
С укаа 
СФРЮ

на президента 
от 14 февруа

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

на

3 ФЕВРУАРИ 1978 ★ БРОЙ 844
1,20 ДИНАРА * ГОДИНА XIX

г
ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ

АКТУААНО

ПРАКТИКАТА МЕКИ УСТАВА НА СНМОКА АШШШЕ шм
В момента 

и в Съюза на 
на подготовка за 
по ред избори за 
скупщините на

ГИНд„5 4 ЛИСТИЧвСКИЯ СЪЮЗ
синдикатите се върши усиде- 

провеждане на вторите 
делегации и делегати в

общности (от обици,атаТдГфедерацг!лта)ИТи 
в скупщините на самоуправителните общ„о
сти на интересите във всички облГсти 
всички равнища. В предстоящите четири 
сеца ще се извърши „смяна” на първото по
коление делегати, които през изтеклите 
тири ГОДИНИ вложиха много творчески уси
лия за укрепване на делегатската система 
като наи-висш облик на непосредствената 
социалистическа самоуправителна демокра-

На 9 февруари ще 
което ще се приеме решение за

в се състои заседание на ЦК на СЮК, на 
свикване на XI конгрес на СЮК

Към тези задачи и начин на 
действуване ще бъде приспо 
собена и организацията и ме 
тодът на работа на първичните 
организации и органите на 
Съюза на комунистите.

С предложените промени о 
ще повече изпъква ролята на 
члена на Съюза на номунисти 
те и на общинската органша 
ция на СК в изграждането на 
становищата и политиката на 
Съюза на комунистите и тяхно 
то все по-ефикасно осъществя 
ване.

Основните политически ста
новища, приети на заседание 
то, ще представляват основа 
и насока в измененията и допт- 
лкенията на Устава на СЮК 
в републиките и областите и 
на статутарните решения.

Въз основа на приетите ста 
новища предстои изготвяне на 
интегрален текот на изменения 
и допълнения на Устава, кой„ 
то ще бъде предложен на ЧК 
на СЮК, след което ще 6ъ 
де предаден на разисквания 
в организациите на СК и в об 
ществеността.

Председателството разгледа 
и прие „Основните тезиои за 
изготвяне становищата и доку 
ментите на XI конгрес на 
СЮК”, които ще бъдат изпра 
тени до ЦК на СЮК да ги об 
съди и приеме.

На 26 януари в Белград се състоя заседание 
на Председателството на ЦК на СЮК, на ноето бяха 
обсъдени нянои въпроси в организационното изграж
дане на СЮК и предложенията за измененията и до
пълненията на Устава на СЮК, както и предложение
то за основните тезиси за изготвяне на становищата 
и документите на Единадесетия конгрес на СЮК.

Обоснование за предложенията за изменения и 
допълнения на Устава на СЮК изнесе председателят 
на /^Я^1.1?СИяТа за изменения и допълнения на Устава на СЮК Юре Билич.

и на
ме-

че-

Няма никакво 
циите, делегатите 
в общините се

съмнение, че 
и делегатските скупщиии 

изявиха като ново
в нашата система на социалистическото са
моуправление, като форма и съдържание на 
най-пряко участвуване на трудещите 
гражданите в решаването по всички 
си. Спечелен

делага-

качество

се и
въпро-

е ценен опит. Проявили са сс 
и известни слабости в действуването на де
легатската система, за които най-открито 
ворим и търсим начини и пътища за прео
доляването им.

Подготовката за изборите и провежда
нето им са удобен момент да се извърши 
обстоен и преди всичко подробен и крити
чески анализ за досегашните постижения и 
пропуски в работата на скупщините, деле
гациите и за всеки делегат отделно. Крити
ческият обзор върху досегашната работа не
пременно ще посочи слабите точки в досега
шната дейност на делегатската система и 
Ще покаже какво трябва да се предприеме 
та същата в предстоящия период да зажи
вее още по-пълноценно и градивно. Избира
телите във всяка местна общност, основна

го-

Председателството реши
следващото заседание на Цен 
тралния комитет на СЮК да 
се проведе на 9 февруари т.г 
в Белград. На това заседание 
Централният номитет трябва 
да разгледа и приеме основни 
те тезиси за изготвяне на ста 
новищата и документите на XI 
конгрес на СЮК и да приеме 
решение за свикваме на XI 
конгрес, канто и за ключа, кри 
териите и начина на избиране 
на делегати за Единадесетия 
конгрес на СЮК.

От заседанието на Председателството на ЦК на СЮК

Председателството прие по 
литичесните становища по ос 
новните въпроси за изменения 
и допълнения на Устава на 
СЮК.

При това се е тръгнало от 
спечеления опит в богата иде 
йно-политическа практина и де 
йността на членовете, органи 
за циите и ръководствата на

СК в периода след Десетия 
на комунистите и начина на 
действуване на Съюза на но 
мунистите нолкото е възмож 
но по-адекватно да се приспо 
соби към все по-развитите са 
моуправителни отношения, към 
делегатската и целокупната си 
стема на социалистическата са 
моуправителна демокрация.

организация на сдружения труд и самоупра
вителна общност на интересите ще дадат 
най-компетентна оценка за работата на сво
ята делегация и делегат в съответната скуп
щина, колко делегацията и делегациите са 
били обърнати с лице към проблемите па 

базата е с'ьдействувала в из- йодготовка за изборитеДИМИТРОВГРАДбазата и колко 
готвянето, приемането и провеждането на рс 
тенията.

Изборната дейност съвпада с пред
конгресната дейност в Съюза па комунисш- 
те. Тези две най-важни акции на широкия 
Фронт на ССРН, начело със Съюза на кому
нистите имат една обида основа: колко сме 
отишли напред в провеждането на Конститу
циите и конгресните реидеиия в ежедневна 
та практика и в конкретните среди и какво 
предстои за по-успешното внедряване на Де
легатската система в предстоящия период исоциалис-

ПРЕЗ миналата седмица в Ди 
митровград се състоя съвмес 
тмо заседание на Председател 

ОК на ССРН и на

насрочено за 3 февруари т. 
г., когато ще бъде официално 
приета, а изборите разписани

Според тази програма пред 
нандидационите събрания и 
нонференции, на които ще се 
обсъжда действуването на де 
легатската система през изми 
палите четири години в отдел 
ни среди на територията на 
общината ще се проведът до 
25 февруари. На тези събрания 
гражданите ще се запосзнават 
с критериите за избиране чле 
нове на делегациите и делега 
ти, манто и с избирателната 
процедура и правила.

Предложено е също така 
кандидационните пък нонферен 
ции в местните организаци на 
Социалистическия съюз и ор
ганизациите на 
труд да се проведат до 9 март 
На тези нонференции ще се

на Общинската скупщина зг 
скупщините на самоуправител 
ните общности на интересите 
Тогава ще се пред 
дидати за най-отговорни фун 
нции в общината — председа 
тел на Общинската скупщина 
председатели на съветите на

ството на 
Председателотвото на Общин- 

профсъюзен съвет. Глав

лагат и кан

СН1ИЯ
на тема на заседанието 
п р о е н топ редл ожени ето н а 
лендара за предизборната и 
изборна дейност, както и зада 
чите на ОК на ССРН и общин 

профсъюзен Съвет в пре

бе
ка-

скупщината, председател на 
Изпълнителния съвет и т. н.

На заседанието бе решено 
на 3 февруари т. г. да се про 
веде съвместно заседание на 
ОК на ССРН и Общинския про 
фсъюзен съвет, след което 
ще започне предизборната и 
изборната дейност.

След съвместното заседание 
на Председателствата на две 
те обществено-политически ор 
ганизации, Председателството 
на ОК на ССРН проведе отдел 
но заседание на ноето главна 
тема бе раздвижване на иници 
ативата за внълчпанне на Дими 
тровгродска община в срещите 
на солата в Нишния регион.

ския
дстоящите Фгзбори.

С цел за по-голяма подгот 
за изборите на делега 
делегати в Общинска-

укрепване на самоуправителните
тически отношения.

Обществено-политическите
Ции начело със Съюза на кому

оргапиза- 
избо-

Рите като най-важната настояща задача ^ 
емат с голяма отговорност. > чсствси0. 
Аа се изпълни организирано СИСТема.
Кадрово да укрепне Делегате *омбинатори. 
Аа се осуетят всички оП”™исриСТИчии побу-

веност
ци и и
та скупщина и самоуправител 
ните общности на интересите 

общината, а които се про
редим ата на Еди на 

на СЮК и

в
6 ежд ат в 
десетия компрес 
ОоМ'ия нанпрес на СКС предло 
жена е програма за провежда 
не на предкандидациони и 
,шндидаци0!ни събрания и кон утвърдат предложения за кан 
ференции Програмата ще се дидатите за членове на деле 
обсъжда до поредното заседа гациите евидентират

ОК Ма ССРН, ноето е ти за делегати в трите съвета

сдружения

ка и разни спекули от
АИ. Ст. Ст.

нандида-
Д. СУ мие ма

V



ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИПРАТЕНИК НА ЕГИПАТСКИЯ 
ЮГОСЛАВИЯПрезидентът Тито отличи 

Николае Чаушеску ПОСЛАНИЕ ОТ САДАТ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА ТИТОВсяка от проведените досега 
13 срещи между президенти 
те Йосип Броз Тито и Нино 

Чаушесну представляваше 
подтин за дългосрочното 

сътрудничество 
съседни социа

Президентът на Републината 
Йосип Броз Тито отличи гене 
ралния секретар на Румънсна 
та комунистическа партия и 
президента на СР Румъния Ни 

, колае Чаушеску с Орден юнак 
на социалистическия труд за 
извъредните му заслуги 
всестранното развитие на юго 
славско-румънското 
ство и най-тесните добросъсе 
дски отношения» както и за

чки области на стопанския. п° 
литическия. културния и обще 
ствения живот. Резултат на то 
ва ползотворно сътрудничество 
е изградената на Дунав ВЕИ 
„Гердап 1" и строещата 
ВЕЦ „Гердап 2".

Президентът Тито бе осведо 
мен за инициативите по реша 
ване на близкоизточната криза 
В разговора с египетския ми 
нистьр нашият президент под 
черта, че само с цялостно 
трайно и справедливо решение 
яа близкоизточната криза мо
же да се обезпечи мир в тази 
част на света. Това подразби 
ра изтегляне на Израел от вси 
чки арабски територии, окупи 
рани през 1967 година и приз 
наване на законните права на 
палестинците на самоопределе 
ние и формиране на своя неза 
висима държава.

Президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито на 30 януари 

прие в Херцег-Нови дъР 
жавния министър на външните 
работи на Арабската републина 
Египет д-р Бутрос Гали.

Бутрос Гали пребивава три 
дни в страната ни в качество 
то на специален пратеник на 
египетския президент Ануар ел 
Садат. На президента Тито той 
предаде послание от прези
дента Садат в'/,в вр-ьзка с най 
новата обстановка в Близкия 
изток.

лае
нов
приятелство 

се между двето
лиетически страни.

т. г.

във

приятел-
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

ДОРОНСКИ ПОСЕТИ 
НЕПАЛ И ИНДИЯ
Непапсният нрал Бирендра подчерта ролята на прези

дента Тито в света

Югославия, както и заВ рамките на официалното 
си посещение в неколко стра
ни в Югоизточна Азия. подпред 
седателят на Председателство 
то на СФРЮ Стеван Дором- 
ски след Бирма, Индонезия и 
Сингапур посети Непал и Ин

ване в
срещата им по време на кон 
ференцията на необвързаните 
в Коломбо. Нопалсиият «Рал 
високо оцени дейността и ро- 

президента Тито на

ИНСТИТУГЬТ ЗА национална истор:^ 
пл МАНЕДОНИЯ ИЗДАДЕ

Книга за Сандански 
и делото му

лята на 
международен план и в разви 
тието и укрепването на движе 
нието ма необвъзаните стра

дия-
В Непал подпредседателят 

Доронсни води разговор с ми 
нистъР-председателя 
Главна тема в разговорите бя 
ха отношенията между двете 
приятелски необвързани стра 
ни, обстановката в света и рол 
ята и влиянието на необвърза

ни.
Събеседниците на Доронсни 

в Катманду — столицата 
страната — подчертаха, че висо
ко оценяват помощта на Юго 
славия особено в изграждане 
то на водоелектрическата цен 
трала в меотността Доти, коя 
то ще бъде от голямо значе 
ние за развитието на една от 
най-изостаналите области в 
страната.

След Непал подпредседате 
лят Стеван Доронсни посети 
Индия, една от най-гол емите 
и най-влиятелни необвързани 
страни в света. С това приклю 
чи повечедневното турне на 
високия югославски ръководи 
тел в страните на Азия.

Биста мето през коетЬ е живял и 
работил.

Покрай македонските изво 
ри и документи за Яне Сандал 
ски, от които много са остана 
ли от самия Сандански, в кни 
гата са приказани и обработе 
ни документи и материали от 
сръбски, хърватски и словен 
ски агхиви или дипломатиче- 
чески и разни други извори 
на югославските страни. Също 
така са ползвани и турски, ру 
мънски,
английски, руски и български 
извори.

В издание на Института за 
национална история на Маке 
допия в Скопие излезна от пе 
чат книга за Яне Сандански 
(1872-1915), един от най-изтън 
натите водачи на манедонско 
то народосвободително движе 
кие.В
трудове на тгидесетина исто 
рици от нашата страна, посве 
тени на великана на македон 
ския народ, на въоръжената 
му и политическа борба за на 
ционално и социално освобож 
дение на Македония по вре-

на

ните страни в света.
На 29 януари подпредседа 

телят Доронски се срещна с 
непалсния крал Бирендра, ко 
муто пренесе сърдечни поздра 
ви от президента Тито. Крал 
Бир*ендра помоли подпредсе
дателя Доронски да предаде 
неговите най-топли поздрави 
до президента Тито, като зая 
ви, че с удоволствие си спо 
мня за посещението на пре
зидента Тито в Непал 
1974 година и за своето пъту

книгата са поместени

Николае Чаушеску

приноса му в международното 
сътрудн ич ество.

Това високо отличие се дава 
на Николае Чаушеску по по
вод 60-ия му рожден ден и 
45-годишнината на революцио 
нната му дейност.

Николае Чаушеску е роден 
в с. Снорничещи, Арецсна об 
ласт, през 1918 година. Като 
млад работник през 1933 годи 
на става член на КП, а през 
1934 година и ръководител на 
антифашисткото движение в 
страната. В годините на терор 
и насилие преди Втората све
товна война е бил прогонван 
осъждан и затварян. След ос 
вобождението на страната се 
включва в дейността на пар 
тията. През 1965 година бива 
избран за генерален секретар 
на партията, а две години по- 
нъсно и за председател на 
Държавния съвет на Румъния

Под ръководството на Чауше 
ену СР Румния осъществи твър 
де интезивно сътрудничество 
със СФР Югославия във вси

френскигръцки,
през

ЕДВАРД КАРЕДЕЛ

V НАСОКИ В ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ 

НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ (2)
ОСНОВД 4д3п0р^нпИг?ттл'Г^ИЯТА ”А ДРУГАРЯ ЕДВАРД КАРДЕЛ, ПРИЕТА КАТО ' 
ОСНОВА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЮК В ПОДГОТОВКА' \ ЗА XI КОНГРЕС НА СЮК)

Следователно, предварително 
трябва да отхвърлим всички 
дилеми по отношение на оне
зи облици на политическата 
система, противни на социално 
тическия

менти не са вече съществе
ната характеристика на нашата 
политическа система, но еле
мент с преходен белег, 
всеки случай те ще отмират 
е същата степен и със същия 
темп, с нойто ще отмират дър 
жавката власт над общество 
то. Следователно, 
област на обществената 
комунистите не смеят да от: 
стъпват пред действителността 
на нашето време, която търси 
редица преходни развойни об 
лици, но при това същевреме 
нно трябва винаги да имат 
двид ясната дългоорочна 

Ако бихме

низъм и като такъв е истински 
носител на целокупната ни об 
ществена и политическа систе 
ма. Всички наши усилия тряб
ва да бъдат насочени към по
нататъшно укрепване и разви 
тие именно на такава Цялостна 
демократична оистема на 
управителния 
всички демократични 

• ции на нашето 
всички демократични 
ния между хората 
общество и

монополистични и други подо
бни ограничения 
биват злоупотребявани за цели 
които не са в съзвучие със 
системата на социалистическо 
самоуправление и неговата по 
литическа система, относно с 
неговите демократични „прави 
ла на игра".

