
Писмото на Изпълнитетато^орот_сЮК и другаря Тито
На заседание, 

до се на 18 сетпември 
година Изпълнителното 

Президиума
СЮК обсъди с участието на 
другаря Тито, някои

състоя
тази

бю

кЦ5,м.4!!!.организации и
политиката на СЮК™4 ” Ва в жнпота- Изпълнението

ЧЛЕНОВЕ НА СЮКосъществи?'™^!*"6 Вече е ност’ последователност и от- ИЛ V IV К
лтати които Т Ак е™ рез^ говоРност на 
подценяват То* бнЕа аа се на всяка тяхна 
нова и ™ Те са Аобра ос- нова и опора за по-нататъш-
Съ 4^°ТЯВане на силите в Съюза на комунистите и 
обществото на позициите на 
социалистическото 
равление.

наро на

съще
ствени въпроси от осъществ
яването политиката на СЮК 
и утвърди мерките, които 
трябва решително и без ко
лебание да се предприемат 
за да може Съюзът на кому
нистите да укрепи единство 
то си, акционната си способ 
ност и ефикасност в действу 
ването. *

то на положението на работ 
ническата класа в обществе 
но-икономическите и полита 
чески отношения, в прилага 
пето на 
амандмани, в провеждането 
на политиката на икономи
ческа стабилизация, в надде 
ляването на социалните раз
лики, които не са резултат 
от труда, както и в други об 
ластн от политиката и пра-

стическото самоуправление 
ще се осигури по-голяма е- 
фикасност, отговорност, ор
ганизираност и ред в разре
шаването на жизнените въп
роси на работническата кла 
са и развитието на общест
вото.

За укрепване на единство
то и акционната способност 
на Съюза на комунистите от 
съществено значение са сле-

комунистите, 
организация 

и форум. Работническата 
класа и останалитеI трудещи 
се оценяват дейността на ко 
мунистите и техните органи 
зации не според деклараци
ите, но според истинското 
им политическо и обществе
но поведение на 
според резултатите на 
ните акции.

но конституционните
РЕШЕНИЯТА на 21-то за- 

Президиума 
програмана Втората конференция 

СЮК означават за

вседание на
Акционнатаи самоуп-

на

данията

всички
организации и водещи орга
ни на Съюза

практика, 
тех-на комунисти

те задължение в практичес
ката си дейност да реафир-
мират и по-последователно 
да осъществяват политичес
кия курс на Деветия кон
грес на СЮК, да премахват 
натрупалите се слабости в 
Съюза на комунистите, по- 
решително да се борят за 
социалистическо

От приетите становища и 
и засе заключения бавно се минава 

на СЮК резндиума към акция. При това, очевид
бюро "‘^ителиото но е, че в редовете на Съю
стигнатите ретедте™ 46 "°' 33 На комУ™стите нма на-
да бъ л я т „ могат стоявания да се намали ос-
хът на подттЛ6™’ а ,Успе' трието на приетите станови- 
доведена по, ^ ™ На С1°К ,1^‘- те Аа “ разводняват и юзът ня А въпрос ако Съ- да се потиснат встрани, а 
поеойпДи»оМуНИСТИТе не се практическите крачки да се 

™ В ТЗКаВа органи отлагат и неутрализират. То 
,.!?а револк>Ционната ак ва идва до изява по отноше- 

ще е в състояние ние въпросите от чието раз- 
иите становшца и полита- решаване зависи укрепване-Вря-тстВо

на

самоуправ 
ление н политика на равно
правие, братство и единство 
на нашите народи и народ-

»- ВЕСТНИК НА българската народност в сфр Югославия •
капката на Съюза на кому
нистите.

