
Сг уназ на президента 
СФРЮ от 14 февруа

ри 1975 г. Издателство 
„Братство" е удостоено 
с Ордена братство и еди 
Ьетво със сребърен ве
нец за особени заслуги 
д областта на информа
тивната и графическа де 
иност и за приноса в ра 
звитието на братството 
р единството между на- 
Д1ите народи и народно
сти.
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ПРЕДИЗБОРНО ВЪЗВАНИЕ ОТМЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК 
НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Икономическо развитие 

п авна задача
ГРАЖДАНИ!
РАБОТНИЦИ, ТРУДЕЩИ СЕ ОТ 

ГРАДА И СЕЛОТО!
МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ! 
НАРОДИ И НАРОДНОСТИ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРА 
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГО
СЛАВИЯ!

и политиката на необвързване 
укрепваме всек'и гражданин, да се гри

жим за нашите деца и стари 
те хора, още по-бързо да раз 
виваме изостаналите части на 
'нашата страна!

международното 
положение и огромния автори 
тет на нашата страна в света 
истински допринасяме 
укрепването на мира и изграж 
дането на нови демократични 
отношения между народите.

Предвождани 
на Съюза

към
Самоупр а вит елките интере

си, потреби и искания на тру 
довите хора и на самоуправи 
телните организации и общно 
сти нека бъдат дълг и основен 
смисъл на работа на всички де 
легации и делегатски скупщи- 
ни, та чрез съгласуване и , 
говаряне да се стига до най- 
добри решения, в интерес на 
всеки отделен човек и на вси 
чки трудещи се в нашата стра

■

от политината 
на югославските 

комуниоти и мисълта и дело
то на другаря Тито, в настоя
щите избори излизаме сплоте 
ни и единни, сбратимени в со 
циалистическа общност на рав 
ноправни народи и народно
сти, решени никому да не по
зволим да наруши нашето брат 
ство и единство; единение и 
независимоот.

Чрез настоящите 
осъществяваме овоите неотчу 
ждими права и задължения и 
затуй:

Масово и организирано да 
участвуваме в демократичното 
предлагане и избиране на де 
легации и делегати.

Пред нас се намират избо
рите за делегации и делегати 
в скупщините на социалистиче 
ското самоуправление!

С настоящите избори 
твърждаваме своето право на 
самоуправление, 
се върху властта на работни 
ческата класа под водачество 
на Съюза на югославските ко 
мунисти начело с другаря Ти-

На 21 февруари в Босилеград се със
тоя редовно отчетно-изборно заседание на 
Общинската конференция на Съюза на ко
мунистите, на което избраните 85 делегати 
Ц първични партийни организации дадоха 
Положителна преценка за работата на Об
щинската партийна организация през изте
клия четиригодишен период и утвърдиха не
посредствените задачи за настоящия период

АР
по-

основаващо
на!

Да бъдем решителни в бор
бата за развитие на политиче
ската сиотема на социалисти
ческо самоуправление: за по
следователно самоулравител!но 
споразумяване 
съгласуване и обединяване на 

върху са

избори

В работата на заседанието 
взеха участие: ХРИСТИВОЕ КО 
СТИЧ, член на ЦК на СЮК и 
ЯСМИНА БОГДАНОВИЧ, член 
на ЦК на СКС, ВУКОЕ БУЛА- 
ТОВИЧ, член на Председател 
ството на ЦК на СКС, ЗА- 
РИЙЕ ДИМИТРИЕВИЧ, заме
стник — секретар на Между- 
общинската конференция на 
СКС в Южноморавски реги 
он, ръководителите на обще 
ствено-политичесните органи 
зации и на Общинската скуп 
щина в Босилеград и други.

то.
и договаряне

Гордеем се с резултатите 
които постигнахме в обществе 
но-инономическото и социално 
то развитие чрез осъществя 
ването на социалистически са 
моуправителни, 
и хуманни 
трудещите се хора, народите 
и народностите на Югославия 
които утвърдихме с Конститу 
цията и Закона за сдружения 
труд. Така същевременно та
чим и развиваме придобивки 
те на революцията и се борим 
последователно за целите, ко
ито тя ни отреди.

различните интереси 
моуправителни основи!

Творческите стремежи от го 
дината на нашите и Титовите 
юбилеи да продължим с акция 
в годината на Единадесетия 
конгрес на Съюза на югослав 
ските комунисти, конгресите и 
конференциите на СК по ре
публиките и областите и за
туй:

От милионните работници, же 
ни и млади хора, да изберем 
за делегати и в делегациите 
— отговорните, на практика за 
свидетелствувани и преданни 
борци за самоуправителен со 
циализъм!

Да обединим всички наши 
усилия сплотени от акцията на 
Синдиката, младежта и бойци 
те в Социалистическия съюз 
на трудовия народ на Югосла 
вия. фронта на организирани 
социалистически сили начело 
със Съюза на югославските 
комунисти!

В предстоящите избори да 
потвърдим нашата решимост 
последователно да изпълнява
ме задачите в изграждането 
на социалистическо самоупра- 
вително общество!

И в настоящите избори:
Да укрепваме съюза та ра 

ботническата класа с трудови 
те хора от града и селото!

Да развиваме придобивките 
от нашата революция и самоу 
правителна, незавиоима и не
обвързана Югославия-

Да предлагаме и да избира
ме ония. които с резултатите 
си и революционната опреде
леност доказаха готовността и 
способността си да се борят 
за развитието на социалистиче 
ското самоуправление, за хума 
нни отношения, за осъществя 
ване идеалите, от които се ръ 
ководеше и се ръководи наша 
та работническа класа начело 
със Съюза на югославските 
комунисти и другаря Тито.

Нека изборите да бъдат 
още един всеобщ договор за 
разрешаване на актуалните 
проблеми и противоречия на 
нашето общество! Да предла 
гаме и избираме ония. които 
най-добре схващат 
стта и условията на 
развитие и ноито най-успешно 
ще се борят за разрешаването

демократични 
отношения между

С доверие гледаме в бъде 
щето, защото осъществяваме 
своя визия на социализма и 
човешките свободи.

Свободни в труда и самоу 
лравлението, подобряваме все 
общото
чееко положение 
щия се, гражданина и на цяла 
та ни общност.
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сложно-
нашето

обществен о-икономи- 
на труде-

По тигнаше резултати - ооиова за 

ой I по оживена дейиоет
ИМ.

Да направим всичко възмо 
жно та работниците, трудови 
те хора и гражданите от гра 
да и селото още повече да се 
ангажират в раздвижването и 
разрешаването на всички про 
блеми от своя живот, труд и 
от развитието на цялото ни об
щество!

Да осъществяваме последо 
вателно програмите по обще
ствено-икономическо развитие 
да използваме повече науката 
и творчеството, да бьдем по- 
ефикасни и по-производителни 
във всички области на обще 
ствения труд. да пестим и от_ 
говорно да разполагаме с оо 
ществените средства, зараА 
по-нататъшното подобрение на 
условията на
труд!

Да увеличим производството 
и дохода, да изградим още по 
вече жилища, да създадем 
възможност за още по-бързо 
настаняване на работа на мла
дите хора, да издигаме равни 
шето на образованието, култу 
рата и здравеопазването на

Развиваме политическа систе 
ма на социалистическа самоу- 

демокрация, вправителна 
която всички ние — работници 
те и трудещите се от основни 
те организации на сдружения 

местните общности 
и от другите самоуправителни 
общности, свободно сдружени 
и чрез делегатсната система 
все повече овладяваме с усло 
вията и резултатите от своя 
труд и живот, управляваме с 
всички обществени работи и 
обезпечаваме властта на ра
ботническата класа на всички

★ МИОДРАГ ПАНЧЙЧ ПРЕИЗБРАН ЗА СЕ 
ЕТАР НА ОК НА СКС

★ в РАБОТАТА НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО- 
, СЪБРАНИЕ ВЗЕ УЧАСТИЕ И СВЕТОСЛАВ 
1ПОВИЧ — ТИЛЕ, ЧЛЕН НА ПОЛИТИЧЕ-

Я АКТИВ НА ЦК НА СКС ____________

Труд, от к
Т!

Изборите в Съюза на ному 
нистите в Бабушнишна общи 
на минаха под знана на подго 
товна за Единадесетия нон- 
грес на СЮК и Осмия нон- 
грес на СКС, нато бяха удо
бен момент за нритичесни ана 
лиз на целокупното обществе 

положение. 
През време СК в Бабушнишна 
община е развил широна по
литическа дейност всред труде 
щите се и гражданите и мла
дежта нато са извършени голе 
ми промени в развитието на 
самоуправлението, в обществе 
но-инономичесните 
в активизирането на делегат
ската база. През изтеклия че

Да укрепваме равноправието 
братството и единството на на 
родите и народностите на Юго 
олавия!

трудещи се хора.

С укрепването на братство 
то и единството, равноправие
то, единението и солидарно
стта на всички наши трудещи 
хора, народи и народности, ре 
публики и области, обезпеча
ваме мощна социалистическа 
самоулравителна общност 
народи и народности, а по то
зи начин и сигурността 
и/ата страна.

обще
ствената самозащита и да за 
силваме всенародната отбрана 
залога ма независимостта 
безпрепятственото самоуправи- 
телно развитие на нашата стра

Да осъществяваме
нашия живот и

и но-политичесно

на!на
Да б-ьдем решителни и сме- 

изпълнението на Ти то в и 
„От думи към

ли вна на-
поръни —те

дела’!
отношения,С практиката и резултатите 

на системата на социалистиче
ско самоуправление 
сяме за развитието на социа
лизма в света и към борбата 
за равноправни политически и 

международни

Съюзната конференция на социалисти-
Югосла- 

Съюза на Юго- 
иа Съюза на 

Югославия, конференцията

доприна- ческия съюз на трудовия народ на 
комитет на тиригодишен период са према 

хнати множество слабости, на 
следени от периода на либера 

или пън танива от по- 
създвдено е стабил

вия, централният 
славските комунисти, съветът 
синдикатите на 
на Съюза на социалистическата младеж на 
Югославия, съюзният съвет на Съюза на бой-

икономически 
отношения и в международно 
то работническо и номуничес- 
но движение.

лизма,
нова дата, 
но политическо и инономиче 

общината.сно положение
(Следва на стр. 5)Миодраг ПанчичС лриемственото залягане в 

провеждането на принципите
ците в Югославия.



УСПЕШНО КРАЙГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО В БОЙНИК, НРАЙ ЛЕСНО
ВАЦ

ПОЧИТ НА 
ЗАГИНАЛИТЕ 1 
РОДОЛЮБЦИ крайгранично сътрудничество. 

Също трябва да се организи
ра и
формативни средства — вест
ници, слисания, документални
филми и т.н.

Констатирано е, че има мя
сто за сътрудничество и в дру 
ги области, които досега 
са били заст'/,лени. с което 
съдържанието на сътрудниче- 
отвото в предстоящия периол 
ще се разшири значително.

На заседанието бе създаде
на и съвместна редакционна 
група, която въз основа пред
ложенията на двете комисии 
ще изготви текст на протоко
ла и програмата за сътрудни
чество, които комисиите 
приемат и подпишат в начало
то на март т.г.

съдържанието 'л об-На 15 т. м. в Драгоман (НР 
България) се състоя съвмест
но заседание на комисията за 
крайгранично 
при ОК на ССРН — Димитров 

и. комисията за нрайФв* 
сътрудничество от Дра- 

и Годеч (НРБ). На 
о направена 

на Ми

ми си и за 
лиците на тазгодишното сътру 
дничество.

Вече установените 
сътрудничество в отделни об
ласти ще продължат, а пред
ложени са и нови инициативи 
с което съдържанието на С'/,т 
рудничеството значително 
се обогати. И двете комисии 
са оценили, че се откриват ши 
рони възможности за сътруд 
ничеотво в областта на столан 
ството. В тази насока са <изтъм 
пати редица конкретни предло 
жения, за разлика от предиш 
ните години, когато сътрудни- 
чеството в тази област не е 
било на желаното равнище.

обмен на местните ми
крон преживелите бойци бя 

от всички общи
На 17 февруари в Бойник 

недалеч от Лесковац, се съ
стоя голямо възпоменателно 
тържество по повод 36-годиш 
нината от разстрела на 500 
жители от този край от стра 
на на българските фашисти 

На възпоменателното търже 
ство участвуваха към 500С 
души и представители на всич 

обществено-политически 
организации от тринадесетте 
общини на Южноморавския 
регион.

Между жертвите на българ 
ските фашисти на 17 феврус 
ари 1942 година в Бойник са 
били и 89 деца до тригодиш 
на възраст. За това на въз
поменателното тържество, по-

видовесътрудничествоха и пионери
на Южноморавския реги 

он. Те положиха цветя на гро 
бовете 1на загиналите деца.

Пионерите от основното учи 
.Георги Димитров" в 

този ден имаха 
час по история за трагедията 
на населението в Бойник.

На възпоменателното тър
жество в Бойник бе изпълне 
на музикално-сценична 
грама: „Който знае 
на свободата — 
свободата". Изпълнители на те 
зи програма бяха артисти от 
Лесковашния народен театър

ни
град 
нично 
гоман
заседанието 
обстойна оценка 
н ал о год и ши о т о сът руд и и ч е с т в о 
и о констатирано, че програма 
та е изпълнена изцяло. Значи
телно е обогатено качеството 
организираността и съдържа

неще
лище 
Босилеград

ни

про- 
цветето 

знао какво е
нието на сътрудничеството 
Всичко това е имало положи 
телно влияние върху запозна
ването и по-доброто разбира
телство на крайграничното на
селение от двете страни.

На заседанието са обсъдени 
и предложенията иа двете но-

Изтъкнато е, че е необходи 
мо и по-успешно внлючване 
ма средствата за информация 
които внимателно да следят 
изпълняване програмата за

ще
В. В

А. Д
ЗА ОБЩИНИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

ЕДНА ОБЩНОСТ ПО 

НАСТАНЯВАНЕ
АКТУАЛНО

Комунистите и изборите
В настоящия период във 

Враня ще бъде създадена 
единна самоуправителна общ 
ност, която ще се грижи 
за настаняване на работа на 
незаетата работна ръка в об 
щините на Южноморавски ре
гион. Досега в този регион 
съществуваха две такива об 
щности, които не винаги и- 
маха съгласувани становища 
в разрешаването на проблеми 
те в тази област.

За отбелезяване е. че съг 
даването на новата самоупра

вителна общност ще уча
ствуват и местните общности

Това е необходимо, защо 
то тази общност занапред 
ще осъществява съвместни 
те интереси и социална си
гурност за всички трудещи 
се и граждани.

Необходимите самоупра в и- 
телни документи за формира
не на тази общност са прел 
отавени на публично обсъж 
дане в общините в Региона

делегати е необходимо да се 
грижим и лонажем пълна ини 
циатива в предстоящия пе
риод, и да обезпечим пълно 
и широко включване на вси 
чки трудещи се хора в ре
шаването на всички въпроси 
от общ интерес.

В момента, когато предиз
борната дейност в местни 
те общности и организации
те на сдружения труд е в 
пълен разгар, когато се о- 
ценява работата на досегаш 
ните делегации и делегати и 
предлагат възможни канди 
дати за делегати в делегации 
те ив скупщините ' на об
ществено-политическите и са
моуправител ни общности на 
интересите, е необходимо дг 
спрем вниманието си на ня 
колко неща.

делегатската система да се 
подобрява и усъвършенству- 
ва, но съществено действува 
мето й няма какво да се ме
ни. Факт е обаче, че все о- 
ще не е достигнато желаното 
равнище в развитието на ця 
лостната самоуправителна и 
делегатсна практина.

Ролята на комунистите в та 
зи насока е особено важна 
Но Съюзът на комунистите 
не може да бъде само вън
шен фактор, който ще дава 
направления и напътствия- Ко 
мунистите в делегациите, тряб 
ва да се ангажират за приема 
не на най-добри решения 
и като членове на делегации 
те да поемат отговорност 
за решенията.

Основен проблем е връз 
ката между всички труде
щи се, отнооно делегатската 
база, делегациите, делегати
те, делегатските снупщини 
и обратно. Тази връзна не е 
била на желаното равнище.

В. В

Обща оценка от състояли 
те се предкандидационни съ
брания в Димитровградска об 
щина е, че в изминалия че
тиригодишен период на дей 
ствуване на делегатската си 
стема е получен ценен опит 
който ще бъде от съществе 
«о значение за понататъшна
та дейност. Делегатската си 
стема е утвърдена организ? 
ционно и институционно, спо
ред изискванията на Нонсти 
туцията.

БОСИЛЕГРАД

Да добавим, че в Димитров 
градска община са действу 
вали 80 делегации с 2 хиля 
ди делегати. Почти половина 
та от тях са членове на Съю 
за на комунистите. И когато 
се говори за действуванетс 
на делегатската система и 
проявените слабости, не мо

Студията на 
Едвард Кардел 
на изучаване Само по такъв начин ще 

бъдат премахнати досегаш 
ните слабости и ще се ока
же положително влияние вър 
ху понататъшното развитие 
на делегатската система. Затс 
ва е много важно кои хора 
ще се кандидатират и изберат 
за членове на делегациите.