тш или когато
Във

и самоуправителен 
характер на производствените 
отношения като изходна точка 
и цел на демократичната по
литическа система на нашето 
общество. На необходимостта 
от отхвърляне на такива диле 
ми посочвам защото дори и 
в Съюза на комунистите туй* 
таме и понякога възникват ко 
лебания, отнооно 
изход
присъщи на революцията и на 
социалистическото

ВНСТН14Н НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ

само
плурализъм. Ини в тази 

акция институ 
общество и

По съображениясъщите
трябва и почнататък решително 
да се противопоставяме на вси 
чки видове на 
ория на спонтанитета, т. е. 
на схващанията, че трудовия1- 
човек-самоуправител може ква 
лифицирано да 
обезпечава

Иадизв вселя вет-ьк
Урежда радамциотш отноше- 

нашето 
характер на вси

чки демократични права на на 
шите трудещи се и граждани 
те и трябва да бъдат 
ни към провеждането 
татъшното унрепване и разви
тие на такава политическа 
,ема на само-управителна 
нрация..

колегия в
посочената те

юдоГЧншчвв илюзии, че 
от противоречията — пре

Гз целш и отговорен 
стояаГстанжж

рядялац

БОГДАН НИКОЛОВ 
дерздтер — 

48-454, Реданция 52-751 
Годишен авоанмеат 80. 

• полугодишен 30

насоче 
и потиснали п ротиво- 

многопартийната 
еднопартийната политичес 

на система накратко да фолму 
лираме тази цел, тогава към 
тази цел, вероятно най-много 
отговаря понятието самоупра
вителен плурализъм, т. е., по
нятието плурализъм на 
правителните интереси 
оно

решава и да 
своя обществен 

прогрес само със своите спон 
тапии, относно
акции на събитията около се
бе си, без здраво да се обля 
га върху организираните сили 
'на социалистическо 
и творчество. Защото 
та на самоуправителна демо
крация не съчиняват само спо 
нтанни инициативи на гражда 
ните, събрания на работници
те, работническите съвети, са- 
моуправител1Ните общности на
ж/ВнРяеСИТе' системата на дър жавна власт и подобни н0 и
Ц локупното социалистическо 
съзнание на обществото, 
вите двигателни 
литически

общество 
в началните етапи на развити 

може да бъде едно 
партийната оистема или полити 
ческия плурализъм на 
месната парламентарна систе-

положно па
илието им сис

емпирични ре-демо-
нласи-

Това 
нно от

значи, че трябва 
становището на дей

ствувай ето и защитата с_ 
мократичесния плурализъм на 
с а м оу п р а ви т ел н ит е

име-ма.
Ако нашата политическа си

стема трябва да бъде изява 
на социалистическото самоу
правление, тогава тя не може 
да бъде 
нито многопартийна система и 
изобщо никаква 
политически монопол. Тя това 
и днес вече не е, макар че 
обективно в нея все още 
елементи и на едната и на дру 
гата система. Обаче тези

съзнание
системана десамоу

отно-Теиуща вметна
авПФвавдм 
ОДИ — Ниш

„Вуи Наряд-

критически да анализираме6™ 
заздравим системата 
кратически права и човешки 
овободи. Както вече казах, на 
тази основа трябва да предви 
Дим и всички необходими от 
бранителни механизми 
хната защита ногато 
ва и свободи биват 
ни под вида на

плурализма на интереси 
на самоуправктелките общно 
сти, интегрирани в делегатска 
та система. Такъв самоуправи
телен плурализъм в нашето об 
щеспво се развива 
'вече укрепва почти три десе 
тилетия, а с делегатската 
тема вече се превръща в ин 
тегрален демократически

нито еднопартийна от демо

, От. Паиетич 
М П — Ниш 

Адрес т иддетеоството:

система на
и все по-

1Ни. » декември 8 има за тя 
тези пра 
нарушава 

технократско-

сис
него 

идейни м по-
еле

орга
сили, научните иСТРАНИЦА 2
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ССРНЮ

ЗЛОУПОТРЕБА С ИМЕТО НА ГЕОРГИ 

ДИМИТРОВ И КОМИНТЕРИА
Всеки труд и 
може да се доход 

измери
сйндикАтиДмЕикАЕи?пилянСЪВЕТА

На 30 януари т.г. Председг 
телството на Съюзната конфе 
ренция на ССРНЮ обсъди до 
сегашните резултати и насоки 
те на бъдещата дейност 
1веждането на Закона за 
жения труд, за което уводно 
изложение изнесе Мина Шпи 
лян, председател на г _ 
на Съюза на югославските 
динати.

В изложението на Шлилян 
и в разискванията бе подчерта 
но, че широката обществена 
активност в досегашното 
творяване в дело на Закона 
за сдружения труд допринесе 
всички субективни сили да се 
обърнат към практическа ак 
ция за реализация на разпре 
делението според резултатите ло 
на труда. Работниците в ООСТ 
и в трудовите общности се по 
трудиха в сроковете предай 
дени в Закона за сдружения 
труд да изготвят и 
съответните 
актове.

Посочвайки че 
може да се 
и дохода на 
на Шпилян подчерта, че никъ 
де не трябва да се счита, че 
са намерени идеални решения 
но е необходимо да се изгра 
жда и усъвършенствува систе 
ма на разпределението и вед 
нага да се тръгне нъм анализ 
на приетите мерила за разпре 
делението на личните доходи

Давайки подкрепа на тези 
задачи, Председателството на 
Съюзната конференция 
ССРНЮ подчерта необходимо 
стта да се изтрае върху опре 
деленията на Закона за сдру 
жения труд и на разпределе 
нието на личните доходи спо
ред резултатите и приноса на 
труда. В утвърдените принципи

НА ЮГОСЛАВСКИТЕ

за по-нататъшната дейнпгт 
провеждането на Закона 
сдружения
ва че от

в
за ПРИ ознаменуването на една или друга годиш

нина между историците в съседна България съществу- 
ва„ натег°Рия майстори на лансират „исторически фан- 
ти , целещи да оправдаят и подкрепят определени по
литически тенденции на своята страна. Това 
и случаят с ознаменуването 80-годишнината от рож
дението на Методи Шаторов, на нашата общественост 
повече познат нато Шарло.

Досноро почти неспоменаван

труд се
и1 изключително

по'голямото ангажи 
-Ране на всички общественото
иитеЧеопИ 0рганиза^и в оонов ните организации на сдруже-
8ИЯ труд, местните общности 
им °зтаналите самоуправител 
т организации и Общности 
Тежището на активността тряб 
ва да се съсредоточи 
същеотвеното

се манипулира с неговия а в 
торитет. Още през май 1934 
год. в едно овое писмо от Мо 
еква непечатано в събраните 
му пмома от 1905 до 1949 год 
в книгата, издадена от И сто ри 
ческия институт на БКП през 
1962 г.) до ЦЙ на Македон-

ловин И пу6лицистилата в България, през Първата по- дГерин^Химит^в пйшет’™7 
ловина на януари. М. Шаторов изведнъж получи орео- „Българският пролетариат е
нмистИЗТакКНвТмрЪЛГйРСКИ реВОЛтЦИ°оеР иг.ин7ернацио‘ жизнено заинтересован 
!! Работническо ае?о" отУ1оаД^рп^ Р^И°'София’ и в' националното освобождение на А от 0 януари т.г. Македония. Националното роб

ство на македонския народ е 
източник за засилване угнетя 
ването на работниците и селя 
ните в България, Югославия 
-и Гърция.

Разпокъсана и ограбена Ма 
кедония е ябълка на раздори 
между балканските империали 
сти и извор на постоянна опа 
оноот за военни конфликти и 
пертурбации на Балканите.

... Само единната революци 
онна борба на македонския на 

целия македонски народ род в най-тесен съюз с рабо 
й-съдбовния исторически тниците и селяните в Бълга- 

момент? рия, Югославия и Гърция мо
И тъкмо заради това негово же да доведе македонската о 

дело ЦК на ЮКП предприема свободитеяна 
енергични мерки: Шаторов би победа.” 
ва сменен от поста секретар 
на ПК и изключен от ЮКП, а 
другарят Тито отново 
пред Коминтерна целия 
чай за намесването на БРП (к)

подчерта
значенв пре 

сдру
показва

Съвета
син

върху

'позицията на работникТ^^6 
жения труд чрез 
но укрепване на

занапре
в сдру 

•то-нататъш 
_ самоуправи
телната позиция на работника 
в общественото възпроизвод
ство и в обществото като ця

Поради определени концеп
ции, които не са за подценява 

тук ще се позанимаем с 
обширната статия за Шаторов 
в „Работническо дело”, 
на под заглавие „Пооледовате 
лен

и представителите на БРП (к) 
фактически се солидаризира с 
политиката на българската бур 
жоазия и двореца, които под 
закрилата на германския фаши 
зъм се опитват да осъществ
ят стремежа за „Велика Бълга 
рия”. Всъщност не представл 
ява ли това контрареволюци 
онно и предателсно дело към 
македонската работническа кла 
са и 
в на

не

Председател отвото разгледа 
и прие документа „Основни 
принципи и насоки в развити 

действуването на делегат 
окупщинока система”. В 

изготвянето на този 
се е тръпнало от студията нг 
Ьдвард Кардел. Целта г 
кумента е да подтикне всички 
самоуправителни трудови и дру 
ги организации и обществено 
но-политически организации и 
общности нъм критически 
лиз на изминатия път и въз ооно 
ва на това да се изнамират ис 
тински решения за по-нататъш 
ното издигане на енупщинена 
та делегатска оистема.

На заседанието бе дадена 
подкрепа на тазгодишната про 
грама за младежните трудови 
акции. Тази година ще има 10 
съюзни трудови анции, в кои 
то ще вземат участие около 
52 хиляди бригадири. Най-го- 
лям обент ще бъде младежка 
та линия Шамац-Сараево, ноя- 
то ще се строи 8 месеца от 
24 хиляди младежи и девойки

печата

революционер и ингерна 
ционалист”, чийто автор 
доц. Тани Танев, директор на 
Музея на революционното дви 
жен и е в България- Вместо ви 
совите ореоли на 
телен

ето и еприемат 
самоуправителни

ска
документ

всеки труд 
измерва накто 

всекиго Ми
на до .последова- 

революционер и интер
националист”, с които авторът 
кичи Шаторов, по-точно и мето 
РИчески по-достоверно щеше 
дй бъде ,последователен о- 
п орт юнист, вели к объ л гарови
националист и предател на ма 
недонения народ”.

Но освен ореолите, има не 
друго в статията, което 

е много по-важно за нас, а 
което открива нейната основ 

тенденция. Именно, авто
рът пише, че Шаторов е ро
ден в Прилеп-Македония, че 
след „Първата световна импе 
риалиотичесна война... с хил 
яди други бежанци напуока ро 
дния си край и се заселва 
София”. Става софиянец 
революционер от голям 
щаб, става съратник на Кола 
ров и Димитров, усвоява ле
ниновия стил и димитровския 
метод на работа. „Високо це 
нен от Задграничното бюро — 
пише авторът 
от Г. Димитров, нему се въз 
лагат редица отговорни зада 
чм и по линията на Коминтер 
на”.., През 1939 год. в Мос-

революция доана
Единсадесет години по-къс- 

но, в уоловията на отечестве 
изнася нофронтовена България, в реч 

слу- та ои пред Народното събра
ние на 25 декември 1945 год 

македонската партийна орга Димитров назва следното:
Коминернът чийто „... Отечественият фронт 

счита, че трябва на направим 
на воичко необходимо Македо

ния веднъж завинаги да пре 
отане да бъде ябълка на ра 
ад ори на Балканите, а да ста 
не обединително звено меж 
ду... нова Бълтария и нова 
Югославия. Не дележ на Ма 
недония, не борба за нейното 
завладяване, а зачитане воля

що
в
низация- 
генерален секретар е Г. Дими
тров, осъжда постъпките 
БРП (н) и подчертава, че ма 
кед опеката партийна орган из а 
ция трябва да остане в рам 
ните на ЮКП, която правилно 
е поотавила националния въ
прос, включително и манедон 
ония. Тези факти ясно гово- 

. рят, че в случая на М. Шато 
ров не (може и дума да става за 
„последовател ен

на
на

в
и

ма

та на манедонците, основната 
революцио- част от ноито получи своята 

нер и интернационалист”, нан национална свобода и нацио
то го представя авторът в „Ра нално равноправие в рамни
ботническо дело”, а за плен- те на Югославсната федерати
нин на велико българския на вна народна републина (под
ционализъм и шовинизъм, кой чертаното от нас).
<то няма нищо общо нито с Това са становищата на Г. 
интернационализма, нито с Димитров към борбата на ма
революционната последовател недонския народ и неговото
ност. Отделно привлича внима освобождение, към положение
ние тезисът на автора,. че М То на Балканите, към велико
Шаторов по „указание” на Г българския национализъм
Димитров и Коминтерна зами шовинизъм. През първите го
нава за родния си край, т.е дини след войната той не ве
в Македония. Не иска ли той днъж на дело потвърди свои
с това, по един посредствен те отановища за национално
начин, да ни внуши, че това то и социално освобождение
което Шаторов прави в Маке >на македонския народ, за пъл
дония с партийната организа на афирмация на македонска
ция, в отношението му към Та нация като самостоятелна
окупацията на Вардарока Ма и индивидуална между южно
кедония от българските военни славянските нации,
и цивилни власти.. го прави 
пак по „указание" на Димит 
ров и Коминтерна? Наистина 
той това не го казва направо 
но от контекста на статията

професионални творчески по- та система на социалистическо 
тенциали и култура, обществе 
но-политическите и обществе
ните организации, идеологичес- циално защото тъкмо в 
ките и политически стълкнове на югославските номунисти по

някога се явяват нолебания 
по въпроса в каква степен

то самоуправление.
Ано това е необходимо, спе- 

Съюза
... и лично

ния, отношението на силата на 
обществените сили, отношени 
ето към света и обществено- той трябва да поеме върху 
историческите събития в него себе си обществена отговор- 
и тана нататък. На всяко рав-

ква за последен път „се сре
ща с Г. Димитров и други ръ 
новодни дейци на на БКП и
Коминтерна. По тяхно указа 
ние същата година се завръ 
ща в родния си град, където 
го заварва разпалената от импе 
риалистите и фашистка Герма 
ния Втора оветовна война. О 
ще с пристигането ои в род
ния край разгръща огромна
дейност" .. .1

В какво именно се състои
„опромната дейност” на М 
Шаторов в Македония от 1939 
до завръщането му в София 
1942 год. авторът премълчава 
пред българоните читатели. За 
това пък нашата обществе
ност отлично знае, че Шато 

по това време като се

ност. Тук бих напомнил само 
за нашите нолебания и разми
шления във връзка с въвежда 

по нето на обществено-политиче
ски съвети в скупщинската оис 
тема. И поради това, между 
другото, на първите 
не бяха избрани танива обще 
ствено-политически съвети, ка- 

трябваше да изберем 
Имаше колебания и по вълро 
са дали Съюзът на комунисти 
те трябва да бъде представен 

Председателството на СФРЮ 
и в председателствата на ре- 

- публиките и областите. Също 
така, дойд© израз и отпора лро- 

създаването на такива обще 
ствени съвети, каквито са нас 

съюзни

инище и във всички отношения 
на самоуправителното и обще 
ственото управление 
един или друг начин, 
малка или в по-голяма степен 
— всички тези фактори на об 
щественото съзнание и създа 
ване трябва да бъдат присъщи 
за да могат самоуправителите 
относно отделни общности на 
самоулравителните 
да схванат своя истински инте 
рее в рамките «а общия про
гресивен процес на нашето об 
щество и съвременното чове
чество. А във всичко това от 
голямо значение е ролята на 
авангардните социалистически 
сили, т. е., на Съюза на юго
славските комуниоти и другите 
организирани фактори на соци 
злистическото съзнание.

