ще 
да пренасят мнението на база
та, мито пък последната ще е 

докрай С7,с С7>дбата 
мнения забележки

запозната 
на своите 
и предложения. —■„ подчерта 
между другото Д. Йович.

това пред-изт7>кна, че

са постигнати 
резултати в делегатската си
стема Йович каза:

М. А.
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бабушница

ДИМИТРОВГРАД наПродължение
започнатотоДелегатската система напълно 

приета в практиката
ЯиГл®ВИЧ, за председа-

» «ГМЬЙГ®

на председа- 
скулщи-

ИЗПЪ'Л'Н1ИТв
на ску-ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС ПРЕИЗБРАН БОРИС БОРИСОВ, А 

ПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИВАН ДЕНЧЕВ

с избирането
на Общинската 

на, председател на 
лния съвет, секретар
Оветите на" ОС Т делегати общности ^ председате;, на
н1нГ^аТ^е= ГЯГЯов"

комисии и тела беше сло-
нрай на третия ИРЪГ 07 Като даде обоснованив за 

избирането на делегаги А предложението за лица
.....И в следващия не ли ^-ттовори* постове в Об-

начело на ^“нската Скупщина, предсе
дателят на Общинската коифе 
тенция на ССРН в Бабушни- 
ца НОВИЦА СТАНКОВИЧ, пред 
седател на избирателната номи 
оия. 'изтъкна, че по време на 
твърде богатата изборна деи 
,ност, предложените другари са 
получили пълно доверие ог из 

изявени об- 
дейци

НА ИЗ-ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ тел

на т©л
опирането на делегатската си-

ГГпЕЙвГ в ЗЛ
та, особено в областта на сто 
ланството, нато изтъкна, 
до нрая «а 1980 година са за 
планували в тази област и 
востициоини капиталовложения
на износ от почти 500 милио- 

динара, част от което со 
1вече реализира.

всички сфери наПреди провеждане сесията система във 
на Скупщината състояха обществения живот, 
ое отделни заседания на три- Този период предота я 
те съвета ма Скупщината, началото в развитието на до
ма иоито бяха избрани и легатоката система, на края
председатели ма съветите: на четвъртата година можем 
на Съвета ма сдружения труд да констатирам, че Двл^8’™™ 
Слава Тодоров, химик в кау- та система е приета в ПР«кау
чуковата промишленост в ,Ди «а, нато принцип на самоупра- 
митровград”; за председател витално организиране на тру 
на Съвета на местните общ- дещите се хора и граждан , 

Милутин Ценков, за провеждане на властта и 
просветен работник и за пред управляване с обществените ра 
седател на Обществено-поли- боти.

за

на
а

легации
ригодишен период, 
делегатската скупщина в Ва

на

На кроя Борисов каза, че 
свободно може да се ^нста-

ности

тира, чо делегатската
приета в практико, 

на самоулра-

В по-нататъшното ои изло
жение Борисов изтънна, че 

четиригодишен
о напълно

опит принцип
организираме на тру-катоОсвен ИВАН ДЕНЧЕВ, 

председател ма Изпълни
телния съвет за членове 
на Съвета Скупщината 
именува Балис 
(просветен 
Станна Басова (медици- 
мсни работник), Младен 
Димов (комерчески ди
ректор в „Свобода ), ми 
кола Стоянов (технолог), 
Троян Милошев (агро
ном ) и Миленце Игнято- 
вич (строителен инже- 
нер).Освен тях членове 
на Съвета, по длъжност, 
са и: Димитър Славов 
(началник в отдел за на
родна отбрана при орга 
на на управлението), Ге
орги Алексов (началник 
на Секретариата за въ
трешни работи), Петър 
Тасев (началник за сто
панство и финансии), 
Томислав Делчев (начал
ник за общо управле
ние и обществени дей
ности), Млпан Наладжий 
ски (директор на Служба 
та за обществени дохо
ди) и Иван Иванов (ди- 
рентор на кадастралния 
отдел в Димитровград).

ценния
трябва да се използва за над- 
деляване и премахване на вси 

във фуннци-

бирателите, като 
ществ ено-п ол итич ески 
и борци за развитие -на са- 
моулравителния социализъм.

вително
дещите се хора и граждани и 
че в стопанството и общество 

дейности е осъществен 
на развитие. А 

изходна основа. с ап

ел абостички ни теI ютров 
работник), голям степен

това е
гажираме ма сдружения труд. 
Общинската скупщина и по
мощта на Републиката, да 
продължи бъР^я темп в ра
звитието на Димитровградска 
община.

СТАНИМИР ИЛИЧ, ди- 
инономист, е роден 

през 1934 година в с.
Досега е

пл.

Проваленин. 
бил служещ в Народна
та банка, завеждащ ор 
гана на управление при 
ОС, председател на ОСВ 
а сетне в изтеклия ма- 

председател на 
скупщина.

Делегатите на Общинската 
скупщина гласуваха и за деле
гати в Съюзния съвет на Снуп 

на СФРЮ от СР СъР- ндат
Общинската 
Член на СК е от 1958 

Бил е делегат

щината
бия, за делегати в Съвета на 
общините на Скупщината на 
СР Сърбия и за делегати в 
Скупщината не Междуобщин 

регионална общност в

Станимир Илич

бушница ще бъде СТАНИМИР 
ИЛИЧ, който единодушно бе 
избран на съвместна сесия на 
трите съвета на скупщината. 
За пам. — председател бе из 
бран МИЛОВАН МИЯЛКОВИЧ.

година, 
на ОИ на ССРН.

ската
Ниш. За трудови заслуги е 

отличен с Орден на тру 
да със сребърен венец.

ИВАН МИТРОВИЧ, ю- 
рист, е роден в с. Ли- 
ново през 1935 година. 
Досега е работил в Око 
лийсния комитет в Ниш, 
бил е завеждащ отдел 
общо управление при 
ОС в Бабушница и съ
дия за нарушения. Член 
е на СК от 1957 година. 
Понастоящем е предсе
дател на комисията за 
развитие на делегатска
та система при Между- 
общинската 
ция на ССРН.

СЛАВНО 
ВИЧ, юрист, е роден 
през 1937 година в с. 
Любераджа. Досега е 
работил в ОС Бела па
ланка. Член на СК е от 
1968 година. Бил е се
кретар на ОС и е из
пълнявал редица ДРУ™ 
отговорни дължности в 
общината.

За председател на Изпълни 
съвет на Общинсната 

делегатите едино-
телния 
скупщина 
душно избраха Иван Денчев, 
досега на длъжността юрист

За председател на Изпълни 
телния съвет бе преизбран 
СЛАВКО ЙЕЛЕНКОВИЧ, а за 

ИВАН МИТРОВИЧ.
в митницата.

А. Д.Борис Борисов секретар

БОСИЛЕГРАД
тичесния съвет Катарина Е- 
леннова, работничка в кау
чуковата промишленост.

Делегатите по предложение 
на координационното тяло за 
кадрова политика, за което 
обоснавание даде председа
телят на тялото Сърбислав 
Златкович, за председател на 
Общинската скупщина еди
нодушно преизбраха инженер 
Борис Борисов, досегашен пред 
седател на Скупщината.

След нато благодари на до
верието Борисов говори за из 
миналата четиригодишна дей
ност на Общинската скупщи
на, скулщините на самоулра 
вителните общности на ин
тересите и функционирането 
на делегатската оистема, като 
между другото каза:

Пълно единство на делегатите конферен-

Симеон Захариев, председател на Общинсната енупщина ЙЕЛЕНКО-

На 21 април в Босилеград 
се състоя изборно-учредителна 
сесия на трите съвета на Об
щинската скупщина, на която 
за председател на Скупщината 
единодушно бе избран СИМЕ
ОН ЗАХАРИЕВ, дългогодишен 
обществено-политически и сто
пански деец в Босилепрадсна 
община.

След като заблагодари на 
доверието, Захариев изтъкна, 
че пред делегатите ма Общин
ската скупщина в настоящите 
четири години отоят редица 
отговорни и сложени задачи.

— Осъществяването на раз 
войните стопански задачи, о- 
пределени в Средносрочната 
развойна програма на община 
та, развитието на делегатска
та система и самоуправителни- 
те отношения са превъзходни 
наши задачи — изтъкна меж- 
АУ другото новоизбраният пре 
дседател на Скупщината, За
хариев.

'На съвместно 
сеоия бяха избрани 
на Изпълнителния 
Скупщината, който в новия 
състав, вместо 9, ще_има 11 
члена, от които петима са от 
организациите на сдружения 
труд. За председател на Съ
вета е избран БОЯН МИЛА

НОВ, дипломиран юрист, а за 
членове: ЛЮБЕН АРСОВ ПЕ
НКО НАЙДЕНОВ, ЗОРАН ТРА
ЙКОВ, ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ, 
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ, СОТИР СО
ТИРОВ, ЦОНЕ ТОДОРОВ СИ
МЕОН ГРИГОРОВ, СТОЙНЕ 
ИВАНОВ и НИКОЛА САВОВ.

За секретар на Общинсната 
скупщина е избран ДРАГАН 
ГРИГОРОВ, дипломиран юрист.

Делегатите на трите съвета 
проведоха и избори за делега
ти в Съюзният съвет на Скуп- 
пщината на СФРЮ, в обще
ствено-политическия съвет Съ
вета на сдружения труд и Съ

вета на общините в Скупщина 
та на СР Сърбия. Гласуваните 
делегати за Скупщината 
СР Сърбия са от общините 
на Южноморавския регион.

На съвместната сесия бяха 
избрани и делегати в Скупщи 
ната на Южноморавската ме- 
ждуобщинска регионална об
щност. Това са: СИМЕОН ЗА
ХАРИЕВ, ИВАН СТОЙНЕВ, ЛЮ 
БОМИР ПЕТРОВ, АНКА ВАСЕ
ВА, ИВАН ЛАЗАРОВ и КРУМ 
ВЕЛИНОВ.

на

Изразявайки 
председател на 
скупщина, Станимир Илич ме
жду другото подчерта:

— Пред делегатоката скуп
щина в предстоящите четири 
години стоят сериозни задачи, 
но се надявам, че с още по- 
голям успех ще продължим 
започнатото дело. Разбира се, 
за осъществяване на програ
мата на средносрочно и дълго 
срочно развитие на Бабушни 
шка община ще трябва да 
обединим всички сили, за да 
може Бабушнишка община да 
се нареди воред по-напредна- 
лите общини. В това начина
ние очаквам пълно съдействие 

делегати

благодарност
Общинската

За делегати в Скупщи 
ната на Междуобщинска 
та регионална общност в 
Ниш бяха избрани 8 чле 
нове. От Съвета на сдру 
жения труд:
НИКОЛОВА, ДАНКО КО
СТОВ, КИРИЛ СПАСОВ и 
ЗОРАН 
От съвета на местните 
общности: СЛАВКА ГЪ- 
РГОВА и ТОДОР ДИМОВ 
и от Обществено-поли
тическия съвет: БОРИС 
БОРИСОВ и НОВКО АЛЕ 
КСОВ.