В рамките на програмата пс 
идеологическо-политическо въз 

■ питание ц подготвката за прел 
стоящите партийни конгреси 
първичните партийни органи 
зации в Босилеградсна общи
на започнаха с изучаването 
на студията на Едвард Нардел: 
„Развойни насоки в политиче

ската система на социалисти 
ческото самоуправление”.

Наскоро първичните партии 
ни организации ще започнат 
и с обсъждането на Основни 
те тезиси и документи за 
Единаеотия конгрес на Съюза 
на югославските комунисти

же да се пренебрегне, а да 
не се спомене отговорността 
на комунистите в това отноше 
ние.

Трябва да кажем, че е 
имало и слабости. В измина
лия период е имало мнения

Затова освен спазване на 
критериите при избирането наВ А. Д

ЕДВАРД НАРДЕЛ

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
ществените работи въз ос
нова на самоуправлението. С 
делегатската система са обх- 
ванатм и чрез делегатската 
система зе изявяват воични 
субекти на самоуправителното 
общество и техните интере 
ои, ас това и човекътнинди- 
вид и неговият интерес и не
говата общност от интереси, 
канто и обществото и негови
те интереси като цяло. Та 
ка делегатската система се 
явява като облик на самоу- 
прааителна и демократическа 
интеграция на обществото, но 
ято.е способна да изрази, как 
то днешните интереси и по 
треби на човека и отдел-ните 
му общности от интереси и 
обществото изцяло, 
прогресивните дългосрочни ра 
звойни 
ческото

та и средствата, необходими 
за тяхното осъществяване.

У нас често 
а се губи от предвид, 
същевременно е енспонент на 
самоуправител ните 
и на тяхното 
но решаване. За по-нататъш 
ната интеграция на самоупра 
лението в
на система е необходимо, 
следователно, 
дат двете съставни 
ненти на делегатската систе-

нашата 
представлява 
Маркс
теристика на динтатурата 
пролетариата, тоест на работни 
чееката класа организира нато 
държава" (курсив — Е. К.). Но 
облиците на тази диктатура са 
демократически и хуманни за- 
щото нейн носител е работни- 
нът демократически 
ран в самоуправително 
'ния труд. демократически 
рзан със овоите трудещи се 
хора, с народа, и облегнат на 
своята класа, относно обще
ствено-политическите организа
ции и на науката.

В такива

делегатсна система 
онова, в което

Дмреитвр 
ТОДОР ВЕЛЧЕВ на делегатската видя основната харак

Главен и отговорен че тя на
редактор

СТОЯН СТАНКОВ общности 
самоуправителТожичесни редактор

БОГДАН НИКОЛОВ Едвард
КарделТввофонш директор —

единна обществе46-454, Реданция 52-751
Годишен ебоаммент 60, организи-СЪЩЕСТВЕН белег и хара

ктеристика на социалистическа 
та самоуправителна демонра 
ция като отделен демокра- 

облин на диктатура на

да се изграж• «елугедкшен 30 сд руж екомпо-дивара
Тенуща сметна 

62300-803-9529 
ОДВ — Ниш

озъ
!ма.

Изходна 
демократична 
стема могат да предотавляват 
демократични отношения на ра
ботниците и на всички 
тци се и то не само в сдру 
жения

тичен
пролетариата дава именно де 
легатската
ската система е облик 
ганизираност на работническа 
та класа и на всични трудещи 
се хора, тоест граждани, нак 
то за изпълняването на власт, 
така и за управляване с об

точка на нашата 
политическа сиИматтрв „Вуи Пер ад- система. Делегат

на орМ п - Ппш
Адрес на издателството: 
“ 29 декември 8

отношения и са 
държава, тоест поли- 

във все 
става, относ- 

превръща 
в инструмент на самоуправител

труде
мата 
тичеоката

така и
труд, но във всички 

облици на тяхната обществе
на дейност. И тъкмо

власт, 
по-гол ям а степен г- 
но трябва да се

цели на социалисти 
общество и пътища затова
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50 ГОДИНИ ОТ VIII ПАРТИЙНА ЗАГРЕБСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮКП

★ Йосип Броз начело на антифранционното движение в ЮНП
На 25 и 26 февруари 1928 

дина в присъствие 
в квартал Пантовчак 
състоя
на конференция. На тази конфе- на^артията2™0”™3^^ реАовете

ГО

ПОЛОЖЕНИЕТО В ЮКП В

Фракционната борба в ЮКП 
на па- 

възмож 
влияния на 
елементи въ 

Дясната 
фракция начело със Симо 
Марнович, провеждаше своя 
та линия в партията ползвай 
ни поста на Марнович като 
секретар на партията. Лявата 
фракция въпреки това, че яв
но се стремеше за създаване 
на партия от нов тип, мар 
коистка партия, поради г.ре 
шките в методите на своя 
та работа и сектанството, тя 
се отдалечаваше от партии 
ните членове. Затова след III 
конгрес лявата франция все 
повече ставаше група на ле 
ви фразьори. Партията беше 
без единствена стратегия 
и тактика в политическата бор

НАВЕЧЕРИЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

силна опора на антифранцио
нното становище в партията 
В нея_ по това време работе 
ше Иооип Броз. Тя е имала 
22 партийни ядки с 134 чле 
на и две групи симпатизьора 
с 89 членове. Йосип Броз 

във франци 
I враг

спъваше партията да 
водач на работническа

енергично 
на лявата и дясната фракции 
Критинувал и партийния пе- 
чат. който повече 
мавал с висока политика, а 
малко или никак не се за
нимавал с проблемите 
ботниците. Броз разобличил 
двете френции и указал на 
тяхното вредно влияние в 
.редовете на Партията. След 
това доклада на Гърнович бил 
отхвърлен и приета линията 
на Йосип Броз. В местния 
номитет били избрани Тито, 
Миланович, Краш, Жая, Блаж, 
Сенулич и Саили. За 
на местния номитет бил из 
бран Йосип Броз.

— Незабравими бяха това 
казва другаря Ти 

то — за нас ноито тогава по 
бедихме за единството на Пар 
т*ята в Загреб, която важе 
ше нато най-силна местна

ОСЪДИЛ линиятасъздаваше условия 
оивност и даваше 
ност за вредни 
неприятелските 
тре в партията.

се зани

на ра-ясно виждаше 
онната борба най-гол ям 
който
стане
та класа за своето освобож 

той реши да 
запознае с тези въпроси деле 
гатите на VIII партийна 
ференция.

дени е. Затова
нон

секретар
ХОДЪТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Конференцията се състоя в 
квартал Пантовчак 
в една
26 февруари 1928 година 
пълна нелегалност. На 
ференцията делегатите идва

Къщата в Пантовчак в Загреб в ноято се състоя VIII пар
тийна конференция

начело здраво се повърза с ство на ЮКП и начало на е-
работническите елементи в дин процес за реорганизация 
Партията, от която и сама на ЮКП. 
израстна, зададе на фракции 
те сериозен удар, мобили 
зира срещу тях партийно
то членство”.

След VII партийна конферен 
ция Коминтерна изпрати „От
критото писмо” до членството 
на ЮКП. Разисквайки върху 
„Откритото писмо" на Комин 
терна за състоянието в ЮКП 
членовете на Партията всъщ 
ност подържаха линията на 
Партията, която победи на 
VIII загребска конференция 
Това всъщност беше и нача 
лото на борбата на Йосип 
Броз за консолидация и съз 
даване на революционно един

в Загреб 
малка къща на 25 и

часове

кон
ба. Днес, след 50 години от 

тази историческа конференция 
ние можем да видим как от 
Пантовчак ЮКП т.е. СЮК ус 
пешно води борба срещу вси
чки врагове на народа, повъР 
звайки тая борба с класата. 
Успешната борба на ЮКП меж 
ду двете войни, победата 
в Народоосвободителната бор 
ба и социалистическото строи 
телство само е потвърждение 
на единството на Партията на 
то водеща идейно-политическа

Борбата на фракциите в 
ЮКП се пренасяше и в пар 
тийните организации. Това 
парализираше партийното член 
ство за открита борба срещу 
врага и даваше възможност 
на врага да укрепва своите 
редове на борба против ра 
ботническата класа.

Положението в Партията 
през 1927 година беше още 
по-трудно. Опитите на ЮКП да 
започне борба срещу дясна 
та и лявата фракции се за
вършваше безуспешно. Тани

„Ни всичките ораторски способности на вода
чите на „лявата” и дясната фракция — а те бяха 
по-добри оратори от нас — не можаха да разколе
баят делегатите на Конференцията при вземането на 
решенията. В решенията бе порицана преди всичко 

работа и на дясната и на „лявата” 
фракция и поискана интервенцията на Коминтерна за 
ликвидирането на фракционните борби и за отстранява
нето на фракционното ръководство. С една дума, 
тогава бяха направени първите смели крачки към 
единството на партията и за заздравяването й.

вредителската

организация в нашето самоу 
правително социалистическо 
общество.

Й. Б. Тито
ва опити се правеха през 
1923 година в белградската 
партийна организация, през 
1925

Б. Николов
организация в страната. Ние 
бяхме много щастливи, защо 
то дълбоко вярвахме, че то 
ва благоприятно ще се отра 
зи на останалите партийни 
организации в Югославия — 
така и действително стана.

ЗНАЧЕНИЕТО НА VIII ПАР
ТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

. „Осма партийна загребска 
организация има важно място 
в историята на ЮКП — пише 
в Историята на СЮК — за- 
щото тя представява първа 
открита борба на иролетар 
оката ядка в Партията с 
фракциите, 
то движение с йосип Броз

ха по двама до трима, а по 
година в Съюза «а ко време на конференцията сгра

мунистичесната младеж в За дата бе охранявана от младе-
греб, през 1926 година в Сло жи-комунисти. Както
вения. Далмация. Босна, Ма Драгутин Саили, един от де
кедония и Войводина. От низо легатите, на конференцията
•вите партийни организации присъствували 32 делегата и
на ЮКП идваха писма до още около 30 партийни функ
ЦК, в които се изразяваше цжжери на дясната и лявата
недоволство от положението фракции. Лявата фракция пред
в Партията. Начело на тези вождал Джуро Цвиич, а дясна

заета та Симо Марнович. Конфе
ренцията открил Милан Мила 
нович от Загреб, а донлада 

Джа прочел Дуле Гърнович. Той 
застъпвал становищата на ля 
вата фракция-

ДИМИТРОВГРАД

План на общината в размер 1:2500пише

Освен Белградска община, 
Димитровградска община е 
единствената в СР Сърбия 
която има план в размер 1: 
2500. Заонемането е извършил 
институтът „Геопремер” от 
Белград. Средства за изработ
ка на геодетска карта е обез 
печило Републиканското гео- 
детено управление, а стойно
стта на тази най-детайлна кар 

Антифранционно- та възлиза на около 3,5 мили
она динара. Заонемането и из

работната на същата е напра 
вено през 1976 и 1977, а до- 
номплентуването през настоя
щата година.

С изработката на танъв де
тайлен план чувствително се 
улеснява прооторното планира 
не, проиктирането на съобщи-

антифракционни акции 
наха такива бойци като — 
Йосип Броз, Благое Парович 
Джуро Салай, Джуро 
кович. Милош Марнович, Йо 
сип Краш и др.

телните връзки, пронарване на 
водопроводи, електропроводи 
пътища, геолигическите изслед 
вания и прочие.В разискванията взел ду 

мата Йосип Броз. Той най-
Загребската партийна орга 

низация обаче се оказа най- Ст. Н,

всички хора. А нашата де 
легатона система тъкмо то 
зи принцип и гарантира.

Разбира се, това е система 
а всекидневната практика не 
е винаги в съзвучие с танава 
система. Причините за та
кива явления не лежат вина
ги в субентивните отпори или 
несхващане, но — дори пре
ди 'всичко, — в недоизграде- 
ността на оистемата. Затуй 
считам, че най-важните зада 
чи — когато се касае за по
нататъшното изграждане не 
нашата политическа система 
— очакват именно в областта 
на делегатската, отнооно де 
легатсно-скупщиноката система

области на обществения жи 
канто в самоупра- 

вително .сдружения труд та
ка и във всички други ви
дове на демократическа са 
моуправителна организация на 
обществената активност и вза 
имнитв отнощения 
източнин и истински носител 
на политичеоката система, вме 
сто абстрактния политиче
ски гражданин и партийната 
политичесна система, ноято 
изхожда от танава финция на 
политическия гражданин.

облици на обществения 
политическия живот, ноито на
шата революция отдавна от

временно в интегрална систе 
ма на демократично самоу 
правление с всични други 
трудещи се и с техните инте 
реои. В такава делегация се 
съдържа възможността в нея 
самата да се появи мнозин
ство и малцинство, но не по 
въпроси на общите политиче 
оки диференциации, но «а 
основата на нонкретното от 
ношение в разрешаването «а 
поотделим самоуправителни об 
ществени проблеми. Освен 
това, и когато възникне та
кова мнозинство и малцин
ство, и едното и другото, по 
своето естество на тази де 
легация са израз на усилията 
да се намерят най-добри ре 
шения, а не облик на борба 
за политичесна власт, в коя 
то отношението към кон
кретните проблеми и интереси 
на обществения живот се 
наблюдава от становището 
на събиране на изборни точ
ки всред масите.

ино организираните трудещи 
се хора във всички области 
на обществения труд и твор 
чество. Така се създават и 
условия за оня процес, кой 
то Маркс,' Енгелс и Ленин на
рекоха „отмиране на държа
вата”

Следователно, 
то на делегатената система 

голяма нрачка

вот

ХВ'ЬрЛИ.
Можем със сигурност да 

че с .въвежданетотвърдим, 
на делегатската система създа 

условия за по-голяма 
стабилност на со 

обществена

станахадохме 
политическавъвеждане-
циластическата 
система и социалистическата 

демокрация 
политическа

представлява 
напред в развитието на наше- 

общество, а с това и в 
развитието на политическа си 
стема.
фактически е носител и осно 
ва на целокупната система на 
социалистическата самоупра ви
тална демокрация, която се ра 
звива в нашето общество.

Делегатената 
здрав бент срещу натиска в 

система 
форми и ме 

парламен 
по лргината 

биха не само от

самоуправителна 
А по-гол ям ата 
стабилност на 
и самоуправителната демонра 
тическа система ще обле-

то политическата
Делегатската система

От друга страна, вместо 
класическия политически пред 
ставител нато екопонент на 
дадена политичесна партия 
в нашата делегатско-скупщин- 
она система се явява колен 
тивна делегация на общно
стта на самоуправителните ин 
тереои във всични области 
на обществения живот, коя 
•то е екопонент на човека нато 
носител на ноннретни лични 
и обществени интереси. В 
овоите демократични само 
управителни общности и чрез 
делегации на тези общности 
•тя сама се старае за овоите 
интереси, свързвайки се с-ьще

ускори .разви
тието на демократическите 
облици на социалистическия 
обществения и политическия 
живот в нашата общност. Зна 
чи, само в тези рамки, тоест 
в делегатската оистема можем 
и трябва да търсим пътища 
и средства за въвеждане и 
осъществяване на възможни 
те облици на пряко включва 
не на всички трудещи се хо 
ра и граждани в изпълнява 

на обществени работи 
и на облиците на по- 

демокра 
правата

кчи и ще

Съществуват две принципни 
разлики измежду делегатска 
та система на социалистиче 
око самоуправление и класи 
ческото политичеоко предете 
вителство.

За нашата делегатска систе 
ма е съществено преди вси 

това че работниците, сел 
яните, интелигенцията и дру 
те като самоуправители в ин
тегралната система на самоу- 
правителния плурализъм 

на интереси и във

еоистема

нашата политическа
да се натрапят 
тоди на буржоазен 
таризъм. които 
на нещата. !_.... 
слабили обществената роля на 
социалистическите сили, 
биха насочили целокупното на 

обществено развитие — 
а с това и развитието на по 

биха

чконо
нето 
както
широка и по-пълна 
тичеока изява на 
свободите и интересите

ше
но

— СЛЕДВА —литическата система 
отвели на коловоза на ония

воични
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ННДНВМИЧЕСНО РАЗВИТИЕ
ГЛАВНА ЗАДАЧА ■ ■ ' ;

трябва да се застъпят за 
реализирамеизползвани об ли(Продължение от 1 стр.) не изцяло са 

ществените възможности за 
по-уснорено икономическо раз 
витие но общината.

последователно 
целите и задачите, произтича 

сродносрочния общо- 
То/! дава пъл

СКРОМНИ СТОПАНСКИ РЕЗУЛ 
ТАТИ

ши от 
отвей план.

гаранция да се превъзмо 
гне енстензивния 
шествеио-иноиомичесного раз 
витио на общината — изтъкна 
Григоров. При 
чинът изрази

... . * - ОПЙЯССпоред Григоров, стратеги 
-•••• насоки на

на
За дейността на Съюза ме 

номунистите в общината и зг 
предстоящите му задачи до 
кладва 
кретар на ОК на СКС.