в по-

избори

квито

интереси
След всичко казано може ли 

изобщо да се довеждат в ка 
нвато и да било връзка мними 
те указания на Г. Димитров и 

едно такова заключение се Коминтерна, чийто генерален
налага само по себе си като секретар е той, с дейността

на Методи Шаторов в Манедо
опити мия? Дали посоченият, малко

замаскиран тезис в статията 
на „Работническо дело” няма 

каква 
на Г 
с на

в

тив ров
кретар на ПК на партийната 
организация в Македония © из 
разителен енопонент на велико 
българския национализъм и о 
портюнизъм по отношение на 
въоръжената борба срещу гер 
маноките, италианските и бъл 

окупатори на Вар 
Македония- Без каква

неминуемо. 
Такива исъвети затояшите 

въпроси от общественото ус
тройство и за стопанско раз 

икономическа полити-

подобни
дейността на М. Шаторов в 
Македония в началото на вой

витие и пата да се довежда в наквато за цел да доведе в 
и да било връзка с Г. Дими връзка тези „указания 
тров и Коминтерна предота Димитров и Коминтерна 
вяват ялова работа, защо стоящата политика на София 
то историчеоката действител в отричането националната ин 
ност говори съвсем друго. Ге дивидуалност на македонония 
орги Димитров не веднъж из народ и неговото съществува 
тъкна и предупреди, че ве не, като авторът изхожда от 
линобългарският шовинизъм позициите на санстефанските 
и великобългароката идеология аспирации на България нъм 
и политика на хегемония на Македония?
Балканите е главна причина за

«я
на и тн.

Обаче на такова демократи- 
обществено 

на Съюза на юго 
комунисти алтерна- 

само една, т. е., че

Ако се губи от предвид, от

П 3таеГа&риР°вЛъЯвТавсНеа положеше
кидневната практика и в систе олавоките
мата на социалистическото са ™вата омунистиТв да се
моуправление и неговия дем° Ьъюзъ нянанва извън0ис-
«ратизъм и отделно в негова- превър обществена
та делегатена система това извън еис
значи да се онеслособява та- °рла™ „ еез формална обще 
ви система за живот и да се тема „ост, т. е„ извън
компрометира, а с това се от- отви о сътрудниче-
варят пътища за проникване масжТамоу
на бюроиратическо-консервагги- обществ-ено-поли-
вни и други реакционни тенде прав тел^ Н1Иации и соци-
нции. Тъкмо зарад всичко то- ™ “коките сили изобщо —
ва считам, че най-точното пре ялиегг и дирент,иви и ре
Цизиране на положението, рол чрез управлява с
ята и обществените отговорно зогчсгЦ ^ самоуправителни
сти на всички организирани фа Рзоо тавтпв органи. От
к-гори на социалистическо съз ге дън^ СъюЗЪТ на кому 
нание начело със Съюза на тв р с прав0 отдавна се 
комунистите са една от най- 
важните задачи в понататъшно отказа, 
то изграждане на политическа-

гароните 
дарона
то и да било консултация но 
останалите членове на ПН на 

Шаторов своеволно 
македон ок ата партий 

ЮКП и я 
БРП (н)

партията 
откъсва
на организация от
присъединява към 
отхвърляйки революционните 
директиви на ЦК на ЮКП на 
то некомпетентни за манедон 
ската партийна организация 
С това той като секретар на 
ПК за (Македония закрива вси 

перспективи и надежди 
да из

воични национални нещастия Такива и подобни злоупотре 
и катастрофи на Балгария, по би и машинации с името на 
ради което призоваваше към великана на българското
безмилостно унищожаване на и международното работни-
велинобългарсния шовинизъм. ческо движение, какъвто е Ди 

само две митров, и с Коминтерна изоб
що, не допринасят за добросъ 
седоките
социалистическа Югославия и 
социалиотичесна България, ни 
то за тяхното продълбочаване

Нека цитираме 
изявления на Г. Димитров, ко 
иго твърде красноречиво го 
ворят за неговото становище 
по въпроса за Македония и 
борбата на македонския народ 
за неговото национално и соци 
ално освобождение, за да не

чии
на македонския народ 
воюва овое национално и со 
циално освобождение, а с 
опортюнистичните ои станови 
ща, че в Македония нямало 
условия за борба, че трябва 
ло да се чака. което застъпват

отношения между

Мило ПРИСОЙСНИ
(СЛЕДВА)
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7ЙЙ»ми Шадеаг
цивилната защита у нас 
подготовна за заплаха и

на иВ рамните на подготовната 
за всенародна отбрана, ор
ганизация на ОК на ССРН в 
Димитровград през миналата 
седмица бе изнесена сназна 
от полновнина на ЮНА — Ми 

ШИЯН пред работниците 
от ООСТ „Димитровград" 
въоржената съпротива.

не са
агресия, но подготовна за лич 

ни отбрана и отричане на
като

ссж 0 ^"“атичен
прогресивни

Тези дни в разгара на пра 
антивноот за деле 

в скупщини

вич. 
обединяващ 
фронт на всички 
сили в общината.

ната
войната въобще. Нашата все 

отбрана трябва да 
мисълта на нойто

дизборната

Га™ " обществените организа
ции и самоуправителнмте об 
щности на интересите ССРН е 
пред сериозна задача. В рам 
ните на тази дейност, в Бабуш 

община о направен ана 
лиз на дейността на сснм 

изтеклия двегодишен пе 
Както изтъкна' председа 

Общинската конферен 
ССРН Новица Станно-

народка 
възпре от 
и да е евентуален агресор на 
Югославия просто, защото не 
ще бъде в състояние да вди 

войсва от 20 милиона ДУ 
колното ще наброява на

лин те на ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕИза
ССРН И

активност на
съюз през 

знака
юбилеи

—■ Целокупната 
Социалистическия 
1977 година мина под 
на Тиговите и наши 
__ матъкна Станкович.

Бяха изготвени програма 
план насочени към ос_ьЩдесе. 

на задачите о,т Десе
Конституцията и

на За

Сказката бе изслушана с гол 
внимание от присъс- 

препълнената
ямо
тващите в 
нинозала на Центъра за култу

нишка
гне
ши,
шата отбранителна сила.

през 
риод. 
теля на 
ция на

рата в Димитровград.
Основната мисъл на др. Ши 

ЯН бе, че всенародната отбра
ванего

претворяването в живота 
Гс\шоГи=енТГчиЛа 

изтенлите ^вГ^нТголямо

дойноспа на ТитевиТ фонд за 
стнпенднране на работнически 

В Бабушнишна община 
фонда са зачленени 

годишна сума от
Едногодишната

внос във 
организациите на 

възлиза на

Д. С

АНТУАЛНО
Новица Стаинович

Резултатите на комунистите 

и трудещите се
внимание ССРН по- 
внедряването и дей

Голямо
свети на 
ствуеането на делегатската си 
стема. Тя бе предмет на об- 

сесии на изпълните 
на обществено-

деца. 
днес във 
763 души с 
39 750 динара.

на членския

разширени 
лните органи 
политическите организации. И 
покрай големите резултати, по 
стигнати в действуването на 
делегатсната система, отчете
но бе, че все още има извест 

нейното дей

сума
фонда на 
сдружения труд

26П,разАИуХата 1976/77 годи
на стипендии от Титовия фонд 
ползват 10 ученика от средни 
те училища и петима на ви 
шите учебни заведения.

Отговорно е да се дават как 
е оценки. Но аковито и да 

бихме търсили област, в която 
Съюзът на комунистите в Ди 
митровградска община, в изми 
напия четиригодишен период 

осъшесвил най-крупни ре 
за обще 
общност

вни пропуски 
ствуване. Има случаи на недо
статъчна връзка на делегация 
та с базата.

АНГАЖИРАНЕ В ОБЩЕСТВЕ
НО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗ

ВИТИЕ

е
зултати от значение 
ствено-пол итич еск а 
бихме се свободно определили 
за резултатите осъществени в 
стопанотвото.

НАСТАНЯВАНЕТО НА РАБОТА 
И ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА 

ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУДВСоциалистическият съюз 
Бабушнишна община през от- 

период е посветил гол- 
внимание на обществено-

Социалистическият съюз 
Бабушнишна община с голямо 
внимание следеше развитието 
на разискванията във връзка 
с прилагането на Закона на 
сдружения тРУД. Постоянна за 
дача на ССРН беше прилагане 
то на Закона вт-в всички тру 
дови организации и самоупра 
вителни общности на интере
сите.

Не по-малко внимание беше

в
четния

Стопанските проблеми бдха 
във фокуса на вниманието на 
комунистите в трудовите орга 
низаци.

ямо
икономическото развитие на 
общината. Като изостанала об 
щина Бабушница, тя чувствува 
голяма нужда от кадри. ССРН 
се бореше за спазването на 
критериите в кадровата поли-

В момента, когато . някои 
организации в общината — ка 
то кожобработвателното пред 
приятие „Братство”, мебелно 
то предприятие „В. И. Циле , 
земеделската кооперация „Сто 

— работеха с постоянни 
загуби и бяха пред ликвида
ция, партийната организация 
в общината и комуниотите 
тези колективи положиха мно 
го усилия за изменение на по
ложението. А това не беше 
много отдавна, преди няколко 
години. Днес тези организации 
стопанисват твърде успешно 
модернизират съществуващи 
те си капацитети, или пък из 

нови, нрупни обек

тика.
Водеше се сметка и за рав

номерното застъпване на 
дрите и от българсната народ 
ност, бойци жени и младежи 
в органите и организациите на 
общинско равнище. Посветено 

ССРН и ДЕЛЕГАТСКАТА 
СИСТЕМА

Един цех в „Циле
ка-

Въз основа на досега осъще 
ственото реално може да се о 
чаква до края на средносроч 

период най-голяма част

раха всички фактори е разре 
шен в почти всички стопански 
организации (с изключение на 
„Тигър — Димитровград”).

Изхождайки от стабилизаци 
онните и санационни програ 

трудовите организации осо 
бено ударение сложиха върху 
последователно 
икономическите 
обосноваващи бе' на принципи 
те на Конституцията и разпоре 
дбите на Закона за сдружения 
труд.

отделено и на настаняването 
на работа. ССРН извърши към 
средата на миналата година 
анализ на състоянието по нас 
таняване на работа като посо 
чи допуснатите слабости в при 
лагането на обществения догс 
вор по настаняване и набеля 
за бъдещите задачи в тази 
област. Набелязани бяха между 
другото следните задачи: по
нататъшно увеличение на до
хода и производителността нг 
труда, пълно прилагане на Зг 
кона за сдружения труд и 
средства в областта на селско 
то стопанство и създаване нг 
по-изгодни условия за повише 
ние на жизненото

чар

в ния
от заплануваното ще завърши 
успешно. „Братство”, „Услуга”, 
„Сточар”, „Градня”, „Свобода” През изтеклия двегодишен 

период и Бабушнишна община 
се нареди между по-активните 
по записване на заем за из
граждане на пътища и водно- 
стопански обекти. Благодаре
ние залягането на всички об
ществено-политически сили в 
общината, 6 364 души в Бабуш 
нишка община са внесли 
7 350 500 динара заем. По та 
къв начин планът е преизпъл
нен със Ю4. на сто по отно 
шение на републиканския или 
и 123 на сто по отношение на 
регионалния план по записва
не на заем.

ми
развойните си програ 

нагоди ната
веждат
ми, а в течение 
трябва да им се приключат и 
„Циле” и „Тигър".

прилагане на 
мероприятия

граждат
ти, от голямо значение за 
тях, общината, дори и по-широ

Всичко това са резултати, ко 
иго не могат да се премълча 
ват. Резултати осъщеотвени с 
общи усилия на комунистите 
и трудещите 
циите на сдружения 
Димитровградска община.

ко.
Резултат на всички тези ак

ции беше, че за първи път 
един дълъг периодсто

И не само тези, но и оста 
налите стопански организации

се в организа 
труд в

равнище 
на трудещите се, насърчение 
на развитието на занаячийство 
то и др. мероприятия-

след
паството в общината, споредобщината успешна преодо 

слабостите. Предоляха
в

деветмесечния баланс за ми 
напата година, работи без за 
губи. А това е основа да се 

към рекон

ляха
ги защото дейноотта беше на

А. Д. М. А.

сочена върху стабилизиране 
положението и обезпечаване 
на ндй-нужното — в случ'ая 
на оборотни средства. Този про 
блем, върху който се ангажи

ГРИЖИ ЗА БОЙЦИТЕБЕЛЕЖКАтръгне напред 
струкция, модернизиране и ра 
зширяване на съществуващи-

Голяма е грижата на Съюза на бой
ците в Бабушнишна община. През изтек
лите три години, както бе отчетено на 
годишното събрание на общинската орга
низация на бойците, на проблемите на 
бойците е отделено дължимото внимание.

Преди всичко, над 1 500 души са полу
чили безплатна здравна защита, а мате
риална помощ е обезпечена за 115 души, 
които не са в добро материално положе
ние. Освен това, през последните три го
дини е напарвено много и за подобрение 
на жилищните условия на бойците в тази 
община. Мнозина бойци са теглили 
ти за поправка и доизграждане на жили
щни помещения, така че днес едва пл, 
с изключение на бойци в някои затънте
ни села, да не са разрешили този проблем.

По начин на общинската организация 
«а Съюза на бойците всяка година в бал- 
1Неоклиметическите лечебни центрове в СР 
Сърбия към 50 бойци отиват 
«овят силите ои.

Може би засега бавно

проса за признаването на борчески стаж. 
Д °™ЯЛ На сложността на тази задача 
Ст 110 постъпили молби за признаване на 
борчески стаж през изтеклия период по
ложително са разрешени 29, 35 са в про
цес на разглеждане, донато 38 
за да бъдат допълнени 
менти.

те напацитети.

ИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ са върнати, 
с нужните доку-

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В ДИМИТРОВГРАД Бойците в Бабушнишна община, при

значщелн! “обдасТено-политачТка^сиГ 
активаи са във всички акции, ко

те обелим Зп Со1'иа/1ис™ческият съюз ка- 
швки оилиЯ ш ПРОНТ на воич™ п0°гре-

На отчетно-изборното за 
седание ще се утвърди про
грама за предстоящата дей 
ност на СК и ще се изберат 
общински комитет от 21 чле 
на, съответните комисии и 
тела при ОК на СКС.

Доклад за предстоящите 
задача на ЦК ще изнесе 
секретарят на ОК на СКС в 
Димитровградска община 
Венко Димитров. А. Д.

За 11 февруари, тази годи 
на, е насрочено отчетно-из
борното заседание на Об
щинската конференция на 
Съюза на комунистите 
Димитровградска община. 
На заседанието ще бъде об 
съден предварително разгле 
дания отчет за изминалата 
четиригодишна дейност на 
общинската организация на 
Съюза на комунистите.

креди

мно В предконФеоната дейност, де-
Единалргртм ВКЛЮЧИЛИ 8 подготовката на 
^нг^с на скг°«аРвС На СЮН ^смия 
за лрпргятм , С’ както и изборната дзйност 
литическите о *елега4ии в обществено-по-
нитеобщкостГ^^Геоите:-#33^'

М. А.

в

да възста-

ое решава въ-
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Предконгресни теми
ЗГ

ПРЕДКОНГРЕСНА РАВНОСМЕТКАИЗХОДНА ОСНОВА 

ЗА ДЕЙСТВУВАНЕ
СУРДУЛИЦА

ЙМАСОВЯВАТ СЕ ИЛЕЙНО-ЛОЛИТИЧЕСНИ 

УКРЕПВАТ РЕДОВЕТЕ НА СКВъв всички Първични орга
низации на съюза на комуни 
тте в Димитровградска общ 
•ина, към края на миналата и 
в началото на тази 
беше обсъден отчетът 
тивността на партийната орга 
низация в общината. Изхож
дайки от задачите, установени 
на Десетия конгрес на СЮК 
и Седмия конгрес на СКС и 
пролрамаа за работа 
преди четири години на засе 
данието на Общинската 
ференция партийната 
зация в общината разви широ 
дейноот.