На отделно проведените се
сии на съветите на Общинска 
та енупщина бяха верифици- 
рани мандатите на делегатите 
и избрани председатели. За 
председател на

ФИНИКА

ЗЛАТАНОВИЧ. Съвета
сдружения труд, нойто е ве
дно и заместнин председател 
на Общинсната скупщина е 
избран СТОЯН ВАСЕВ, висо
коквалифициран работник в 
Горската секция в Босилеград 
за председател на Обществе-
^тА?ЖоЧе0КИя Съвет ИВАН на всички <-/1ииньв, икономист, дире- Илич.
«тор на Предприятието „Боси- 
леград'' и за председател на 
Съвета на местните общности 
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ,

на

проведената 
членове 

съвет на
каза

— Основни характерности 
за този период са крупните 
мрачни направени в отноше
ние развитието на обществе
ните отношения, върху ооно- 
вите на самоуправлението и 
внедряване на делегатската

За делегати в Междуобщин- 
ската регионална общност бя
ха избрани: Станимир Илич, 
Никола Йосифов, Светомир Пе 
тровим, Живка Кръстим, Миря
на Ипнятович. Милован Вида- 
нович, Славолюб Игнятович и 
Божидар Йованович.

земедел
ски производител от село На- 
зърица.

Симеон Захариев
В. В. М. А.
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наЗГ2к2Р С ТОШКО марков. Делегат НА VIII КОНГРЕС ПРЕДКОНГРЕСНИ СРЕЩИ Душан Цветнович:

Само стоковото производ 

ство е доходнона младите
ЕДИН от двамата делегати 

на предстоящия конгрес на 
Сък>за на комунистите на Съ
рбия, от организацията на 
СМ в Димитровград, е 25-годи- 
шният младеж Тошко Марков.

— Това е признание 
мо за мене, но и за цялата 
младежка организация в общи 
ната, изтъкна в началото на 
разговора Марков. И 
терес в предстоящия период 
ще бъде предимно насочен 
към увеличение на дееспособ
ността на воички млади в на
шата община. А това 
новно, понеже Съюзът на со
циалистическата младеж е ма
сова обществено-политическа 
организация, 
задача е да работи върху въ
зпитанието на младото поко
ление.

— Затова в

ност в Димитровград, 
войник — в школата за за
пасни офицери. Тази школа 
завършава с голям успех — 
средната му бележка е 9,60 
Имал е желание

Отива ДУШАН ЦВЕТКОВИЧ, 40-годишен селскостопански про
изводител от село Долно Кърнино в Бабушнишка община е 
делегат за Единадесетия конгрес на Съюза на югослав
ските комунисти. От името на 1700 номунисти от тази об
щина, той ще е начело...

Радвам се. че ще участвувам в работата на Х1-ия 
конгрес — вълнува се Цветнович. — Още повече, че един 
селскостопански

всред овейте най-близки. Аз 
имам
две сестри. Всичките изучиха 
и са на работа... Аз останах 
на бащиното огнище... Годи 
шно ми остава чист доход от 
около 50-60 хиляди динара.

Обзавел 
със съвременни мебели, имам
вода и др. удобства.

Душан Цветнович е член 
'на Съюза па комунистите от 
1958 година и е активен об
ществено-политически деец в 
Д. Кърнино.

още четирима братя и

да (постъпи в 
активна служба в ЮНА, но 
му е предложено да работи 
в отдела за народна отбрана 
при органа на управлението 
Димитровград, което и при
ема. В момента покрай гри
жата за територ:гг.1ната отбра
на той е деен е 
организация: член на Предсе
дателството на ОК на ССМ, 
секретар на II район на запа
сните офицери и т. н. следва 
задочно Факултета за 
отбрана в Белград.

не са-

производител е получил възможност да у- 
частвува на най-високо събра-ние на комунистите... съм нъщата сив

моя ин- А Цветнович е и заслужил 
да отиде като делегат на кон 
треса.

младежката
Той е първият селокостопан 

производител в Бабушни 
община, сдружил сред-

е и ос ени 
шка
ства и труд съ'с земеделската 
кооперация „Будучност”.народна — Като добър селоностопан 

ски производител 
младеж бях 
на комунистите. Сетне 8 годи 

бях секретар на първич 
организация на Съюза

чиято основна
и активен 

приет в Съюза— Бъдещето на нашето сел 
сно стопанство е сдружава
нето. в това няма съмнение 
— назва Цветнович. — Само 
още много неща трябва да 
се поправят, за да може да 
се върви с по-бързи нрачки 
напред. Трябва да се върви 
нъм стоково производство. А 
днес ние все още произвеж 
даме „от всично по мално", а 
такова производство не дава 
резултати — добавя той-

нипредстоящия 
период, продължи Марков, е 
необходимо всички 
стно да работим и да 
творч.еско отношение към за
дачите. Трябва много по-дей- 
но да се включвам в обще
ствено-политическия живот, а 
това значи да увеличим дей
ността си не само в младе
жките организации, но във 
всички среди: в делегациите, 
в останалите обществено-поли 
тически и обществени органи 
зации, в трудовите организа- 
циии и т. н. А само по този

ната
на комунистите. През това вре 
ме нашето село — беше меж

ние съвме 
имаме

ду първите в „Орещите на 
селата", във всички почини 
които се организираха с цел 
да се подобрява и развива 
сел сностол анокото 
ство — каза накрая Цветно
вич.

Д. Цветнович производ-

— При съвременна обработ 
ма на земята 
добре да се заработи и да ои

Цветнович е между онмя 
селскостопански 'производите
ли, ноито развитието на сел 
скостопанското производство 
виждат 'И в модернизирането

може и тук
Матея Андонов

начин младежта се подготвя 
да приеме върху себе отговор
ните дължности в общество 
то ни.

Естествено, че Марков пре
говори за младежта

ДВУДНЕВЕН ПАРТИЕН СЕМИНАР В СУРДУЛИЦАму.

— Без механизация е труд
но. Преди две години теглих 
100 хиляди динара кредит от 
„зеления план" и купих едно 
„фергуоонче”. Купих и още 
някои друпи селскостопански 
машини... Но тук искам 
изнеса и един проблем. Име
нно,
услугите със тези селскосто
пански машини.

Т. Марков Осмсобяване за новите задачиИзтъкнали бихме, че през 
август миналата година беше 
комендант на втората смяна 
на младежната трудова бри
гада, която работи на район
ния водопровод. Заедно с 
още 42 бригадири са изкопа
ли 1500 кубически метра пръ- 

— двойно повече от за
плануваното. Но тази акция, 
както казва Марков, не мо
же да се мери само с метри
те изкопана пръст, но има и 
по-широко значение. Чрез нея 
на определен начин са реафир 
мирани младежките трудови 
акции в общината. Чрез нея 
младите от общината са се 
възпитавали в духа на брат
ството и единството на наши
те народи и народности, в ду
ха на социалистическото ни 
самоуправително изграждане.

димно
и постоянно изтъква, че об
ществото ни полага и усилия 
и надежди в тази младеж, за 
да я оспособи за ролята, ко
ято я очаква. А тази младеж 
винаги е била в челните реди
ци във всички решаващи мо
менти. В дните на въоръжена
та борба, в следвоенната об
нова и изграждане на стра
ната, както и сетне в момен
тите на социалистическото и 
самоуправителното развитие.

ОК на СНС в Сурдулица на 
17 и 18 април организира се 
мин ар за членовете на секре 
тариатите на първичните пар 
пийни организации. Бяха из
несени сказни с разисквания 
по темите: Общеатвенатероля 
и класовото укрепване на Съю 
за на комунистите и идейно 
то и анционно укрепване на 
ооновната организация на СК; 
Методът на работа в осъще 
ствяването ролята на СК 
и прилагане на партийния ус
тав; Задачи на СК в собстве 
мото издигане за действуване 
в политичесната оистема на 
социалистическото самоуправле

ние и в борбата срещу анти- 
самоуправителните сили.

да
Лектори бяха самостоятел 

ните съветници в ЦК на 
СКС Жина Койич, Живота 
Миланович и Добросав Бйе- 
летич както и секретарят на 
комисията за развитие на СК 
към ЦК на СКС — Воя Ратно- 
вич.

големи са данъците за

ст

— Ако държа трактор само
зарад 10 хектара имот, кол но
то притежавам, тогава той 
не е доходен.

Най-мално още 50 хентара 
би трябвало да изора с него. 
за да се отплати, да се има 
сметка... Е, тун нещо не е 
в ред, по мое мнение.

Семинарът протече в знан 
на дейността на общинената 
партийна 
конгресите на СЮК и СКС.

С. Минич

Не трябва обаче да прена
сям само думите на Марков, 
понеже той и на дело потвъР 
ждава това, което говори.

Роден в село Трънски Одо- 
ровци, а средно техническо 
училище завършил в Пирот, 
веднага след това започва ра
бота в каучуковата промишле-

организация пред

И ано бих взел думата на 
конгреса — изтънва Цветно
вич — аз бих говорил тънмо 
за това. Бих предложил да 
се намалят данъците за услу 
ги със селсностопансни маши 
ни, или за „зелени таблици” 
— изобщо да не се плаща 
данък. Тана, по мое мнение 
ще се даде насърчение пове 

селсностопансни произво 
дители да се снабдяват със 
селсностопансни машини...

ЛЮБЕН МИТОВ, ДЕЛЕГАТ ЗА ОСМИЯ КОНГРЕС НА СКС:
А. Д- По пътя наТитов 

политика
в'ЯЖ ЖЖТ СОЦИАЛИСТИЧ| 
ОБЩИНСКАТА КОНФ^Ц^ЯНАСТюЖ^ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА^АИСТИТЕ

На Осмия конгрес на Съюза 
на комунистите на Сърбия, 
партийната организация в Бо- 
оилеградона община ще бъде 
представена от делегата Люб
ен Митов, работник в Горската 
секция в 'Босилеград. Митов е 

1930 година в с. Зли 
дол, а член на Съюза на но- 
муниотите е от 1952 година.

Ано му се удаде възможно
ст да говори на предстоящия 
конгрес по коя тема би се из 
казал — бе въпрос, на който 
поискахме отговор от Митов.

—• Преди всичко изразявам 
удоволствие, че ще бъда де
легат на Осмия конгрес на 
СКС. Ако ми се удаде възмо
жност на конгреса да говоря 
бих изтъкнал, че нашето по
нататъшно развитие зависи от 
успешното 
провеждане ,на Титовата поли
тика, кояТО конкретно и не
посредствено реализира Съю
за на комунистите.

Лри това по-специално 
говорил за осъществяване ре
шенията съдържащи се в Кон 
ституцията, а по,определено в 
Закона за сдружения 
който е мощно оръжие в ръ

цете на работническата нласа 
— казва Митов.

За провеждането на този 
важен донумент в Босилелрад- 
сна община Митов заяви:

— Начални резултати има 
във воички среди и в нашата 
община, но това все още не 
е достатъчно, за да може да 
се говори, че словото на този 
закон 'изцяло се прилага на 
прантина. Според мен, тук са 
преди всичко основни два въ
проса: повишаване производи
телността на труда, което ще 
рече и на дохода и възнагра
ждаваното според резултатите 
от труда.

че

вЖ ОРГАНИЗАЦИЯ НА СУБНОР
роден

В СУРДУЛИЦА Душан Цветнович изтъни а 
и това, че за да се произвеж 
да на съвременен начин е не
обходима и подготовка.

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 
И ТРУДЕЩИ СЕ 

В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТЯТ
— Не изкарах на време по

вече основно образование но 
се .доизграждам” чрез самоо 
бразование — казва той- Че 
та селскостопанска литерату
ра, получавам вестници и сгии 
самия* а най-често за съвети 
се отнвсям към агрономите в 
^ Будучност".