В непоследователностите, 
колебанията и неефикасност 
та в изпълняването на при
етите решения идват до из
раз много слабости, които 
съществуват в организации
те и водещите органи на 
Съюза на комунистите:

присъствието и влиянието 
на интереси и схващания 
противоположни на интере
сите на работническата кла 
са и социалистическото са
моуправление;

влиянието па бюрократпче 
ския манталитет, дребнособ- 
ственическа стихия и еснаф
ската психология, 
изразява в заместването на 
принципната

нолнтикаиство

дните изисквания:
1. Не можем да се прими

рим с факта, че много реше 
пия, които приемат нашите 
организации и форуми са 
все още доста обобщеул и 
недостатъчно ясни; че след 
тяхното приемане настъпват 
разни тълкувания, дори и 
противоположни поведения 
на практика. Изхождайки 
от Програмата и Статута на 
СЮК, от Решенията на Деве 
тия конгрес, Решенията на 
Конференцията и Президиу
ма на СЮК е необходимо 
чрез идейно разчистване в 
съвсем конкретен вид да се 
определи за какво и против 
какво се бори Съюзът на ко 
мунистите във всяка опреде 
лена обществена среда. С и- 
зострянето 
мерила за акция трябва в 
ясна форма да се утвържда
ва линията на разграничава 
не с всички ония схващания, 
интереси и акции, които са 
чужди на класовата същност 
на политиката на СЮК и 
приетите становшца.

2. Необходимо е във вся
ка организация и форум на 
Съюза на комунистите да се 
установи практика на редов 
иа критическа оценка как 
се провеждат приетите ре
шения, дали и как комуни
стите се придържат към те
зи решения там където ра
ботят и живеят, там където 
се решава по обществени ра 
боти — в самоуправнтелни- 
те органи, в представителни 
те, изпълнително - политиче
ските и управителните орга
ни на властта, в обществено- 
полнтичсскито организации.

Само с такова конкретно 
оценяване как се поставят и 
държат в обществената пра
ктика членовете, нзборшгге 
функционери, организации
те и форумите Съюзът на ко 
мунистите при постоянен ко 
нтрол на изпълняването на 
задачите може успешно да 
се развива и утвръждава 
конкретна лична и колекти
вна отговорност.

Това е пътя за оценяване 
(НА 2 СТР.)
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По повод на Писмото на

В ТОЗИ 

БРОЙ:-
другаря Тито и Изпълнителното
бюро на СЮК

Беседа със
Стоичко
Ангелов

Младежки
което сейдяатая1а|>йт:;я

политика
идейнитеви насинициативи полнтичес-нахлуването на 

ки интриги, които често бя
ха вдъхновяваш! от страна 
на неприятелски елементи в 
страната и от чужбшт;

закостенслост на опорпо- 
низма, който взе широки ра 
змери; толерирано иа възгле 
дп и политическо поведение 
противоположиш на идеоло
гията и на иолитшеата на Съ 
юза на комунистите; 

нееднакви критерии и раз
1И1ТС1131Ш-

Стр. 3

Самоуправле
нието е ред на Съюза на кому-редовете 

пистите и за причините за-
На заседанието на прелее

ла Общинската 
на Съюза на

дателството 
конференция 
младежта, което се проведе 
на 18 октомври в Димитров
град, бяха разгледани зада- 

които

що през последните години 
младежта се приема малко 

на Съюза на ко- 
Имайки това пре

Стр. 5
лична стенен иа 
ност в акциите но осъществя 
ване на политическите 
новища на СЮК в различш! 
обществени среди;

поява иа ндейно-иолитнчее 
ка н акциоина разеднненост 

опити за възобновя-

в редовото
мунистите. с ги-Босилеград

Младите и
всенародната
отбрана

младежта,
от Писмото от 

СЮК друга
Изпълнително

СЮК. Прелеела- 
ОК на СМ е

чито на двид младежката оргаииза- 
ОК па

произлизат 
председателя
ря Тито и на 
то бюро иа

ция съвместно със 
СКС трябва да направи 
лиз и да предприеме мерки 

на активните

па
ала-

все до
вино и укрепване, в стари 
или нови форми, на групов- 
щшш, па фракционно дейст
вувало и борби на клики за 
позиции на власт.

Само с безпощадна борба 
за нодсичанс корените на та 
кива явления Съюзът иа ко
мунистите може да осигури 
решително влияние върху 
обществените процеси.

за приемано 
младежи в Съюза на кому
нистите.

Особено внимание се обър 
идеологическата рабо 

марксисткото образова 
В това от

телството на
веднага да се пред- 

за разреша- 
В това

решило
приемат мерки

проблем ите. 
младежкатаване на

отношение
ганизация 
всички
ски
всичко с 
но ще се
зираио 
произлизат

На зассАанието 
и въпросът за

ор-
Стр. 7 на на 

та исъсв съдействие
обществено-политиче-

преди
ние на младежта, 
пошепне трябва да се орга
низират курсове, както за 

съ що така и
организации,^ цялост.