След като посочи .някои от 
резултатите постигнати между 
двете изборни партийни кон 
ференции, Григоров по-обстой 
но говори за задачите в по 
нататъшното развитие на са 
моуправителните 
чески
оки отношения 
Той изтъкна, че е направенг 
важна крачка напред по от 
ношение подобряването 
жизненото равнище на труде 
щите се и гражданите. Обаче

ход на обческите развойни 
общината са в по-бързо разви 

на селското стопанство 
произвол

Босилеград

земеделците. В отчетния ле 
риод са приети 357 члена, от 
които 55 работници и 151 сел 
скостолансни производители 
От новоприетите 248 са пол 
27-годишна възраст — назг 
Григоров.

В продължение на речта си 
Григоров изтъкна, че значи
телни резултати са постигна
ти ив преустройството на 

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ В СК партийните организации. Пре
ди пет години в общината 
са съществували само 7 пар 
тийни организации. Сега в 35 
местни общности и в 14 ООСТ 
и трудови организации дей
ствуват първични партийни 
организации. В резултат на то 
ва партийните членове се 
занимават с конкретни жиз
нени въпроси в своите среди 
и с ежедневен диалог с тру 
дещите се за развитие за
дълбочаване на социаластиче 
ските самоуправителни отне 
шения- С една дума. партии 
ните организации стават мо
билизиращ фактор в реализи 
рането на политиката на Съгс 
за на номунистите.

тиеГОНЕ ГРИГОРОВ, се в изграждането на 
отвени обекти и в енсплоата- 

на минералните и ме 
В комунол- 

това е
.всичко електрификация 

изгражданото

това доклад- 
увереност, че 

сдружванотс

подчерта
дейност

рата, докладчикът 
че в предстоящата 
СК е длъжен, с пълно ангажи 
райе на всички субенти, да 
разгърне 
рана
за културно преустройство нг 
селото и създаване на пред 
поставки за по-интензивен нул

цията
тални суровини, 
но-битовата дейност

на основата на 
на труда и средствата ще мспреди

та на селата, 
и възобновяването на пътната 

строителството на 
мрежа, строителство

жо да се разгърне по-динами 
чна стопанена дейност. За 

ООСТ и трудовите ор

широна и организи 
обществена дейностсоциалисти- 

обществено-икономиче 
в общината

мрежа, 
пътната
то на други обекти от биговс

целта
гянизации трябва да установят

коитопрограмни мерни, с 
другото що усъвършенствуват 
възнаграждаваното според ре 
зултатите на труда. Единстве-

естество.
нг турен живот.— Съюзът на комунистите 

и другите социалистически си
но така ще може да се осъ 

по-бързо материал Дееслособноста на комуни
стите е изграждана въз оснс 
ва на развитието на самоу 
правителните отношения. в 
решителната борба срещу вси 
чки видове съпротиви и в о- 
масовяването на партийните 
организации. По такъв начин 
С-ьюза на комунистите в об 
шината е укрепил вътрешно 
то си идейно-политическо и 
акционно единство.

ществява 
но и обществено развитие, нсНовини
ето потвърждава ролята нг 
сдружения труд в последо
вателното осъществяване но 
политиката на ОК.

БАБУШНИЦА. — Малната но немирна рекичка, 
Лужнища, протичаща през 
да нанася щети на града и 
ногато надойде.

Тези дни се върши регулация на норитото й- 
От републинанения фонд по водно стопанство е обез
печен 1 милиона динара за тази цел. Коритото на 
Лужница ще бъде уредено в дължина от 2 нило- 
метра

Бабушница няма вече 
полето оноло Бабушни^

. Говорейки за процеса нг 
сдружванвто на земеделските 
производители Григоров изтт 
кна, че трябва да се подтик 
ват онези форми на сдружвг 
не, които са най-доходни. В 
зависимост от конкретните ус
ловия и определението на зе 
меделците, занапред трябвг 
да се формират земеделски 
кооперации, основни организг 
ции на кооперантите и други 
облици на сдружаване.

НАШУШКОВИЦА. — Наскоро в село Нашушно- 
вица ще започне да се строи нооперативен дом, За 
целта ще бъдат необходими около 500 хиляди ди
нара. — Чрез всестранно идейно 

организационно и кадрово ос 
способяване партийните редс 
ве на нашите организации 
непрекъснато са опреснявани 
с нови членове, преди всичкс 
от редовете на работниците и

В това голямо начинание местната общност в 
Нашушновица очаква помощ от земеделсната коопера
ция „Ерма".

Вършат се подготовни за завеждане местно 
ЗВОНЦИ. — Готов е идейният проект за но-

На края Григоров говори 
за ролята и задачите на чле 
новете на СК в останалите об 
ществено-политически органи 
зации в общината.

ЗВОНЦИ. — Готов е идейният проект за но
вото училище в село Звонци, за което средства от 
10 милиона динара ще бъдат обезпечени, от страна 
на Републиканската културна общност, детската за
щита и основно образование.

Новата училищна сграда ще разполага с осем 
. светли и хубави учебни стаи, работилница за обще- 

техническо образование и кабинети, помещения за 
ученически стол.

УКРЕПВА САМООПАЗВАНЕТО 
И СИГУРНОСТТА йз речта иа В. Булатович— В областта на все, наро,о 
ната отбрана, сигурността и 
самозащита дейността на- нс 
мунистите отчита все по-кон 
нретни положителни резул 
тати. В тази дейност масово 
са включени трудещите се и 
гражданите, което е съществе 
но условие за успешна борба 
срещу всички видове антиег

(М. А.)
Участвувайки в разисквания 

та Вукое Булатович заяви, че 
от преди няколко години се 
вършат твърде сериозни обще 
ствени подготовки, които на
последък се материализират 
за развитието на недостатъчно 
развитите общини, към които 
принадлежи и Босилеградска 
община.

На края Булатович говори
за някои въпроси от междуна 
родната политика и за задачи 
те в подготовките за партий
ните конгреси.ВИДЯН6ЛШКI ПИ IIIШ11III111111ШIП1П11П Г1

Шш.[1|1|11111111!111111[||||||111111||||||111111111111111|)1!11[|||[. В разискванията взеха уча
стие: Славчо ВАСИЛЕВ, деле
гат от Босилеград. Сотир СОТИ 
РОВ, начапнин в общината, Си 
меон ИВАНОВ, делегат от с 
Буцалево, Борис КОСТАДИ 
НОВ, председател на ОК н? 
ССРН, Любен БОГОСЛОВОВ 
дирентор на Автотранспортно- 
тои предприятие, Заре ДИМИ

председател на ОС, Васил ТА 
КЕВ. дирентор на ООСТ „Сло 
га” и др.

На заседанието бе избран 
нов Комитет от 21 членове. За 
секретар на комитета е пре 
избран Гоне ГРИГОРОВ, 
заместник-секретар е избран 
Любен МИТОВ, работник в 
Гороката секция в Босилепрад 

са ведно избрани I 
легати на Единадесетия 
грес на СЮК и Осмия 
на СКС. За
Конференцията 
меон ГРИГОРОВ,
учител в Босилеград.

Няма тек — животът спира моуправителни и неприятелски 
работническиНИКАК не е чудно токът да спре. Прекъсва се 

дори и в многомилионния Ню Йорк. Защо тогава с 
камък и дърво се замеряме срещу електроснабдите- 
лите?

Създадените за целта ма 
териални възможности трябва 
да се използват. Нужни са но:» 
нретни инциативи, с пълно съ 
действие на Съюза на номуни 
стите в мобилизирането 
трудещите се и гражданите за 
по-нататъшно стопанско разви 
тие на общината. А Съюзът 
на номунистите ще може успе 
шно да изпълнява ролята си 
ано обедини г 
рани социалистически 
подчерта Булатович.

контрол, КОЙТО 
досега не се потвърдил на 
практика достатъчно в 
област — изтъкна ' Григоров

тази
Просто, защото стана правило почти всяка събота 

и неделя димитровградчани да останат без ток. Осо
бено живеещите в „Района” и „Строшена чешма". А 
без ток
зия..-

наПреценявайки Драган МИЦОВрезултати в
изв7,нстопанските области Гри 
горов'
на здравното 
та дейност

няма пране, готвене, отопление, телеви-
изтънна, че в областта 

дело отпочналгКакво да се прави? Свикна нашият трудещ се с 
електричеството и с пълно право -иска да ползва тази 
съвременна придобивка. Електроснабдителите пък каз
ват: „Вършим ремонти, подменяме мрежата или прик
лючваме нови линии, когато не работят предприятия
та". Както личи — имат право хората.

Единственото тук нередно е: ГРАЖДАНИТЕ НАВРЕ
МЕ НЕ СЕ ОСВЕДОМЯВАТ.

Защо не се ползва радиоуредбата

за кадрово, оргг 
низационно и материално укреп 
ване на здравните

всички организи 
сили —

служби
трябва да се доведе до края 
Без това не може да се обез

а за
Спирайки се върху някои

конкретни въпроси Булатович 
каза, че редица проблеми тряб
ва да се разрешават със соб
ствени сили и средства. При 
това местните общности тря
бва да б7,дат решаващ фактор 
за разрешаване 'на бройните 
комунално-битови въпроси 
общината.

печи по-добра 
та на населението. 

В учебното дело

здравна защипри културния 
дом и не се каже на населението: в тоя и тоя ден, в 
еди-кой си район на града, в еди-кои ои улици, ще 
бт»де изключен от мрежата. Тогава трудещите 
ма да негодуват, а ще намерят начини да се запасят 
с вода. да гледат любимата телевизионна емисия, да 
отопляват жилищата си ...

и за де- 
нон-занапред 

много по-голямо внимание тря 
бва да се отдели върху мари 
систното образование 
ниците, но и на 
работници.

конгрес 
председател на 

е избран Си- 
гимназиален

се ня-

на уче 
прооветните 

Обаче, по-нататъ
вКЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Като ДЕЛЕГАТ постоянно ме срещат хора, жалят 
се, оплакват се, молят за нещо, негодуват. Уж „дреб
ни" неща, а все пан ...

Нали народът е казал: „Малкият камък колата 
туря” Тъкмо, за да се решават тези

Накрая от заседанието бе из 
пратено

шното 
устройство

самоуправтелно
на възпитателно- 

образователния процес 
еква активно отношение и нг 
делегациите за образователнг 
та самоуправителната 
ност.

— Трайна задачапре за всички 
а преди всично за СЪЮза не 
номунистите е последователно 
то реализиране на решенията 
съдържащи се в Закона не 
сдружения труд.

лг, пп поздравително писмо 
до другаря Тито,
ЖАУ Другото се

в което ме 
казва, че ко

мунистите в Босилеградска об 
щина занапред всички 
ще съсредоточат 
зивно

изика
неща час по-скоро 

реших да поразговарям с читателите чрез настоящата 
рубрина. Затуй — пишете ми за „дребните” неща"! сили 

за по-интен
°бществено-инономичес 

КО развитие на общината 
общината и 
-'система.

Този доку
мент на практика предлага не 
бивали

общ

Възможности за осво- и на 
на делегатскатабаждане 

циативи на трудещите 
каза Булатович.

Спирайки се 
лемите в областта

на творчесните ини- 
се —

върху проб
на култу-

Вене Велинов
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Постигнатите резултати основа 

още по-оживена дейност
(Продължение от 1 стр.)

— Своята привързаност и 
готовност да следят револю 
ционния път на другаря Тито 
трудещите се и гражданите 
и младежта .манифестираха в 
годината на Титовите 
юбилеи с (Круши резултати, с 
големи трудови победи — из
тъкна между другото Миодраг 
Панчич говорейки за 
алните задачи пред общинсна 
та организация на СНС в Ба 
бушнишка община в предстоя 
щия период.

В резултат на такава дейно 
ст — подчерта по-нататък той 
— са осъществени завидни ре 
зултати в сдружаването на 
труд и средства на организа 
ции на сдружения труд от на 
шата община с други такива 
„Балкан” от В. Бо.нинци се обе 
дини с „Яотребац” в Ниш 
„Текстилколор" .в „Лисца” в 
Севнице — Словения, а още 
редица други организации са 
тръпнали по този път.

Благодарение на такива по
ложителни тенденции общият 
доход в стопанството през 
1977 година възлезна на 
129 на сто повече в сравяе- 
301 318 хиляди динара, или с 
ние с 1973 година. Национални 
ят доход на глава от населе 
нието значително нарасна. С 
изграждането на „Тигър” об
щият брой на заетите е на
раснал от 906 през 1973 на 
1 613 през 1977 година или с 
78 процента, или от 1 346 за
ети в обществения сектор 
през 1973 — на 2 066 работни 
ци през 1977 година. Произво

на труда, е ра- 
стяла средно годишно в този 
период с 9,6 процента. Сума 
та на капиталовложенията до

дителноотта структура на членовете на СК 
Голяма .крачка напред е напра 
вена и на плана на идейно-по 
литическото издигане на кому 
нистите, внедряването на всена 
родната отбрана и обществе 
«ата самозащита и пр. Мално 
обаче се е отишло напред в 
развитието на селското сто 
панство, въпреки че са напра 
вени първите крачки в сдружа 
ването като предпоставка за 
социалистическо преобразова
ние на нашето село.

Като се опря върху борбата 
«а Съюза на комунистите за 
нави, самоуправителни отноше 
«ия е нашето общество, Пан
чич изтъкна, че разкривайки 
разни несамоуправителни явле 
ния, техните носители и при
чини в конкретни среди СК е 
действувал единно създавай
ки по такъв начин условия за 
по-нататъшно развитие на со
циалистическите самоуправите
лни отношения-

МИОДРАГ ПАНЧИЧ е 
роден в село Извор 1945 
година. Завършил е сре 
дно техническо образо
вание. Член на Съюза 
на комунистите 
1964 година. Повече пъ 
ти досега е бил избиран 
за партиен сс::ретар 
трудовите 
в които бил на работа 
Отличен е с медал 
военни качества, 
вувал е в V конферен
ция на СКС и VII нон 
грес на СКС.

Понастоящем Панчич 
е подпредседател на Ре 
гионалната 
телна общност за пъти 
ща и член на кадровата 
комисия при Междуоб- 
щинската 
на СКС в Ниш.

и наши

акту- е • от

В „Тигър” — Бабушницав
организации,

Съюзът на комунистите ще 
трябва още много да направи 

Именно, касае се за действу 
ването на тана наречения субе 
нтивен фактор, на който голя 
мо внимание посвещава в сту 
дията си др; Едвард Кардел. 

Какво ни очаква? Какви за- 
в на 

още не са 
достатъчно, а това 

е сигнал за действие на СК

Йован СТОЯНОВИЧ, работник 
в „Текстилколор”.

За делегати в Междуобщин 
оката конференция 
бяха избрани: Станко ВЕЛКО- 
ВИЧ, Михайло ДУШАНОВИЧ 
Петър ИГНЯТОВИЧ, Никола 
ЙОСИФОВ, Мица СТЕФАНО- 
ВИЧ, Миле ТОДОРОВИЧ, Ми 
лованка ЧИРИЧ.

За делегат на Единадесетия 
конгрес на СЮК е избран Ду-

за
Участ

на СКС

дачи? Субективните сили 
шето общество 
включени

самоуправи

НЕЗАМЕНИМА Е РОЛЯТА НА 
СУБЕКТИВНИЯ ФАКТОР

нонференция

В СТРУКТУРАТА на настоящия състав на Общин
ската конференция на СКС в Бабушница е осъщест
вено работническо-селскостопанско мнозинство. От об
що 89 делегати, 67 на сто са работници и селскосто
пански производители. В нея има 21 работник, 39 сел
скостопански производители, 10 жени, 20 младежи и - 
девойки, 8 бойци. Средна възраст на делегатите е 39 
години, а среден партиен стаж — 12,5 години. От об
щия брой: 22 делегати са от стопанските организации 
7 от образованието, 1 от здравеопазването, 53 от ме
стните общности и от останалите области — 6 души.

— Искам да се спра върху 
някои въпроси, които ще бъ 
дат в центъра на вниманието 
на предстоящите конгреси.

Основен въпрос който ще об
съждат и Осмия нонгрес на СКС 
и конференциите в Косово и 
Войводина, и др. републинан 
сни конгреси, и Единадесетия 
конгрес на СЮК — ще бъДе 
по-нататъшното развитие на 
социалистическото самоуправ
ление. Създадени са необходи 
мите предпоставки за негово 
то развитие, но

отита 186 936 динара, от; кои
то в промишлеността са вложе 
ни 172 532 и в селското, сто
панство — 7 191 динар.

Говорейни за резултатите 
от осъществяването на реше 
нията на Десетия конгрес на 
СЮК и Седм-ия конгрес на 
СКС Панчич каза, че значител 
но е нарастнала базата на СК 
От 1 100 членове през 1973 
днес той наброява 1 480 души 
като при това значително е по 
добрена

Той трябва да се включи в 
разрешаването на живототреп 
тящите проблеми. В СК тряб
ва да се развива диалог, кри 
тика и самокр 
обществено-пол1 
трябва да действуват в база 
та: в първичната организация 
на СК, в Социалистическия 
съюз, в Съюза на младежта.