Точно за това, в 
период, воични 
'Низаци

предстоящия 
партийни орга 

в общината трябва да 
насочат дейността 
зи, предконтреони теми. А те 
са цялостно анализиране на ка 
тивността в изминалия пери
од. Всестранно трябва да се 
обсъдят воички успехи и резул 
тати, но и критически да се 
обърнем към прояваните ела 
бости и пропуски. Само 
зи начин

си на те-седмица 
за ак Периодът от X конгрес на 

СЮК и VII конгрес на СКС 
насам в Сурдулишка община 
се характеризира със засиле 
на дейност 
Омасовяването и

на в реализацията на единната 
програма за идеологическо об 
разование на комунистите са 
постигнати начални, но твърде 
важни резултати. С цел да се 
оспособят ръководствата на 
първичните организации и чле 
новете на органите на СК, са 
проведени два тридневни се
минара. Разгледани са най-акту 
алните идейно-политически и 
обществени теми, свързани с 
практическото действуване на 
СК в трудовите и основни ор 
ганизации на сдружения тРУД 
в самоуправителните и местни 
те общности.

През послендите три години 
твърде успешно работи мла
дежката политическа школа 
на в. ,,Борба". В тази школа 
общо са записани 805 души 
Досега успешно са я завърши 
ли 474,-сегашния четвърти ци 
къл посещават 316 души. С 
други думи, само 15 души не 
са успели да завършат тази 
школа.

Квалификационният 
на посетителите е твърде раз 
нообразен: 6 висококвалифици 
рани, 73 квалифицирани, 41 по 
луквалифицирани и 77 неквали 
фицирани работници, както и 
със средно и 16 с основно об

разование. Школата са посеща 
вали 143 членове на СК, а пар 
тиен отаж до две години 
89 комунисти.

През последните две години 
са сформирани 10 първични 
организации: в ООСТ „Галени 
ка’\ Домашно ръкоделие, „Бал 
кан” и пр. Наскоро ще бъдат 
създадени и в „Модната кон
фекция”, АТП „Единство”, 
Електродистрибуция, 
виз „Застава”, цеха на „Коща- 
на”.

имат

на комунистите, 
идейно-поли 

тическото укрепване на редове 
те на Съюза на комунистите 
безспорно представлява най- 
крупното постижение, оказало 
пряко въздействие върху ртз 
нообразяването на целокупна 
та дейност на СК.

Това рязко повлия за издига 
не авторитета на СК, като лос 
тоянко се засилва водещата 
му роля в разрешаването на 
належащите проблеми в обще 
ственото и отопанено развитие 
на общината. Гражданите и тру 
дещите се със все по-голямо 
доверие приемат становиЖата

приета по то
с уопех ще се мо 

билизирам да продължим 
жително и да преодолеем ола 
бостите.

кон- 
органи- поло

автосер-
Воички тези въпроои са об

стойно разработени 
за активността на партийната 
организация в общината, 
този отчет не смее и не може 
да бъде документ, върху кой
то само ще спрем вниманието 
си в първичните организации 
на СК. Той трябва да бъде из 
ходна основа в анализирането 
на осъщественото в собствени 
те среди, в раздвижването на 
инициативите и в провеждане 
на задачите, приети на избор
ните заседания в партийните 
организации в общината.

В този четиригодишен пери 
од, между двете изборни кон 
ференции, бяха успешно осъ 
ществени 
стта на укрепването и разви 
тието на Съюза на комунисти 
те, който стана истинска воде 
ща сила в общината. От те 

позиции той можеше да 
действува успешно 
чки сфери на обществено-по
литическия ни и икономически 
живот.

в отчета
Занапред общинската орга

низация още повече ще от
деля внимание и грижи за ома 
совяване на организацията на 
СК, като приеме в редовете си 
изявилите се

Но
задачите в обла

непосредствени 
производители и трудещи се 
младежи и девойки, в самоу 
правителните облици и устрой 
ства. Това е гаранция, че Съ
юзът на комунистите още по 
близо ще навлезе в разреша 
ването на ежедневните пробле 
ми и ще укрепи своя престиж 

Периодът между X и XI кон 
грес на СЮК и VII и VIII кон 
грес на СКС, както се изтъква 
е удобен момент да се обога 
ти дейността на комунистите 
в общината с нови начинания 
и мероприятия-

зи
ВЪВ вси

Не може никак да се 
небрегне ролята на Съюза на 
комунистите в развитието на 
самоуправлението и в систе 
мата на самоуправителната со 
циалистическа демократия; 
осъществяването на икономи 
ческата стабилизация и общо 
то стопанско и обществено ра 
звитие.

пре А. Д състав

В ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИ 
И В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИв НА

Ст. Н.

Разговори върху 

кадровите 

предложения

БЕЛЕЖКА
Но не само в тези области 

но и в други, бяха постигнати 
забележителни резултати. В об 
лаотта на образованието, кул
турата, здравеопазването и т.н

ПОУКА ЗА УТРЕ
„Нивата не ще молитва, а мотика", ка

зва народната поговорка. Тази народна мъ
дрост вече се прилига в Звонци, когато ста 
не дума за довеждането на вода в Звонци и 
Звонска баня.

На изборното събрание в Съюза на 
комунистите, което бе проведено неотдавна, 
бе отчетено, че през изтеклите две години в 
село Звонци, 
акция по довеждане на вода.

Отдавна е известно че без пълно анга
жиране на всички сили, тази обемна кому
нално-битова акция, не може успешно да се 
доведе докрай, но и при все това, имаше 
много лутания, недоразумения, дори и от
крити стълкновения.

Преди имаше недоволни, че водата се 
взима от Вучн дел, други повдигаха въпрос, 
защо водопроводът се строи „от средата", а 
не се започва от извора или ог селото; тре
ти пък изнасяха „свои мнения", че вода не 
им трябва, защото си имат вода и пр.

Съюзът иа комунистите в досегашния 
ход на акцията не беше в пълен смисъл на 
думата главна водеща сила в провеждането 
на тази важна благоустройствена акция.

Имаше известни неизяснени въпроси 
между СК в селската организация, коопера
цията и основното училище.

Правилно е решението на комунисти 
те в Звонци, прието тези дни, занапред да 
действуват единно. Да се договарят и да за
станат начело.

Сигурно е, че техния пример ще бъде

В подготовната за отчетно- 
изборното заседание на Общин 
ската конференция на СКС в 
Босилеград, което е насочено 
за февруари, в 49-те първични 
партийни организации се /води 
ха оживени
отчетите за работа на партий 

органи и тела в община

Милорад Тасич, секретар на 
ОК на СКС:Естествено в този четириго 

дишен период е имало и слабо 
сти и пропуски, но резултати 
те са много по-големи. А те 
се осъществиха, понеже бяха 
последователно провеждани в 
дело решенията на Десетия 
конгрес на СЮК, че работни 
ческата класа имаше доминира 
що влияние в социалистическо 
то ни самоуправително обще 
ство и че нейната водеща си 
ла беше Съюзът на комунисти 
те. А изходна основа в тази 
насока бяха провеждане в де 
ло на конгресните решения и 
конституционни принципи, във 
всички области на дейотвие.

предложенията и решенията 
на СК и начело с комунистите 
полагат уоилия за тяхното прет 
воряване на дело.
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА РАБОТНИ
ЧЕСКО МНОЗИНСТВО

За омасовяването на редове 
те на СК най-поназателно го
вори сравнението за броя на 
комунистите през 1974 година 
и днешният им брой- През 
1974 година в общината има 
общо 1 041 комунисти, като 
при това преобладаващото мно 
зинство са служащи — 488 
души. Днес този брой възлиза 
на 1 648, а мнозинството съчи 
няват непосредствени произво 
дители: работници от пряното 
материално производство — 
647 и селскостопански произво 
дители — 165 души.

Работническо мнозинство е 
обезпечено и в изпълнителни 
то тела на обществено-полити 
месните организации, в ръково 
дствата на самоупртвителните 
устройства, във форумите.

Това изменение иа нласово- 
социалната структура на СК до 
принесе работническата дума 
да става все по-чеото решава
щият фактор в разрешаване 
то на жизненотрептящите про 
блеми на трудовото, 
окото и комуналното ежедне-

разговора върху

ните
та през изтеклите четири годи 
ни. Също така с отделно вни 
мание е разговаряно 
предложените 21 кандидат за 

на Общинския коми 
тет на СКС и за състава на 
комисиите на Общинската кон 
ференция на СКС.

с променлив успех е водена
върху

членове

Поемайни твърдо отговорно 
задачата ои да участвуват 

п изграждане на кадровата пар
ьъюзъ ти^на политика, повече органи

на комунистите в общината се ^аиум Са изтт>кнали свои забе 
намира в пълна изборна дей- лежки върху предложените на*

- п състава на партии 
органи и тела и са ги до- 

на Общинския коми-

в

В момента, когато

ндидати зансст, в който сме пред прага 
на Единадесетия конгрес на 
СЮК и Осмия конгрес 
СКС, партийните заседания са 
и подготовка за тези нонгреси

ните
на ставили

тет иа СИС. в. в,

в ПРЕДПРИЯТИЕ „БОСИЛЕГРАД"

УЧРЕДЕНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС

стопан-
партийните конгреси и 

За сеире 
е из- 
а за

не на
избрано ръководство, 
тар на Конференцията

Захарие Стойнев,
сенретарЗаре Андо-

В предприятие за лроизвод- 
битови услуги 'ВИО.

ство, оборот и 
„Босилеград” в Босилеград се
проведе изборно-учредително
заседание на Конференция на 
СКС, която образуват тфвич 
ните партийни организации от 
основните организации на сдру 
жения труд в тази най-гол яма 
стопанска организация в Боси 
леградска община.

Впоследствие иа това орга
низацията СК в общината за 
живя с ежедневните проблеми 
на трудещите се и гражданите 
и разви действени форми в 
своята активност.
УКРЕПВАНЕ ИДЕЙНОТО ИЗ
ДИГАНЕ И МАРКСИСТКО ОБ
РАЗОВАНИЕ

През периода между двата 
компреса в Сурдулишка общи 

пиеше, 5 0 полувисшо, 46

последвай от другите.
А в Звонци и Берин извор, Нашушко- 

вица, Ясенов дел и Ракита съществуват си
ля, които ще окажат съдействие тази обемна 
благостройствеиа акция да се доведе до ус
пешен край.

бран 
заместник
нов.

отбележи, че 
единствена пар-

Трябва да се 
засега това е В Зло иск и район има сили за ней

ното изпълнение. И те няма ла отстъпят, аконференция, иоято 9 
стопанона ор 

Бооилепрадска об-

тиина 
оформена в еАиа ще се включват активно в нея.
ганизация вНа заседанието на партийна 

та Конференция бе приета про 
грама за работа до провежда-

М. Андонов
4 сщина. В. В.
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С МИ,™, ДЛБЕТИЧ, 1..Н0.0ДЧШ, ^ГИЛПТи^и ППИ.П,

"ТЯГЯКЗАНАЯТЧИЙСТВОТО в димитровградсна община

Широнм ВЪЗМОЖНОСТИ
за развитие ----------производствените, тапа и раз

войните и доходовии отноше- 
Нашата ООСТ засега има 

сметна при Интерната
В структурата на общия доход на 

градска община през 1977 година пр0мишпеността У 
частвува с 56"/0. Съществен дял от тоя пР“'®Тдими- 
надлежи на научуиовата промишленост „Тигър М 
тровград". В нея работят и найтолям брои заети в
общината — над 1050 души. Тин.п-

С МИОМИР ДЕБАТИЧ, ръководител на „Тигър 
Димитронград", Беседвахме за Условията "а^га 
ното стопанисвано и развойната програма на тази р 
ганизации на сдружения труд.__________ _

ния. 
тенуша
баниа, цялото стопанисване се 

отделно. Засега сме еди 
ООСТ, въпреки че на рав 

нищото на трудовата организа 
ция се увеличиха ООСТ, от 
8 на 13. Ние имаме тех- 

цялост, ноято епо
са независи- 

станат ООСТ

ботилиица има и са .необходи 
Все по-голеВ средносрочната програма 

на обществено-икономическото 
развитие на Димитровградска 
община е запланувано общес 
твеното производство в сто
панството да расте в размер 
от 14,5 на сто, а в областта 
на зантятчийството в размер 
от 16 на сто. Предвижданията 
са съобрасени с развитието 
на индустрията, увеличението 
на битовото равнище, разширя 
ване на строителната дейност 
развитието на селското сто
панство и други стопански дей 
ности, което открива широки 
възможности и за развитието 
на занаятчийството в общи
ната.

води
ми и оправдани, 
мия брой на коли, механизаци , 

в областта на селското 
отопанотво и т. н. изискват и 
определено сервизиране и поп 
;равки, което засега липсва в 
общината.

Подобен случай е и с еле 
ктро^радио-телевизионния сер- 

при комунално-битовото 
предприятие ..Уолуго", който 

още не задоволява нунт 
дите на населението. С оглед 
на това в предстоящия период 
е предвидено изграждано на 
модерен сервиз, който ще мо 
же да сервизира и върши по 
правни на всички домакински

нна

ята

ничесна
ред програмите 
ми и могат да 
но поради надрови и инономи 
чески съображения се догово 

останем

__ Какво е положението на
ООСТ „Димитровград” в систе 
мата на каучуковата промишле 
мост „Тигър”?

— Въпреки положителните 
резултати през 1977 
известно е, че , ” 
тровград” се стълнновява с ре 
дица обективни трудности. Най 
тези трудности се 
върху общото стопанисване на 
организацията?

година 
„Тигьр*Димивиз единнарихме да 

ООСТ. „Тигър” трябва да пре 
сложна организация1все расне

на сдружения труд, а нашата 
ООСТ в трудова организация 
на сдружения труд с повече 
основни организации.

отразяват

— Една от решаващите обем 
тивни трудности е в рязкото 
увеличение на разходите по 
стопанисване. През 1977 годи 
на цените на възпроизводство 

материали, енергия, суро 
вини, транспортни и други ви 
дове услуги бележат индекс 
176,4% в сравнение с 1974 го 

За същия период цени 
беле
ем '

— За развитието на „Тигър 
Димитровград” вече се говори 
няколко години. В ной стадий 
се намира развойната програ 
ма и в коя насона ще се ра 
звива организацията?

— Нашите развойни програ 
ми вече са превърнати в нон 
кретни програми. Те са разра 
ботени въз основа анализи на 
пазара и сегашните 
на производство. А 
е: развитие на нишки въз осно 
ва на латекс и профил за ав 
топромишлеността.

Въз осноза на анализи на 
пазара утвърдена е програма 
за производство, което ще из 
глежда относително тана: голи 
гумени нишки на базата на ла 
текс — 800 тона, обмотани гу 
мени нишки — 70 тона, еласти 
чни гуртни — 500 хиляди кв 
метра, гумени профили за уп- 
лътяване

уреди.
Голяма перспектива за раз

витие има занаятчийската ра
ботилница „Металац". Въпреки 
неблагоприятните условия за 
стопанисване, тази работилни
ца бележи добри резултати. За 
да задоволи обаче нуждите на 
населението в общината необ 
ходимо е обезпечаване на по 
мещения и оборудването й- В 
средносрочната програма по 
развитие е запланувано изгра 
ждане на нови делови помеще 
ния за тази работилница от 
400 кв. метра. За целта и за 
оборудването й са предвидени 
капиталовложения от 3 милио
на и 50 хиляди динара. Финан 
сирането трябва да се обезпечи 
от собствени източници — 20 
на ото, банкови кредити — 30 
на сто и средства от междуна 
родната банка — 50 на сто.

По този начин тази работил 
ница, на която в момента ос 
новна дейност са различни ко 
ларско-ковашки и монтьорски 
работи, ще открие и сервиз 
за автоуслуги.

Специфичен вид занаятчий
ство е и домашното ръиоде* 
лие. На територията на Дими
тровградска община има мно
го неизползвани възможности 
за развитие на тази дейност. 
Засега само „Понишавие-ек- 
спорт" от Пирот в Димитров 
град има цех за производство 
на кожни килими. Съвкупното 
производство на този цех се 
изнася в западните страни. Но 
дори и тройно по-голямо да 
е това производство ще на
мери пласмент на пазара. Но 
да се обезкечи по-голямо про 
изводство необходимо е обору 
дване с нови машини и нови 
производствени помещения.