ангажира за реали 
които

Петък в 
Босилеград

--------- Стр. 12

IIученическата, 
за младежта от предприятп От идейио-полнтическото 

единство и акционната спо
собност на Съюза на комуни 
стите съществено зависи да 
ли в системата на социали-

на задачите,
от Писмо го.

• се засегна
ята.

А. Д.
младежта в



неотложна задача да се про- 
ведат събрания на всички 
комунисти в печата, радио 
то и телевизията и всички 
отговорни политически и об
ществени органи за предпри 
емане на енергични мгкжи, 
за да се спре деструктивно- 
то писане, 
от ръководни 
ки ония, които не приемат 
политическия курс на СЮК, 
да се попречи на писане, ко
ето е противоположно на по 
литиката на СК и да спре 
фракционното действуване 
чрез печата.

Всичко това ще подпомог
не комунистите и другите 
работници в печата, радиото 
и телевизията, изхождайки 
от нашите основни станови
ща, да поведат 
борба за реализация на на
шата политика в обществе
но-политическия живот. То
ва ще бъде значителен и нов 
принос към борбата на СЮК.

Към въпроси,Отношението 
от които зависи успехът на 

на стабилизация 
бъде съществен 
оценка на резу- 

всеки член и ор-

Писмото но Изпълнителното бюро на СЮН и другаря Тито политиката 
трябва да 
критерий за 
лтатито на 
ганизация на Съюза на ко
мунистите, на всички само- 
управителни и държавни ор 
гани, на всички обществено- 
политически организации.

ят на трудовите организа
ции, конто имат загуби. Все 

има непокрити инвести- 
политиче-

шенпс имаше доста слабос
ти. Изпълнителното бюро 
ще изгражда такъв метод на 
работа и неотложно ще пре 
дпрнема необходимите мер
ки за промяна на съществу
ващото положение.
4. Изпълнителното бюро оце
нява, че идейно - полити
ческата оспособеност на чле 
новете на Съюза на комуни
стите е още в сериозна несъ
гласуваност с потребите на на 
стоящия обществено - поли
тически момент, със задъл
женията, конто Съюзът 
комунистите пое. Акциите в 
това направление все още не 
са задоволителни.

С активно участие н влия
ние на централните и крайо 
внте комитети е необходимо 
всяка организация на Съюза 
на комунистите да разрабо
ти програми и форми на н- 
деологическо оспособяванс, 
които да обхванат всички 
членове на Съюза на комуни 
стите.

С марксическата насоче
ност и с актуалното си съ
държание идеологическата 
работа трябва съществено 
да допринесе към оспособя- 
ването на членовете на Съю 
за на комунистите за по-ус
пешна, съвсем конкретна и- 
дейна и политическа борба 
против идеологията на бур
жоазна насоченост, национа
лизма, технократическия и 
статистическия бюрократи
зъм, лъжелевичарството и вси 
чки видове социална и по
литическа демагогия.

5. С прецизното определя
не на идейните критерии, с 
ясните политически станови
ща и акцията на своите чле
нове в самоуправителните и 
държавни органи и общест
вено - политически организа 
ции, Съюзът на комунистите 
трябва да укрепи своята ро
ля и влияние в областта на 
кадровата политика. Водещи 
те органи и организации на 
Съюза на комунистите тряб
ва пряко и конкретно да се 
застъпват отговорността във 
воденето на обществени и 
държавни работи, да се до
верява на хора, които тези 
длъжности ще изпълняват в 
интерес на работническата 
класа и развитието на рабо
тническото самоуправление. 
Това е необходимо да се о- 
сигури, особено когато се 
касае за такива обществени 
работи, каквито са ръковод
ни постове в стопанството, 
в областта на образование
то, в средствата на инфор
мирането, общественото уп
равление, съдопроизводство 
то, прокуратурата, в органи 
те на контрола и сигурност-

(От 1 стр.)
на истинските идеологичес
ки, политически и морални 
качества и отговорности на 
всеки член на Съюза на ко
мунистите.