шан ЦВЕТКОВИЧ, селскостопа
нски производител от Д. Кър- 
нино, а за делегати на Осмия 
конгрес на СКС: Станко ВЕЛ 
КОВИЧ, директор на .Дужни- 
ца", Радисав МИТИЧ 
Звонци и Йован СТОЯНОВИЧ 
работник в „Текстилколор”.

За членове на Секретариата 
на Междуобщинската конфе
ренция на СКС за предложени 
Станко ВЕЛКОВИЧ и Михайло 
ДУШАНОВИЧ, а за член на 
ЦК на СКС Миодраг ПАНЧИЧ 
За членове на ЦК на СЮК са 
предложени Драган МИЛОЕВИЧ 
и Мирно ЗЛАТАНОВИЧ.

От събранието бе изпратена 
приветствена телеграма до 
председателя на СЮК Йосип 
Броз Тито. Матея АНДОНОВ

тази насокакл асов о-соци а лн ата
итина. Всички 
итически сили от сПървичните организации 

— действена форма на СК
*ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ФОРМИРАНИ 10 НОВИ 

ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ _______________________
Не е достатъчно само да се 

прокламира, че СК е водеща си 
ла, но той тази своя роля тря 
бва да засвидетелствува с де 

изтъкна между друготоходим ата самостоятелност нг ла 
партийните организации и в 
които е сравнително силно вли 
яниеето на ръководещите съ 
стави.

циите на СК в общината все 
по вече укрепва

Редом с постоянната дей
ност върху 
идейното единство и укрепва 
не дееспособността на СК в 
общината, сериозни грижи бя 
ха положени за по-доброто 
организационно развитие на 
СК, съгласно статутите на 
СЮК и СКС. В резултат на 

последните

С. Попович.съзнанието 
че пред СК и работническата 
класа стоят отговорни задачи 
По-бързо се надделяват слабо
стите от субективно естество 
Касае се за ускорено превъз 
могване на остатъците от раз 

опортюнизъм

изграждането на В новоизбрания Общински 
комитет от 21 член за секре 
тар отново бе избран Миодраг
ПАНЧИЧ, а заСт. Н з а м.-секретар

Како се обезпечават кадри?КОМЕНТАР
лични видове 
и либерализъм и други анти- 
самоуправителни тенденции ипрезтова само

две години са формирани 
основните организации на сдру 

труд и селищата 1с 
организации 

бяха

в В комунално-битовото предприятие „Ус
луга" в Димитровград е формирана коми
сия, чиято задача е да обиколи всички 
трудови организации в общината, от обла
стта на стопанството и да събере данни 
какви са личните доходи ма работниците 
и какво е съотношението им. От казаното 
може да се направи извод, че е създадена 
една необикновена комисия, с още по- 
веобикновена задача. Ако обаче нещата 
съществено се (наблюдават получават съ
всем друг вид.

в „Услуга” (вече по-дълго време не 
могат да „доведат” (необходимите кадри. 
Конкурсите за попълмяване на работните 
меата ме успяват, понеже ма същите ни
кой не се обажда (касае се за опоциа- 
лиоти). И(ма мнения, че кадровия въпрос 

е тази трудова организация ме може да 
се реши, понеже в ■ другите организации 
личнигге доходи юа много по-висок и.

наболял и въпрос от централно и съще
ствено значение. Като казваме това има
ме преди всичко предвид обстоятелството, 
че развитието на съвкупните отношения 
в определена среда завиои в голяма сте
пен от хората. Съответно и развитието на 
„Услуга" е в зависимост от кадрите.

Специфичната работа в този колектив 
е такава, че не може да осъществява ви
соки доходи и да обезпечи съответни ли
чни доходи. (Но това не значи, че личните 
доходи в тази организация трябва да бъдат 
много шо-малки от личните доходи в оста
налите организации.

Този въпрос има и свое политическо 
значение, понеже се отразява върху об
щата политическа стабилност, което още 
повече изиоква спешното му решаване.

Необходимо е в случая да кажем, че 
решаването на 'подобни въпроси не е само 
проблем на определена организация, «о в 
тяхното решаване трябва да се включат и 
воички останали фактори. Преди всично 
Съюзът на синдикатите и Съюзът на

явления-
Общинският комитет и Об 

щинската конференция пс 
стоянно настояват да се прел 
приемат по-ефикасни 

премахване на
явления на време- 

съпротива и будност, из 
в недостатъчно

жения
нови първични 
на СК. Същевременно

предишните от мерки
всичкипреустроени 

деления в пъвични организа 
ции на СК. С това са създз 
дени далеч по-благоприятни 

за тяхното по-успешно

за
пречки,
«на '
явяващи се 
ангажиране при осъществява 
.нето на приетите решения-

условия
действуване.

Общинската 
общинското ръководство нг 

много повече по 
организа

организация и
Особено внимание се обръ 

утвърждаването 
методите на работа на първи 

организации на СК. Сле 
се от формулирането нг 

задачите от тяхната онончател 
на реализация. Има явления 
първичните 
нно да приемат 
но да действуват 
•от другите. Втора крайност е 
че в метода и съдържанието 
на работата си известно числс 
първични организации на СК 
са на периферията на общ? 
отвените събития- Разглеж
дат се маловажни въпросу 
или проблемите се недооценя 

С това се предоставя въз 
на ръководещите

СК оказват 
мощ на първичните

програмирането «а деи 
Естествено въпро

сите, които се разглеждат, по 
ставят самите комунисти 
първичните организации, от 
носно трудещите се и граж 
даните. На общинско равнище 
им се оказва помощ да ги 

важност и спс

ща въРхУ
ции в 
ността им. чните

ди
в

организации еди 
становища 

изолирано Примери за това има много. Най-често 
се изтъкват различните 1пр.еДотавителства, 
,нъдето личните доходи е сравнение с 
чните доходи >в „Услуга" са много (по-ви
соки. Един работник със средно образова
ние. изтъкват в организацията, има двойно 
ш-<малък личен доход. А такива и 'подобни 
тримери има много.

Преобладава мнение, че разликите ме 
се обосновават от осъществените резулта
ти на труда, иитю пън на някаква минала 
дейност и „заслуги”. Просто въпроса се 
касае ной най ,;си е подредил 
нието” — изтъкват в „Услуга”.

Не навлизайки е оправдаността на ди
лемите в това (предприятие бихме казали, 
че е започнало с разрешаването на един

степенуват по 
ред спешност да ги решават 
Изострена е и конкретната от 
говорност за изпълняване нг 

решения и възло

ли ко мунициите.
(Необходимо е обаче да кажем и това, 

че първите нрачки са направени и някои 
организации са вече дали молби за разре
шаване на кадровите въпроси и очакват 
оредства от Фонда за насърчаване разви
тието на изостаналите райони. С това 

много въпроси ще се решават, но това 
не значи, че и воичко ще се реши. На
против, въпросът който е раздвижен от 
„Услуга” заслужава внимание и заемане 
на определено становище и от страна ком
петентните обществено-политически орга
низации.

приетите 
жените задачи.

Все по-чести са примерите 
съблюдаванена критическо 

поведението на отделни кому 
при безотговорно или

ват.
можност 
структури да дават готови ре 
шения-

нисти
противоположно «а становища 

СИ дейотвуване. В този положе-та на
смисъл опитите да се замъгли 

положение с ко- 
отговорност, се за

явления от време на 
се манифестират при 

число основни ор

Тези 
време 
известно 
ганизацйи на одружения труд 
в ноито не е обезпечена необ

истинското 
лективна 
местват с конкретно установя 

отговорност 
В ръководствата и организа

А. Д. |
ване на личната
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РАЗВИТИЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
СТОПАНСТВОТО

ТУРИЗМЪТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАВ

Възможностите са напице
да се използват

СЪЗНАВАНЕТО НА ОСНОВНИ ОРГА
НИЗАЦИИ—ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

ИНТЕНЗИВНО СТОПАНИСВАНЕ трябва
се в общинатана трудещите 

Затова е необходимо и тяхно
то включване, а чрез самоул 
равителните общности на 'ин
тересите за отдих и почивка 
физическа култура и пряка де 
тека защита преди всичко.

Покрай развитието на заная
тчийството, селоиото стопанст
во и изучаването на природни 
блага, туризмът и гостилничар 
ството са области, които полу
чават важно място в средно- 
срочната развойна програма 
на Димитровградска община.

Факт о, че досега е напра
вено малко туризмът в Димит 
ровградока община да заоме 
мястото, което според възмож 

му принадлежи. Казва

ма.
Не трябва обаче да се 

предвид само минаващия път- 
Трябва да обезпечим ус- 

отдих и почивка и 
сякаш създадени за раз 

Тези усилия трябва дз

иманад ЮбО работеи дейност и
а повече цехове е благо 

възможност за съЗДв 
на няколко

се, положението коренно 
измени .след учредява 
на „1игъР като сложна

столанПреустройството на 
ството върху основите 
конституцията 
сдружения 
градска

на 111И
и канона за 

труд в Димитров 
община не е завъР 

шен процес, по-нататъшното 
развитие и усъвършенствуване 
на самоуправителната 
зираност, възстановяването на 
доходовни отношения и разпре 
делението според резултатите 
иа труда — са главните насо
ки на предстоящата дейност 
не само на комунистите, но 
и на всички трудещи се.

Централен въпрос е укреп 
ването на основните организа 
ции на сдружения труд като 
основни клетки на социалисти 
ческите самоуправителни отно 
шения в производството.

В периода до приемането на 
Закона за сдружения труд ка 
то трудови организации, с 
оглед на големината им, се у- 
чредиха „Братство". „Градня', 
„В. И. Циле" и „Балкан". При 
това дейността им главно се 
развива в един отрасъл на сто 
панството и имат малък брой 
работници, затуй не пристъ
пиха към създаване на осно 
вни организации на сдруже-

нин. 
ловия за 
та са 
ния.

приятна 
ване 1ЛЛЛ. оча
ква
да се 
нето
организация на сдружения труд 

година, югава
щинската скупщина в Димит
ровградска община ще се на- 
ределени мерки за развитието 
се следят на съответен начин 

други, а най-напред от 
на туризма, предимно транзит

на тази област.
Но дали в средносрочният 

само от общи-

С обединяването на труда иоргани
през идната
1дл;Г лимитровград като тру 
дова организация 
повече основни организации на 
сдружения труд. 

сдружаването
средствата на труда върху до
ходовни отношения, възлага ната 
на отделни части от други ‘ риоти< 
трудови организации, стопани в момента О0вен 
суващи в Димитровградска оо- на уния" Т03и пътници ня- 
щина, да се учредят като ос мат изобщ0 Къ|Де да прекарат 
новни организации на сдруже част от времет0 си. при това 

труд. Такива са ;;Ун21я разполагаемите капацитети и 
(.Белград.), „Компас (.любля- възможностите за какъвто и 
на), „Ьлектродистрибуция 
(Ниш), „Ангропромет" (Пирот)
Досега цеховете на „Елентро 
дистрибуция" и „Уния" в Ди 
митровград 
като

средствата на всички спомена 
планомерна дейност, ити, и с

осъществяването на развойна
та програма в областта на ту- 

реалност за Ди-

щб има
и отпостите

йки това имаме 'преди всичко 
и обстоятелството, че през Ди

митровград в течение на годи 
минават над 5 милиона

на труда ризма става 
митровградска община.

витието

ред. не зависи 
прави

А. Д.значителна крачна нап-мотелът

ОЩЕ ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТАПОМОЩ ЗАния

да е отдих и развлечение на 
този мотел са минимални.

Но не само 
край автомагистралата, свърз
ваща Изток и Запад, е място 
където се откриват възможно 
сти за развитие на туризма. 
Напротив. Възможностите са 
широжь

За долината на река Ерма 
Влашкото и Одоровско ждре
ло, Погановсния манастир и 
Звонска баня най-вдъхновено 
са писали редица учени (И. И- 
речек, Й. Цвиич, И. Панчич и 
много други).

Републиканският завод за 
защита на природата още 
през 1969 година е изготвил 
научна студия за защита, уре 
ждане и туристичесно използ
ване на Петърлашкагга пеще 
ра. Между другото в студията 
е казано, че тази пещера е 
между 'най-прекрасните не са
мо в страната ни, но и в Евро-

40 милиона динара за 

реконструкция иа фаб 

рмната за гумени нишни

местността

се преустроиха 
основни организации на 

докато засдружения труд, 
останалите се очаква да на
правят същото.

Оценявайки досегашното са 
моуправително преустройство 
върху основите на Конст-иту 
цията и Закона за сдружения 
труд, Общинската конферен
ция на Съюза на комунистите 
на неотдавнашното си отчетно- 
изборно заседание изтъкна 
че самоуправителното преу
стройство и занапред трябва 
да бъде централен въпрос. С 
това се създават благоприят
ни предпоставки за по-нататъ 
шното развитие на самоупра- 
вителните обществено-иконо
мически отношения- Условия 
та благоприятствуват за въз 

развитието 
на доходовните отношения 
системата на свободна размя

ния труд.
Въпреки че комунално-услу 

жното предприятие „Услуга" 
също не е голямо предприя 
тие, поради разнообразната 
си дейност, съществуват ус 
ловил за създаване на основ 
ни организации на сдружения 
труд. В тази насока процеса 
на преустройството трябва да 
продължи и да се създадат 
три основни организации на 
сдружения труд и една трудо 
ва общност.

Земеделската 
„Сточар” също 
да продължи процеса на пре 
устройството, особено след 
приемането на Закона за сдру 
жаването на селскостопански
те производители, като при 
това се въздаде ООСТ на 
коопериращите.

Трансформацията в най-голя 
мата трудова организация в 
Димитровградска община съ 
що не е завършен процес 
Сегашното решение ООСТ ,,Ди 
митровград” да остане нато ед 
на > ООСТ в състава на „Ти
гър” не е най-сполучлив облик 
Многостранното производство

Димитровград ще бъдат стиму 
лирани от Републиканския 
фонд за насърчаване развити 
ето на изостаналите общини и 
територии, с което значително 
ще се разреши досегашния 
кадров проблем в тази трудо
ва организация-

Пред Фонда се намират и 
молбите на ООСТ „Димитров
град”, конфекция „Свобода”, 
гостил ничарското предприятие 
„Балкан”, строителното пред
приятие „Градня” и комунално 
-битовото предприятие „Услу
га”, които също търсят по
мощ за отимулиране на кадри 
и по този начин за успешното 
разрешаване на този наболял 
проблем на димитровградското 
стопанство.

Изпълнителният съвет на Ре 
публиканения фонд за насър
чаване развитието на изостава 
щите общини и територии 
отпуснала 40 милиона динара 
за реконструкция на фабрина; 
та за гумени нишки в ООСТ 
Димитровград. Реализирането 
на инвестиционната програма 
ще започне в скоро време.

ООСТ .Димитровград” е тре 
та организация в общината 
след конфекция „Свобода” и 
кожообработваггелното пред
приятие „Братство”, която е 
получила оредотва от този 
фонд.

е

кооперация 
ще трябва

становяването и па.
Пределите на Стара планина 

и Видлич, манастирските воде 
ници, река Нишава, спортният 
център „Парк” и бройни мес
та на територията на община- 

предприя-

на на труда и разпределени 
ето според резултатите на 
труда и пр.

Защото основните организа 
ции на сдружения труд ве
че напълно се афирмираха ка 
то най-подходяща форма за

гостилничарските 
тия в общината.

В случая не само гостилни- 
интензивно стопанисване, сдру чарското предприятие > „Бал- 
жаване върху доходовни от кан” „има задължение”, но и 
ношения, планиране и разгър 
щане на трудовата инициати 
ва на работниците.

НА „ЦИЛЕ” — СРЕДСТВА ЗА 
КАДРИ

останалите гостилничарсни 'пре 
дприятия, съвместно с „Бал
кан", трябва да положат уси
лия за развитието >на тур из-

Седем специалисти от мебе
лната фабрика „В. И. Циле" в А. Д.

Ст. Н

ИЗКАЗВАНЕТО НА РАБОТНИК ДЕЛЕГАТ — Помоуправителни форуми и тела 
не изтъкват пначителните въ
проси

всички тези въпро
си, — каза на края Милади 

Съюзът на комунисти 
да дава инициатиШДЙМА ПО-ГОЛЯИА ЦЕННОСТ нов, 

те трябва
и не предлагат съотве 

решения. А без цялост- 
ангажиране на комунисти

те, на 1ВОяко място и във вси 
чки среди, 
очаквам

тнм
но

не можем 
цялостно и домини- 

влияние на работниче

да
На отчетно-изборното събрание на Общинската нонфе- 

на Съюза на комунистите в Димировград особено 
> сред делегатите и гостите побуди дискусията на 
Миладинов, работник в ООСТ „Димитровград”.

аване.
Нашите оценни са, че са 

моуправителните отношения в 
ООСТ все още не са на же 
ланото равнище което изисква 
големи усилия от комунисти 
те и воички трудещи се за 
по-нататъшното им развитие и 
усъ върш ен ству ван е.