ПЪРВИ МАИ
международния празник 

на труда

Борбата за тези важни ка
чества трябва да бъДе дълго 
трайна задача на всеки член 
на СК 1В този процес. Бих се 
застъпил на Конгреса да се 
стилно до по-олределвно за- 
твърждаване на тези и на 
още някои друпи задачи за 
комунистите, от чието осъще
ствяване зависи по-нататъш
ното развитие на нашето са 
моуправително 
око общество — изтъкна Ми
тов.

и последователно

бих
ЗАВОЕВАНИЯ^В ^ГРАЖДАНЩА^СА- 
МОУПРАВИТЕЛНОТО НИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКО ОБЩЕСТВО

Попитахме го може ли до
бре да се живее и от селско 
стопанство и защо и той на- 
то мнозина негови земляци, 
не отива ма печалба?

социалистиче-

труд, В. в.
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ТРУДОЛЮБИЕТО НА МИЛКОбосилеградската стопансна дейност в тази годи
НА:

V... ■ ■ н * (очерк)АМБИЦИОЗНИ
МЕРОПРИЯТИЯ

чоез кооперирани доставки с

С една дума, рабо:а 
]Цеш. А до неотдавна 

се суетехме и не зна- 
ше работим утре, 

ли след седмица, ме- 
Милко.

на нонструк-

ние „машинен техник
, ,канцеларията, въпреки 
цехов ръководител. Мм- 
винапи там, къде™ се 

производ

ен за 
вац. 
коли ото

казаха: 
рито в 
чо о I 
лно о 
произвежда 
отвените помещения •

Случи се така, че на два л ь 
ти го търсихме. И двата пъ- 
™ не го заварихме в канце
ларията, а дълго го търсеха 
мз цеховете.

Сетно узнахме ощо една по 
7 повече

само 
ех ме каквои а камо

МеБЦез7пор‘‘н'оВИ „Мачкатица” ве
че се изправя на собствените 
крака. Има Рше много неща 
тук да се решават , но основ
ното е, че предишната неиз
вестност по отношение на 
утрешния Ден е изчезнала. Съ 
гггеегвуват планове за рекон
струкция и модернизация, за 
разширяване на производство 
то. Това влява чувство на си-

Готвят се програми за преработва на пеарц.про- 
изводегво на мебелни детайли, откриване 
на за поеработки на на-ртофи и изработване на плас 
тмасовиРтръби, формиране на мини-ферми и други про- 
мишлени обенти

дробност, хвърляща 
светлина върху неговия ТРУ’ 
дов портрот. Именно, минала
та година комисията за при с-ь 
ждано на Септемврийска на
града в Сурдулица, ка-го рази
сквала кому да даде това при
знание във фабриката за маши 
ни и лоярна „Мачкатица , 
„прескочила" Милко. Щом по
искала мнението на първична 
та организация на СК и коле
ктива — грешката била попра
вена: ако се съди за трудо
любие — Милко заслужава 
пръв да получи тази награда.

И разбира се, Септемврий
ската награда му била присъ
дена с особено удоволствие. 
„Отишла е в прави ръце" — 
назват и работници, ръководи 
тели във фабриката.

За геологическите изследва- 
овентувлно за експлоа- 

този минерал, по-го-

вСтопанските организации 
Босилвградена община, в тече 
ние на тази година, ще напра
вят крачна напред в разширя
ването «а съществуващите и 
откриване на нови производ- 
ствено-услужни дейнооти.

ния и 
тация на 
ляма част от средствата ще 
бъдат обезпечени от Републи
канския фонд за развитие на 
недостатъчно развитите кра- гурност.

— Няма защо да крием — 
Особеноища. сега сме доволни.

задействува Правилника 
възнаграждаван© според 

труда и резултатите на труда.
изпарвам

Горската секция, в която ра 
ботят 155 души, има твърде 
амбициозни, но реални програ- 

за работа. В течение на та 
зи година тази стопансна ор
ганизация развойните си про-

_реализира в обла-
на дървообработвателна- 

и минното

откак
заФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТИЛ 

НА НАРТОФИМИ Средно на месеца 
от 4 500 до 5 000 динара. За
конът за сдружения труд на
истина разкрива пред труде
щите се възможности за лъл- 

добави

Милко ВеселиновВ течение на тази година 
твърде много ще се разгърне 
и дейността на предприятие
то за производство, оборот и 
битови услуги „Босилеград .

Повече от една година тук 
се вършат подготовки за из
граждане на фабрика за пре
работка на картофи в скорбя
ла, която засега в нашата стра 
на се внася- Годишно плани
раната мощност на фабриката 
е преработването на 27 хиля
ди тона картофи. Ако се сти
гне до откриване на фабрика
та, това ще бъде най-голя- 
мата досега стопанска инвести 
ция в общината. Финансира
нето на този промишлен обект 
който ще струва повече от 
80 милиона динара, изцяло ще 
бъде от Републиканския фонд 
за развитие на недостатъчно 
развитите краища.

— Този промишлен обекг 
ще бъде от голямо значение, 
защого ще ангажира най-ма
лко две хиляди доманинегва в 
общината в производство на 
картофи, с което изцяло би 
осигурявали своят поминък — 
изтъкна Иван Стойнев, гене
рален дирентор на предприя
тието „Босилеград”.

грами ще 
стта I 
та промишленост 
дело.

еНо Милко едновременно 
и в обществено-лолити- 

е на СИ и
деен
ческия живот: член

на делегацията за скуп-
на трудова изява 
Милко.

Очевидно с присъщото си 
Милко напъл

но заживява с най-великата 
повеля на деня: трудът да оп 
ределя материалното и обще
ствено положение на човека. 
В неговия случай Конституция
та и Закона за сдружения 
труд са намерили пълно по
критие.

член
шината на обществено-полити 
месната общност в общината. 
Изпълнявал е и други длъж
ности. Винапи с чувство на ви- 

отговорност и с особено

— В нашия дървообрабогва- 
гелен цех годишно трябва да 
се обработват към 3 хиляди 
нубичесни метра дървесина. 
Касае се за производство на 
мебелни детайли, които ще 
ползва мебелната фабрика 
„Прогрес" от Свърлиг — каза 
инж. Драган Мицов, дирентор 
на Торената сенция в Босиле 
град.

Между Горската секция и 
„Прогрес" от Свърлиг е по
стигнат взаимен договор за 
разширяване и финализиране 
на производството в дървооб- 
работвателния цех в Босиле
град. За тази цел са необхо
дими 12 милиона динара, които 
ще бъдат осигурени от Репуб
ликанския фонд за развитие 
на недостатъчно 
краища и чрез банкови кре
дити.

трудолюбие

А жизненият път на тоя тру 
делюбив божичанин не крие 
особено богат материал: през 
1955 година минава в Сурдули- 
ца и тук завършва средно те
хническо училище — машинен 
отдел. През 1969 година полу
чава жилище от предприятие
то. В момента работи като це-

сока
усърдие, както изтъкнаха ръ
ководителите в предприятие
то за него.

— В момента работим с уси
лени темпове. Вършим достав
ка на транспортери за захар
ните фабрики във Войводина Стефан НИКОЛОВ

..ГРАДНЯ” — ДИМИТРОВГРАД

ИНТЕНЗИВНА СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА
развитите

— ЗА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА Е ЗАПЛАНУВАН 
ОБЩ ДОХОД ОТ 48 МИЛИО НА ДИНАРА

Строителното предприятие 
„Градня" през настоящата го
дина има за задача да изпълни 
интензивна строителна програ 
ма: в строеж са няколко обе
кти от напитално значение за 
стопанството на Димитровград 
ока община.

Строителните работи на този 
обект са завършени към 90 
на сто (построени за 13,6 км 
водопровод). Тръбите са поло
жени и остава да се положат 
на още 2,6 км и то на уча
стъци, където не са завърше
ни изкопните работи, главно 
поради скалистата местност. 
Работите на каптажния обект 
са в заключителен етап. По
строена е машинна зала, но 
все още не са монтирани 
шините.

работи 
края на

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ ще преключат към 
юни т. г.

От преди две години Горска 
та секция предприе широка 
дейност и в областта на ми
нното дело. Засега тя връши 
скромна експлоатация 
кварц, който се преработва в 
„Електробосна" от Яйце. В 
експлоатация на този дефици
тен за нашата страна неметал 
са ангажирани 30 работника.

Горската секция и „Електро
босна” готвят съвместна про
грама за по-нататъшно изслед
ване на бооилеградския кварц, 
който по съдържанието 
лициум е най-богат в страна
та. Също така се върши подго 
товка за груба преработка на 
тази оу,ровина да се върши в 
Босилеград.

Втор обект, който е в за
ключителен етап, е строежа 
на овцефермата в Липинско 
поле. Досега са завършени 8 
овчарнина и 4 сенника, ка- 
нто и две помещения за из- 
дояване на добитъка. Също 
така в момента се завършава 
управленчесната сграда и 
бораторията. Общо строител
ната част на обекта се пре
ценява на стойност от 17,3 м 
динара. Изназано 
85 на сто от 
боти са

Предприятието „Босилеград” 
планира и изграждане на фа
брика за производство на пла
стмасови тръби, чийто проект- 
е готов. В рамките на тана 
нареченото .дребно стопан
ство" готви се проект за из
граждане и оборудване на ус- 
лужно-промишлен център 
всички необходими услужни 
дейности.

на

Обект, върху който са анга
жирани значителни сили, е ре 
конструкцията и модернизаци
ята на нонфенция „Свобода". 
Строи се: моделарница, 
изводствена зала и 
нчесна сграда. Договорената 
стойност на строителните 
боти възлиза на над 10 мили- 

динара. Досега са изпъл- 
нъм 40 на сто от пред- 

1 строителни работи 
за /първия етап на строител
ството.

Счита

ма-

ла-
Остава до краяс на юни, от

носно за Деня на въстанието 
на 7 юни да
края строителството 
воар и другите 
обекти.

про- 
управле-

се приведе нъм 
на резер 

необходими
'Наскоро край акумулационн- 

ото езеро в Лйонна ООСТ 
„Слога" ще отпочне да отрои 
мотел с рибник, за ноято цел 
ще се изразходват 12 милиона 
динара. Това ще бъде гостил- 
ничарски обект в Босилеград- 
сна община от особено значе
ние за развитие на туризма.

\ в проценти 
строителните ра

за вършени.
ра

на си-
она
нени 
видените Твърде важен 

особено значение
обент от 

е строител
ството на районния водопро- 
В°А. чиято стойност 
лезе на около 8,6

Предвижда се строи-
елството на делови помеще

ния в района н-а „Гребен” за 
потреби на Белградската ба-
отап^Ко°тНфвКЧИЯ ”ПъР8И Май"

ще въз 
м. динара

За отбелязване е, че тук са 
залежи

се, че предвидените
изнамерени кварцови 
оТ 30 милиона тона. Най-бога
ти залежи има в село Млеко- 
минци и в местността „Мин- 
чов мост”, недалеч от Боси
леград.