Това трябва да осигури ре 
шнтелно отстраняване от ре
довете на Съюза на комуни
стите на всички ония еле
мент)-, които са чужди на 
идеологията и политиката 
на Съюза на 
на всички ония, които 
тесен егоистичен и групов 
интерес слагат над интере
сите на работническата кла
са и самоуправнтелнатч со
циалистическа общност ?— 
корумпираш! единки, есна
фи, носители на бюрократи- 
ческо своеволие, опортюнис
ти, кариеристи и други хо
ра, конто със своето поведе 
ние нарушават авторитета 
на Съюза на комунистите. С 
отстраняването на такива 
членове Съюзът на комунне 
тите ще стане идейно по- 
единен, по-способен за ак
ция и по-привлекателен за 
класово съзнателните работ
ници и по-младите хора.

3. Оценяваме, че и след 
Втората конференция на 
СЮК има още много колеба 
ния, непоследователност и 
отстъпване от принципите 
на демократическия центра
лизъм, чиято същност е опре 
делена в Устава на СЮК. От 
последователното прилагане 
на тези принципи на прак
тика съществено ще зависи 
преобразованието на Съюза

още
ции. Обществено -

общности не са уреди да се отстранят 
постове всич-скнтс

ли своите сметки със стопа
нството, а бюджетните изли 
шеци не са върнати на сто
панството. Намереното от 
страна на общественото сче
товодство и инспекционните 
служби остава без утвърж
даване на ефикасни законни 
мерки и обществена отгово- 

Изход от момситал-

IV
И покрай постигнатите ус- 

може да бъдем до- 
резултатите в бор- 

иа со-
пехи не
волни от
бата за превъзмогване 
циалните разлики, които не 
са резултат от труда, относ- 

за изпълняване решения- 
по тези въпроси 

на СЮК.

комунистите, 
своя рност.

нитс затруднения все още се 
търси преди всичко в увели
чението на цените. И 
рай благоприятните 
чсскн резултати в производ
ството, износът и настанява 

работа, слабостите, 
конто не са отстранени, мо- 

въпрос

но
ти които
прие Президиумът

Съюзът на комунистите и 
всички организирани социа
листически сили трябва ене
ргично да потискат и разби
ват ония процеси в действи
телния живот, които 
към разслояване на общест
вото на бедни и богати.

Необходима е спешна ор
ганизирана и широка акция, 
начело на която да застанат

па
пок- 

икономи решителна

пето на
водят

гат да доведат под 
тези резултати ако бързо и 
съществено 
действуването на всички но
сители на стопанска дейност,

*
не се промени Настоящият етап на рево

люцията има решаващо зна
чение за насоките на развой 
и съдбата на социализма в 
Югославия. Същността на 
въпроса е в. следното: дали 
работническата класа ще за 
господствува изцяло с обще
ственото възпроизводство и 
ще осигури решаваща роля 
в политическото и обществе
но решаване или ще укреп
ват ония отношения и сили, 
които са противоположни 
на интересите на работниче 
ската класа, социализма и 
самоуправлението. В този, 
преломен момент Съюзът на 
комунистите има увеличена 
отговорност за насоката на 
общественото развитие, за 
функционирането и развити
ето на системата на социали 
етическо самоуправление, за 
укрепване на революцион
ния характер на власт на ра
ботническата класа, за соци 
алистическо съдържание на 
всички обществени решения 

С укрепването на своето 
единство, отговорност и ак- 
ционна способност в из пъл

на всички отговорни органи 
за стопанските процеси в 
страната. В това отношение 
особено голяма отговорност 
имат републиканските, кра- 
йовите и Съюзният изпълни-

комунистите, за отстранява
не на изворите на забогатя
ване, на трупане на доходи без 
работа, т.е. несъответно 
вложената работа. За не
достатъчна ефикасност в пре 
махването на тези

на

телец съвет, както и други 
изпълнителни органи.