Не можем да бъдем 
ни. продължи 
си Миладинов, м от функцио 
нашите видове на непосред 
ствено и лично изказване. Съ 
щественият и творчески при 
нос на трудещия се е все 
още недостатъчен. Тази пран 
тика изисква да я меним: все 
ки работник да каже мнение 
то ои, а не да се изказва са 
мо с повдигане на ръка. Тря
бва обаче да нажем, 
нието на комунистите 
насока е недостатъчно. Те 
действуват в определените са

ращо
ската класа '.

Миладинов говори и за зна 
чението на информирането, ка 

изтъкна, че без 
и съответно инфоримране 
немислимо

ренция
внимание
Борис

„Конституцията и Законът 
за сдружения труд дадоха ос 
новните насоки и силен подтик 
за по-нататъшното развитие на 
самоуправлението, — каза в 
начало на изложението си Ми 
ладинов. Трудещите се хора, 
а особено комунистите, трябва 
обаче да се ангажират поста 
новленията на самоуправител 
ната организираност и отно 
шения да се претворяват на 
дело в техните среди. Поето 
янна и основна задача в то 
ва отношение е самоуправи- 

организиране на 
основа на Закона

ООСТ „Димитровград" в 
вата организация „Тигър са 
мо временно е разрешен про 
блемът на конституционна ор 
ганизираност.

А факт е, 
условия
растне в трудова 
ция, за да може да функци 
онира като основна 
в която работникът ще осъ 
ществява

тотрудо ПЪЛНО
е

развитието на са 
моуправлението. Системата 
на информиране в нашата сре 

каза Миладинов, не е о- 
баче на желаното 
Особено

довол 
изложениеточе съществуват 

нашата ООСТ да пре 
организа-

да,
равнище 

трудещия се не е 
нак се изразходват 

средствата, които се 
в общностите 

Значи

запознат
клетка отделят 

на интереситесвоите неотчужди 
самоуправителни 

По-нататъщните 
ва да бъдат 
широкото свързване (както на 
ООСТ, тана и на „Тигар” 
цялост)

връзкатами на делега 
тите в тези общности със са
моуправителната база е недо
статъчна. А за нас, в степан 
ството, е от голямо значение 
всеки динар и нак се той из 
розходва, понеже производстве 
тпГ проблеми са твърде сло

права 
усилия тряб 

насочени и към Борис Миладиновтелното 
ООСТ, въз 
за сдружения труд.

Със самоуправителното спо 
разумение за сдружаване на

ва и да бъде оная двигател 
която с факти ще 

провежда в дело положително 
то. и само така ще оправдае ро 
лята ои на авангард в наше
то общество.

нато
и сдружаване на тру 

да и средствата, и то във вси 
чки форми на доходното

'на сила,че вл1в та
несвър

А. Д.
СТРАНИЦА 6
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Ш: йлйИДА СЕ ЧУЕ 

МНЕНИЕТО НА 

СЕ1СН0СТ0НА- 
НСНИТЕ ПРО- 
НЗВОДИТЕНИ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ООСТ „НИШАВА”

ДНЕШНИТЕ ПРОБЛЕМИ - ОТРАЖЕНИЕ НД ДОСЕГАШНИТЕ ПРОПУСКИ
★ ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА МЛЕЧНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

кос, В. Одоровци, Изатовци 
Радейчна и Желюша), 
мностите за пласмента им са 
минимални и осъществими са
мо със значително намаление 
на цените им.

Последиците от това положе 
могат да бъдат много стра 

нни и с пряко влияние върху

От август 1977 
днес основната

година
организация на 

сдружения труд „Нишава" ь 
Димитровград е произвела 5С 
тона краве сирене, 30 тона ка 

тона извара. Те
зи млечни продукти все 
се ‘намират в преработвател
ните пуннто-ве (в селата Сено-

до
ли. На заседанието се изтък- ■ 
на, че в предстоящия период 
е необходимо изкупуването на 
млякото да се провежда вър
ху доходни оонови, а не нак- 
то досега въз основа на мас
лена единица. Такова решение 
беше и прието.

За провеждане .на това ре
шение е нужно съгласие 
производителите, които в бъ
деще трябва да поемат и ри
ска и да участвуват в разпре
делението на дохода.

отношенията на организацията 
с частните селскостопански 
производители на мляко.

Изхождайки от това станови 
ще работническият съвет на 
.^Нишава" обсъди обстойно по 
ложениато и прие определе
ни изводи. С тяхното провеж
дане в дело сегашните проб 
леми трябва да се разрешат 
на най-подходящ начин, подра 
збирайки под това и по-натаггъ 
шното уопешно сътрудничест
во е частните производители.

а възмов

шкавал и 40
още

ние

На 31. януари 
Скупщината на Социали 

Република 
Сърбия на заседанията 
на Съвета на сдружения 
труд и Съвета на общи
ните и Обществено-поли 
тическия 
Проектозакона за сдру
жение на селскостопан-

т.г на
етическа

ИЗХОД — В ПРОДАЖБАТА 
ПОД ЗАПЛАНУВАНАТА ЦЕНА В противен случай, се изтък 

на на заседанието, изход е 
временно да се прекъсне с из 
купуването на мляко, или пък 
на млекопроизводителите да 
се върне част от произведени
те стоки.

съвет прие
Основно, ноето бихме изтък

нали от заседанието на работ
ническият съвет е, че в мо
мента 'продажната цена на си
ренето, както на чуждестран
ния, така и ма домашния па- 
зар, се движи максимално дс 
34 динара на едро. Производ 
отвената цена пък на сирене
то в „Нишава" възлиза на 36 
динара.

Значи единствения изход си 
ренето, кашкавалът и извара
та, е да се продават .под за
плануваната цена. Танова ре 
шение беше прието огг работ 
ническия съвет.

Това обаче не значи все 
още, че ще се успее с про
дажбата. Конкуренцията на 
чуждестранния пазар е голя
ма, а също и на домашния- Ос 
вен това на пазара <в СР Маке 
дония. където <в течение не 
миналата година са продавани 
млечните 'продукти, предимно 
се търои овче сирене и наш 
кавал. За включване на паза
ра в Белград се е закъсняло 
и необходимо е да се напра
вят определени усилия за дг 
се успее.

От страна на комерчеснатг 
служба при ОСТ „Сточар се 
изтъкна, че вече се очакват 
договори с някои организации 
и се надяват определено коли 
чество на продуктите да се из 
купува.

ИЗКУПУВАНЕТО НА МЛЯКО
ТО — НА ДОХОДНИ НАЧАЛА

оките производители.

Предвид на това, че 
този Закон ще има го
лямо обществено-поли
тическо и икономическо 
значение Проектозако
нът е даден на публич 
но разискване, в цялата 
Република. Разискване
то върху Проектозакона 
ще продължи до 30 ап 
рил 1978 година.

Проектозаконът за 
сдружаване на селско 
стопанските производи
тели съдържа 118 члена 
Той сакционира нови от 
ношения в тази област 
за обществено-инономи 
ческите отношения и о- 
съществяване на самоуп 
равителните права на 
сдружените селскосто
пански производители. В 
член 11 се казва, че 
чрез самоуправително 

споразумение не може 
да се изключи ни огра
ничи правото на селско
стопанските производи 
тели чрез еднакви усло
вия да сдружат труда, зе
мята, средства за рабо
та и други средства.

Чрез новия закон ще 
бъдат регулирани отно
шенията за получаване 
и разпределение на до
хода, ще бъдат регули
рани задълженията и 
пълно осъществяване 
на самоулравителните 

права на сдружените се
лскостопански лроизво 
дители. Тези самоуправи 
тел ни права ще бъдат 
равни ,на правата на ра
ботниците в сдружения 
труд.

ВМЕСТО ИЗВОД: ДА СИ ПРИ 
ПОМНИМ ДУМИТЕ НА Д. 

МАРКОВИЧ

Зачитайки 
които в момента се срещат 
трудещите се хора в „Ниша
ва”, изтъкнали бихме все пан 
две неща. Първо да припом 
ним думите на председателя 
на Председателството на СР 
Сърбия Драгоолав Маркович 
който каза по време на разго 
вора си обществено-стопан
ския актив на Димитровград
ска община. Всъщност, той 
отправи въпрос: защо не се 
овържете с други сродни ор
ганизации? Отговорът беше — 
в момента е трудно, понеже 
всички се срещат е проблеми 
при продажбата. Следващият 
му въпрос беше: А миналата 
година? — Тогава ни добре 
вървеше и нямаше нужда да 
се свързваме. (И въпросите и 
отговорите са свободно интер
претирани, но същността е 
тази).

трудностите, сс. ЗвонциКЪМ ЗВОНЦИ - ОТ ДВЕ посоки
★ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАД. 

СКА И БАБУШНИШКА ОБЩИНИ ЗА СТРОЕЖ НА ПЪТИЩА 
ЩЕ БЪДАТ ИЗРАЗХОДВАНИ 73 МИЛИОНА ДИНАРА 

В настоящата година в Ба- път и откъм Бабушница.
През настоящата година ще 

продължи да се строи участъ 
нът Валниш — Звонци в дъл 
жина от 4 километра, средства 
за който са обезпечени още 
в миналата година.

Върши се подготовка и за 
строеж на част от трасето Пи 
рогг — Садинов бунар — Ба
бушница, което е в твърде ло 
шо състояние. През 1978 го
дина от него ще бъдат постро 
ени около 8 километра, а орел 
ства от 9 милиона е обезпечи
ла самоуправителната общност 
за пътища в Ниш.

— Надяваме се — каза Упре 
нович — в идната година този 
път да бъде провъзгласен за 

Както ни уведоми Угренович магистрален, така че във фи- 
— и за идната година самоу- лансирането на строежа му да 
правителната общност в Ниш участвува и СР Сърбия- 
за този път ще обезпечи су- От средства на общността 
ма от 55 милиона, докато 95 тази година в Димитровградска 
милиона ще трябва да обез- община ще се строи пътя 
печи СР Сърбия- Смиловци — Моинци в дължи

Към село Звонци се строи на от 3 километра.

бушнишка и Димитровградска 
общини в Нишки регион само 
за строеж на 22 км пътища 
ще се изразходват «ад 73 ми 
лиона динара като по този на 
чин се създава възможност за 
подобрение на съобщенията 
в тях.

— През тази година ще при 
ключи строежа на вече запо 
чнатия участък Суново — Дър 
жина и ще продължи строе 
жа на участъка Държина — 
Власи от 6 км. — каза Живко 
Угренович, секретар на Самоу 
правителната регионална об
щност за пътища в Ниш. За 
целта са обезпечени 20 мили- Изтъкнапи бихме, като вто

ро, правилната ориентация на 
работничеокия съвет изкупува
нето да бъде на доходни на
чала.

она динара.

Особено внимание заслужа
ва обаче обстоятелството, 
сегашното положение може д? 
има последици върху отноше
нията с частните произволите-

Като извод бихме 
че не се е зачитало онова, 
което постоянно се изтъква, 
поради което се е закъсняло:

казаличе

М. А
свързването със сродните ор
ганизации от една и търговия 
та — от друга страна. Ако бе
ше така и ако отношенията с 

бяха

СЪВЕТИ

Агнене на овцете и първи грижи за новороденото частните производители 
на доходни основи, както прел 
вижда Законът за сдружения

започват лакомо 
често,

цицките на майката и 
да бозаят. Има обаче случаи, и то 
когато агнетата не могат да станат за да 
забозаят нолаотра от вимето на майката, 
затова се налага да се изцърква мляко 
в устата им. След няколко такива сеанса 
агнетата се съживяват и започват сами да 
бозаят. Когато овцата е лоша майна, ка

са повече от първеонините, тя не

При нормално износване на плода овце 
те раждат без особени сътресения-

Преди да се обагнят овцете стават не
спокойни, лягат, отават, търсят усамотено 
място. Агненето се предшествум от ро
дилни болки,
3—4часа, след което настъпва спокойствие

Когато

Проектозаконът 
формите на самоуправи
телно организиране, по
нятието за кооперация, 
как се създават коолера 
циите за организацията 
на работниците в земе
делската кооперация

дава

труд, „Нишава" нямаше да 
бъде изправена пред един тру 
ден проблем с многостранникоито продължават около
последици.

и актът на раждането започва, 
плодът е правилно разположен, агненето 
протича без особени затруднения- Тук но 

необходима никаква външна намеса. Ако 
обаче има неправилно раждане — плодът 

подгънати крана,1 извита глава и пр.,

и н-вито -
приема агнето и не му позволява да бо
зае. Такива овце при всяно бозаене на 
агнето трябва да се държат от стопанина 
или да се поотавят в отделен бокс заедно 
с него в продължение на 5—10 дни, до- 
нато овиннат с рожбата.

Лри хубаво и топло време новороде
ните агнета се пускат на слънце, което 
влияе благоприятно върху развитието им.

До третата седмица агнетата се хра
нят само с майчиното си мляко, а след 
това им бе дава допълнителна храна — 
най-добре специални омески за агнета от 
фуражните завади. Ако няма готова > 
ока, всеки стопанин може да си приготви 
такава от овсена ярма (50%), пшенични 
трици (25—30°/о), НЮ0П6 (15—20%) и други 
нонцетрирани храни.

Агнената трябва да се приучват нъм 
пашата постепенно и доста предпазливо. 
Освен това трябва да се предпазват от 
отудено и от влажно време._______________

АР-

Сега предстои широка 
акция, в която трябва 
да се включат всички 
обществено - политичес
ки организации, «оопера 
циите и да помогнат в 
разискването върху Прс 
ектозакона да вземат у- 
чаотие повече хора от 
непосредственото про
изводство. Трябва да се 
чуе думата и на селско
стопанските производи
тели. Ние давам възмож 
ност на читателите от 
страниците на ..Брат
ство" също така да из
кажат мнение всички 
ония, които

е

— трябва незабавно да се потърси по
мощта на компетентно лице. Особено се 
улеонява раждането на агнето, когато в 
помещенията се направят специални ро- 

I блокове с размери 1 х 1 м.
Олед раждането първата грижа за апне 

бъде добре подсушено. Най-ДО- 
това извърши самата овца.

дилни

то е да 
бре е, когато 
За да се стимулира този процес, агне- 
то се поръсва със сол и трици и майка
та го облизва, с което го подсушава. То
ва трябва да се прави особено при_ дзвиз- 
гите, които раждат за пръв пт,т. В оьра- 

случай овчарят подсушва новородено
то чрез стисна сено. слама или сух вълнен 
парцал. Олед това агнето се захранва. До
бре развитите агнета не се нуждаят от по
мощ! за да забозаят. Те сами намират _

сме

тен

това жела

ят. Б. Н
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БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ
Поет свидетел на нашето 

време
най-известнитеИмето на Отон Жуланчич е между

поети Тази година ногато чествуваме стогодишни поети. тря6ва да му изразим почита-
за всичко онова, което от-

Поез тази година трябвада бъдат построени училищни сгради в селата Долно 
Тлъмино! Караманица и Глож,Те и в горнолюбатсните махали Нолчииа Гарина и Явор югославски

ната от рождението на
любов и благодарност, и то

разбрахме в неговата поезия-
твителното обучение и полага 

изпити за 200 наиди 
За тази цол що се из

община
са необходими 23,6 милиона 

Републиканската общ- 
за основно образование 

и възпитание ще обезпечи до 
пълнителни средства от 12 му 
лиона динара. Според изчисле 
нията на Общинската образо 

общност в момента 
не могат да се изнамерят из 
точници за обезпечаване но 
около 2 милиона динара.

От планираните 
почти 16 милиона

изразходвани за лични 
просветните ра- 

труде-
1 се в основните училище 

При това личните доходи не 
само, че ще бъдат увеличени 
според Резолюцията за об
щото потребление, но ще 
При това личните доходи не 
само, че ще бъдат увеличени 
според Резолюцията за общс 
бъдат и повишени допълнител 
но с 10 на сто, за да се извър 
ши необходима корекция пс 
отношение на другите профе
сии в общината.

За капиталовложения се пла 
нират 2,6 милиона динара, с 
които трябва да бъдат постро 
ени училищни сгради в села 
та Долно Тлъмино, Карамани 
ца и Гложие и в горнолюбат- 
ските махали Колчина Гарина 
и Явор.

ло в БосилеградскаРЕЗУЛТАТИ
Учебното дело в Босилеград

ска община осъществява тради 
ционно добри резултати. През 
миналата година всички уче 
ници подлежащи на основно 
образование редовно са по 
сещавали обучението. По та 
къв начин постепенно, но 
съвсем сигурно се изкореня 

неграмотността в община-

НИ0, 
крихме ипето на 

дати.
разходват 500 хиляди динара 
обезпечени от Републиканската 
образователна общност.