Автотранспортното п редп рия 
тие върши подготовка за до
изграждане и оборудване на 
авторемонтната

В
НА КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ииии°ТРОеЖ 03 Ш1ата И 'На фа

ничнофрапу«ватвлния пункт 
.. Радини . Но тоя обект са 
ч^та^НаТИ из™ючит,ел«и ре
дени мп Зк 15 Ан'и са вгра' дани 65° кубически метра бе-
даоен^. 6е Възмо>«но благо- 
бааа и„'На 'н,°вата техническа 
бетон К°ят'° произвежда готов

П10^^ш1паСТОящаТа година се 
и лЙ!3 строителството на 
В Гпа?РУ”И по-малки обекти. 
интеч^Ня считат' че въпреки 
прама^—НаТа ^Роитална пре
изпълнен, задач1Ите ше бъдат 
изпълнени навреме и срочно.

Ст. Н.

„ДИМИТРОВГРАД"
работилница, 

която ще прерастне в съвре
менен автомобилен Средства за 

Дефицитни
сервиз.Горската оенция предприема 

мерки и за изледване на вол
фрама. чиято употреба е най- 
голяма при производство на 
електричеоки крушки. Преди 
повече години е вършена ма
лка по обем експлоатация в 
село Брестница, а напоследък 
пресъствието на този редък- 
неметал е установено и 
ло Бистър.

За отбелязване е, че фабри 
ката за производство на ле
карства „Здраве" от Лесно- 
вац, по инициатива на ръко
водството на ОС в Бооиле- 
град, върши подготовка 
откриване на цех за сушене 
на лековити билки и зеленчук.

кадри
Освен мебелната 

„Васил Иванов Циле

тото'11*1 п™ВОбОДа" и стР°ител ното предприятие „Градня"
средства за стимулиране на 
дефиниции кадри от Радубли
развитиртФоН'Л за на°ь'рчение 
развитието На изостаналите
територии и общини,

фабрика
кон- м каучуковата промишленост

година 1_; 
дефицитни 
низацията.

за
с което през 

стимулират 
специалисти

тазище се 7в се-
в орга

Вене ВЕЛИНОВ
получи

А.
СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО 28 АПРИЛ 1978 Г.



$

I тжт
КАКВО ЩЕ СТРОИ „БУДУЧНОСТ” В НАСТОЯЩАТА ГОДИ-КЛИСУРА
НА

Гримси Млекопреработвателен 

пункт в Бабушиица и 

овцеферма в 

»Бачовдол«

33 ВОД©

мейство бЕЕСзТНуАр^е°БЩНОст
водопроводНдоЕ 13^'годийд'? акцията "нмто едио се

Самото обстоятелство, че 
на територията на местната 
общност в Клисура — Су.рду- 
л;ишка община — има към 30 
водопровода (често от един 
водопровод се водоснабдяват 
само няколко семейства) е 
красноречиво доказателство за 
интереса на гражданите за 
разрешаването на този жизне
но важен проблем.

" 2 ]

ш
Земедел оката 

„Будучност” в Бабушиица има 
амбициозни планове през на
стоящата година. Със сдружа
ване на труд и средства с над 
600 селскостопански произво
дители в общината, коо
перацията планира 
подобри производство преди 
воичко млекопроизводството. 
Кооперацията вече има сключе 
ни договори с 200 млекопро 
изводители, но броят на съ
щите наскоро ще -нарасте 
над 500. Освен това договоре
но е и угояване на 500 глави 
едър добитък. В кооператив
ното стопанство се угояват 
над 100 броя юнци и говеда.

фикацията на фермата в „Ба 
дол”, която до 1980 го

дина ще има над 5 000 овце.

«операция|и’*1

ШГЗ

човш
:: т тПонастоящем се предвижда 

строителството на още два 
водопровода — един в Анджа- 
кова и другия в Пеина маха
ла. В Анджакова махала питей 
на вода след построяването на 
водопровода биха получили 11 
семейства. В Пеина махала 
здрава питейна вода трябва 
да получат няколко семей
ства.

В кооперация „Будучност" 
сериозно внимание отделят и 
на увеличението на животно
въдния фонд при частните 
производители.

- II I дг
в »

Около 3 милиона динара ще 
бъдат изразходвани за набав 
ка на породисти овни м юнци 
конто ще бъдат отстъпени 
на производители за подобре 
ние на породите на добитъка. 
Петнадесетина производители 
още тази година ще получат 
кредити за изграждане на мо
дерни обори. Значителни 
средства ще се изразходват 
и за увеличение на фуражна
та база. През настоящата 
година тя ще трябва да се 
увеличи с около 100 хектара.

Естествено, тези обемни пла 
•нове не ще могат да се про 
ведат без помощта на селско 
стопанските специалисти. За
туй кооперация „Будуч
ност" планира да открие ра
ботни места за специалисти 
в Долно Кърнино, Камбелевац 
Стрелъц, Раков дол, Бела во
да и Бабушница, където про
изводителите по всяко време 
ще могат Да се обърнат за 
необходима помощ.

щ
с. Клисура

Очевидно местната общност 
в Клисура живее с животре
птящите проблеми на населе
нието. А това е първото пре- 
дусловие за успешно изпълня 
ване на всяко начинание.

Досегашните резултати, ко
ито местната общност е по

стигнала в разрешаването на 
проблемите по водоснабдява
нето на населението и други 
комунално-битови проблеми от 
тоя край е гаранция, че -поде
тите акции за построяване на 
двата водопровода ще прик
лючат успешно.

— Трябва да изтъкнем — 
ни заяви Митко Маринков, 
председател на местната об
щност — че местната общно
ст участвува с 40 на сто и 
то от средствата на местно
то самооблагане. Останалата 
сума дават самите граждани 
чрез доброволен труд.

Според развойния план
на кооперацията до 1980 го
дина
дина трябва да бъдат постро 

мл екоп реработвател ен 
пункт и овцеферма в „Бачов 
дол”.

настоящата гопрез
Ст. Н.

ени

Известно е, че целият Кли- 
сурски район изоблиствува с 
изворна, планинска вода, но че 
в немалък брой селища водо
снабдяването не е решен въ
прос.

Ето защо в предстоящия 
период грижите за водоснаб
дяването на населените места 
ще бъде основна акция на ме 
стните общности.

В тези обекти ще бъдат вло 
жени над 20 милиона динара. 
В изграждането на млекопре
работвателния пункт с мощ

§СТ »СТ0ЧАР« — Димитровград
СЪС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУ
ЖЕНИЯ ТРУД „НИШАВА” И „ТЪРГОКООП”

НА СВОИТЕ КООПЕРАТОРИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ 
ПРИЯТЕЛИ И НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И 
ОБЩИНАТА

ност от 30 
ко дневно, ще бъдат вложе
ни 15 милиона динара. Този 
пуннт ще се строи със сред
ства на кооперацията, пирот 
ската млекара и на Фонда за 
насърчение развитието на изо 
станалите краища в СР СъР 
бия-

тона мля-

Честити ПРАЗНИКА НА ТРУДА —
Първи май

— Акцията „Нито едно се
мейство без уреден водопро
вод до 1980 година”, раздви
жена в СР Сърбия, струва ни 
се е не само навременна, но 
и в пълен унисон с усилията 
на местните общности да съ- 
здадат и подобрят жизнените 
условия
селищата, отдалечени от гра
дските райони — добави М. 
Маринков. 
това предстоящия период ще 
измине под знака на акции за 
довеждане на здрава, планин
ска вода по всички домове и 
във всички махали.

Над 500 хиляАи динара ще 
бъдат вложени и в електриС ПОЖЕЛАНИЕ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОТО СТРОИТЕЛСТВО. „НИШАВА” ОРГАНИЗИРА” 
СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВЕЖ
ДА МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: СИРЕНЕ. КАШКАВАЛ И 
ДР. ; ИЗКУПУВА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ИЗЛИЩЪЦИ: 
МЛЯКО, И ЖИВОТНИ.

М. А.

на населението по
ФОТО-ВЕСТ

Именно и за- „ТЪРГОКООП” СНАБДЯВА ГРАЖДАНИТЕ И СЕЛСКО- 
СТОПНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
СТОКИ, С ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, С ТО
РОВЕ И СЕМЕНА.

За една година 

75 тона кашкава*
Мандрата на 

кооперация „Сточар" в Сено- 
винаги се е проявявала 
производител на високо 

овчи нашкавал, тъР 
в страната и в чужбина.

земеделсната

нос
нато
качествен
сен

Миналата година тримата 
работника в мандрата са про 
извели 75 тона нашиапал, а 
през март и първата полови
на на април-10 тона овчи наш 
кавал.

На снимката: тримата работ 
пика в мандрата, които не про 
извеждат само висононаче- 
ствен нашкавал, но се зани
мават и с всични физически 
работи, донато започне произ 
водството.

Работници от мандрата в 
СеноносА. Д'Б.
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
библиотечното ДЕЛО в

досшшаДнаБвсички
ЗА

НА ЗОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД В АЛЕНСИНАЦ

ТРЕТО МЯСТО ЗА
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ
САМОДЕЙЦИ

„Иван Караиванов" 
жанровата 

на книгите тук
съотеетсвуеа 

учениците 
училищни библиоте- 

обаче имат само около

Обогатяването наобществено-политическа
то ванша

1разование
Босилеград. И

през последни 
години с помощ 

сред-
то са купени 
то четири 
а на 
ства, дадени

няколко години би 
в Босилеград

вОт преди

бЛ*°То9б"ележИ непран,, 
все още не е

еструктура 
разнообразна и 
на потребите на

допълнителните
от Републиканска 

общност. Този 
библио

ска
ръст, ноом ат та културна

има и четири
Другитенеобходимо равни- 

Ето за-
постигиало
щ0 в развитието ои. 
що от акцията 
ния комитет на Председател 
ството на ЦК на СКС за раз 

н>а книгата и 
на проблемите на 

дело, тук се 
много. При Об 

СКС

■ С ПИЕСАТА „ИВКОВА СЛАВА" ДИМИТРОВ-

КГ Р^иЖ%ИТХдРМввн ГТА-
ЛАНТЛИВ КОЛЕКТИВ

център 
течни 
богат 
яди
блпоточният 
Ли син а
книги, а в Долна и Горна Лю 
бата

киноито най-пункта, от
фонд (повече от 3 хил 

книги) има в Бист'ьР- Би 
Горна 

от Ю00

3 хиляди книги.на Изпълнител

това говори, че в 
община няма 

че не се

Всичко 
Босилеградскакоято пункт в 

има по-малко
причина,

спъва обективно да се изя 
вят всестранно тези таланти 
е твърде големия ансамбъл 
участвуващ в изпълнениею 
на пиесата — към педесетина 

вземат тук и 
ноито

Основнатасъстоялия 
преглед на само-

На неотдавна 
се зонален 
дейните театри в Алексинац 
между дванадесетте самодеи 

тази част

пространяване 
решавано 
библиотечното 
очаква твърдо

книги,достатъчно 
еднакво разпространяват, не 

на всички трудеобщо три хиляди книги са достъпни
колективи от 

на СР Сърбия димитровград- 
театър .ЛРи

граждани и ученици.ни щи се,
При това в най-трудно положе 

отдалечените
Трябва да се изтъкне, че те 

зи библиотечни 
само,

комитет нащинокият 
е оформен 
комитет, 
изготви 
то в

души, като се 
„техническите" 
се грижат
действието. При наличие 
такъв огромен колектив, ес
тествено е тук-таме по нещо 

понакуцва, да се про-
недообработеии

ският самодеен 
сто Ботев" спечели трето мя
сто с пиесата „Ивкова слава 
от Стеван Сремац. Постанов- 

е Слободан

координационнеи
трябва да

пуиитове не 
чо разполагат с малък 

но се намират

лица,
за протичане на ние се намират

който
анализ са състояние 

тази област и да пред 
ложи дългоорочни рошения-

ма села.
брой
в твърд© неподходящи за та 

помещения- В Гор

книги,
чин на пиесата 
Аленсич, а сценограф Сретен 
Игов. Ако прибавим, че за 
сценографично оформление 
Сретен Игов завоюва първа 
награда — успехът на_ дими
тровградските самодейци с 
безспорен и висок. Всъщност 
това е още едно 
в поредицата на успехите, кои 
то през последните няколко 
години жъне този сериозен и 

колектив при Кул 
център в Димитров-

БосилеградскаТакива села в 
община са повече от полови-и да 

промъкнат 
нещо, да се изплъзне от по
гледа и вниманието някоя 
.дреболия”- По това никак 
не бива да обезкуражава.