Президиумът на СЮК 
няколкократно разисква и 
приема решения по тези 
проблеми. Изпълнителното 
бюро на Президиума на 
СЮК инсистира всички во
дещи органи и организации 
в Съюза на комунистите ве
днага да утвърдят и оценят 
в каква фаза е изпълняване
то на решенията на акцион- 
ната програма на Втората 
конференция на СЮК, спе
циално във връзка с довеж
дането на инвестициите и 
другите видове потребление 
в рамките на разполагаеми
те средства, намаляване на 
загубите, реализиране на за 
ключенията на СЮК по агра 
рната политика, промяна на 
положението на трудовите 
организации в областта на 
банкерството и стокооборо
та в страната и в чужбина в 
съгласие с конституционни
те амандмани.

Съюзът на

явления
са отговорни органите, длъ
жни за приемане на законни 
и решения за облагане на 
прекомерните заработки, за 
организиране на способни 
данъчни и други инспекцио
нни органи, които стриктно 
и без колебание да прилагат 
законопредписанията и реше
нията на държавни и самоу- 
правителни органи.

Трябва колкото се
на комунистите в сплотена и 
борческа организация.

Трябва решително да се 
противопоставим на тенден
циите демакратизмът в Съю 
за на комунистите да се све
де на дискусии без край, на 
права без отговорности и на 
формално демократическа 
процедура. В същата степен 
следва да се противопоставим 
и на всеки опит демократи
ческия централизъм да се 
превърне в бюрократически 
централизъм, в натрапване 
на становища без предвари
телни демократически рази
сквания в организациите и фо 
румите, във владичество на 
тесни групи над членовете.

Отново изтъкваме 
нието на Втората конферен
ция на СЮК, че принципът 
на демократическия центра
лизъм не важи само за отно 
тенията в рамките на репуб 
ликанските и крайовите съю- 

комунистите, но че то
ва е принцип, който важи 
от първичните организации 
до Президиума на СЮК.

Това изисква 
съпротива на всяка тенден
ция, водеща към идейна и 
политическа дезинтеграция 
СЮК, неговото

може
по-скоро да се приеме 
кон, с който да се регулират 
и обложат приходи, получе
ни от продажба на земя и 
недвижими имоти, присвоява
не на рента, която е резул
тат на обществени влагания 
и да се попречи на практика 
та във вид 
на загуби за експроприирани 
имоти за сгради да се за
работват големи богатства.

За нашата самоуправител- 
на социалистическа система 
е недопустимо пасивното и 
опортюнистическо 
ние към явленията на коруп 
Чия, кражби и други подоб- 
ни форми на присвояване на 
обществени блага

за-

на наваксване

няването на приетата поли
тика, Съюзът на комунисти
те най-добре ще се подготви 
за своята Трета и Четвърта 
конференция и Десетия кон
грес, за приемането и реали 
знрането на втората фаза на 
конституционните промени, 
за определяне на 
срочна политика на 
тие на Югославия.

В Писмото са посочени 
мо някои актуални въпроси, 
които са от съществено зна
чение за по-успешно осъще
ствяване на политиката на 
СЮК. По

отноше-комунистите 
трябва по-решително да 
застъпва във всички трудо
ви колективи и обществени 
среди да преобладава и да 
укрепва насоката към макси 
мално мобилизиране на вът 
решните сили за повишение 

производителността 
тРУДа, увеличение на 
да, за разгръщане на пред
приемчивостта и творчество
то, за укрепване на общест
вената отговорност и трудо
вата дисциплина.

сезаключе
по-дълго-

разви-и доходи, 
отстраняването и наказва

нето на носителите на 
то, корупция и незаконно 
присвояване на

В
ми- са-

нмущество 
следствените и съдебни орга 
ни още не са

на нази на
дохо- дораснали на 

задачата си, нито имат до
статъчно помощ и подкрепа.

Организациите 
ствата на Съюза на 
с^ите трябва повече

други, също така 
важни въпроси от текущата 
практика на Съюза на ко
мунистите, ще се разисква 
и ще заемат становища пре
зидиумът и Изпълнителното 
бюро на предстоящите 
седания.