За целта са необходими 2 
милиона и 301 хиляди динара 
Разчита се средствата да се 
обезпечат от собствени източ 
ници, банкови кредити и от 
международната банка.

ни

дина.
те на нашите изделия 1 
жат индекс от само 113,5 

Влошаващо въздействие о- 
казва и постоянно увеличава 
щото се захващане на дохода 
от страна на общността, кан 
то и обективно обусловеното 
увеличение на личните доходи 

Мога да кажа, че въпреки 
плановото увеличение на про 
изводството и до известна сте 
пен подобрена струнтура на 
продукцията като и програма 
за по-рационално стопанисва 
не — доколкото не се напра 
ви обективна корекция на це 
ните на нашите произведения 
не съм особено убеден, че 
настоящата година ще даде 
положителни резултати.

В доходовните отношения не 
сме доволни от третмана при 
нашите купувачи, взимащи из 
делията ни, от т.н. ,,1-во вграж 
дане", особено от заводите 
.Дървена застава”. До изве 
стна степен през последните 
месеци положението почна дг 
се мени. С търговията и зана 
пред се поддържат купо-продг 
жни отношения, което не 
съответствува на новите отне 
шения в стопанството.

планове
насоката

М. Дабетич
Положението на нашата 

ООСТ в рамките на „Тигър" е 
добро. Тук са уяснени както

В началото на тази 
година „ТигъР-Димитров 
град” прие нови 70 ра 
ботнина. Приемането на 
тези работници възложи 
производственият про
цес, изискващ опресня
ването на редовете с ра 
ботници, притежаващи 
залежи за уснорена спе 
циализация-

Вследствие на това но 
воприетите са главно 
среднисти.

За отбелязване е, че 
са приети и всични бив 
ши работници на крояш 
ната работилница „Про
грес” която поради за
губи бе ликвидирана.

С това значително ще се 
увеличи общия доход и ще 
се открие работа за над 40 но 
ви лица.

1515 тона.

Тази продукция трябва да
осигури увеличение на общия 
доход за приблизително 80 на 
сто, а по количество ще над 
мине сегашното производство 
с 42 на сто. Приели биха се 
нови над 200 работника.

А всичко това значи настан 
яване на нови 30—40 работни
ка и увеличение на общия до 
ход на работилницата за по
вече от пет пъти.

Безспорно е, че капиталовло 
женмя в тази занаятчийска ра

Това са само няколко възмо 
жности за развитие на обще
ственото занаятчийство, пред
видени в средносрочната прог 
рама «а общината.

А. Д- Ст. Н

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В 1978 ГОДИНА

Към 3 милиона динара та
организация

ще вложи за залесяване на 
голини и за други горско
стопански мероприятия. И 
Южноморавската самоупра- 
вптелна общност по 
стопанство на територия на 
Босилеградска община ще 
вложи повече от 2 милиона 
динара за залесяване и съз 
даваме на искуствени лива

ГОДИНА НА ИНТЕНЗИВНИ КАПИТАА08АШКЕК нето на водопроводната мре 
жа в Босилеград на дължи 
на от 13 километра, ще бъ
де довършена обществена 
жилищна сграда и ще от- 
почне изграждането на още 
една сграда.

В учебното, здравното де 
ло, културата, физическа 
та култура, детската защита 
и в още някои други обла 
сти ще се'вложат 17 милио 
на динара. В селата Кара 
маница и Долно Тлъмино и 
в Горнолюбатските махали 
Явор и Колчина Гарина пла 
нирано е изграждане на 
училищни сгради. За целта 
ще бъдат изразходвани 2 
милиона динара.

Най-сетне през тази годи 
Ше бъдат довършени и 

здравните амбулатории в 
Долна Любата и Гор- 
на Любата и Горна Лисина, 
а в Босилеград ще 
построен здравен дом (ка
питаловложения — 8 мили 
она динара).

За потребите на ученици 
те в с. Долна Любата ще 
бъде построен интернат 
ученически стол и в Босиле 
трад детска градина. За те 
зе обекти ще бъдат израз 
ходвани 7 милиона динара, 
които са обезпечени от Ре 
пуоликанската общност по 
детска защита.

зи стопанска

Лисина и Райчиловци 
дернизиране изкупвателната 
мрежа за добитък. Със сред 
ства от Регионалния фонд 
за развитие на животновъд
ството, ветеринарната стан 
ция от Босилеград ще пред 
приеме мерки за подобря
ване на расовия добитък в 
общината.

В ход са и подготовките 
за изграждане на фабрика 
в Босилеград, която ще пре 
работва картофи и отпадъч 
ни суровини за жвотновъд 
на храма. Според проекто
сметната документация 
този обект са необходими 
към 81 милиона динара, гла 
вно от които щ ебъдат оси 
турени от Републиканския 
фонд за развитие на недо
статъчно развитите краища 
в СР Сърбия-

Горската секция планира 
доизграждане и цялостно 
техническо оборудване 
дървообработващия цех за 
финализирано производство 
и по-обемна експлоатация 
на кварца. Тази стопанска 
дейност главно ще зависи 
от средствата, конто за та 
зи цел могат да се обезпе
чат.

С реализация на определените развойни задачи за та 
зи година произтичащи от обществения средносрочен 
план, Босилеградска община ще направи важна крач 
ка в обществено-икономическото си и социално разви 
тие.

и мо

водно

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В 
СТОПАНСТВОТО

В течение на тази година 
в селското стопанство и 
горското дело трябва да се 
реализират капиталовложе
ния от 15 милиона динара. 
Ще се извърши реконструк 
ция и модернизация на кому 
налната кланица, за която 
ще се изразходват 8 милио 
на динара. На 2 хиляди де 
кара площ ще се създадат 
изкуствени ливади. ООСТ 
„Напредък” за селскостопан 
ска дейност и изкупуване 
съвместно с частните земе
делски производители ще 
оформи повече малки фер
ми, които ще бъдат финан 
сирани от средствата на „зе 
ления план”. Това мероприя 
тие ще означава и началото 
на сдружаването наземедел 
ските производители съгла
сно Закона за сдружения 
труд. Също така ще бъдат 
довършени изкупвателните 
пунктове за мляко в Горна

СЪГЛАСНО целите и зада
чите на Обществения план 
най-голямо внимание въР 
ху развитието на Босилег
радска община през тази 
година ще се отдели на осъ 
ществяването на готовите 
развойни производствени 
програми и ще се довършат 
проектопрограмите.

С широка активност ще се 
ускоряват подготовките за 
откриване на фосфатната 
мина в Лисина и на оловно- 
цинковата в Караманица.

Ди.
За по-натъшното развитие 

търговията гостилничар- 
ството, строителството, зана
ятчийството II пътния тран
спорт ще се изразходват 
вече от 16 милиона

па

по
динара.

ИЗВЪНСТОПАНСКИ
ДЕЙНОСТИза

наВ областта на комунално- 
битовото строителство™ също
се очаква успешна дейност, 
оа електрификация 
та, според програмата 
Общинската скупщина, ше 
се изразходват 12 милиона 
динара. Тези средства 
се изразходват за 
нето на

на села бъденаОтделно място в тазгодиш
ната стопанска дейност в 
общината ще получи орга
низираното разгръщане на 
животновъдното производ
ство и развитието на горско 
то дело. Ще се направят и
първи крачки за развитие 
на така нареченото „дреб
но” стопанство. Очаква се 
голяма активност и в кому

ще
изграждана електропровод 

Дължина от около 40 
метра.

Ще продължи

в скило

изгражда
нето на пътя Босилеград _
Рибарци и на повечето сел
ски и междуселски 
Окончателно пътища, 

през тази годи 
на ще приключи изгражда

В. В.
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ШМПРЕДСТОИ ГЛАСУВАНЕ НА
ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА

СЕлсттавдснймтЕй!,уМАЯЕ НА
ЩЕ СЕ НАВАКСА II)

ЗАГУБЕНОТО?
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

законът вече е готов и Сл~л Проекто' 
време ще започне широко -- - известно 
ху него.

Проектозак
неща във 
главен

онът съдържа много нови 
___ вРъзка .със сдружаването. Нато 

цит т мяРИпН„ЦИП На сЛРУжаването е прин- 
плануване. Съвместен .

извояитрп1аИ Аруго‘ Селск°стопанските про- 
Сдружат т^^П°РеД Н0ВИя закон’ могат да 
■и зделетДРУч И средства т» а*о труд 
щемисШ3' За разлика от досегашните ре- 
трп !т,Сега селскостопанският произведи- 
поакнм Аа 0СъЩествява своите самоу- 
чки пяоиРаВа В^В воички форми и на вси- 
ЯпнпиаВ|?И-ща' Разлика от досегашния 

н ноцто предвиждаше като условие 
най-малко 30 селскостопански производите- 

за 'Сдружаване, сега числото на сдру
жаване е решаващо за формиране 
вато и да е форма на 
сдружения труд.,

разискване вър- ризик, со-

Досегашният Закон за одпужпвви 
селскостопанските производители е На
ва-н през 1974 година. Той 
го за сдружаването на 
на селскостопанските 
да на работниците 
Увеличи се числото

гласу- 
допринесе мно- 

п«а и средствата 
производители 
обществения 

на сдружените 
1 от 3 на сто 

през миналата

★ Какви мерки предприема регионална
та стопанска камара за изпълнение на про
летната сеитба?

с тру- 
сектор 
селско- 

през 
годи-

има повече от 60 000 
производители.

в

стопански производители 
1976 на девет на сто 
на. Сега в Сърбия РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КОМОРА в Ниш в 

съдействие със Съюза на земеделските кооперации в 
Ниш и секцията за село при общинските конференции 
на ССРН предприема сериозни мерки за провеждане 
на пролетната сеитба. Плановете за тази акция още 
сега се готвят. Това се дължи поради неизпълнение на 
есенната сеитба в Нишки 
анализ може да се види, че от планираните 83 600 хек
тара, които трябваше да бъдат засети с пшеница в Ре 
гиона, са засети само около 56 000 хектара.

Специалистите считат, че 
с предприемане на извъире 
дни мерки и с ангажиране- 
на механизация и качестве 
ни семена ще може да се 
навакаса неизпълнението на 
плана за есенната сеитба.

на как- 
организация наод-руженм селскостопански

ДОВОЛЕН ОТ СВОЯТА РАБОТАСРЕЩИ
регион. От направения

Удоволствие е да се бесед
вате с човек, който обича ра 
ботата си и се радва на успе 
хите си, но още по-голямо е 
удоволствието когато срещне
те човек, който има добри пое 
тижения в работата, която оби 
ча. Такъв е и НИРИЛ МАНЧЕВ 
от село Радейна.

Срещнахме се във дарака 
му в селото.

— Като наследство имам са 
мо имот и здраве. Всично оста 
нало което имам е резултат на 
тези десет ми пръста,

педеоетгодишният дарак-

чия. Купих дарак и той ми 
дава добри доходи. А пчелар 
ството. От него имам само 
възможност за 
мивка след тежък труд.

Примерът на Кирил Манчев 
действува заразително. Един 
младеж от 
реши да тръгне по следите на 
Кирил. И той иска да купи да 
рак. Това твърде много го за

раното шосе само за 20 мин у
ти.

Напускайки даракчията 
рил Манчев и сами се уве
рихме, че и в нашите села има 
хляб за всички, отига работа
та да се организира и работи 
с мерак, така като това прави 
Кирил.

Ки- обемнет и затова е нужно 
за из

творческа по- пълно ангажиране 
пълнението му. Вече при
стигат добри вести 
ония, които снабдяват коо 
перациите и частните сел 
скостопански производители 
със семена и изкуствени то 
рове.

от
съседнато село

д. с

КАКВО ЩЕ СЕ СЕЕ ПРЕЗ 
ПРОЛЕТТА В НИШКИ 

РЕГИОН?

Както ни осведоми МА- 
НОИЛ МАНОИЛОВ, 
ном и съветник при Стопан
ската камара в Ниш обез
печени са семена в доста
тъчни количества и произ 
водителите трябва вече да 
се снабдят със същите. В 
магазините вече има 500 то 
на хибридна царевица, 400 
тона ечемик, слънчоглед и 
други семена.

ДИМИТРОВГРАД
агро-ка-

Ще се строи път 
Трънски Одоровци-Пе- 
тачинци и Искровци- 

Долна Невля

зва
чия.

Запознаваме къщата, 
която живее Кирил. Това е но 
ва къща, електрифицирана. В 
нея само нови електрически 
уреди — хладилник, телеви
зор. В двора се виждат селско 
стопански уреди. Тук е трактор 
„Белорус”, косачката, жетвар
ката.

— Как успяхте за толкова

в
Според изготвения план 

на Регионалната стопанска
камара може да се види, 
че в пролетната сеитба ще 
се засеят 145 500 
площи. От тях 2580 в обще 
ствения и 142 920 хектара 
в частния сектор. С цареви 
ца ще бъдат засетнн 86000 

8900

хектара
В скоро време ще започне 

изграждането на пътя Трънски 
Одоровци—Летачинци и Искро- 
вци—Долна Невля за сега 
през най-непроходимите краи
ща в Димитровградска общи
на. Вече е готов идейния про 
ект, изготвен от „Косовопро- 
ект” Белград.

Според този проект разхо
дите за изграждането на пътя 
ще струват общо 126 милиона 
и 774 хиляди динара.

Препоръчва се пълно ан 
гажиране на механизацията 
в региона. В региона има 
7000 трактора от които в 
обществения сектор 380. 
В планинските краища има 
около 30 000 плуга.

нъсо време да купите тези уре 
ди? Кирил Манчев

хектара, с ечемик 
ха, овес — 9900 ха, слънчо-

— Успях само с работа. Тай 
ната на моя успех е в лозун 
га: „Целта на живота е да жи 
вееш така, че да неумреш и 
след смъртта си”. След като 
не успях в училището, потъР 
сих късмата си в земеделие
то и скотовъдството. 
десет години станах и заная

радва. Кирил не вижда в же 
лзнието на младежа конку
рент, а просто сътрудник. Тук 
има много работа за всичко 

Радейна не е вече отдалече 
но село от Димитровград — 
центъра на общината. Тук мо 

стигне по асфалти

гдед — 1 750 ха, тютюн — 
2500 ха, картофи — 6550 ха, 
и други култури — 14525 ха.

Както се вижда планът на 
пролетната сеитба е твърде Б. Н.Преди Д. С.же да се

остава главният снабдител с 
мляко на градското население 
Смята се, че за един ден нг 
кооперацията или на частни 
лица се предаде над 700 лит 
ра мляко. Освен това занима 
ват се и с редица други сел 
скостопански дейности...

Всичко това е оказало зна 
чително влияние ни битовото 
им равнище. Модерните къщи 
са обзаведени с всички дома 
кински уреди. Почти всяка нъ 
ща има телевизор, а и да не 
говорим за радио апарати. И 
ма 12 леки коли и 4 трантора

От селото има и много спе 
циалиоти — лекари, инженери 
агрономи и т. н. които не са 
вече тук, но през лятото не 
забравят да посетят родното 
ои мяото:

Може би това разселване и 
ма и-по-дълбоки корени, свър 
зани със самото име на се 
лото. А легендата казва, че то 
произтича от град, понеже над 
Горно Градини са намерени ос 
танки на някогошно селище 
за което се счита, че е било 
едно от най-старите на тази 
територия. Но да оставим ня 
когашното и да се спрем въР 
ху настоящото.

А настоящото казва, че в 
Градини миграцията е била 
твърде силна. От неногашните 
110 домакинства са останали 
82, а от 380 жители през 1961 
240 тази година. Но и то
ва са вече минали времена 
Днес, както и през последни 
те 4 5 години, няма случаи
на миграция- А и защо.

Електрически ток са плучили 
веднага след Желюша — през 
1960 гдина. — Преди четири 
гдини са довели вода, чрез 
съвместна акция с митницата 
и ЮНА. Автопътят минава 
през селото, а рейсова връзка 
с града имат на всеки час.