зи цел 
на Лисина се ползва къща 

училищна
ната.Засега културните ведомства 

и училищата в Бооилвградена 
община имат общо 25 хиляди 

от които повече 
трета са на български

в Бистър стара 
сграда, а в Горна и Долна Лю 

оспособе-

Затова от акцията за реша 
проблемите на библиоте 

дело се очаква твърде 
тази 

коми*

е
ванебата недостатъчно

помещения в нооператив
откниги,

една
езин.

чното
много. Оформеният за

завоевание
Напротив, самото обстоятел 

че димитровградските
ни
ните домове.ство,

самодейци се решават да по- 
на сцената една пи- 

голям брой 
лица Снапо-

ноординационнен 
тет има отговорна ис ложена
цел

Най-богата библиотека (по- 
5 хиляди книги) има 

образовате- 
за нзеочено об

ставят
еса с толкова 
действуващи 
следък и професионални теа
три отбягват да „захапят та
кава ябълка”) е красноречиво 
свидетелство за високо само 
чувствие и вяра в собстве
ните сили и възможности. А 
спечеленото трето място — 
е пълен успех, дори и по- 
голям от очаквания- Ето защо 

любители

културен цен- 
библиотека в

Общинският 
в своята

талантлив 
турнмя 
град-

Дали са могли Димитровград 
театрални самодейци 

да се класират и по-високо? 
Мнозина си задават този въ
прос и търсят отговор. Ведна
га да кажем, че ТРЕТОТО 
МЯСТО е хубаво завоевание 
нато се има предвид, че ко
лективи в много по-големи гра 
дове от Димитровград са ос
танали по-назад. Обективно по 
гледнато 
дно да се очакват изключи
телни резултати, въпреки че 
налице е богатство от талан
тливи изпълнители-самодейци

вече от 
Средношколският

задача.тъР
Босилеград има към осем хил В. В.

лен центъркниги, половината от коияди
ските

ДИМИТРОВГРАД

димитровградските 
на театралното 
нетърпение 
ка на нова пиеса, 
със старите (и нови) самодей 
ци. което ще засвидетелству- 

континуираност в работа-

Чеетвуван
Деня на
основното
училище
„1У1оша
Пияде“

изкуство с 
очакват постанов 

Разбира сев момента е тру

ва
та.

Ст. Н

На 22 април ооновното учи
лище „Моша Пияде" търже
ствено чествува своя патро
нен празник. По този случай 
в голямата зала на Центъра 
за култура в Димитровград ес 
състоя

Сватба

Милорад ГЕРОВ

тържествено събра
ние, на което изнесе доклад 
директорът на училището Ва
сил Николов. Между другото 
за култура в Димитровград се 
•училището

Без песен 

нг мо)ке поетав развитието 
образованието и про

светата в общината, за 
делото на другаря Тито, пред 
стоящите партийни нонгреси, 
за великия югославски 
люционер и художник 
ша Пияде, 
училището, за делото на Вла 
димир Илич Ленин, чийто 
рожден ден съвпада с датата на

на

Без песен не мога на път.

За труд човешки ме бива.

Безплодно ми дните тенат 
щом у мен песента не е жива.

Без творческа 
със устрем да тръгна в зори.

сърцето ми бие тревога, 
щом огън в душа не гори. .

Не мога, не мога без песен!

Ни лъча ме слънчев не грей, 
щом с бодрия ритъм чудесен 
у мене стихът не живей!

О» дайте възможност да 
живота да правя красив.

Да бъда щастлив не умея 
без своя приятел — молив!

рево- 
Мо-

чието име носи

чествуването и за Иво Лола 
Рибар, чието име

песен не мога
носи пионер 

ския отряд при училището. В

След доклада учениците из 
пълниха подбрана нултурно-ху 
дожествена програма.

В рамките 
се проведоха и 
тезания.

Бяха връчени 
ученици, участвували 
са за писане на

на чествуването 
опортни със

и напради на 
в нонкур

съчинения.

пея,

А. Д.
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ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИ САМОДЕЕЦ

ПЪРВО МЯСТО» ЗА 

014ЕН01“РАс|»ия
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Стана практика почти 
сценографично всяко говорната задача постоянно да 

се тьрои (И .издирва.
След М1НОГ0 скици (на хар

тия главно) най-сетне се

решение 
пиесите, които подготвя дими 
тровградския самодеен театър 
„Христо Ботев”, с осбено спо 

оформления да 
привлечи вниманието на зрите 
лите, да пи „пренася” в атмо
сферата на дадена пиеса. За
слуга за това се пада ;на само
дееца СРЕТЕН ИГОВ, 
намира винаги твърде орипи- 
нални и типични 
представление 
тения.

Всъщност, сегашното 
нани е
СЦБНОГРАФЯ НА ЗОНАЛНИЯ 
ПРЕГЛЕД на самодейните те
атри в Алексинац — е повод 
по-обстойно да се спрем вър
ху сценографично и изкуството 
на сценографично оформле
ние. Досега най-често с едно 
или две наречения в общи 
черти изтъквахме, че дадена 
сценография (дело на Сретен 
Игов) пресъздава атмосфера
та на пиесата и допринася за 
общия успех.

Но да се разбере същността 
как се завоюват високите въ
рхове, следва да отчетем, че 
това е едно логическо разви
тие на таланта и плод на дъ
лгогодишен труд. Защото Сре
тен Иигов със сценографични 
оформления започва да се за
нимава още преди двадесети
на години, когато студентите 
организираха първите сатири
чно-хумористични 
(прераснали сетне в традици
онната представление „Пропи
ело лято”). Разнообразието на 
„атмосфери и събития” допри 
насят да търси нови и нови 
решения, което в крайна сме 
тка изостря усета, възлага от-

можностите ои. В поредицата 
успешни сценография ни реше
ния трябва да изтъкнем: „Све 
първа", ^ „Зона Замфирова”, 
.. Пощата ”, ,, Ра з вр атница ’ ’, 
стайна за почит . , .

за

„ула
вя същественото решение и 
в договор с постановчици се 
предлага на зрителите.

— За успеха та 
нография основното 
ществува континуиран договор 
между постановчика на 
сата и сценографа. Ако 
добре разработен мизанцен, 
ако се знае коя е целта и 
кое трябва да се подчертае, 
сценичното оформление 
нато логическа последица на 
тоя мизанцен — заяви Сретен 
Игов.

лучливите си до-

една сце- 
е да съ- — Според мен сценография

та на „Ватовия Страхиня”, а 
и сега на „Ивкова слава” са 
двете най-успешни оформле
ния, които съм направил до
сега — заключи той-

който пие-
имаза дадено 

сценични ре-

Няма основание 
ваме:

да съмня-приз-
ПЪРВО МЯСТО ЗА идва и за двете сценографи- 

решения Сретен Игов в 
Алексинац спечели 
гради.

чни
първи на-

— Разбира се, 
значение има сетне и художе
ственото оформяване: пресле
два се едно достоверно, съвре 
менно, но и типично за епо
хата тълкуване на амбиента.

— Ако не се схване най-се
риозно тази част от работата 
върху постановката на пиеса
та, може да се доживее исти
нски провал. Ето защо лично 
аз при сценографичното „пос
тавяне" на пиесата 
чавам я обстойно. Проучавам 
и съответна литература, тър
ся типичното. Сетне правя 
опити да дам с упроотени сти 
листични решения, за да не 
се изразходват много сред
ства. Ние самодейците не раз 
полагаме с достатъчно пари, 
за да правим богат декор: про 
сто принудени сме да бъдем 
пестеливи, да издирваме най- 
евтини материали, да се осво
бождаваме от натруфеност — 
добави С. Игов.

Не бива да се отмине, че 
С. Игов именно в тази насо
ка най-сполучливо разръща въз

не по-малко
Младен ЙоСт. Н. го в Ранени

ДИМИТРОВГРАД

Определено мястото за здание 

на средното насочено образованиепроу-

* УЧИЛИЩЕ ЗА 500 УЧЕНИКА * КОМПЛЕКС НА 
НАД ДВА ХЕКТАРА В РАЙ-ОНА „ГРАДИНИ” разпределени в сутеренната 

част и на етажа. Тук ще се 
намират 10 учебни стаи и 5 
кабинета. В тази част се по
мещават училищна библиоте
ка и амбулатория, учителска 
стая, управленчески помеще
ния, стол, канто и помещения 
за ученическите организации: 
спомагателните помещения се 
помещават в сутурена. Площ
та на тези помещения възли
за на 2750

След обширни консултации 
на различни равнища и изка
зани мнения на педагози и 
други специалисти 
за ново здание на средното 
насочено образование е опре
делено. Изхождаше се от об
стоятелството, че учебните 
помещения на сегашната ги
мназия несъответствуват на 
съвременните изисквания за 
обучение в оистемата на наоо 
ченото образование.

Според предложението — 
зданието би заело едно от 
най-хубавите места в града, 
т. е. в централния строителен 
район с изключителни елеме
нти: слънце, вода и въздух. 
Зданието ще има югоизточно 
изложение, ще бъде в непо
средствена близост на р. Ни
шава, къдего въздухат постоя 
нно струи, а водното простра-

веят там трима собственика) 
се намира в непосредствена 
близост и обекта на Велко 
Велков. Входът 
част от сегашното градско па
зарище. А така поставен (в 
първия етап) не изисква голя 
мо разчистване на терена и 
събаряне на обекти. Обек
тът ще може да се ре
шава по етапи. Въпреки достъ 
пността за пешеходци, учеб
ните помещения са изолира
ни и осигуряване безпрепятс
твена учебна дейност. Сега
шната „Воденична вада” ще 
се използва като природна пре 
града между лепезата на бота 
ничесна градина и останалите 
части на училищния двор.

След локацията е изготвен 
идеен проект, също разгледан 
и нато танъв приет. Когато се 
обезпечат необходимите сред-

програми мястото ще заеме

кв. метра;
И помещения за техниче

ско образование са отделени 
в самостоятелен фактор. Тук 
ще има голяма работилница с 
подвижна стена на средата, 
склад за материали и учебна 
площ, която в тази част ще 
възлезе на 304 кв. метра;

физкултурната част е про 
ектирана така, че може да 
поеме всички малки спортове 
— тенис на маса, шахматна 
зала, съблекалня и зала с три 
буна за около 300 зрители. 
Площта на тази част възлиза 
на около 790 кв. метра.