За учениците от района 
Бистър и Горна Любета ще 
бъде организиран безпла
тен превоз на 118 ученика, за 
което ще бъдат обезпечени 
300 хиляди динара. От тези 
средства 40 на сто ще задели 
Репрубликанската образовател 
на общност. Също така ще 
бъдат
и за ученици, които 
липсва на интернати, квартиру

динара, 
ност ... засилени модернистичнисъс

средства.
С втората си 

„През поля" Жупанчич получа 
ва пълно признание от обще
ствеността. В уводната 
на стихосбирката 
помества стихове, изпети по 
повод смъртта на младия поет 
Йосип Мурн Александров. Те
зи стихове пропити със скърб 
представляват револт на мла
дия творец срещу ранното у- 
нищожаване на най-големите 

Поетът не е обхва- 
песимизъм. Той търси 

- Самотността, Храб 
Скръбта. По време

Повече от петдесет години 
неговото перо е дейно на тво 

поле. Написал е мно 
текстове, критики

стихосбиркане рчеоиото 
го прозни 
две драми, писма и пр. Но за 

нашето
вателна I част 

Жупанчичвинаги се настани в 
съзнание и в нашите сърца с 
поезията си. С повече хйляди 

той е изповядал буй- 
и страстна си личност,

ва
та. средства 

динара ще
миналата учебна го 

само два на сто от уче
стихове, 
ната
богатата си душевност.

През
дина
ниците са повтаряли класа, ко 

счита за твъР
бъдат
доходи на 
ботници и останалите

заплащани разходите 
порадието също се 

де успешен
За кратко време сравнител 

много е подобрено и жиз 
неното равнище на учениците 
През миналата учебна година 

закуски са били обезпе 
за 1528, а безплатен пре- 

за 115 ученика. Повече от 
200 ученика са били безплатно 

в интернатите *в Дол
на Любата, Горна Любата и 
Бистър- На голям брой уче 
ници са дадени безплатно у 
чебници и обувки.

Покрай постигнатите резул 
гати са останали неразрешени 

въпроси. Освен че 
отопление

резултат.
щи ват частно.

С цел
лостно безплатно 
на учениците, през 
те няколко години са бил и 
осигурени безплатни учебници 
за 60 на ото от учениците. За 
тези потреби са изразходвани 
220 хиляди динара. През т? 
зи година за безплатни учеб 
ници на 450 ученика се пла 
нират 80 хиляди динара.

За марксистко и професио 
нално образование на просве 
тните работници чрез органи 
зиране на семинари и други 
образователни форми ще бъ 
дат изразходвани 200 хиляди 
динара.

таланти, 
нат от 
спасение в 
ростта и 
на великите европейски реве 
люционни преломи — Руската 
буржоазна революция, Айнща 
йновите модерни научни от
крития, футуристическите и ку 
бистическите търсения в изку
ството, Жупанчич пее:

„Няма за сърцето мир, ни 
за душата хармония";

През целия си живот той 
безгранично обича народа си 
Себе и народа схваща като 
един организъм. Стихотворен/ 

„Мартина”, публикуване 
1918 година, е израз на 

поетът

но да се обезпечи ця 
обучение 
последни

топли
чени
воз

настанени

и редица
е построено парно 
за потребите на основното у- 
чилище в Босилеград, други 
училищни обекти през

година не са строени

ето
мм на през

неговото стремление: 
и неговия народ трябва да 
изпълнят мисията, зарад коя-

В изпълняването на тазгоди 
планове Самоуправи 
общност за основно

Отон Жупанчичлата
Минимални резултати са пости 
гнати и в подобряването ма 
териалното положение на пре 
светните работници. Тук 
са все още по-слабо заплате 

професия в сравнение с

шните 
телната
образование и възпитание в 
Босилеград ще осъществи ши 
роко сътрудничество с оста 
налите общности на интереси 
те, а преди всичко с общ 
ността по детска защита.

За работата на администра 
тивно-финансовата служба 
тази образователна общност 
се планират 610 хиляди дина

Първата стихосбирка „Чаша
та на опиянението”, излязла 
през 1899 година, представля- 

революционно на
чало на ново „модерно” идей 
но и стилно течение на мла
дото поколение творци. В нея 
преобладава интимна

и то са и създадени.
Жупанчич бе жив и буден 

съвсем
те

свидетел на нашето 
необикновено, бурно и неизве 
стно развитие. Негова 
реакция на фашистката агре
сия е стихотворението „Китай 
ска мъдрост”. След фашистко

>ва именнора.на
другите. В рамките на програмата по 

ограмотяване на възрастни ли 
ца, през 
ще бъде финансирано подгс

първ?
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

През тази учебна година 
за потребите на учебното де

тази учебна година
В. В лирика

то нападение на нашата стра
на, той се включва към освс 
бодителното движение и го 
бодри с поетическата си реч 
Поетът, когото още от най- 
ранна младост измъчва безпер 
спен™вността, сега в своя на 
род намира потвърждение за 
геройство и самоотверженост 
С непоколебимо творчество 
(„Поете, знаеш дълга си”) 
той следи борбата и страдани 
ята на народа. С личното ан
гажиране нараства и драматич 
ността на поетическото изпо- 
вядане. Той пее за партизани
те, които се борят с вълците 
в горите, за девойките-бойци 
у които пролетният цвят събу 
жда копнеж за свобода ...

Следователно, Жупанчич си 
е завоювал изтъкнато 
не само в словенската, тоест 
югославската >но и световната 
литература.

КУЛТУРАТА ОБЕДИНЯВА И СБЛИЖАВА

За повече разменни гостувания
На димитровградската сцена 

се представиха още професи 
онапните театри „Бошно Бу
ха” с „Когато небето гореше” 
— музикалночлитературна ком
позиция, посветена па Титови 
те юбилеи, Народният теа 
тър от Ниш с „Язовец прел
съда”-'

От друга страна, културно-

художествено дружество „Ге
орги Димитров” гостува в А- 
лександровац Жупски, Ковачи 
ца и Уздин. Самодейният пък 
театър „Христо Ботев” уча
ствува на театралния преглед 
в Алексинац и Смедеревска 
паланка.

Натрупаният опит в областта 
на културното сътрудничество 
на димитровградските самодей 
ци със самодейците от репу
блика Сърбия и със самодей 
ците от съседните крайграни 
чни общини в НР България е 
потвърждение, че на културно 
то поле могат да израстват 
и се развиват многостранни 
облици на изява. Културата в 
случая изпълнява благородна 
та роля на обединяващо зве 
но между народа и народно 
стИте в СР Сърбия и сближа 
ва крайграничното население 
от двете страни.

ТРАДИЦИЯТА ДА СЕ РАЗВИ 
ВА И ЗАДЪЛБОЧАВА

В програмата за тазгодишни 
те културни дейности на Об 
щинената културна общност 
е внесено по-интензивно сътру 
дничество в региона, републи 
ката с автономните области.

Безспорно,
„Майски срещи” отново ще 
събере в братско хоро всич 
ни народи и народности в ре 
публика Сърбия. Предвиждат 
се гоствувания с три изпълне
ния на естрадни изпълнители от 
Белград с музикално — сце
нични и драматични 
ления, Нишки-ят 
две 
мия

★ Фестивалът „Ма 
йски срещи” — вну 
шителен показ на 
братството и един
ството на сръбския 
народ и народности 
те в СР Сърбия с 
автономните обла
сти

фестивалът

място
то и неповторимостта на своя 
фолклор.

ГОСТУВАНИЯ НА КУЛТУРНО 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ДРУЖЕСТВА 
И ТЕАТРИ

Д. Рангелов
предстае 

театър
пиеси, толупрофесионал 

театър от Пирот и Музи 
калната младеж от Белград.

На разменни начала трябва 
да гостуват 
отвените

сФЕСТИВАЛЪТ — ИЗЯВА НА 
БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО

Друг облик са гостуванията
на самодейни и професионал КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУД 
ни културно-художествени дру НИЧЕСТВО 
жества и театри. Обикновено 
гостуванията на самодейците 
са на разменни начала, кое В рамките па крайгранично 
то свидетелствува за недоста то сътрудничество самодей 
Тъмно използвани възможно ният театър” Христо Ботев” 
сти в тази област. гостува в Годеч и Драгоман

Миналата година гостуваха (НРБ) с пиесата „Снаха” от 
професионалното културно-ху- Георги Караславов. Самодей 
дожествено дружество „Будс ните пък театри от Годеч се 
Томович” от Титоград (СР Чер представиха пред Димитровград 
на гора) с естрадна програ чани с пиесата „Когато гръм 
ма „С песен и танци из Юго удари” от П. К. Яворов 
славил и културно-художест модейците от Драгоман' 
веното дружество от Бела па атрапното представление Лм 
ланка с програмата „Село — ди-млади” от Цанно Церновски 
1весело .

Безспорно фестивалът на 
народа и народностите в СР 
Сърбия „Майски срещи”, еже 
годно провеждащ се в Дими 
тровград, си спечели славата 
на внушителен показ на брат 
ството и единството между 
народа и народностите в ре
публиката.

В течение на два дни, а по 
случай Празника на младо
стта и. рождения ден на дру 
гаря Тито — 25 май, предста 
вители на сърбския народ, на 
словашката, унгарската, албан 
ската, румънската, турската 
русинската и българската на
родност, разкриват богатство

нултурно-художе 
дружества от Ален 

сандровац Жупски, Босиле
град и Сурдул-ица.

Предвижда 
ване

се още разширя 
на крайграничното сътру 

дничество, за поето наокорс 
трябва да се подпише прото 
кол,.

Следва да се отбележи че 
насърчаването на разменните 
гостувания между самодейци 
т® ^т страна на Културната 
общност е правилна насона за 
развитие на културните дейно 
сти в общината.

а са 
с те

Ст. Н
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ЛАПежкл страница
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БЕЛЕЖКА

ЛИТЕРАТУРНАТА МЛАДЕЖ ТАНИ 
РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ Две агнета 

за училището
Литературната младеж в Сур 

дулишна община 
ва органиазционен 
изява на младите, 
пълноценно и все по-често из 
явяваша се в културния 
вот на своята среда. База за 
създаването на Литературната 
младеж
жества, секции и 
при средните и основните учи 
лища. Още тук младите се 
запознават с поетичната реч 
ственото изпълнение на рсвол 
юционни и други текстове.

Литературната младеж набрс 
ява общо 94 души, но в 
дейността й се включват да
леч повече млади. В течение 
н агодината младите подгот
вят рецитали и сценично-му
зикални драматични представ
ления. с които редовно се пред 
ставят пред гражданите. О 
бикновен такива програми с 
тържествен характер) се из 
пълняват в навечерието на 
празниците на НОБ и Револю 
цията, край лагерни огньо 
ве и прочие.

Таченето на революционни 
те твърде положително се 
отразява върху общото въз 
питание на младите, а особено 
във възпитанието в духа на 
югославския самоуправителен 
патриотизъм и поддържа ре
волюционния дух у младите

Ето защо занапред се 
предвижда разгръщане 
дейността още повече и вил

Като взе думата в 
разискванията дали да 
се строи нова училищ 
на сграда в село Пре 
сена, един стар селя 
нин стана и каза:

— Ще го строим.
Ред е Пресена да 

има хубаво училище 
с ученически стол и 
всичко друго необхо 
димо... По 80 хиляди 
стари динара на семей 
ство не е много... Па 
това са две агнета. Ще 
ги дам и ще работя 
колкото ми се пада.

Думите му не оста 
наха „глас в пустиня".

— Какво са 80 хиля 
дарни — добави млад 
мустакат работник,който 
вече стяга торбата за 
тръгване на работа. — 
Та ние по толнова изпи
ваме (да не чуят жени 
те), ногато се съберем 
компания в „Църни 
връх”... Защо тези па 
ри и нолно трябва ра 
бота да не дадем за 
изграждане на училище 
то да има нъде да

ючване 
редовете 
младеж.

Младите литературни творци 
също се изявяват като твор 
ят, вдъхновени от героични 
подвизи. Не им е чужда и ли 
ричната интимна изповед, но 
ето свидетелствува за разно 
странния им интерес.

на повече млади в 
'На Литературнатапредставял 

облик и
заживяла

жи-

са литературните дру 
кръжоци

На литературни вечери се 
разисква върху произведе
ния от югославската и све
товна литература.

крайна сметка то
ва положително се отразява 
върху извисяването на душев 
ността и издига литератур 
ното образование на млади-

Учене не само из ннига

Образование е трудв

★ Приключиха разиснвгнията по проента на втора 
фаза на насочено образование

В НИШКИ РЕГИОН тези дни 
бяха сумирани резултатите от 
разискванията по проекта на 
втора фаза на насочено обра 
зование. В заключителните ра 
зиоквания в Скупщината на 
междуобщинската регионална 
скупщина, с участието на пред 
отавители на всички обществе 
но-политически организации.

Основна забележка отнася
ща се до този важен доку
мент е, че трябва да бъде до- 
обработен в някои раздели.

Проектът на средното насо
чено образование обезпечава 
продължение на реформата 
на образователната система у 
нас като довежда в най-тясна 
връзка образованието и сдру
жения труд.

Трудност обаче представля
ват нянои отелени в образова
телното стъпало, като недоста 
тъчно е застъпен принципа на 
последователност от едно към 
друго отъпало. Както е извест 
но, предимство при записване 
ще имат ученици, които имат 
сключени договори за шнолува 
не и настаняване на работа, 
но ще трябва да се обезпе
чат условия този принцип да 
може най-пълно да се прила
га и в изостаналите краища

те.
За съжаление трябва да 

се отбележи, че литературна
та младеж все още не е об 
хванала повече младите рабо 
тници от прякото материално 
производство. Литературното 
творчество и литературните из 
яви правят главно среднош 
колците в образователните цен 
т.рове.

В тази насока занапред Пред 
седателството на общинсната 
организация на Съюза на мла 
дежта ще разгърне инициа 
тиви, за да привлече в редо 
вете на Литературната младеж 

работници-производи-

В течение на разискванията 
по проекта е изтъкнато, че не 
бива да се правят преобширни 
и обемисти програми, за да . 
не обременяват учащите се.

При това ще трябва да се 
има в предвид психо-физичес- 
кото развитие на учениците 
както и да се школуват кадри 
необходими в селското стопан 
отво.

Може би занапред ще е не
обходимо да се създаде и съ
ответна служба за подобрение 
на възпитанието и образовани
ето.

учат децата ни.
Пресечани, накто ве

че ясно личи, „се на 
стройват” за успешно 
изграждане на училище. 

И време е.млади
тели.

Изтъкнато бе, също така, че 
в някои общини в региона ка
то Димитровград, Пирот и др 
разиснванията по документа 
са били организирани на зави
дно равнище, но в някои път 
е имало в други общини.

По време на обсъждането в 
трудовите организации работ
ниците са изнесли много забе- 
лежни и .предложения от ин
терес за образованието и сдру 
жения труд. Трудовото обуче
ние е намерило широк отклик 
всред трудещите се, защото 
се създава тясна връзка меж
ду обучението и труда.

М. А.
на

Ст. Н

МЛАДЕЖКИ ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС
Със цел да насърчи и подтикне талантливи младежи от сред

ните училища, както и от работническата и селска младеж, и сту
денти" по-дейно и по-усърдно да се занимават с творческа литератур
на, публицистична и подобна културна работа, списание „Мост”, 
начиная от тази година, по повод Деня на младостта:

ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС 
ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ: М. А.

IV. ЕСЕ ИЗКАЗВАНИЯI. СТИХОТВОРЕНИЕ
1 000 дин. 

800 дин. 
600 дин

първа награда 
втора награда 
трета награда Мяогостраина дейност500 дин. 

400 дин. 
300 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда V. ЗАПИСИ ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ

Взимайки думата на неотдавна състоялата се избо
рна общинска партийна конференция в Димитров- 
град, ЗОРАН ГЕРОВ, ученик от IV клас на гимназията 
„Й. Б. Тито” в Димитровград, наза:

1 000 дин 
800 дин. 
600 дин

II. РАЗКАЗ първа награда 
втора награда 
трета награда

VI. ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕ
СНИ, ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ (НАЙ-МАЛКО 
ДО ПЕТ):

1 000 ДИН. 
800 дин. 
600 дин

първа награда 
втора награда 
трета награда Понастоящем провеждаме ан- 

„Най-добър клас, 
нин, училище": В рамките на 
организацията на Социалисти
ческата младеж при училище
то богата активност показаха 
и обществените организации 
— Червения кръст, Гораноката 
организация, Съюза на извид- 
ниците, Музикалната младеж и

— От около 400 ученици по 
чти всички са членове на Съю 
за на социалистическата 
деж. Тринадесет пън души са 
членове на Съюза на комуни
стите. Това не е малък брой 
като се има предвид възрас- 
та на учениците. В училището 
ни съществуват 15 първични 
младежни организации начело 
с Училищна конференция- Де 
йността на конференцията раз 
в и ват номиои и 
политичеока активност, за тру 
дови анции, за нултурно-заба- 
вен живот, за спорт и др.

цията уче-
мла-III. НОВЕЛА

600 дин. 
500 дин. 
400 дин.

първа награда (две) 
втора (Награда (две) 
трета награда (две)

1 000 дин. 
800 дин. 
600 дин

първа награда 
втора награда 
трета награда

трябва да бъде изворно, запи
сана от хора така, както те я 
пеят или разказват, а не да 
се 'взима от книга. На края 
трябва точно да се посочи 
името на човека или жената 
от които творбата е записана 

село е и на

нат.е. по нахождениеУСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ден,
самите автори.