Заслужава внимание и об 
стоятелството, че най-малко 
по един жител от всяко дома 
нинство е настанен на работа 
в града. Но това не им е по 
пречило да продължат селско 
стопанската си работа. Всена 
нъща има най-малко по две 
крави и Градини о било и си

ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

Пътуване - дълго 30 години
било над 110 са останали са 
мо 24 домакинства. Почти вси 
чките са старчески домакин
ства с един или двама души. 
По това време в Долно Гради 

или сегашното разположе 
но край автопътя са били са 

4 къгци. Днес има 58 дома

вид обстоятелството, че меж 
ду последната ктуша на Димит 
ровград и първата на Градини 
едва ли има един километър 

Това всъщност и не е Гра 
онова „правото старо 

Горно Градини, както го 
Но от някогашните 

Горно Гра 
преди 30 години е

Разположено от лявата и и 
Дясна страна на автоптДя. на 
2.5 километра 
гоад, както и от югославско- 
българската граница, Градини 
е едно от крайградските се 
ла, за което е трудно да се 
Установи) къде свършва село
то, а къде започва града. На

от Димитров

ци,
дини,
или монаричат, 
домакинства 

които

• ни котва.в това
на Градини 

бихме казали, започва отпреди 
30 години и почти всички от 
58 споменати домакинства на 
пуснат домовете ои и се пре 

до река Нишава. Причи 
—I са били много- 

Ооновното е обаче 
Горно Гра

Разселването

Днес главната грижа на гра 
динчани е да изградят обще
ствена сграда, която би се 
ползвала от обществените ор 
ганизации, но би служила и за 
училище, понеже старото е 
разрушено по време на мина 
логодишното земетресение. Съ 
що така инициативите са носе 
чени върху строеж на пара 
лелен със сегашния път до 
Димитровград, за да- се облек 
чи движението през летния 
сезон и престанат ежегодните 
неополуки.

селват 
ните за това
странни.
че старото ,или

е населено на хълмис 
място. Отдал- 

от обработваемите пло 
край реката, без пътища 

без вода, без ток и т.н. жите 
това село са започ 
строят къщи вплодо 

и равна години е бил 
хан. И донато техните 

са бягали от турците

дини,
то и каменито
ечено
щи

лите на 
нали на 
родната 
турени 
прадеди
по баирите днешните градинка 

бягат от баирите нъ'М грани А. Д
да.
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Почина Скендер 

Куленович
КХД „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” - ДИМИТРОВГРАДИЗ ДЕЙНОСТТА

МНОГОСТРАННИ ИЗЯВИ НА 

САМОДЕЙЦИТЕ известната поема 
майка кнежполкаАвторът на

С След офанзивата срещу сво 
бодолюбива Козара през 1942 
година нипасва бисера на юго 
славската революционна лири 
на — поемата „Стоянка майке 
Кнежополна”, едновременно 
възпявайки героичността и 
трагичността на един непоно
сим свободолюбив, народ.

Скендер Куленович в автор 
..Чучулига (1952). 

между 1962 и 
произведение 

„Сонети" 
„Стихове на

изпълнения на концерти в навечерие 
празници ^тържества, участие на прегле 

и гостувалия

★ Редовни 
то на държавните 
ди-състезания

чно-музинална програма, в ноя 
то на доброволни начала уча
ствуваха изтъкнатите югоелав 
ски артисти Жина МИЛЕНКО- 
ВИЧ и Лиляна ЛАШ-ИЧ от Бел 
град. Приходите от това пред 

: бяха скромен при 
самодейците в обезпе

нето на Първи май, на Мам
ените тържества, по-специално 
на фестивала на народа и на 
родностите в СРС „Майски 
срещи", на 4 и 7 юли в Петър 
лаш и Сенокос, по повод Ос 
ми септември — Деня на ос 
вобождението на Димитровград 
от фашизма и пр.

Твърде успешно бе предста
вянето на дружеството, 
сно самодейците-танцьори 
изпълнители на народна музи
ка в Ковачица — в деня на ос 
вобождението на словашката на 
се и нови облици на изява: 
родност от фашизма, канто и 
на „Жупския гроздобер" в А 
лесандровац Жупсни — града- 
побратим на Димитровград.

От основаването му до 
днес, културно-художественото
дружество (КХД) „Георги Ди 
митров" в Димитровград разви 
многостранна дейност. Друже 

обединява работата на 
оркестри за на

ството 
музикалните 
родна и забавна музика, тан 
цов състав и музикално-хумо 
ристична секция- Това разно 
образие даде възможност на 
членуващите няколко десетки 
души всестранно да се изявят 
и да си завоюват високо рено

ставление
на поемата 
а в периода 
1969
„Поема”, след това
и стихосбирката ,
Йова Станивук

Поетът става известен чрез 
превди и в чужбина. Неговите 
сихове са преведени на бъл
гарски, руски, английски, френ 
ски. чехеки, италиански и дру

нос на
чавонето на средства за ренон 
струкцията на културния дом 

Тази богата програма, изпъл 
миналата година, бе

създава
отце

пена през 
хубава основа и за тазгодишно 

дейността 
Без изключение, всички секции 
и състави активно се подготвят 
за представяне.

нови облици на изява:

и

то планиране на
Снендер Куленович

ме.
В годината на Титовите и нг 

юбилеи (1977) самодейното 
културно-художествено друже
ство постигна твърде високи 
резултати. Танцовият състав и 
оркестрите за забавна и наро 
дна музика в навечерието нг 
всеки държавен празник, 
друго тържество, 
подходящи концерти.

Такива концерти-програми бя 
ха изпълнени при посрещане 
на Титовата щафета, на нарол 
ния събор по повод чествува

Тези нди югославската лите 
I културна обществе 
прости с един вели- 

на литературното попри
ще,, един проникновен и свет 

чист, комунист, всеотдаен 
поета СКЕН-

Предвиждат
ши ратурна и 

ност се I
се и
разменни гостувания с градове 
те на Югоизточна Сърбия, от 
нооно връзки между самодей 
ните дружества, като

между КХД „Георги Ди

ги езици.
Плодовитата и 

човеколюбива дейност му до 
нася Наградата на АВНОИ, Ок 
томврийска награда на 
Белград. Седмоюлска и 27-юл 
ската награда на Босна и Хер 
цеговина. Носител е на много 
бройни отличия и други юго 
славски признания.

Изказвайки болката по ра
нно починалия поет, всички не 
гови събратя по перо изтъкват 
че Скендер Куленович ще бъ 
де и занапред постоянно жив 
в югославската литература, а 
неговите пооизведения без це 
нно богатство в югославската 
литературна съкровищнища.

Ст. Н.

извънреднокан

Димитровградските самодей 
успех се 
програмите

напри ло
ци не с по-малък 
представиха и в 
на граничните събори край Гор 
ни Криводол и в Димитровград 
Специална похвала обаче зг 
служава специалната програма 
„Самодейците подаряват 
своя град", смесена хумористи

градчовеколюбец —
ДЕР КУЛЕНОВИЧ.

В биографията му е записа 
2 септември 1910 

Босански Петровец. С 
се за

мер
митров" от Димитровград V 
КХД „Първи май’ от СурДУ

или 
изпълниха

лица и пр. но: роден на 
година в I
литературно творчество 
нимава от 1927 година. Цели 
50 години всеотдайно твори и 
ратува на литературното поле 
създавайни произведения 
дълбок хуманизъм и човеколю 
бие.

Досегашните успехи са до 
бра гаранция, че резултатите 
и занапред няма да изостанат

на

с
ДИМИТРОВГРАД

Създаден комитет за подготовка 

на традиционния фестивал 

„Майски срещи“

Член на Югославската кому 
нистическа партия от 1935 го 
дина, още през 1941 година 
застава в редиците на Наро

Скендер КУЛЕНОВИЧ

ОЙ, КОЗАРО..
БОСИЛЕГРАД

(Откъс от поемата „Стоянка майка Кне
жполка”)
Козаро,
Козаро,
Козаро,
Казвай, Козаро кой ще ги затрие,
кой ще оплаче
моя Сърджан,
моя Мърджен,
моя Младжен?. . .

Финансиране на 

културните 

дейности

срещи 78" е да 
провеждането на 
състезания, да поддържа кон 
такт-й и да се договаря за учи 
отнето на представителите на 
народа и народностите, тяхно- 
топосрещане, настаняване 
прочие.

На състоялото се съвместно 
заседание на Председателство 
то на ОК на ССРН и Предсе 
дателството на Общинския син 
дикален съвет миналата сед 
мица в Димитровград бе съз 
даден комитет за подготовка 
на традиционния фестивал на 
народа и народностите в СРС 
„Майски срещи 78".

Комитетът наброява 21 чле 
на, а за председател е избран 
Сърбислав Златкович, предсе
дател на ОК на ССРН в Дими 
тровград. Основна задача на 
комитета по чествуване на май 
ските празненства и провеж 
дане на феотивала „Майски

организира
районните

и
За обезпечаването на кадри 

културнаСамоуправителната 
общност в Босилеградска об
щина предвижда през настоя 
щата година да обезпечи 100 
хиляди динара. Запланувано е 
преди всичко да се стипенди 
рат и чрез насърчаващи меро
приятия да се обезпечат необ

Комитетът за чествуване на 
майските тържества е дължен 
всеки месец да дава отчет за 
своята работа пред Председа 
телството на ОК на ССРН за 
своята работа и хода налодго 
товката и чествуването на пра 
знина.

Козаро, сестро зелена, 
втора майко на Младжена, 
от далеко ли се виджаш 
и по-далече ли се чуваш!
Не можеход им и те кадри.

За развитието на библиоте 
чното дело ще се изразходват 
100 хиляди динара, преди вси
чко за набавка на белетристи 
на на български език.

Запланувани са също 100 
хиляди динара за прожектира
не на 100 ипралми филми по 
селата. А за защитата на нул 
турните паметници 50 хиляди 
динара.

Редовната дейност на Центъ 
ра за култура ще се фина-н 
сира с 500 хиляди динара, ко
ето е почти два пъти повече 
в сравнение с миналата годи 
,на. За междуобщинокото съ
трудничество в културните дей 
пости е предложено да се из 
разходват 100 хиляди динара

Предложената Г

повярва майка Стоянка 
че ти си цяла опустяла 
и че си ни оставила!. . .

Ст. Н.

От шосето преорано, 
от мрътвите песове, дето децата наши им

съдиха, 
по твоите горди 

чукари
когато погледът ми плъзне

в моето сърце — като в твоето гнязлг. 
едно птиче се излюпва, А° ~
една вяра разцъфтява:
Ти си моите синове 
ти си, сестрице, своите великани 

"латинките си зелени повила 
и мълчиш над Кнежполе 
и тежкитефинансова 

■програма може да се, измени 
■и допълни от страна на деле
гациите на самоупра»ителн1Ите 
общности на интересите в тру 
довите и местните общности 
в общината.

си вежди въсиш и в сърцето си 
— като в казан гонени__
готвиш отмъщение 
Отмъщение, свето! 

сестро, отмъщение!. Зоран Тодоров уч. VIII нлас
В. В.

(Прев: Ст. Ст.)
СТРАНИЦА 8

БРАТСТВО * 3 ФЕВРУАРИ 1978



ЩШ ладежкд страницд
ш 'УЛМ. шч МЛАДИТЕ НА ТРАДИЦИИТЕ НА НОБ

к* ■ Младите еа гордеят с■щ' I
НОБ■ г*

,ь’
Г>:

Младите от Бабушнишна об 
щина са твърде активни в раз 
витието и таченето на светли 
те традиции от Народоосвобо- 
дителната борба. Това между 
другото беше изтъкнато и на 
неотдавна състоялото се го
дишно събрание на Съюза на 
бойците.

Като разисква по този въ
прос Драган Вуйчич, делегат 
от младежката организация на 
гимназията „Вук Караджич” 
между другото изтъкна:

— Сътрудничеството между 
училищата и организацията на 
бойците в развитието на тра 
дициите от НОБ е твърде по 
лезно. Походите по пътените, 
по които са минали партизан 
сни отряди и бригади, е голя 
мо събитие за младите хора.

Марксичесните кръжоци, клу 
бовете, политическите школи 
също са подходящи форми на 
възпитвание в този дух. Ние в 
това отношение отидохме и 
малко по-напред.

По селата организирахме 
сказки под название „ДА ТА
ЧИМ ЛИКА НА ДР. ТИТО”, на 
които говориха младежи и де 
войни, които с голям успех 
изнасяха лекциите. . .

Но трябва да се отговори на 
още един въпрос — изтъкна 
Вуйчич — как занапред пове 
че от материали от Народоосво 
бодителната борба да се вне 
сат в учебните програми. Не 
е достатъчно върху този въ
прос да се работи само в раз
ни кръжоци и секции. . . Исти
на, сенцията на младите исто
рици дава съответен принос, 
младите литератори чрез анци 
ята „Бойците разказват —мла
дежта пише”. . . допринасят 
за укрепването на борчески 
дух всред младите, за раз
витие на социалистичесни па 
триотизъм у младите, но може 
да се направи и повече — на 
за Вуйчич.

Ц*/-

В41
НЕОПХО ДИМИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕВТОРИЯ етап на средното насочено

ПО-ЕВТИНИ И НЕОБХОДИМИТЕ КАДРИ 

ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
Въпроса, който повдига Вуй 

чич наистина заслужава вни
мание.

Т
В РАМКИТЕ на договаряне

то за провеждане на втория 
етап на средното насочено 
образование в гимназията „Й 
Б. Тито” в Димитровград се 
проведе съвещание във връз 
ка с планирането на кадри в 
стопанството.

Организатор на съвещанието 
е Общинския синдикален съ 
вет, а домакин строителното 
предприятие (ОСТ) „Градня” 
в Димитровград. В работата на 
съвещанието взеха участие 
представители на строителни 
предприятия и предприятия 
за производство на строителни 
предприятия и предприятия 
за производство на строител 
ни материали от територията 
на Нишки регион.

Съвещанието откри РАННО 
СТАВРОВ председател на Об 
щинския синдикален съвет а 
гостите с кратко слово приве 
ствува ТРИФУН 
директор на ОСТ „Градня” 
Встъпително слово произнесе 
другаря БОРА СТАМЕНКОВИЧ 
представител на Регионалната 
•стопанска камара в Ниш, кой 
то между другото изтъкна, че 
вторият етап на средното насо 
чено образование съчиняват 
разнобразни, свързани помеж 
ду си програми и форми за 
образование на учениците и 
възрастните курсисти.

Пръвият етап, който провеж 
да от началото на текуща
та учебна година Стаменкович 
— има за задача да поясни на

учащата се младеж нанво 
това строителство, медицина и 
прочие. Във втория пък етап 
който ще започнем да спро 
веждаме след една година 
ще имам излъчени насочени 
желания и възможност за пет 
степени, вместо досегашните 
две квалификациии. Така ще 
дойдем и до необходимите 
кадри. Всичко това не ще бъ 
де леко, но първите резулта
ти обнадеждават. За пръв път 
и децата на работниците и зе 
меделски производители, както 
и на доктори, професори и пр 
занимаваха се с производство 
Средношколските учители съ 
що влязоха във фабричните 
цехове през тазгодишната зим 
на ваканция. Това бе резул
тат на първия етап на рефор 
мираното 
училище 
вич.

рата от производството на стро 
ителството и строителният ма 
териал. А за успеха във вто 
рия
изтъкнаха, че е необходимо 
създаване на служба за усъ 
вършенствуване на образовани 
ето при общообразователните 
центрове, както и кадрово-об 
разователни служби към всич 
чки ОСТ.

е

Свещенияга завети от Наро 
доосвободителната борба и ре 
волюцията трябва да намерят 
повече място в учебните прог 
рами. Трябва да бъдат по-близ 
ки, по-известни на младите хо

етап присъствуващите

ра.

А за това има възможности.

Д- С. М. А.

СУРДУЛИЦА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ МПАДЕЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТАсредно насочено 
завърши Стояно-

Младите в Сурдулишка об
щина членуват в редица спе
циализирани организации и дру 
жества. При това те представ
ляват мнозинството в тях, та- 
на че от тяхната дейност по
чти изцяло зависи целокупна 
та работа на тези организации 
и дружества.

Ако изключим Движението 
на гораните с 8 000 членове 
в ноето повече от половината 
са млади хора, най-числен е 
Формалният съюз, наброяващ 
650 членове, разпределени в 
13 дружини. Девизът, който 
обединява младите под оиньо- 
то знаме е: „Опознай отечес
твото си, за да го обичаш по
вече".