Задължават

решителна и ръковод- 
комунн- 
отколко 

то досега да се застъпват за 
раздвижване и водене на 
рока обществена акция про
тив причините и носителите 
на такива

Необходимо е по-решител- 
вси

та.в
Във воденето 

та политика в трудовите ор 
ганизации в стопанството и 
нестопанските дейности още 
има явления

но противопоставяне на 
чки линии на натиска на 
требителната

на кадрова-претворява
не в лабилна коалиция на 
републикански

шипо ен за
психология, на 

явления на несъвестно 
шение към труда и общест
вените средства, на разпус
натостта, на всички видове 
разсипиичество и паразити
зъм.

и краеви ор
ганизации и разединение^ на 
работническата

отно- се всички ор
ганизации на Съюза на кому 
нистите въз основа 
новищата, изнесени в 
писмо, критически да оценят 
своята

явления. Необхо-
~ ко~оГ
гурят оспособяване на дъп- 
жавните органи, работничс-Г
<жия и самоуправителен 
хрол за по-ефикасно 
не на такива

В Съюза на комунистите 
не може да има място за хо- 
*’“*'^* к°ито се установи, че 
притежават имущество спе
челено на начин който е ппо 
тивен на закона и „а совда 
листическите обществени норми.

3. На

на приватиза
ция и монопол на отделни 
хора и групи. С това до го
ляма степен са развластени 
трудовите колективи и 
ните самоуправителни

класа по на
ционална и републиканска 
принадлежност.

Равноправното участие на 
всички съюзи на комунисти
те в републиките и покрай- 
нините в изграждането на 
оощата политика

на ста-
това

идейно - политичес
ка практика, в прецизен вид 
да дефинират своите

тех- 
орга

ни и е угрозен по-широкия 
обществен интерес. За 
надделее това положение е 
необходимо да укрепва ро
лята на обществения 
вор във връзка с кадровата 
политика и да се преразгле
дат съществуващите 
ни и самоуправителни нор
ми, регулиращи тези въпро
си.

Всички мерки — консистем
ни, икономически и админи
стративни — които се пред
приемат с цел за икономи
ческа стабилизация трябва 
да допринесат към реафир- 
мация на принципите 
ланската и обществена ре
форма, пазарното 
ване и изграждането 
стема на

пресича задъл
жения и задачи и разгърнат 
широка акция сред работни 
ческата класа, сред младеж
та и другите части на обще
ството с цел за по-успешно 
осъществяване политиката 
на СЮК. Комунистите са 
Длъжни, изхождайки от тези 
становища, да насочат 
силят своята активност

явления.
значи и тех

ни еднакви задължения 
провеждането г 
демократичен път 
решения ,еднаква 
ност за

да се
за

в живота по 
приетите дого-

на стоотговор-
тикаха ГТюГ™ °Т "°ЛИ стопанис-закон-

Президиумът и Изпълните
лното бюро ще бъдат в съ
стояние редовно да 
ват по всички онези

на си-
съзнателно, плано

во насочване на икономиче
ските и обществени

ние и на^заседанието аа1^ю

сеА^« На СЮК'
“ "а }Ь “НИ настоящата го- 
дина бяха договорени и ут
върдени политическите и и- 
деини мерки, които би тряб-
ластгАа “ пРеАП1»иемат воб 
ластта на средствата на ин
формации. Досега малко е 
направено върху реализация 
та на тези заключения 
рки. Затова се

и за- 
в ор

ганите на самоуправлението, 
в държавните органи н об
ществено - политическите ор 
ганизации.

разиск- 
въпро

си из живота и дейността 
на Съюза на комунистите в 
републиките и покрайнини
те, които се отнасят до по
литиката и практиката на 
СЮК като цяло, 
непосредствен преглед в про 
веждането на приетите ре
шения. Досега в това отно-

III процеси.
1. Стабилизацията Политиката 

ческа
на наше 

то стопанство среща множе 
ство препятствия. Още 
отстранени причините на не 
стабилността. Не 
съществен завой в 
ното поведение. Неликвидно 
стта натиска още с цялата 
си тежест. Увеличава се бро

на икономи- 
можестабилизация

успешно да се осъществи са
мо с решителна и последова 
тедоа борба на комунистите, 
действуващи във 
ганизации

не са
Председател на Съюза на
йосЙпСбтоз татос™.

За Изпълнителното бюро на 
Президиума на СЮК 

Секретар
СТАНЕ ДОЛАНЦ с.р.