Общата площ на всички про 
ентирани помещения ще въ
злезе на 4687 кв. метра. Про
ектосметната стойност възли
за на 30 449 200 динара.

От изнесените сведения мо 
же да се направи извод, че 
това ще бъде най-крупното 
капиталовложение в образова
телното дело от освобождение 
ето до днес. Едновременно из 
праждането на този обект ще 
представлява 
културно събитие. Днес Дими 
тровград има само един култу 
рен дом, твърде неподходящ 
за провеждане на пълноценна 
културна дейност, тъй като в 
него няма място, където мла
дите да се събират и да се 
организират постоянно за ка- 
нвато и да било сериозно ко
нструктивно ангажиране.

Доколкото се дойде до ре
ализацията, т. е. до обезпеча 
ване на средства (за което за
сега има реални възможно
сти), счита се, че това ще 
бъде един от най-красивите 
обекти в Димитровград, с ог
лед на материалите, които ще 
бъдат вградени и предложе
ното архитектурно решение, 
за което благоприятствуват и 
природните условия на лока
цията.

I1 44
■-

„Банович Сграхиия” — за сценография I място

изключително

ПЛАМЪК НА НА ЕМНАЛОТО т
Сърцето ускорява ритъма свой-»• 
Отивам в миналото, 
далече преминало, 
стигам...
При огнището с пламъците на миналото, 
сърцето ще изночи...
Стигам...

При топлината на майчиното сърце, 
обхваща ме със своите нежни ръце, 
прегърща, целува, целува, целува... 
Заглежда се в мен..

Виждам в очите й* 
мъии нанизани на синджир, 
и отведнаж разкъсва се той» 
блииа радостен пламък, 
че повторно вижда своя син.

Бъдещият учебен комплекс

ства ще се изготви главния 
проект и макет, които сетне 
що бъдат 
В идейния проект се предви
жда обектът до има четири 
цялости, и то:

■I зала с бина, свързана с 
учебните помещения- В тази 

се помещават фото-клуб 
>и клуб но радиаматьори, сами 
тетени възел и гардероб, канто 
и галерия за 300 посетители. 
Залата що заема площ от 
843 кв. метра;

учебните помещения са

нство го освежава. Благоприя
тна възможност е, че що бъ- 
до изолирано от останалите 
части на града, което способ- 
ствува на обучението. Обектът 
привлича с атрактивността си 
не само младите и учениците, 
но и старите жители на Дими 
тровград-

Локацията заема площ от 
над два хектара, обхваща 
част от сегашния пазар до р. 
Нишава и „Воденичната вада" 
в Строшена чешма (сега жи-

изложени на показ.

част

МЕТОДИ КОСТОВ С7-анул НАЦКОВ
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БАСНЕТБОЛ

Високо поражение 

в първата среща
„СВОБОДА" 86:61 (41:29)„ПАРТИЗАН” (ВЛАСОТИНЦИ) _

.Овобода". недоста- за състеза

около 300.

сти «а
^Нв по-качествената дивизи-я 
играха през цялото време под 
голямо напрежение, което ое 

крайния резултат.И. и отрази на

3. Захаров, Н. Джунич, Ц- Фи 
М. Нинолов, Н. Минев, 

А. Стоянов, С. Рангелов

Трябва обаче да напомним, 
баокет-че димитровградските

бяха до толковабелнеш на 
слаби, накъето извод може да 
се получи от резултата, фактът 
че не използуваха

липов.
и 3.

Геров.
В Първата среща на тазгодиш 

! Републинан 
баскетболисти

30 лични
говори, ме ®ъ1про- 

качество, а до
.нарушениянит© състезания в
сът не е до 

Свобода" бяха поразе- |Недостатъчката 
„Партизан”

ска А дивизия поихофизиче- 
на отбора.те на .. 

ни от отбора на ска подготвеност
Селска панорамас резултатвъв Власотинци 

86:61 (41:29).
Воичко това трябва да бъде 

по-сериозна работа в 
което трябва да 

мерки ръиовод-

Миряна Дончена (VII клас) - Димитровград
поука за 
бъдеше, за 
предприеме

БАБУШНИЦА ДЖОРДЖЕ СИМИЧбаскетбо с ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОСВ ВДимитровградските
само в началото на пъР 

полувреме бяха равно- 
противник. До нрая 

на терена беше
ОТ ПРАВИЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДАВАМЕ 

ЗАВИСИ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
листи 
вото 
стоен
на срещата 
само един 
«ият. Младите

отбора, понеже млаството на 
дите баскетболисти на „Свобо
да” нямат дори ни треньор.

отбор — домаш- 
баокетболи- Симеон Манов

помощ на синдикалните ор 
ганизации по организациите на 
одружения труд, 
телните общности на ингере- 

В то-

С Джордже Симич, предсе- 
Общинската конфе- 
Съюза на синдика- 

Бабушнишка

ва
ФУТБОЛ

Неизигранагсреща
служебен резултат

дател на 
ренция на

самоуправи-
общинавтитебеседвахме по антуални въпро 

ои от разпределението на до- 
личните доходи и при

сите и др. организации. 
ва отношение от голяма пол- 

е и съдействието наза ще
Службата по обществено сче 
товодство, която подготвя ана 
лиз на всички правилници.

хода и
лагането на правилниците за 
възнапраждаване според тру-„ДСЕН БАЛКАНСКИ” — „ЧЕГЪР" 3 : 0

гър" от Нишка Каменица не 
дойде в Димитровград.

В неделя „Асен Балкански" 
играе като гост в Свърлг , с 
отбора на „Свърлиг".

да.
Петата среща в пролетния 

полусезон в Нишка футболна 
дивизия ,Асен Балкански” спе 
чели със служебен резултат 
3:0, понеже отборът на „Че-

от изисква- — Как върви с прила
гането на тази револю
ционна мярка в разпре
делението. Има ли от
пори?

— Изхождайки 
нията на Закона за сдружения 
труд — възнаграждаван ето да 

споредбъДе изключително 
трудови ефекти. В Бабушни- 
шка община до новата 1978 

с изключение на две 
на сдружения 

всички се преустроиха 
изискванията на Зако- 

Останалите направиха то
ва в януари. Това обаче е са- 

началото на тази голяма 
преустройствена акция- Тря
бва да кажем, че много от 
правилниците бя 
известна прибързаност и че 
се нуждаят от усъвършенству 
ване и подобрение, — каза 
Симич

С. М.
— Общо взето, съзнателни 

отпори няма. . . Разбира се, 
ако изключим тук.таме пост- 
делни явления- Касае се за 
хора, които при по-раншния 
начин на възнаграждаване са 
си били „извоювали” добри 
лични доходи, които не са би- 

резултат от труда. . .
Най- важното е това. че все 

ки трудещ се днес из оонови 
променя отношението си към 
труда и нъм изпълнението на 
трудовите задачи. Чувствува 
се всеобщ тласък към пови
шение на производителността 
на труда, качеството на про
изводството и икономичността 
на труда.

година 
организации

БАБУШНИЦА труд,
според
на.Мимица Павлович и 

Соня Мллеваиович - 

на републиканското 

състезание

ДЖОРДЖЕ СИМИЧ
мо вен байрак” в Крагуевац, на 

които беше дадена оценка на 
резултатите в утвърждаването 
на основите и мерилата за съ 
здаване и разпределение на 
дохода и личните доходи. То
ва величаво събрание даде и 
основни насоки за по-нататъ
шна активност в областта на 
създаването и разпределение
то на дохода, на доизграждане 
и усъвършенствуването на та
зи система. Този 
тетен договор на самоуправи- 
телите от цялата страна из
ползвахме и за обмен на опит,

ли
ха приети с

— В момента се на
мираме пред избори в 
синдикалните 
ции. Кои въпроси са в 
центъра на вниманието7

— Съвсем естествено, цен 
трал но място ще бъде отде 
лено на анализа на съществу 
ващите правилници за възна 
граждаване и самоуправител- 
ните споразумения за създава 
не и разпределение на дохо
да. Следва да отчетем, че и 
през изтеклите няколко месе
ца, макар че не разполагаме 
с пълни данни, са постигнати 
забележителни резултати в та 
зи област. Общинският синди 
кален съвет още по време на 
приемането на правилниците, 
създаде актив, който да оказ-

организа-
МИМИЦА ПАВЛОВИЧ И СОНЯ 
•МИЛОВАНОВИЧ от Бабушниш 
на община ще вземат уча 
стие на републиканския шам
пионат по знание „Тмто-ре- 
волюция-мир". Това право те 
ои завоюваха на неотдавна 
състоялото се районно състе 
зание в гр. Ниш, къДето в 
равноправна борба с още пет 
десетина свои съученици и 
съученички заедно с минало 
годишния първенец в шампи 
оната СЛ АД ЖАН А МИЛИЧ от 
Ниш се класираха най-добре 

Право да участвуват в ре
публиканското състезание „Ти 
тотреволюция-мир" от Нишки

репион спечелиха още и Не- 
над 
мина

Благоевич от Ниш и Яс- 
Йованович от Пирот. най-втори-— Като делегат на Де 

сетите срещи на само- 
управителите в Крагуе
вац,
носите?

Мимица Павлович е учени
чка от основното училище в 

Бонинци, а Соня какви впечатленияс. Велико 
Милованович е от Бабушница 
Соня Милованович и минала
та година се състезава в то-

за да можем с по-г,олям успех 
да работим върху претворява 
нето на Закона на сдружения 
труд в живота.

— Имах възможност да при 
съствувам на Десетите срещи 
на самоуправителите „Чер-зи шампионат по знания, 

но не уопя да се класира за 
регионалната среща. С усър
дното си и примерно учене и 
подготовка 
на път да постигне голям ус 
пех.

но Матея АНДОНОВ

БОСИЛЕГРАД
тази година е

Ново ръководство на ловците
М. А. В Босилеград се проведе 

отчетно-изборно заседание на 
Скупщината на ловджийското 
дружество „Сокол”, която на
броява 51 делегат избрани от 
370 члена

обсъжда проблемите в сдру 
жеьмето и да търои отговор
ност от недисциплинираните 
ловджии — членове на Съюза 
на комунистите.

Скупщината прие решение 
за размера на глобите за не 
позволено избиване на диве 
ча. Например глобата за уби 
та сърна
динара, за заен, дива свиня 
дива гъска 2.000 динара и пр

Всичко това има цел да 
заздрави дисциплината 
ловджиите, за да се опази и 
инак

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ

Бабушница

ловджии, органи 
в . районни ловджий-зирани 

ски секции.

За председател„ _ на деловия
сщвет «а Скупщината на лов
джийското дружество бе из
бран ПЕНКО НАЙДЕНОВ за

ЖТРН1И^и)йетТсекДрИе:
тар ЛЮБЕН БОГОСЛОВОВ. 
Също така

възлиза на 5.000
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

Първи Май - празнина на труда с пожелания за още по-големи 
в социалистическото изграждане

при

успехи доста оскъдният фонд 
двеча в Босилеградска обмного 

от формираният 
тмв. който има за

се очаква 
партиен ан- 

задача да

на
шина.