Членуващите във Фериалния 
съюз организират зимувания 
летувания, излети, походи и 
друго, с цел да запознаят пре 
лестите на родния край, репу 
бликата и страната. Младите 
фериалци развиват богат и съ 
държ атол ен кул турно-з а ба вен 
и спортен живот, пряко възде- 
йотвуващ върху обогатяването 
на културния живот в обдщпа-

та. Техните вечери край лагер 
ни огньове безспорно са най- 
сполучливата форма за тачене 
на революционните традиции 
за поддържане на революцио
нния дух у младите.

Не по-малко значение има 
извидническият отряд с 120 ду 
ши членове. Организацията на 
извидниците дава възможност 
на младите по-обстойно да се 
запознаят с дисциплината „ори 
ентиране". Извидниците също 
организират походи по славни 
те пътища на Революцията.

Планинарското (илпинистко) 
дружество с 50 членове, освен 
организиране на излети до най 
високите предели в община
та, провеждат и редица други 
акции, укрепващи физическата 
издръжливост на младите, а 
с това и отбранителните сили 
на общината.

Създаденото дружество на 
литературната младеж с 94 ду 
ши членове развива у младите 
усет към художественото сло 
во. Устройват се литературни 
вечери и литератури четения 
значително допринасяли за

творческа изява на младите на 
литературното поле. На приме 
рите на югославските класици 
на художественото слово, как
то и на примерите на светов 
ните класици, младите издигат 
естетическия си вкус, придоби 
ват умения за художествено 
изпълнение на текстове и про 
чие.

На съвещанието присъству 
ва и инженер ВОИСЛАВ МИ- 
ТИЧ, секретар на Регионалната 
общност по средно насочено 
образование в Ниш, който по 
ясни
възпитателна система в сред 
но насоченото училище.

Освен степента на квалифи
кация, Митич поясни, че и ние 
които нямаме тези квалифика 
ции а имаме дипломи в най- 
къс срок ще бъдем преведе 
ни на всьответни квалифика
ционни степени.

На съвещанието бе разис- 
вано и върху въпросите на хо

ДИМИТРОВ

образователно-новата

Младите от Сурдулишка об
щина разширяват знанията си 
и в областта на техниката и 
природните науки. Създаде
ният радио-клуб има 50 чле
нове, а броят на младите из
следователи достига няколко 
десетки души и поотоянно ра 
сте.___

През настоящия период ще 
се положат още по-големи уси 
лия за привличане на младите 
в обдастта на техническите ди 
сциплини. Изтъква се необходи 
мостта от създаване на орга 
низация по народна техника 
Съществуват благоприятни въз 
можности за оформяване на 
клубове на (младите техници 
фотолюбител ски секции, аеро
клубове й пр. Имайки предвид 
значението

ЗАВЪРШИ ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕВОЙКИТЕ В ЗВОНЦИ

Моми-воиници
— Успешна стрелба. Готови да защищават родината

познаха и с редица въпроси 
отнасящи се до външната и 

политика на наша
В младежкия учебен център 

в Звонци неотдавна прилючи 
обучението за първи и втори 
курс по всенародна отбрана 

Над стотина девои

техническите 
организации в разширяването 
на техническата култура и зна 
чението им 
отбрана, пред обществено-по
литическите организации, а осо 
бено пред Съюза на социалис 
тичеоката младеж се намира 
неотложната задача тези оо- 
ганизации час по-скоро да бъ 
дат създадени.

на
вътрешната 
та отрана и специално със зна 
чението и ролята на политика 

необвъРзване> 0 иоято 
играе

за всенародната
момичета, 
ки от Звонци и селата в раи 
она с успех овладяха 

теоретични и

та на 
нашата страна виднаосновни
•роля-практични 

знания -по военните науки.
те

I обучението беше 
проверка на науче 

учебна
В края на 

извършена 1
ното и организирана 
стрелба. Резултатите от съща 
та са твърде добри. Това е 
още едно потвърждение, че 
и девойките рамо до рамо с 

в случай на аваи 
агресия ше защитават

По време на пребиваването 
си в центъра по-добре се за 

и значение 
-| отбрана 

от ядрени ен- 
химически средства 

много от областта на

Занапред ще се поведе и 
повече сметна чрез различни
те специализирани организации 
и дружества да бъдат обхвана 
ти младите не само в учили
щата, (Но и в организациите но 
сдружения труд и в местните 
общности.

познаха с целите 
то на всенародната
предпазването
сллозии и 
научиха 
гражданската защита.

младежите 
туална 
родината. г Ст. ННа селоГеорги ДимитрооВ течение на 15-те дни, про 

ведегш в центъра, те се за-
М. Джунич
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ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ^ ИЗ

За хигиенизация на велящатаНАШ КОМЕНТАР

»ЧУЖДАТА« ОБЩНОСТ ИЗПЪЛНЕН 170 НА СТО
КРЪВОДАРЯВАНЕТО ПРЕЗ 1977 ГОДИНА Е

социалната защита. Особено 
внимание бе обърнато на ра 
ботата на нурсовете за оназ 
вано на първа медицинска 
помощ. Тази активност съше 
.временно представлява и под 
готовната на населението за 
всенародна отбрана и цивил 
■на зашита, канто и при евен Дейност, 
туални природни бедствия и Цвн»^
масови злополуки. роприятия.

• ПЛАНА ПО

Общиноната организация на 
Червения кръст в Димитров
градска община през изтек
лата 1977 година наистина по 
стигна забележителни резулта 
ти. Най-големият успех се от 
чита в организационното укреп 
ване на редовете и омасовява 
шето на организацията с нови 
членове. В резултат на това 
Червеният кръст в общината 
наброява около В хиляди души 
почти половината население 
Радващо при това о обстоя 
телството, 
та членуват 
младежи и девойки — орел 
шошколци, студенти.

Месеца на 
алкохолизма

остарелите лица, 
борбата срещу 
Годината на солидарност с ос 
вободителште движения афри- 

народ и прочие.

В Димитровград е създадена още една 
самоуправителна общност на интересите 
за отдих и почивка на работници, деца и 
младежи. Неотдавна се състоя и учредител- 
но заседание на Скупщината на общността, 
а веднага след това Изпълнителния отбор на 
Скупщината избра комисия за изготвяне на 
проектопрограма за работа на общиост1а.

Ако повръхиостно наблюдавам неща
та това е всичко, което в момента може да 
се каже за този Общност. Но ако се обаче 
върнем с почти една година назад ще видим, 
че с учредяването на Скупщината се 
късняло много. ^

Тогава публично се обсъждаше обще
ственото договаряне на Общността, основно
то в което беше всички организации на 
сдружения труд, трудови общности и остана 
лите трудови организации в община 1а да 
обединят част от средствата, 50 на сто, пред
видени за отдих и почивка на работниците.

Тази насока е не само правилна, но и 
оправдана, понеже в много случаи тези сред 
ства не се използваха, за което са предпаз

но всъщност бяха „част на заплати-

кан ония
успехи са доб 

тазгодишната 
защото е натрупан 

опит в провеждането и 
на акции и ме

Воички тези 
основа зара

така иКакто в предишните,
година, забележител 

резултати са постигнати 
Годишни- 

170 % зация

накто изтъкватТази година, 
в Червения кръст, особено мя 
сто ще се отдели на хигиени 

на селищата, създаване 
на лични и колентивни

привички, особено сред

миналата
ние за- че в организация 

всички пионери е кръводаряването.
ят план е изпълнен с 
За този успех общинската ор 

I специално 
от Републиканския

хигие
ничии
подрастващото поколение в ос 
новните училища. Активности 
те по подготовка на население 
то за всенародната отбрана и 
цивилна защита ще бъдат о- 
богатени с нови съдържания 

облици. В програмата се пре 
движдат и повече внимание на 
безопасността в движението 
като превантива срещу злопо 
луни и катастрофи.

ганизация получи
признание 
отбор на Червения кръст.тези резултатиОчевидно, 

са постигнати благодарение на 
високото съзнание сред граж 
даните, правилно схванали зна 
чението на тази обществено-

са и съби 
които об

Не по-маловажни 
рателните анции, в 
щинската организация на Чер о
вения кръст постигна същ° и
добри резултати: Седмица на 
Червения кръст, Седмица на 
борбата срещу туберкулозата 
Седмица

хуманна организация.

Завидни резултати миналата 
година са поотигнати именно 
в здравното просвещение на 
населението и в областта на

Ст. Н.начени, 
те".

на солидарност с

Но какво се случи тогава? За да из
играят договора някои трудови организации 
средствата за общи потребления, предвидени 
за отдих и почивка, прехвърляха в други 
фондове; а други пък организации не под
писваха договора мотивирайки това, че се
далищата им са извън общината.

Това се обективни причини, а сигур- 
субективни. Те бяха спирачка

РАЗГОВОР С ТОМА ТОДОРОВИЧ, УПРАВИТЕЛЯ НА МИТНИЦАТА В ДИМИТРОВГРАД

Ще ве строи нова митница
и всички разноски на митни
ческата служба в Димитров
град.

— извършиха нон- 
5 739 246 пътника

Тодорович 
трол на 
1 491 422 моторни возила и 
1 469 764 тона внесени, изнесе

но е имало и
за дейността на Общността.

Но и сега положението не е много из
менено. Договора все още не са подписали, 
и не са делегирали свои хора в Общността, 
редица организации.

Някои това обосновават, че средства

Големите ежедневни успехи 
в откриване на контрабандисти 
от страна на митничарите в Ди 
митровград, както и подготов
ката за строежа на новата мит 
ническа сграда в Димитров
град, бяха повод да се объР 
нем нъм Тома ТОДОРОВИЧ 
'новия управител на митницата 
и за всичко това узнаем от 
най-отговорното лице на тази 
служба.

— Какво ще кажете за ми 
налогодишните делови успехи?

— Откриването на 619 мити и 
чески нарушения за една годи 
на — заяви събеседникът ни 
— е голям успех. Граничният 
преход за пътнически съобще 
мия „Градина” и железопътна 
та гара в Димитровград, са 
едни от най-фреквентните в 
страната. Но той е прочут и 
по големите успехи. Благодаре 
ние на щателния контрол на 
движението специалистическа- 
та подготвеност, голямото ан
гажиране на воички митнича 
ри, както и високата техничес 
ка оборуденоот на традицио
нните вече успехи.

— Митническите работници 
на двата пуннта — продължи

— Каква полза има от това 
Димитровград?

— Митничарите в болшин
ство са от Димитровград. Ос
вен това, често пъти ангажи 
раме строителната ОСТ „Гра 
дня" да строи за нас някои 
обекти. Ето сега финансираме 
една част на пътническия пре 
ход „Градина”, който се из
гражда. На края всичките под 
готовки са извършени за стро 
еж на нова митническа сгра
да на железопътната гара в 
Димитровград. Когато бъде го 
това
та година 
ще бъде способна за още по- 
гол еми делови успехи, а Дими

за отдих и почивка отделят в рамките на 
своите организации и естествено същите пол
зват по време на годишните ои почивки, в но 
чивките станции на тези организации.

Значи ли че тогава техните деца няма 
тези станции. Значи лида могат да отиват в 

това, че трудовите хора на различните пред
ставителства няма да могат да ползват спор
тните терени, понеже не са обединили сред
ства. Безспорно не, понеже е недопустимо и 
не е унисон с нашата политика.

Затова някои трудови организации 
трябва да преразгледат своите решения, 
новшца и отношения.

към края на идваща 
нашата служба

ста-
тровград ще получи един ху 

строително-архитентонски 
обект. Инак, службата в която 
работим е съюзна и всичките 
приходи се събират в съюзна 
та каса — каза нанрая Тодо
рович.

бав
А. Д.

У Тома Тодорович

ни и транзитни стоки. Стой- 
ноотта на 4 667 073 динара. Са 
мо за пояснение, толкова из
гасят годишните лични доходи

БАБУШНИЦА

Наскоро - нов 

здравен дом
д. С.

ба, диспансер за гръДоболни 
диспансер за предучилищна 
възраст, за учащи се и младе 
жи, диопансер за предучили- 
яищна въЗ|раот, за учащи се и 
младежи, диопансер за трудо 
в а медицина и тн. Ведно с то 
•ва — кадрово ще се заздравим 
— подчерта Душанович и доба 

Към съществуващите 
кадри — ще приемем още че 
тирима нови лекари, няноито 
са на специализация, а някои 
още следват.

Щом времето се пооправи 
в двора на сегашния Здравен 
дом в Бабушница ще забум- 
тят строителните машини на 
пиротски „'Прогрес”.

Те ще огласят започването 
на строежа на нов 
дом, от който Бабушнишка об 
щика отдавна се нуждае.

ни уведоми диренто 
ра на дома |Д1р Михайло Ду
шанович, в Бабушнина община 
днес на 29 хиляди души насе 
ление работят петима лекари 
което е съвсем недостатъчно 

Освен това и помещенията 
на дома не отговаря на изис 
кванията, 
са отпреди двадесетина годи

Здравен

Както ви:

Средства за изграждане на 
Здравния дом в Бабушница 
ще обезпечат Републиканската 
общност по пенсионно и здра • 
вно осигуряване и Общинска 
та скупщина в Бабушница и 
Регионалната общност по здра 
1Вно осигуряване в Ниш.

а и съоръженията

— В новия Здравен дом — 
каза Душанович — ще бъдат 
ттомеатвни и съвременно обза 
■вадени диопаноер по обща ме 
дицина, стоматоложна олуж М. А.
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3"а„^"гарената полиция:
I КАЖЕТЕ. ЧЕ САМ СЕ Е ШИТ

Във военния Съд на Сноп- г *
сната военна област е пвове Отошюв « Васил Цанков бях 
дена разпит на 12 януари . ® в кв6инета на Цанков, но- 
1945 година на група полицаи А°ИДе аге»7-ьт Крум Пан
от българската окупационна ко^_и каза на Цанков: 
полиция. Те отговаряли пиел л оопояин «ачалнин. Мир 
съда за редица свои престъпле ^1Лцев °е намира :
«ия в Македония. Началник-, т тежк0 състояние. Той 
на Групата „А" от Държавна си ~ Ао6ре де' 
гурност в Скопие, Любомир йп^о М« нареждане Цанков. 
Йорданов дал оведениеЮза уби ^ ™ Крум излезна, Цанков 
отвото на народните герои „
СТРАХИЛ ПИНДЖУР и МИРЧЕ ~ ХаИДе, хвърлете 
АЦЕВ.

КЪДЕ Е КАК ДА ЖИВЕЕМ 

СЪС СТРЕСА?ИНСПЕКЦИ
ЯТА ПО НАПРЕЖЕНИЕТО винаги ли е вредно, или 

човек може да извлече известна полза от него? 
Как точно влияе стресът върху хората? В днеш
но време хората по-силно ли са изложени на 
стрес от дедите си? Поместената по-долу статия 
разглежда схващанията на широното известния 
еднонринолог д-р Ханс Селие по този и други 
въпроси. Д-р Селие се занимава с проблема 
за стреса още от 1936 г. Публикувал е 33 научни 
труда и 1 600 статии, а понастоящем работи за 
основаването на международен институт по стре-

ХИГИЕНА?в твърде
умира

върви там

го през
прозореца и кажете на Симе 
онов че сам се е хвърлил. Та 
на беше и направено.. " 

СТРАХИЛ ПИНДЖУР (1915 
1943) е един от организато 

рите на^ въстанието в Македо
ния. Той допринесъл много за 
разкритие на председателство 
то :на секретаря 
йовия комитет .на 
за Македония 
торов-Шарло. 
нал в ръцете . на полицията 
през декември 1912 година ка 
то член на Главния щаб на 
Крайовия щаб и Крайовия ко 
митет на ЮКП на Македония 

МИРЧЕ АЦЕВ (1915-1943) 
член на Главния щаб и Кра 
йовия комитет на ЮКП на 
Македония. Заловен е във 
Велес през лятото на 1942 го-

Другарю редактор,

Скоро пътувах в Босилеград, 
Да си призная млого обичам 
нашия нрай- Той е 
по това, че има чист въздух 
хубава природа, вода за пиене 
и що е най-главното правят 
впечатление и хората на ония 
които посещават нашите край 
ща.