4. При записването на народ 
авторите трябва 

опишат

в пр.конкурс 
само младежи — учени 

училища, от 
и селската 

от всич-

творческия награден 
имат

Извънучилищната обществе
на дейност също е богата. 
През лятната ваканция 20 гим- 
назиалци взеха учаотие в ло- 
налната трудова анция по из
граждане на водопровод. Озна 
менуван бе Деня на младост
та, устрюйваха се срещи с 
граничарите, срещи с ученици 
те от други училища, срещи 
с младежи от други народно- 
оти. Всяка година те стават 
по-разнообразни и масови.

Реално е заключението — 
нагласи Геров — че младежи 
те, (Въпреки определените тру 
дности, постигат добри резул
тати. А това ни потинва да 
бъдем още по-дейни.

ни обичаи
точно и подробно да 
даден обичай, който са из^- 
брали,, в кое село или край 
той съществува, какво е 
родното
накви са характеристиките му 
Особено интересно ще бъде 
записването на народни оби 
чай, които са вече на изчез 

Трябва да се запишат 
на хора, на колие 
най се казват и от 

махала са, иоитс 
разказали за един или

за идецно-
ци от средните 
работническата 
младеж и студенти 
чии висши и полувисши учили
ща до 27-годишна В'/,зраст.

2. Творбите трябва да б-ь 
български 

език — по възможност на пи
шеща машина (раздел трой
ка) или четливо на ръка и да 
бъдат означени с шифър 
На редакцията трябва да до- 

екземпляра 
автора, с точния 

сложено в

колкоот коена-
години.

Преписани
него ивярване за творби от кни 

няма да се награждават.
творби на

На идейното поле също та
ка поотигаме задоволителни 
резултати. Младежката -полипи 
ческа школа, която работи спо 
(ред програмата на работничес 
кия университет „Павле Стой 
кович" от Ниш, добре е орга- 

зг низирана. Покрай това през 
течение на тази учебна годи
на 20 наши младежи завърши
ха политическата шнола „Бор
ба", сега „Душан Петрович — 
— Шане", в която напълно ов
ладяха темите из цинъла „Ти
то — Партия — Революция"-

ги
6. Изпратените 

конкурса ще бъдат прегледа
от жури, а резултатите ще 

съобщени в навечери 
на Деня на младостта.

7. Срокът на конкурса 
приемане на творби за награ-

30 април 1978 год. Ръно- 
лисите трябва да се доставят 
■на следния адрес: Издателство 
„Братство')’ — за( наградния 
конкурс на „Мост" — , кей 
29-ти декември бр. 8, 18 000 
Ниш. РЕДАКЦИЯ „МОСТ

дат написани на

ниване. 
и имената бъдат

етогодини са, 
кое село итриставят по са им 
друг обичай

5, Записването на 
приказки и

а името на 
му адрес да бъде 
затворен плик, който авторите 

изпратят заедно с ръиоли 
предложени за награда 

на темите

ди е
народни
легендипесни,

трябва да се прави точно на 
народни говор (диалект) в да- 

край- в който е записана 
творба. Творбата

ще
сите,

3. Изборът 
за стихотворение, разказ, 

есе и статия с

д. с.ден 
народната

но-
е свобо-вела.
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ПРОДЪЛЖАВАТ СРЕЩИТЕ ПО ПОВОД ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕЙ
САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕБОСИЛЕГРАД: В

Димитровград
по волейболПо-голям брой делегати в окупщииите домакин

че ше участвуват винтересите на 
деле-

застъпвайни
повече делегации един 
гат обективно не е имал въз 
можноот да се допитва с чле 
новете на делегациите си по- 
всйчни въпроси, ноито са ре 
шавани в скупщината на об
щностите на интересите. Име 
нно затова мнозина от тя* са 
изказвали собствено 
а не мнението на делегацията 
си. Сега обаче с увеличаване 

броя на делегатите 
създават по-добри възможно
сти за по-съдържателна рабе

освен
работническо-спортни игри 
общината, а най-добрите и е 
игрите на равнището на II зо- 

(в ноято са включени вси 
общини от Нишни реги 
ще се състезават и в

По повод миналогодишните 
Титови и наши юбилеи уча
стници от общините Пирот 
Прокупйе. Ниш и Димитров- 

проведоха през минала 
по шах

Трудещите се и гражданите 
организирани в местните общ 
ности, основните и трудови ор 
ганизации в Босилеградсна об 
щина са 1взели решение броят 
на делегатите в енупщините 
на самоуправителните общно
сти на интересите в общината 
да се увеличи.

Съгласно взетото решение 
Скупщината на общността за 
основно образование и въз 
питание ще има 31 вместо до
сегашните 23 делегати. Деле 
гациите на основните и трудо 
ви организации ще дадат 7 
делегациите на местните об 
щности 11, а делегациите на 
петте основни училища 13 де 
легати.

Скупщината на културната об 
щност ще има осем делегати 
повече отколното досега. Ще 
бъдат избрани 23 делегати 
от които 18 в делегациите на 
местните общности, основни 
те и трудови организации и 5 
от делегацията на Центъра 
за култура в Босилеград. Съ 
що толкова делегати (в нс 
вия състав) ще има и Снуп 
щината на общността по фи 
зичесна култура, които ще 
бъдат избрани в основните 
трудови организации в местни 
те общности. Скупщината на 
общността по детска защита 
вместо 19 ще има 25 делега 
ти, а Скупщината на общно

вОчаква се, че с уве 
личаването броя на 
делагатите ще се пости 
гне по-съдържателна ре 
бота и по-непосредстве 
но влияние на труде
щите се и гражданите 
върху
всични въпроси в самоу 

общности

наград
та година състезания 
мат и тенис на маса. По ини 
циатива на представителите на 
комисиите за работническо-спор 

общинските 
съвети от споме

чки
он),
традиционните игри на четири 
те общини.решаването на

мнение тип игри при 
синдикални 
натите общини, на неотдавна 
проведено заседание в Пирот 
е решено спортните срещи 
да продължат и станат тради

През тази година спортни 
на работниците от 

общини ще се съ 
по волейбол и спортна

правителните 
на интересите срещи 

четирите 
стоят
стрелба. Домакин на състеза 
иията по волейбол ще бъде

сето

социална защитастта на 
ще има 23 делегати. та на общностите на интере ц-иомн и.

Димитровград.Както личи, енупщините на 
петте самоупровителии общно 
сти на интересите ще имат по 
осем делегати повече. До 
повишаването броя на деле 
гатите се стига по оправдател 

Досегашният 
е бил

сите.
По този начин работниците 

от Димитровградска община А. ДВ. В

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ЗАПАСНИТЕ КОМАНДИРИ В БАБУШНИЦА
причини.

брой на делегатите 
малък и не е успявал цялост 
но и успешно да застъпва ин 
тересите на трудещите се и 
гражданите в решаването на 
различни въпроси в общности 
те на интересите. Този въпрос 
още преди изборите е 
повдигнат от делегациите на 
местните общности и ООСТ 
Съшо така и форумите на 
обществено-политическите ор 
ганизации са преценили, че до
сегашният брой на делегати-

ни

Рамо до рамо с действуващия съвтав
Основна задача на Съюза 

на запасните военни номанди 
ри през изтеклите четири го 
дини е била внедряване и 
развитие на всенародната от 
брана и обществена самозащи 
та. Всяка местна общност 
всяка организация на сдруже 
ния труд, са подготвени в 
случай на евентуална агре 
сия да възпрат похитителя 
върху свободата на нашите 
братски народи и народности 
платена с животите на един 
милион и седемототин хиля 
ди жертви. Запасните военни 
командири са готови да зас
танат рамо до рамо с актив 
ните бойци в ЮНА ако се 
яви нужда.

За 25 години, от основава 
нето на тази организация, е 
постигнато много в нейното 
изграждане. Тя. изцяло е про 
•нинната от Титовата доктрина 
за всенародната отбрана и об
ществената самозащита. В 
Бабушнишка община, 
организация е люлка на раз 
витието на евтелите традиции 
от Народоосвободителната бор 
ба, мощен фактор в укрел 
ването на братството и един
ството.

литически организации дейнс 
са се включили в работата на 
Социалистическия съюз като 
обединяващ фронт на всич 
чки прогресивни сили в об 
щината.

по-високо и допринася за из
граждането на всестранни ли*-’ 
ностти, вещи командири, кои 
то и а мирно време и при ь*; 
енно положение, ще умеят 
на практина да прилагат бога 
тия опит от Народосвободи 
телната борба.

бил

За председател на Общин
ската конференция на запас
ните номандири бе преизбран 
Владимир Виданович.

От събранието бе изпрате

През изтелките четири годи 
ни запасните военни коман 
дири са проявили завидна ак 
тивност и в унрепването на де 
легатената система, а заедно 
с останалите обществено-пс

те е бил малък.

Това не е формален въпрос 
по причина, че до сега на приветствена телеграма дс 

др. Тито.
М. А

ДИМИТРОВГРАД

За всеки боец 
социална карта

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИ
РИ В ДИМИТРОВГРАД

Запасните командири 

мощен фактор във 

всенародната отбрана

и Осмия конгрес на СНС, ка
кто и на Осмия конгрес на 
Съюза на югославските бой
ци, който ще се състои през 
октомври т. г- в Будва.

В този смисъл е организи 
рана конкретна акция- Дими- 
тровградчани организират сме 
сена трудова бригада от бой
ци, младежи и извидници, ко
ято ще строи пътя до възпо
менателната чешма в местно
стта „Изворище" в Сенокос

На неотдавна състоялото се 
заседание на Общинския от
бор на Съюза на бойците в 
Димитровград бе приета про
грама на организацията до де 
кември текущата година.

Изхождайки от политически 
те определения Съюза на бой 
ците в общината, целокупната 
си дейноот насочва към подго 
товката на предстоящите из
бори за делегации и делегати 
в обществено-политическите и 
самоуправителни 
Единадесетия конгрес на СЮН

тази

Запаоните военни Отчетено бе, че 35 членове 
на запасните

номандири 
са не само допълние на на-Добри резултати са пости 

гнати и в марксическото изгрг 
ждане
командири. Качеството на обу 
чението

.военни номан
отбранителна 

Те са мощен фактор 
зи сложен 
който и занапред

шата система 
в то

на запасните военни дири са членове на различни 
делегации, а 10 души са деле 
гати в Общинската скупщина 
За забележителна 
само

общности
д. с от ден на ден е все механизъм у нас 

ще тряб активност 
през миналата година 

мнозина от тях са получили 
грамоти „Осми септември”, 
грамоти, дипломи и други при 
знания по повод 22 декември 
— Деня на Югославската наоо 
дна армия-

СРЕЩИ ва да се развива и укрепва 
Това е едно от основните за
ключения.Тридесет години член на приети на неотдав 
на състоялото се годишно от 
четно-изборно 
Общинската конференция нгЧервения кръст събрание на

военните запаони командири е 
Димитровград, 
дейността си през 
четири години, запасните во 
енни командири активно са се

Носител на похвална Грамо
та на Републиканската об
щност. която се присъжда в 
чест на Титовите и наши юби 
леи и 20-годишнината от ос- 
ниването на социалните заве 
дения в СР Сърбия; миналото 
дишен носител на септемврий
ска награда, която доделя 
Общинската скупщина 
най-заслужните си граждани 
по олучай Деня на оовобож 
дението; активен обществе 
но-политичесни работник в ме 
опната общност в Д. Невля 
още сега е записано в жиз 
нечия паспорт на седемдесет 
годишния ВЕРЧА ИВАНОВ от 
с. Долна Невля-

Обсъждайкинизацията се очанваще, а и 
на нея трябваше!

!
От името на Републинанския 

отбор на запаоните военни ко
мандири конференцията при 
ветотвува Джура Златкович- 
Милич,

За председател на Съюзг 
на запасните военни команди
ри е преизбран Димитър Слг 
вов.

изтеклите:.П':

Тези трудности са вече за 
бравени и в момента организа 
цията «а Червения 
ма по-големи 
женид. Днес тя не 
селяните

включили в общеотвено-поли 
тическите

кръст и- 
права и задъл 

обучава 
само за подържа 

не на личната хигиена, но ка
чествено

акции в Димитров- 
Община. Те са били 
най-яейните при за- 

на заем за изграж

■■

- ■

градска 
между 
пиоването 
дането

•*:
на

оспособяване 
хората в случай на злополуки.

на
на железопътната ли 

шя Белград — Бар, при за- 
писването на заем

От събранието бе изпратена 
телеграма дсу За това чичо Верча приветствена 

др. Тито.
ни ка за изграж 

на автомагистралата
за:

дането
Белград Ниш и за регулаци 
ята на Морава и Сава, 
и при други обществено поле 

акции. Голяма е

— Благодарение на Черве
ния нръст нашите хора ис 
тинени

(Д. с.)
кактоса готови за случай 

на ненадейни бедствия- На 
шата първична 
не пропуска 
нално-битова

— Член съм на първична 
та организация на Червения 
кръст в Д. Невля от първите 
дни
организацията бе по-числена 
защото и е селото живееха 
повече хора. А главна зада 
ча на тогавашния Червен 
кръст бе социалната помощ 
на сирачетата 
загинали

зниорганизация 
ни то една ному- 
акция в селото 

о момента най-много ни из
мъчва несъществуването на 
телефонните

била

Абонирайте 

оо за 

«Братство»

активността на запасните но-
1947 год-ина. Тогава мандири и в таченето 

тието\ на светлите
Верча Иванов и разви 

традиции отги с пари, • дрехи и съвети 
Много Народоосвободителната

всред
в-ръзни с цен

търа на общината в следобе 
ните часове. Знаете, зима е 
а н ие

борба
младите поколения. И 

сътрудничеството с 
на ЮНА също е било на за
видно

от тях
ни и сега живеят нашир по 
страната. Помагахме 
бото-опособни лица. 
беше тогава. Помощ от орга-

станаха уче

и не ра 
Трудно

стари хора добитък... частитедецата на 
бойци. Помагахме

Д- С равнище.
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ЕПИДЕМИЯ НА ГРИП У НАС И В СВЕТА »Невидим« полет
Прммариусът д-р Драголюб 

Настич 
ден та 
довите

Усложняването може да се спрени са- 
ст°виятя3 АИСЦИПЛИНИРано спазване на иапът-
гпи^ не °Т лекаРя- — Опасността от
рипа не смее да се подценява. В Югосла

вия ооледуват от грип повече от 400 000
ШИ.

ИСТОРИЯТА на технината знае немално слу
чаи, при ноито смелата нонструнторска идея изпре
варва далеч техническите възможности и дори нуждите 
на времето до нас са стигнали легендите на Икар и 
Дедал, неосъществените чертежи за летателни апа
рати на неизвестни и забравени народни майстори. 
В рубриката си „Антология на тайнствените случай” 
съветсното списание „Техника молодежи” ни поднася 
статия, в която се разглежда подобен случай, вече 
почти забравен, но станал в не толкова отдалечено от 
нас историческо време. Авторът на статията Игор Ви- 
вняков очевидно прави опит тръгвайни по още пре
сните следи на събитието, да го оживи в по-ново 
време с надеждата, че порасналите техничесни възмо
жности на съвремието биха предали реални очертания 
на почти забравената идея- По-долу ви предлагаме в 
съкратен вид оскъдните сведения, до които авто
рът се е добрал, и част от номентарите на специали
стите по този въпрос.

заяви пред кореспон 
на „Политика”, че тру 
организации в страна 

та слабо се снабдяват с ин 
жекции против грипа, въпре
ки съзнанието, че единствено 
средство за отбрана на орга 
низама от вируса са инжекции

АУ-

те.
чв‘&,.тМ^.ХоГфиВ? праЕ0едСТВИе “ 
предизвикан от вирусите А-1 
и А-2. Интересно е, 
вирусът А-1 не 
десетилетия-

Специалсити на световната починали 
здравствена организация ечи ши! 
тат, че грипът ще се разшир 
ява и по-нататък, но няма да 
се повтори трагичния баланс 
от 1918 и 1919 г. По това вре 
ме, след първата световна 
война от грип е заболяло 
около 200 милиона хора в све 
та. Тогава не е имало днеш 
ните иннекции, както и пре- 
вентивни мерки и лекарства 
с които, днес, могат да се 
спречат сериозните послед
ствия-

грипа, пс 
вследствие на услож

ненията и други болести, 
то били предизвикани 
слаби алия 
шест

У нас сега боледуват онолс 
400 000 души от грип предизви 
кан 
този 
ните

кои от вируса А-1 и А-2. В 
момент числото на бол- 
не е важно. Специалсти 

считат, че сега е най-важ

че у нас 
се явявал две в от-

организъм, преди 
десетилетия

над 20 милиона ду
в света те

но да се извърши инжектира 
не с инжекции, които се про 
извеждат в Торлак. Също та 
ка болните от грип трябва да 
се придържат към напътствия 
та на лекарите. Препоръчва се 
непременно няколко дни дома
шно лекуване и дисциплинира
но придържане нъм напътстви 
ята дадени от специалистите. 
А това ще бъде полезно не 
само за тях и техните семей
ства но и за трудовите органи 
зации в които работят.