В. в.
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ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НИШ 

ОСТ ЕЛЕКТРОДИ СТРИБУЦИЯ - ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

ХОТЕЛСКО-МОТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

»ГРДДНЯ«„УНИЯ“ - БЕЛГРАД
МОТЕЛ „ДИМИТР1ИРАА“ ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
И ТРУДЕЩИ СЕ ОТ СТРАНАТА И ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ

1 май — Международния 

празник на труда
Първо май — Международния 

празник на труда
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК И РАЗЦВЕТ 
И НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
ИЗГРАЖДАНЕ

МОТЕЛ .ДИМИТРОВГРАД" обезпеча нощуване на 
туристи и гости и предлага извънредни специалитети

на югославската и други кухни

ОСТ „ГРАДНЯ”
ВЪРШИ СТРОЕЖ НА ВСИЧНИ ВИДОВЕ 
ОБЩЕСТВЕНИ И ЧАСТНИ ОБЕКТИ.

МОТЕЛ „ДИМИТРОВГРАД” предлага приятни минути

обстановка и разно-на отдих и увеселение, уютна 
образни безалкохолни и алкохолни питиета

ГРАЖДАНИ, ПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА „ГРАДНЯ”!
Посетете МОТЕЛ .ДИМИТРОВГРАД”

Щ ЛУЛ№11ФАБРИКА НА ГУМЕН ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„ДИМИТРОВГРАД“ - ДИМИТРОВГРАД

ж

СВОИ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИНА ВСИЧКИ 
В СТРАНАТА И ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

Международния празнии на труда - Първи май
ЗАВОЕВАНИЯ И ВИСОКОКАЧЕ-КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ 

СТВЕННО ПРОИЗВОДСТВО

ЗА НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗАВОДИТЕ НА „ТИГЪР” ПРО- 
ИЗВЕЖДАТ:

— гумени нишни
— лепила за широно потребление;
— други видове стони

— Р1вдиални гуми за ноли
— вътрешни гуми
—_различни видове топни 
__ различни видове спортни обувни
— обувни от гума (лачени дамски и други)

3 технически стони ^Автомобилната и други проми- 
шлености

ГРАЖДАНИ и ПОТРЕБИТЕЛИ! ПРЕДПОЧИТАЙТЕ И 
ТЪРСЕТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА „ТИГЪР" ЗАЩОТО СА 
ЕВТИНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИI

СТРАНИЦА 13
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ш КОМ РАЗ
К0 .ШООЗЬАУМА

НАНТОРА — ДИМИТРОВГРАД

”А вЕинГМИч2Гт^ЕйиА"ТА И

със своите оост «та^йни^даетБдаужбИ)(ТЪРГОВИЯТА) и ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ,,ЕДИНС воите мД0Г0УВАЖА-
,НА ВСиЖдаТчНИИ Т«ЙИ°В СТРАНАТА И ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

БМИ

1 май - Международния нразннк 

на трудаМЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 

НА ТРУДА -1 МАЙ
ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИс ПОЖЕЛАНИЕ ЗА

НА ТУРИСТИ И ГРАЖДАНИ.
ПОВЕЧЕ УСПЕХИ В ЖИВОТА И СОЦИАЛИ- граждани и гости ползвайте нНхачесдТвените

^5пуИснНват^Ания пуннтКтрадиНа” нрай дими-
НАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ 
СТИЧЕСНОТО СТРОИТЕЛСТВО

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ: АНО ИСКАТЕ| ПОДБРАНО

ЕДНИТЕ й1ЙБОМ" ВЯ СОБСТВЕНИТЕ « МАГАЗИНИ И В ОСТАНАЛИ- 
ТЕ ТЪРГОВСНИ МАГАЗИНИ НАВРЕД ИЗ СТРАНАТА!

„СВОьОДА"

ДЕТСКАСвСбОДА^ПЯр:еДЛАГА: БОГАТ

ТА №^Ж13-ОЗНАВА: ПО^ЕН^НРО^НА 
Жои?е ^зд^яНиЯпоВИ^инНнатаБЛизработн^ НА всични мо-

ГОЛЯМ АВТОРИТЕТ НА ДОМАШНИЯ

ТРОВГРАД!

МЪЖНА, ДАМСНА И 
АСОРТИМЕНТ ОБЛЕНЛА В БОГА-

ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕПРОИЗВЕЖДА: СЪВРЕМЕННА

„БАЛКАН“
ДИМИТРОВГРАД

НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, ГОСТИ И ТУРИСТИ, 
ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В СТРАНАТА И 

ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

Международния празнжуК 
на труда — 11май ^.Л

ДЕЛИ;
„СВОБОДА" СЕ ПОЛЗВА: С 

И ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПАЗАР.

„УСЛУГА“ — ДИМИТРОВГРАД
ПРИЯТЕЛИ В ЦЯЛАТА СТРАНА ППН1РЛАВАЙКИ ИМ НАПРЕДЪК И НОВИ ТРУДОВИ 

ПОБШИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ 
клпкдн" ПРЕДЛАГА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ СИ БОГА

ТА СКАРА РАЗНООБРАЗНИ СПЕЦИАЛИТЕТИ, ВПУСНИ 
И ПИТАТЕЛНИ ЯСТИЯ И МЕЗЕТА, РАЗЛИЧНИ ВИДО
ВЕ АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ.

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ,ДЕЛОВИ 
И В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЧЕСТИТИ

Международния празник на труда — Първи май
оЖНитеОРоГрГаИн3иМ

=Е ЧАСТНИ 
И ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ.

КАЧЕСТВЕНИ И ЕВТИНИ СТОКИ: В КИЛИ- 
МАРСКИЯ ЦЕХ СЕ ТЪЧ АТ НАЙ-КРАСИВИ 
КИЛИМИ; СТРОИТЕЛНИЯТ ЦЕХ ИЗГРАЖДА 
ЕВТИНИ И МОДЕРНИ ЧАСТНИ КЪЩИ И 
ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ; А ВСЕСТРАННИ 
УСЛУГИ ОКАЗВА И СЕРВИЗЪТ ЗА ЕЛЕК- 
ТРО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ УСЛУГИ!

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИ ЗАВОЕВАНИЯ И ВСЕОБЩО БЛА
ГОДЕНСТВИЕ

— „УСЛУГА" ОКАЗВА НА ГРАЖДАНИТЕ 
ВСЕСТРАННИ УСЛУГИ: В НЕЙНИТЕ МА
ГАЗИНИ ВИНАГИ ЩЕ НАМЕРИТЕ ДОБРО-

ГРАЖДАНИ, ПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА „УСЛУГА"!

ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ПОСЕТЕТЕ ОБЕКТИТЕ НА „БАЛКАН"!

N Г
ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОИЗ

ВОДСТВО НА ФИННА КОЖА ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА„БРАТСТВО“ ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА

КОМУНИСТИТЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЯ СЪЮЗДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖНа своите делови приятели, на всички граж

дани в страната и в общината ОБЩИНОКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА
БОЙЦИТЕ

ЧЕСТИТИ В ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

Първи май — Международния 

празник на труда МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

майс пожелания за нови победи в социалистиче
ското изграждане. „БРАТСТВО,, произвежда 
финна кожа, от която се изработват 
качествени кожуси, 
ната и в чужбина

високо- 
търсени много в огра-

НАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ ЗАВОЕВА

НИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

СТРАНИЦА 14
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МОЗАЙКА * ИЯОЗАИКД * мозайка * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА • МОЗАЙКА
Въз основа

Седмоюлска награда "и”член "I ^а"°нац за 
Комитет1аГлГ"а За СеАМ01олсна 'награда,
на0гМрадаЪпубл:н^аИСоЪС=Нза "а Се«мо‘ОЛс„а Анатомия и 

физиология на Слънцето
ване 
в обществените

процеса на производството и труда 
дейности;

изключителна активност в разви
тието на социалистическите обществени 
самоуправителни отношения в стопанство
то, науката, културата, изкуството, обра
зованието, здравеопазването и другите об
обществени дейности.

Предложения за присъждане на Сед- 
моюлсна награда могат да дават органи
зациите на сдружения труд и другите 
самоуправителни организации и общности 
обществено-политическите 
ществени организации, научните и профе
сионални институции и професионалните 
и други сдружения на гражданите.

Предложението за присъждане на Сед
моюлска награда трябва да съдържа: био
графични данни за кандидата, обоснова- 
ние на предложението (анализ на труда, 
относно на дейността със съответна до
кументация — ако има такава), данни за 
досегашната

МОЮЛСКДН НАНГРАДдНп рйАТИ ЗА СЕД- 
1978 ГОДИНА

Седмоюлска 
всяка година по 
на въстанието на 
специално 
най-важните 
ството.

награда се присъжда 
случай 7 юли — Деня 
народа на Сърбия 

обществено признание 
постижения в науката 

стопанството и 
ласти на труда и живота 
които са от общо значение 
стичесна република Сърбия.

Седмоюлска г 
делни лица, както и 
резултати и принос 
на живота и труда 
бено за:

като (Продължение от миналия брой)за и другите об-изку- 
в останалите об- 

на обществото, 
за Социали-

Тогава може би ще може 
да се предскаже какво ще 
стане с нашето слънце и 
с планетите пред следващи 
те пет милиарда години. При 
отсъствието 
фундаметалния 
жен по-горе, 
да продължим да се съгла
суваме със сегашните идеи 
•и да предсказваме, че след 
пет милиарда години нашето 
слънце няма да го има. Осзен 
ако не намерим средство да 
спрем 
лютия.

26 дни на екватора до 37 дни 
на полюса.
Земята, която се 
щата посока, както Слънцето 
привидният период на върте
не става 27 дни на екватора и 
45 на полюса.

Наблюдаван от
върти в съ

награда се дава
на групи за техните 
във всички области 
обществото,

на от-
на отговор за 

въпрос, изло 
можем самоЕ а осо-

Това въртене вероятно 
дължи на бързите ротационни 
движения във вътрешността. 
Въртенето на слоевете плазма 
с висока електрическа право 
димост (понякога тя достига 
тази 
жава

работа и постиженията на 
кандидата и за приноса му в отделните 
области на творчеството, приноса за сто- 
пансного развитие, относно на отделните 
обществени дейности.

Срокът за доставяне на предложения
та за даване на Седмоюлсна награда про
дължава до 20 май 1978 година.

Предложенията за нандидатите за Сед
моюлска награда се изпращат до Коми
тета за присъждане на Седмоюлска награ
да — улица „Маршал Тито” брой 14, Бел-

— научни, художествени и трудове 
по отделни специалности за ноито може 
Аз Даде оценка обществеността и 
представляват най-висоно 
своята област

се

ноито
постижение в

и са основани 
ните и класови основи 
правително

върху идей
на нашето самоу- 

общество и допринасят за 
запазването и по-нататъшното развитие на 
историческите придобивки на Народоосво- 
бодителната борба и народната революция: 

творчески резултати във всични об- 
на дейност, които имат трайна и 

общопризната стойност и от обществото 
са положително оценени;

тази катастрофална ево 
Няколко милиона годи

на живака) се придру 
от създаването на маг 

Магнитното поле 
на Слънцето е слабо: 1 гаус 
на повърхността Сили два пъ
ти повече от земното поле) 
но на някои места, 
лно

ни несъмнено ще са ни доста
тъчни 
такъв
ва да се опитваме

нитно поле.
за това и може би за 
период от време тряб- 

да разбе 
рем и да предскажем нашата 
съдба.

ласти
по-специа 

в слънчевите петна или 
в съседство с активните обла 
сти,

град. Материалните грижи 
за днешния ден понякога 
надделяват над фундаментал 
ните изследвания и без съм
нение за обикновения смър
тен е по-важно да знае дали 
лятото ще бъде много горе
що или много хладно, дали 
ще има достатъчно сняг, да
ли реколтата ще бъде добра 
На воички тези въпроси изу 
чаването на „ежедневния жи
вот” на нашата звезда може 
да даде интересни отговори 
Защото ежедневния живот” 
зависи от цикъла на слънче 
вата активност.