....... Пинджур г
го бихме с гумена 
петите и по цялото тело, кой 
как стигна, ударяхме го 
гърба и стомаха,

вързахме и 
палка по са.

известен
по

а два
пъти му слагахме краката 
студена вода, а след това про 
дължавахме с бой- В твърде 
лошо състояние го отнесохме 
в килията, нъдето беше сам 

На утре ден след обед из 
пратих Тодор Маринов и Анте 
Денов отново да доведат Пин 
джур на разпит, защото не бе 
ше признал нищо освен, че 
каза името си. Денов се върна 
бръзо и каза, че Пинджур е 
починал в килията. Отидох ве 
днага в килията и го 
как лежи, а край него петно от 
пяна,

три ВСИЧКИ хора днес — и мъже и жени 
тат, че са изложени на силен стрес и че в съвреме
нния живот има много повече напрежение, отколкото 
е имало в живота на пещерните хора. В живота ои 
всеки човек е изложен на стрес, но ле може да се 
каже, че напрежението в днешно време е по-сил1но от 
напрежението което са изпитвали прадедите ни. Вя
рно е, че пещерният човек не се е страхувал от 
война, но също така е вярно, че той е живеел въз 
вечен страх че може да бъде изяден от мечка, до- 
като спи, или че може да умре от глад — страхове, 
които днес малцина изпитват. Интересно е това, че 
ако човека успее да избегне стреса, той би умрял. 
Всъщност стрес е едно нормално състояние >на неща
та, и когато говори за стрес, човек трябва да знае 
какво говори.

Когато човек изпитва нещо неприятно, по липса 
на по-подходяща дума той казва, че изпитва стрес. 
Има и праятен стрес обаче, усещането, което из: 
пипва олимпийският, и диригентът просто излъчват 
задоволство, секретъРът всички стрес-хормони, както 
биха ги секретирали, ако бяха тъжни или разочарова
ни. Трябва да се прави разлика между приятния, здрав 
стрес и неприятния и нездрав стрес.

И жените и мъжете са еднакво податливи на 
стрес. Еманципацията на жените им позволява да упра
жняват „мъжки” професии и в резултат на това все 
повече жени заболяват от т. нар. „мъжни” болести 
— сърдечен инфаркт, стомашна язва, хипертония и 
други. Не може да се твърди, че младите хора по- 
леко се справят със стреса от възрастните, тъй нато 
някои „стресори” — фактори на стреса, които дей- 
отвуват по време на ембрионалното развитие, могат 
да породят необратими дефекти. Съществува и про
цесът, наречен „ранно запечатване”. Едно кърмаче мо
же да бъде тана силно травматизирано или гледано с 
такава нежност, че най-ранните му преживявания да 
окажат влияние върху целия му живот. От друга стра
на, по-младите хора, обикновено са по- резистентни и 
по-гъвкави от възрастните.

Когато някой човек каже, че изобщо не изпи
тва стрес, той може да говори истината, но може 
и да позира. А възможно е изобщо да не съзнава, 
че е под влияние на стрес.

На прост медицински език стресът може да се 
определи нато неспецифичен отговор на тялото на 
наквото м да е изискване. Стрес е състоянието, в 
което се намира човек, а не агентът, който го преди
звиква и се нарича „стресор”. Студът и горещината 
например са стресори. За човека с неговата високо
развита централна нервна система емоционалните стре
сори са най-чеоти и най-важни. Човек трябва да помни, 
че всички изисквания, които той отправя — било нъм 
мозъка, към черния си дроб, към мускулите или кости
те, предизвикват стрес. Стрес може да настъпи и в 
състояние на дълбока анестезия, когато емоциите са 
изключени, и при животни, които нямат нервна систе
ма, дори при растения-

счи-в
на Кра 

ЮКП 
Методи Ша- 

Пинджур пад-
Но този път аз искам да на 

пиша за една работа, която 
много лошо говори за Босиле 
град. Може би ще кажете, че 
това е дреболия и не заслужа 
ва внимание. Аз считам, че 
това може да развали настрое 
нието на хората въпреки вси 
чно онова приятно което носят 
от града.

е

видях

дина.
Страхил Пинджур и Мирче 

Ацев са светли ликове от На 
родноосвободителното 
ние за създаване на свободна 
Македония в братската общ
ност на равноправните народи 
на Югославия.

която течеше от уста Касае се за тоалета на Ав
тотранспортното 
в Босилеград. В него просто е 
невъзможно да се влезе. Той 
не е очистен дълго време и 
не само че не може да се 
•ползва, но представява източ 
ник на зараза.

та му...
За убийството на Мирче, А- 

цев, Йорданов казал:

предприятие
движе-

...... През цялото време до
като бе бит не пусна ни глас 
Около шест часа аз, Христо

БИСТЪР
Чудно е, че и досега не е 

предизвикана някоя епидемияКучета унищожават сърните Същото положение е и с 
тоалета в новия хотел.

Къде е Инспекцията по хи 
гиена? Защо тя не предприе 
ме нещо. Тя трябва да наложи 
на управата на Автотранспор 
тното и хотела да оправят то 
алетите или да забранят те да 
се ползват.

ТЕЗИ ДНИ, пребивавайни в село Бистър, бяхме изне
надани от едно твърде неприятно явление. Ловджийските 
кучета, между които и кучетата на просветните работници 
нападат сърните, които през тези зимни дни слизат дори в 
селото.

Крайно е време да се предприемат сериозни мерки 
и спре унищожаването на сърните в този край- Не вярва
ме, че отговорните не знаят, че сърните са част от природ
ните ни богатства и тяхното унищожаване е забранено.

Ловното дружество от Босилеград трябва да предпри
ет. М. Ст. Манасиевеме мерки да спре това невсенидневно явление.

БЕЛЕЖКА

Здравната станция в 

Тпъмино не работи
Още повече изненадва, 

че в село Долно Тлъмино 
не работи здравната стан
ция, която е готова още 
преди една година и тряб 
ва да обслужава пациенти 
те от най-отдалечннте боси- 
леградски села.

Защо е това така трудно 
може да се оправдае тъй 
като
се обезпечат за постоянна 
работа в теренните амбула 
торим средномедицински ка 
дри, каквито са тук пред
видени да работят.

но по един път група специ 
СурдулишкияДАЛИ здравното дело в 

Босилеградска община пра
ви решителни крачки в раз 
витието си или все още изо 
става

оталисти
Медицински център идват 
в Здравния дом в Босиле 
град и тук преглеждат па 
циентите. Също така па 
правена е крачка напред 

отношение па подобря 
валето изобщо на здравни 

които

Всеки бозайник, включително и човекът — нога' 
то е изпаднал в стрес — реагира по определен на
чин. Жлезите с вътрешна секреция — наквато е 
хипофизата — започват да произвеждат хормони, ко
ито на овой Р&Д стимулират надбъбречните жлези. 
Механизмът, чрез който стимулът от областта на 
стреса — например изгорена ръка или свръхвъзбуден 
мозк — се предава на еднокринните жлези, е изучен 
с най-големи подробности.

За да се познае нога един човен е под влияние 
на стрес, има два начина. Първият е биохимичен и 
неврологичен
нивата <на хормоните, елентричесната антивноот на мо
зъка и други.

след обединяването 
на бопреди една година 

силеградския здравен дом с 
Медицинския център ,Ми- 
лентие Попович" в Сурду- 
лица?

Този въпрос 
на едно от заседанията 
Общинския комитет1 
СКС. Окончателен отговор 
ще може да се даде, 
то се изготви подробе

и по
предлагауслуги

този медицински центъР- 
Едип от основните нале

жащи проблеми е, че в Бо 
силеградска община все 
още не работи пито една 
здравна амбулатория- Наи
стина сградите па тези обе 
кти още не са готови в Ли 
сина и Любата. Гова не оз 
начава, че в тези районни 
центрове не може 
ино здравните амбулатории 
да работят и в други поме
щения- Например до преди 
обединяването иа Здравния 

Медицинския центъР 
теренните 

амбулатории

те
вече не е проблем дабе засегнат

иа
иа

кога нато се измери кръвното налягане,и ана 
всичкилиз с участието на 

компетентни за развитие Изхождайки от обектив- 
положение, че голям

иа
Има и други показатели. Няма двама души, ко

ито реагират .на стреса по един и същ начин, но почти 
винаги пулсът се ускорява и се проявява склонност 

Често човек става раздразнителен и

мото
брой босилеградски села са 
отдалечни по десет и пове 
че километра от

общината .развитието 
предпочита доближаване иа 
превентивиитс здравни и 
други услуги до пациента.

здравното дело.
От казаното на заседание 

Общшгския ком итет 
на СКС личи, че начални ре 
зултати има, 
достатъчни, 
възмогнат дългогодишните 
слабости в здравното дело 

Босилеградска община.
Твърде положително 

гашнид период е, че седмич

време
то на центъра към потене.

страда от бесъние дълго след нато стресорът е из
чезнал. Способността за съсредоточаване се понижава 
и човек не може дълго време да стои на едно място.

но те не са 
за да се пре

ла

дом с
работата на 
здравни 
поддържаше редовно.

(СЛЕДВА)
сепа В. В.в се-

СТРАНИЦА 11

БРАТСТВО * 3 ФЕВРУАРИ 1978



I-<>

о
о
О
О й0 й<>
< >

004

ОДАОЖИМО
свадбуту..

►

г
— Много често пътуваш за Висон?
— Да. . . през зимата повече се 
щите пари. . .

4 > возим през Пирот, а за съ'< >
4 >
4'

На бай-Петра од наше село зажепи се 
син. Окаше ме на свадбу. Млого ме беше 
радост дека у наше село се напрани свадба 
после толко година. Закла голематога пстла. 
Бабата напрани баиицу, омеси погачу. Купн- 
мо подарък — машнну за млегье па оресм и 
пойдомо.

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
г

I Ученичките от всички класо 
ве да имат скромни причес 
ки, без излишни андуладии 
и др.”

ВЪПРОСИ:
1. Кой е Алексей Максимович Пешков?
2. Какви наредби са получавали учени

ците на димитровградската гимназия от ди
ректора през учебната 1950-1951 година?

3. Кой е Феликс Филип КАНИЦ?

Кво да ви говорим — свадба у град. 
Голема свадба.

Уз пут бай-Петар ми се вали.
— Моят син — каже он — узима и 

учену и добре платену невесту — има голе- 
му плату.

4 ►
4 >

В друга наредба от съща 
та учебна година е записа
но: „Забранява се на всич 
ки ученици от гимназията, 
дори и с родители, посеще 
ние на кина, 
кер.меси и други увеселения 
без разрешение от гимнази
ята. Учителският съвет ще 
определи време кога учени

4 >

Я се не разбирам млого у плате, колко 
'!• деньска кой получава. Има щом бай-Петър 
X каже сигурно му йе снаата с голему плату.

Стигомо вечерту и пак поче разговор. 
Ф Бай-Петър пак поче да распрая за синатога 
О си, а я да повалим незестуту пита колко има 
$ плапгу. Невестата рече.

— Я незнам що ме питате за това, 
ама я немам плату, са смо напрайили пра
вилник и че видим колко бода че имам по 

Ф н>ега.

вечеринки,ОТГОВОРИ
АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 

ПЕШКОВ, (днес Горки), из 
вестеи съветски писател и 
обществен деец. Роден е 
преди 110 години ма 16 март 
1978 година в град Нижи и 
Новгорад в семейство ма 
дърводелец.

ская газета", „Нижнегород- 
ский листок”. В 
произведения младият Гор 
ки развенчава романтичната 
илузия за скитническата 
„босяшка” свобода и съще
временно разкрива хищни- 
ческия морал на буржоази 
ята. Запознава се А. П. Че 
хов и Л. Н. Толстой- Сам 
издава вестници и списания- 
През 1905 година издава вее 
тник „Новая жизнь". През 
време на революцията 1905 
година създава класически
те ^творби „Врагове” и „Май 
ка”. Горки създава забеле
жителния образ на пролета
рий-революционер в лицето 
на Павел Власов. Починал е 
иа 18. 4. 1936 година.

2. През учебната 1950—1951 
година
тровградската гимназия по 
лучават наредби от дирекго 
ра представяват същински 
куриози. В една наредба 
началото на учебната 
на между другото може да 
прочетем: „Всички ученици 
от гимназията от I до VII 
клас включително, да се 
стрижат. Изключение се
прави само за онези, които 
представят медицинско сви 
детелство.

първите си♦
4 ► ците могат да отиват на уве 

селение. Вечерният учениче 
ски час е до 18,30 
след което време никакви 
причини няма да се взимат 
като оправдание. Напомня 
се на учениците да не за
бравят, че е започнала учеб 
ната

4 ►о часа,

? Останал рано без родите 
ли, Горки израстнал в се
мейството на дядо си, соб 
ственик на бояджийска ра
ботилница, впоследствие обе 
днял до крайна степен. Дя 
до му го учил да чете чер 
ковнославянски, а после го 
записал в основно училище- 
Горки посещавал училище
то само една година, след 
което започнал тежък 
вот. През 1884 отишъл в Ка 
зан с желание да постъпи 
в Казанския 
но не успял да осъществи 
желанието си. Тук се сбли 
жил

4 ><■

* Бай-Петар и сви друБи що беоше до 
^ шли од наше село се узгледаше. Мираз нема

и плату нема невестата. Бай-Петър се търгну 
Момчето запело че Бу узима и без плату са
мо с бодове, а бай-Петар не дава, па не да 
ва. Стану скандал. Ютре венчаване а ве 

” чергу стану расправия.
Пак почеше да ни доказаю од родут\ 

на невестуту дека она била млого вредна и 
дека тела да искаруйе млого бодове ама 

- бай-Петар, ко човек кой се не разбира у 
<г> тея работе каже:

— Я очу да знам колко невестата че 
^ . има плату, а щом вие това йоще не знайете 
Ф да одложимо свадбуту, нека почне да рабо- 
ф, ти правилникат за бодовете, да видимо
* ' ко че узима невестата и после че прайемо 
% свадбу. И върти, сучи — свадба се одложи. 
0 Нийе що бейомо дошли на свадбу се раска- 
<> рамо. Отидоше си сви дома. И тека 
$ жи свадбата, додеака не стане

< > година, че
Държание в гимназиста 
на улицата трябва да дава 
вид на възпитана младеж.”

тяхното
и

6 3. ФЕЛИКС ФИЛИП КА
НИЦ е унгарски етнограф, 
археолог и географ. Роден е 
1892, а починал на 6 януари 
1904 година. Учил е история 
на изкуствата и география 
Вьи Виена. С научна цел 
посещава Германия, Фран
ция, Белгия и Италия, а по- 
Късно и страните на Балкан 
ския полуостров.

<►

! 4 ►
ЖИ

4>
университет,♦ учениците в дими-<►

❖ с революционно нас
троената интелигенция, с 
организатора на първия мар 
ксистки кръжок в Казан Н. 
Е. Федосеев. Заради револю
ционната си дейност бил 
арествуван (1888). През 1891 
предприел пътешествие по 
Русия» което му дало богат 
запас отжизнени впечател- 
ния; по-късно намерили от
ражение в творчеството му. 
За пръв път Горки печата 
през 1892. Следващите годи 
ни сътрудничи с разкази, 
очерки и фейлетони във „Во 
лжекий вестник”, „Самар-

4 ►
В

КОЛ- < ► ГОДИ
О♦ _При това посещение мина 

през Димитровградска 
община. По-важни
ва и❖

се одло- 
валидан пра-

Ф вилникат, да видимо колко че получава не- 
Ф вестата бодове, па после чидемо пред мати- 
♦ чаратога. . .г\
V 1

♦ негови
трудове са „Византийски па 
метници на Сърбия" (1862), 
„Пътуване в Южна Сърбия 
и Северна България” (1862), 
„Римски студии за Сърбия" 
(1892) и др.

♦Ф ♦
♦
♦

Учениците♦ от осми 
може да носят коса дълга 
3 см, да държат косата си 
чиста и да ходят подстрига 
ни със скромни прически.

клас♦МАНЧА ♦*
(Избор Б. Н.)

;

Мъка«» //е".
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