Днес, числото на умрелите 
в сравнение със заболелите от 
грип е твърде малък, но не и 
такъв да се подценява. Опитът 
на Световната здравна органи 
зация говори, че числото нг 
заболелите от грип е по-малък 
в страните, където '•навреме е 
извършено ваксиниране. Това 
се отнася 
деца и младежи, след това нг 
лица на възраст над 60 годи
ни и хронични болни.

За първи път ми разказа 
за „невидимия" самолет ско 
ро след войната бившият 
капитан от авиацията Артур 
Владимиров Вагул. Излизайки 
в запаса, той отиваше да у- 
частвува в градчето Лунинец 
намиращо се в Западна Бе 
лорусия, и до Налинковиче ние 
пътувахме заедно.

Тогава не повярвах на бив 
шия капитан, просто не мо
жах да му повярвам. От стра 
ка, разказвайки, той си спо 
мняше толкова много подроб 
ности, че човек просто беше 
невъзможно да ги измисля 
Впрочем ето историята, която 
той сподели с мене.

В късната есен на 1937 г. 
през нощта на една голяма 
военновъздушна база докара
ли самолет. Много ясно, че 
Вагул не ми каза що за база 
е било това и нъДе е била ра
зположена. Силните прожекто 
ри около контролно-пропусква- 
телния пункт осветили ,въсе- 
ничен влекач, платформа-ре 
марке с много колела и върху 
шатформата-покрит с чохъл 
корпусът и крилата на неизве 
стен самолет. Стойката на 
шасието. колелата, лопатите на 
винта, всичко било обгърнато 
плътно с брезент. От праха 
и дъжда обикновено самоле 
тите не се предпазват толко 
ва щателно. Това говорело, че 
брезентът предпазвал само 
лета от прекалено любопитни 
погледи. Оовен това никой не 
можал да се доближи до не
го, 'мотоциклетистите, съпро 
вождащи , платформата, не 
допускали близо до самолета 
дори помощнина на дежурния 
по частта, старшия самолетен 
техник Вагул.

та намерих само един нонструн 
тор с име Дунаев. Преди ре 
волюцията той е работил 
за летцижаблюдатели нрай Ки 
ев. където стоял бръз бип- 
лан, също останал в лите
ратурата като” самолет без 
название”. За него не се за
пазили никакви документи, о- 
свен една снимка и нянои ус 
тни описания. Възможно е 
това да е бил същият Дунаев 
макар това да е малко ве
роятно.

А може би Дунаев, за кой 
то разказваше Вагул, съвсем 
да не е бил инженер или кон 
струнтор. Конструкторите, а 
още повече големите, всички 
ги знаят. Какво би било, ано 
„невидимият” самолет всъщ
ност е бил |разработен, както 
сега казват, на границата меж 
ду две науки... А „невидимо 
стт”, щом е била факт, се е 
доотигнала не толкова от тех 
нически ефект, колкото, да ре 
чем, от психологически... Мо 
же да се допусне и това, че 
самолетът е бил наистина не
видим не защото съвсем или 
почти съвсем не е отразявал 
светлините лъчи. Допустимо 
е и предположението, че той 
е отразявал лъчите, но наблю 
дателите 
преставали да 
Но да се върнем към разказа

преди всичко нг

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Тайната за гибелта на »Британик«
Водолази от групата на Ку- 

са осъществили спускг 
не на мястото, където е по

тънал английският пътниче 
ски кораб „Британик”. ^Пре
върнатият в плаваща болницг

кораб е потънал през 1916 г 
в Егейско море. Водолазите 
твърдят, че причината за не 
говата гибъл е плаваща ми
на. В едно от 69-те спуска 
ния на водолазите е участву 
вала и осемдесетгодишната 
шотландна Макбет Митчал 
Тя е била медицинска сестра 
на кораба по време на гибел 
та му.

сто

Преглед на списание »Мост« 

— книжка — 48
ТЕЗИ ДНИ излезе от печат книжката 48 на списа

ние „Мост”. Поместените материали са интересни и 
обхващат актуални въпроси от обществения, политиче 
ския и културния живот.

В рубриката „ТИТО — 40 ГОДИНИ НАЧЕЛО НА 
СЮК” са поместени материали по повод Титовите и 
наши юбилеи. Статията на д-р ПЕРА ДАМЯНОВИЧ — 
„РЕШАВАЩИ МОМЕНТИ” главно сочи, че победата на

неизвестно защо
го виждатПАГОДАТА СЪС 

СТО ЗАЛИ Опитният хангар имал свой 
и скрит от непосветените жи 
вот. Но въпреки това базата 
била единна войскова част 
и постепенно всички нейни 
служби били обхванати от 
ясно доловимо и нараства
що напрежение. Сякаш ни
кой никому нищо определе 
но не бил казал, но всеки 
чувствувал, приближават се 
някакви важни събития- И 
ногата настанал денят на 
изпитания, на края на листа
та се събрали всички, които 
по някакъв начин биха мо 
гли да се освободят от сяуж 
ба. Да, вярно, съществувал 
секретен. . . Но ако само
летът би излетът, как това би 
могло да се крие?

Самолетът на Дунаев бил 
изкаран на пистата заедно с 
два изтребителя „И-16”. Един 
от тях бил двуместен. На пре 
дната седалка седнал киноо- 
ператор с камера.

В сравнение с изтребители
те тайнственият самолет из
глеждал наиотина като обик 
новен летящ труженик, не
що като свързочен, санита
рен или нато самолет за 
първоначално обучение, ако 
не била ярно блестящата на 
слънцето обшивна. Това би 
могло да бъде полиран метал 
но преди войната подобно по
лиране се използувало изклю 
чително рядно. Във 
останало самолетът си бил ка 
то самолет и напомнял поз
натия на всички „У-2", само 
че моноплан. Скоростта му 
трябва да се предполага, че 
недостигнала повече от 150- 
200 км.

В провинция Хашонбин' се 
намира една от най-старите 
виетнамски пагоди, построе 
на през 1185 г. Народът я 
нарича ,д1агодата със стоте за
ли”. Нейната история е свър 
зана с продължителната вой 
на на виетнамския народ сре 

нашествениците. С нея 
са свързани и интересни пре 
Дания 
„огъня
„червената като кръв 
с които врагът бил изгонен от 
страната. Събитието се помни 
и се чествува нато голям пра 
зним всяка година.

съществу
ването на Югославската комунистическа партия, а ней
ното оспособяване не може да се отдели от делото на 
Тито. Тук е поместена и статията на ДЖОРДЖЕ РА- 
ДЕНКОВИЧ — „ТИТО И ДИМИТРОВ”.

В рубриката на списанието „КЛАСИЦИ НА МАРК
СИЗМА И КУЛТУРАТА” е публикувана статията на д-р 
ДОБРОСАВ БЙЕЛЕТИЧ — „КУЛТУРАТА И ИНТЕЛИГЕН
ЦИЯТА В КОНЦЕПЦИЯТА НА АНТОНИО ГРАМШИ".

В рубриката ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО е предста
вен новият лауреат на Нобеловата награда за литера
тура ВИСЕНТЕ АЛЕЙСАНДРЕ с няколко стихотворения 
В този брой
„Мост” от Мостар. Поместен е разказът — „СМЕХЪТ 
НА ПАН ПИХЛЕР” от МИЛЕ РАТКОВИЧ. Със стихотво
рения са представени поетите: РАДЕ БУДАЛИЧ, СА- 
ЛИХ ТЪРБОНЯ САФЕТ БУРИНА, САФЕТ САРИЧ. ВЛА
ДО ПУЛИЧ, МИЛОВАН КРУНИЧ, и НЕНАД БОРОЗАН

„ОЧИ” от

нашата революция не може да се отдели от

Ако се съди по общите ра 
змери и форми, очертаващи 
се подШУ брезента, това бил 

моноплан с високо разлен
• за създаването на 
на възмездието" и 

вода",

положено крило на подпори 
Вероятно това не било боен 
самолет, нито пък бръз, а уче 
бен или пощенски, доосъ 
вършенствуван и приспособен 
за 'някакви изпитания- Сякаш 
това било всичко... Отворили 
вратите, влекачът помъкнал ре 
маркето по широката разчиоте 
на просека и по-нататък през 
пистата към опитния хангар 
на половин километър от ос 
таналигге служби на летище
то. В този хангар работели 
бригади, изпратени от заводи 
те и конструкторските бюра 
Какво се прав.ело там, знае 
само командуването на базата

на нашето списание гостува списание

В същата рубрика е публикуван разказа 
ИВАН БОРСКИ. Поместени са стихотворения от СТОЙ
НЕ ЯНКОВ, СТЕФАН МАНАСИЕВ, ЕМИЛИЯ ПЕЙЧЕВА 
Тук е поместен и разказа „РЕШЕНИЕ ПРЕЗ НОЩТА” 
от СТАНИСЛАВКА ТОДОРОВА - ВЕЛЕСКИ. По повод 
смъртта на поета Густав Кръклец пише д-р ТОДЕ ЧО- 
ЛАН. По повод смъртта на още един великанна на
шата писана реч е публикуван обзора на РАДОСЛАВ 
САВИЧ - „ВЕЛИБОР ГЛИГОРИЧ - КАТО ЧОВЕК И 
КРИТИК”.

рубриката „ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ председа-
ТЮРОВНап™^тТаС,<статиятаВ —^.ТИИСЛИ3 ПО ^ПРОВИН- 
ЖнЕТО НА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД”. Той 
пише за практическото приложение на този важен до 
н-умент в Димитровградска община.

Мп НАИКО ТОНЧЕВ помества статията — , 'ЧО
ВЕШКАТА СРЕДА И ВРЕДНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ШУ
МА”.

Купо-
продажбав

А 'на оутринта в . частта се 
появил възрастен другар, за 
когото още преди една седми 
ца била освободена цяла стая 
в общежитието за командния 
състав. Фамилията на този чо 
вен била Дунаев, но личното 
му и бащино име никой не 
знаел.

Кой бил този Дунаев? Ако 
би бил конструктор, трябва 
да се предполага, че е бил 
някой от известните. Но в тру 
довете по история на авиация

Продавам нива от 4 
декара в Йовшииа ма 
хала — Димитровград. 
За условия да се пита 
Асен. Димитровград, 
„7 юли” №4.

всичко

Тази ИМ°ЕТОДИНПЕТРОВ
гВЖГнИЮМЮ^ЗОРИЦА НЙНОЛОВА-КОСТИЧ, 
МЛАДЕН ЙОТОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ и ИВАН КОЛЕВ.

В. РайковД. Р.
(Нрай в следващия брой)
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МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?«■

588ШШ®|
и/,рвото десетилетие на XVI в 
възникват и най-хубавите пор. 
трети на Рафаело. В тях са 
уловени характерни черти на 
портретирания. Като архитект 
Рафаело участвува в проекти
рането и строежа 
„Св. Петър" в Рим, вила Ма- 
дама в Рим и др. Изкуството 
на Рафаело, заедно с това на 
Леонардо да Винчи и Миканд. 
жело, 'бележи връхна точка в 
постиженията на зрелия Рене 
сано.

& ВЪПРОСИ:
«> пепелянки?1. Кои са змии

2. Кой © Рафаело?
3. Социални болести

представяват? на храмакаквоV

Роден е на 28 март
ОилГГаприл) 1483, починал на 
6 април 1520 г. Роден е в Ур- 
бино. Отначало учил в родния 
си град. По-нъоно в школата 
на П. Перуджио в Умбрия- 
1504 г. работил във Флореи* 

от 1508 в Рим. Рафаело 
много изображения иг 

които създава сце-

1 ЮТГОВОРИ:I 14 * семейст-+1. ПЕПЕЛЯНКИ са 
В отровни змии. Тялото им е 
6 авнително дебело до 50—ни 
б обикновено с каракторна със 
3 Рзаговита тъмна ивица на 
? тба. Единствените зъби са 

отровни

3. Социални болести са бо
лести на човеиа с широко и 

разпространение. 
Предизвикват се от специфич
ни причинители (микроби и 

професионални факто- 
масовост се

ция.
рисува 
мадони, в 
ни на майчино щастие, през 
.римския" му период образът 

мадоната обобщава още 
по-дълбоко майчината любов 
„Сикстинската мадона” пости- 

кон*

6 ин или два 
4 ба. Повечото живеят по зо- 
й |та, някои по дърветата, дру 
г4 ’ В7ув водата. Пепелянките са 
И 1щ‘ни животни, денем са ела 
е подвижни. Воички са живо 
[1 дни, с изключение само на 
I ин вйд. Хищни

кухи постоянноПушат ни 

е у град
вируси,
ри) но тяхната 
дължи на отрицателните соци
ални фактори: мизерия, недо
статъчно и недоимъчно хране 
не, нехигиенични жилища, не- 

лечебна помощ, йе

на

га най-дълбок духовен 
такт със зрителя- В рим Рафа
ело украсява със стенописи т 

- Ватикан. Най- 
ватиканските фре

животни са 
главно с дребни бо>1 рня-т се 

а юници. Унищожават множе- 
<3 во вредни гризачи. Попелян* 

силно отровни. Ухап 
им са болезнени отра-

достъпна 
пълна трудова и санитарнопро 
тивоепидемична защита, липса 

хигиена. При пови-
нар. станции във 
хубавите от

свидетелствуват за търже
\■ 1-е са 
^ |нията 
е (нията
б 1ърт и на едри животни и

на трудова 
шаване на жизненото равнище 
на населението и при рациона

ски
ОДАВНА ме децата кандардисую да

Казюм
на хуманистичнитечесто предизвикват отвото

идеи в изкуството на възраж
дането. за връзката му с ан 
тичното изкуство и за голямс 
то майсторство на Рафаело. В

лна организация на здравеопа- 
някои болести загуб

на социални бо-

а я све одлагам. 
йе йоще”, „те може да си ра

за кравете
минем у град, 
фим „те рано
3 Ьтимо с бабуту”, „те жал ме 

I продавам" и др. И тека време минуие 
1^ *е си седнмо на село. И кой знайе дали 
ь еше да се решим да идем у град, ако 
фю чул йедну работу преди некой дъи. .. 

< > Отодим дома и од вратата кажем на 
<| рито: Отодимо у град, више нема да гово- 
$ плю...

> >ра. зването 
ват характер 
леоти.2. РАФАЕЛО Санти Санцио 

(: 'художник И арХИТвМТ ОТ ВъЗ

не

] \ Стания ко стойте до кавторят ис- 
ц дци пържадБуту у запръшкуту:

— У град, кико у град? Я не идем у
4 ад...

— Чеке бе жено, кикво си се уплаши- 
. . . Чеке да ти разспрайим... Ние чидемо 
град н пак, че смо си у село. ..

— А кой че ни пази ижуту?
— Нийе че си пазимо ижуту...
— А кой че ни рани кравете? — пита

4
V '

< ►
— Е, каква е новата ми ро

кля?

— Хубава, но деколтето й е 
много голямо. И от партера се 
вижда. . :

★< ► Х*/Лц®р<> НА ТЕАТЪР
Семейство Верпелети заема 

места в ложата на първия бал
кон. Съпругата пита.

<3 рбата.
‘ | — Нийе че си ранимо кравете и пак

Ч ^ смо си у град. Чеке да ти разпрайим. **
4| И тека бабата се малко по умири, се- 
4 р на креветат и я кой каза плановете:
| * — Дъням, че си будемо на село. Че си
$ ^едамо имотат, че си гледамо кокошЬе и 
1 раве, а вечером ка пойде автобусат за 
* >ад, че седамо та у град. Тамо че преспимо 
^ *иа ютре дън, че се върнемо у село. Зна- 

ем смо граджане ем смо селяци. . .
— Това не може, човеци че ни на лу- 

А н напрайе... — пиену бабата. — Може бре, 
<! ^анийо, може. Кико медицинарката од 
I рганово тамо работи и болни гледа, и 
I ревързуйе и сваку вечер си иде на спанье 
1 Цариброд, а нийе немамо болни ни ране- 
^ 1. — Боже, боже, кърсти се Стания зара-

4ПАСНОСТ

4 ^Врабецът поучава малките

— Трябва да знаете, мили- 
и, че за нас много опасни 

не само котките, но и ко
те. Вчера видях как една 
рвена кола с пълна скорост 
каше да се покачи на дър-Ф

■ то.

>*-
►злишно
*Две приятелки се срещат.

►— Иотина ли е, че се разве
;аш.^ >л н>им пупакат у град на младину и не 

я оже да се найде човек, кой че ньим одре- 
1 ю пупакат та да си гледаю работу. . .
4 ► МАНЧА

Г— Да.
►— Да ти препоръчам ли 
*ин добър адвокат.
Г— Благодаря, излишно е. Ве 
I си намерих симпатичен и-н- 
(енер.

СТАДОТО ДАВА — 
АГНЕТО НЕ ДАВА -Вяе, яяя върви сз,с 

Здрявняггя зр/щифя тгш Ц5Я70ГО
во-жв, яаяяегя а еоям/фяУ. 
яш сяно щяян меящ/
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