КОМИТЕТЪТ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА 
СЕДМОЮЛСКА НАГРАДАизключителна дейност в подобря- то може да достигне до 

няколко хиляди гауса. На- 
на тези петна, исти 

точки по кожата 
е поназател 

твърде често се из
ползува за измерване на слън 
чевата активност. Магнитното 
поле

личието
нсни черни 
на Слънцето, 
нойтоСИЛАТА НА „ШАНДОР“ВМЕСТО ПОРТРЕТ

С ЛИЦЕ набръчкано от пре
живелите години, но все още 
с голяма сила, бликаща от 
ця-пата му натура 
и постоянното и първо впе
чатление, което изпитвате във 
всяка среща с пенсионера 
Александър Милев — Шандор, 
бивш работник в електродис- 
трибуцията в Димитровград. Не 
казахме техник, понеже Ми
лев е изпълнявал много рабо
ти в тази организация, а от 
преди един месец е пенсиони 
ран.

дор” е бил два пъти по три 
месеца.

През дългите години, от 
1947 до тази година, в бивша
та централа „Светлост", а се
тне в електроснабдителното 
предприятие в Димитровград, 
той винаги е бил пример на 
работник, от който са можа- 
ли да научат много неща вои
чки. С години, почти всяка 
вечер, по пет-шест пъти, той 
се е качил по електрическите 
стълбове, ако на някои се е 
прекъсвал тона или пък в ня
кое предприятие производство 
то е станало. И така цели 31 
години, по дъжд и студ, по 
сняг и вятър. „Шандор” се е 
намирал на 
стълбове, и издигал ги е, но- 
гато се е оназало нужна, по
неже така му е по-лесно, каз
ва, отнолкото да пи издига с 
останалите работници...

Не пожелахме му „щастли
ва пенсия", понеже все още 
от него блика оила, с години 
натрупани. И понеже 
„трябва да ме антивират: гори 
ли ще сена, голини ли ще за
лесявам. дърва ли ще нося, 
нанвото и да е, да не седим 
без работа, в мене още има 
сила". И вярно е това.

дето ние петима не можехме 
да сорим нещо. винахме не
го. Сила беше той, сила как- 
вато не помня в своя живот. 
И на всички ни даваше при-

има своите два противо 
полюса във всяно 

от полукълбата, поради 
често се говори за северен и 
за южен полюс. Поразява
що редовно, на всеки 11 го
дини. тези полюси се обръ- 
щат. С други думи, 
полукълбо намира 
своя полюс на всеки 22 го 
дини. По време на 
активността преминава 
дователно

положни
коетотова е

всяко
отновоПостоянното производство 

на енергия в течение на ми
лион години по принцип би 
трябвало да ни увери в съвре 
менното постоянство на слън
чевото

цикъла 
после-

през максимум и 
през минимум. При маноиму- 
ма честотата на изригванията 
(истински

лъчение. А това лъче 
ние варира силно в нъси пе
риоди от време. Тези резни 
колебания 
горната част на атмосферата 
Но на какво се дължат те? 
И в този случай атмосферата 
драматично изживява последи 
ците
протичат дълбоко под повръ 
хността, и произходът на тази 
активност е пряко свързан със 
съществуването на магнитно 
поле на Слънцето, което 
е свързано със съществува
нето на вътрешни ротационни 
движения. Налице е истинско 
„слънчево динамо”.

потоци от топлина 
които отговарят на освобожде 
нието на значителна

Роден преди 57 години 
село Прача, Милев от първите 
си детски дни живее в Дими
тровград. Целта обаче на та
зи статия не е да говорим за 
основните данни на този чо
век, но първенствено за тру
довите му успехи. Но ако ми
слите. че той ше ви каже не
що за това, лъжете се. Прия
тен е събеседник, но когато 
се говори на необезателни те
ми. Когато се опитате да при
казвате за неговата дългого
дишна дейност, някак се за- 
тваря в себе си, и това не е 
вече оня човек, който позна
вате.

в са най-силн(и в
енергия

в кратки периоди от време) 
се увеличава силно. Механиз 
мите на натрупването на та
зи енергия и на освобождава 
пето й са все още мално 
знати и са предмет 
™"т??чени изследвания. В 

се подготвя космическа 
мисия, КОЯТО В 1980 г., по вре 
ме на следващия максимум 
ще постави в орбита 
ОТ инструменти, предназна
чени за ноординпрането 
учване на слънчевата 
ност.

елентричеоните

от явленията, които
ло

на за-

Александър Милев — Шандор ПЪН

наза:
мер да азтраем във възобно- 
вянето на опустошената стра-

номплент

про
актив

на.
Това са думите на Никола 

Георгиев, гимназиален препо
давател по физкултура, нойто 
с Милев е участвувал на една 

две трудови

Отдавна знаем, че Слънце 
то се върти около себе си 
но противно на планетите 
то не се върти нато твърдо 
тяло. Периодът му варира от

Но няма 
между 
ното 
вото

ли противоречие 
многократно повтаря- 

твърдение, че слънче 
лъчение е постоянно в 

течение на нянолно милиона 
години и съществуването на 
цикъл на активност от 11 го
дини?

Затова и няма да говорим 
за „Шандор" като лауреат на 
първата Първомайска награда, 
получена по-миналата година ог 
Общинския синдикален съвет, 
за успешно развитие на само- 
управителните отношения в 
трудовата организация. За при 
носа си в това отношение той 
нищо няма да ви каже, и за
това нашето намерение да го
ворим с него бе още по-за- 
трудено. Нищо няма да ви 
каже и за своята ежедневна 
работа.

от споменатите 
акции. А на тези акции „Шан- А. Д.

В действителност този ци- 
нъл засяга твърде малко об 

лъчение, но се проя- 
вторични ефекти

игото
вява чрез 
някои от които ще разгледа
ме. Тъй като цикълът е овър 
зан с магнитното поле, а маг 
нитното налягане на отслабва- 
така бързо,
(което бързо намалява 
колко

както газовото
за не- 

километра). магнитно- 
налага своя закон 

подчинява
то поле
на плазмата и я 
на структурите на своята соб 
ствена геометрия.Но затова ще използвам ду

мите на други, ноито за не
го казват. Ние трябва да 

оптимисти, 
нията

си останем 
защото проучва

на Слънцето, нанто то- 
неведнъж е доказвано в

— Бях с него на трудова
та акция Бръчко — Бановичи 
(може би и Шамац — Сара
ево), вече не ои спомняме то 
чно нт,де. но това в случая 
не е от важно, а с нас беше 
и Александър Милов. Там иъ- 
дето ние петима не можехме 
да повдигнем нещо» там нъ-

ва
миналото, ще ни позволят да 
разберем действително явле
ния, 
бихме

ноито иначе въобще не 
могли да ои предете- 

в по-отдалечемите облазим
сти на Вселената.

(Нрай)Стара поданица
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ХУМОР

Една жена сподели сос съ
седната си.

Знаеш ли, моят мъж на
последък много закъснява. Ето 

и тази вечер то няма, си
гурно е с ня«оя друга.

Е, и ти пъ«, все «ай-лс- 
шото да си помислиш, — каз- 
ва с/.седната, — Може да го 

згазил трамваят-

- Карикатурен екран
на,

дмеуи^ори*
ОМИЛОЬцц ж е

а

Директорът на банката към 
новата секретарка.
_ Софи! Не зная какво пра

вите. Тук сте огг два дни са
мо, а вече цял месец сте на
зад с работата.

амбу-хубава риба в мазето на— Момчетата хванаха 
латорията! — Кажете ми, музиката ва

ша специалност ли е?
__ Не, с нея просто си уби

вам времето.
— Браво! Поздравявам 

Прекрасно оръжие сте избра-

Иедън рачун
ви.

Пише ми синат писмо. „Тате, туя годи- 
Първи май, заи- 

Ти знайеш
ли.

ну, че дойдемо при вас на 
едно да прекарамо празникат. 
кикво требе, подготви там... _ И съпругът ви все така

ревнив без повод?
— О. не. постарах се да има 

ПОВОД- . .

ли еНа ютре дън стиже писмо и од другатога 
сина. „Тате, туя годину, че прекарамо Първи 
май зайедно. Ти..итн. Кико да су га заи- 
едно писували.

Срещнали се двама стари 
лекарю. Единият разназал за 
свой болен, който по всички 
прогнози трябваше да умре 
още преди десет години, но 
живее досега и се надява да 
доживее до дълбоки старини.

— Това още веднъж доназ- 
ва — казал другият — че но- 
гато болният действително ис
ка да живее, безсилна е даже 
медицината.

Я си знам и да ми не писую. Йедно 
ягне за мене за в елит ден, йедно ягие за по- 
старият син, йедно за по-младия, мезе пий- 
етье.

започна да нритинува. . .Наближи Първи май, ягнищата 
мо и на ютре дън дворат се напълни с ав
томобили, деца, унуци кико за йедъ-н клас. 
Реко да су си тува, у село, училището, че 
работи само од нашата деца.

И тека карамо празниците четри дъна, 
по старият син па си узел йоще три дъна 

од одмор, та остаде у село целу недел>у. Я 
седе с ньи йедън дън и реко айде, че оста
нем йоще йедън дън. Да ви кажем, цървлю- 
са. Стану ми мука. Не съм научил толко 
време да седим и да йедем и пийем. А они 
синдраци, кико да н»им не съм я баща, са
мо се излегую на ЛиваЬе пию си пивце и те
ка и децата уче.

Ка на тре&ият дън, я упрегну кравете 
и реко да искарам малко Ьубре, синовете 
си седу дома. На четвъртия дън они поче
ше да се готве да си иду, а я поче да се гот
вим да идем на оранье, остадоше ми ьъиве 
не пооране.

закла-

Учител завежда двама уче
ници при директора.

— Господин директоре, 
варих тези двамата да се бият 
на улицата.

— Не е вярно — 
го единият ученик, 
той пристигна, ние вече се 
опитвахме да се растървем.

а за-

попрзвя
Когато

— Да, да, моят мъж се по
прави много по време на на
шия брак. Когато навърши 40 
години, той престана да пие. 
Като навърши 50 — престана 
да пуши. Когато стана на 55 
— престана да се заглежда в 
младите жени. А сега, на 60: 
гой изрязва само картинки от
секс-списания-

На ютре дън они си запалите кола и 
вануше путат, а на мене остаде да платим 
три ягншца, пет гайбе пиво, реКию и друЬи 
мезелуци.

Пиер пита Андре.
— Е, ти получи ли твоето 

разрешение за кормуване?
— Не зная- . . изпитната ко 

мисия е още в болницата — 
отговаря Андре.

Тегая чък разбра що ми пишу синове 
майчини дека празниците, че прекарамо на 
ЙЕДЪН РАЧУН. Клиент 

рвитьора.
• Кажете, това ли нарича

те силно кафе?
Да, господине, отговаря 

келнерът, можете самичък да 
се убедите, вие изпихте една 
глътка и вече се нервирахте!

извиква ядосано се-

<3,МАНЧАI

— Кан да подпалим огъня?
— Вземи онази хартия. . .
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