е направен 
досегаш-ако имат

всички ор
на сдружения 

държавни 
И политически организации.
ТРУА във всички

и ме 
поставя като
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От разширеното заседание 
на С СРН в Ниш «аЯО на МОК Беседа съв Стоичко Ангелов, секретар на ОК на СК в Босилеград

Вместо форумите ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА ТЪРСЯТ ОЧИСТВАНЕ НА РЕДОВЕТЕ СИ

-да
се активизират масите
На 24 октомври в Нит се 

проведе разширено заседа
ние на ИО на МОК на ССРН, 
на което бе извършен ана
лиз за дейността на тази об
ществено-политическа

й Писмото на Президента Тито и на Изпълнително
то оюро на СЮК е в центъра на вниманието в обществе- 

о-политическата дейност на комунистите от босилеград- 
ската община. Партийните членове от всички организа
ции са оказали безрезервна подкрепа на всичко казано 

исмото и са изразили пълна готовност за конкпетни 
акции и мерки. Те са се изказали за установяване Тюло- 
жението в своите среди и за прсвзимане на мерки, за да 
се разкрият всички слабости и отрицателни прояви.

Какви други забележ
ки бяха изнесени на 
проведените заседания?

Я™ политика в общините. 
1ук се изтъкна, че в изтек
лия период е имало пропус
ки, а за в бъдеще би трябва
ло да се води сметка 
стовеИАВат на Ръководни по- 

Илия Петров, 
на ОК на ССРН 
град, изтъкна, че

— Съществува мнение, ко
ето членовете на СК подкре 
пят и с конкретни примери, 
че у нас влиянието на отдел 
ни лица, трудови организа
ции или обществено-полити
ческа общност, при решава
нето на въпроси от общест
вен характер е в зависимост 
от икономическата им сила. 
В тоя смисъл се изтъква и 
се търси пълна дейност не 
само за отстраняване на не- 
оправдателните социални ра 
злики, съществуващи К^жду 
хората в нашето общество, 
но и на разликите, които в 
материално отношение ли
чат между отделни райони 

обществено-политически 
общности.

Членовете на СК в Боси- 
леградско търсят да се от
неме на всекого онова иму
щество, което не е резултат 
на труда му. По-точно всич
ко онова, което е спечедено 
чрез спекули или е дошло 
като резултат на привлеги- 
ровано обществено положе
ние.

коиорга
низация в провеждането на 
становищата от Писмото на 
другаря Тито и Изпълнител
ното бюро на Президиума 
на СЮК и заключителната 
реч на председателя 
пред политическия актив на 
СР Сърбия. На заседанието 
присъствуваха и Тодор Сла
вянски, член на Председате
лството на РК на ССРН и 
Арангел Станисавлевич 
на секретариата на Председа
телството на РК на ССРН.

председател 
Димитров 
съвместно 

и синхронизирано в акциите 
в Димитровградско са нас
тъпвали изпълнителните те
ла на всички обществено-по 
литически организации. Фо- 
румният стил на работа не 
може да се припише и 
селските организации на 
ССРН, които са били много 
по-дейни от градските, поне 

димитровградска община.
Изясняването
за РК на ССРН е било на
пълно демократично и всич
ки обвинения по въпроса не 
са. били уместни. Комунисти 
те на село са много по-отво- 
ренн, отколкото тези в гра- ! 
да. Все още получаваме и | 
анонимни писма. Трябва да ! 
видим дали тези хора се бо- телна работа във вътрешно 
ят да говорят отворено за стта и ангажираността в 
аномалиите, или пък е нещо ! събиране на реколтата, 
друго. Не се провеждат кон- {
С1 нтуционните амандмани, | 
а в някои партийни органи- то е прието с въодушевле- 
зации главна дума имат о- ние всред комунистите и те 
ния, които може би са най- казват, че е дошло истинско

то време. На проведените за
седания членовете на СК 
приеха задължението в собс 
твените си среди най-обстой 
но да обсъдят всички въпро 
си, които сочи Писмото. Съ
щевременно изказват готов
ност да се отстранят всички 
до сега изразени отрицател
ни прояви.

в
За какво конкретно най- 

много са се заложили парти 
йните организации в общи
ната помолихме да ни- каже 
Стоичко Ангелов, — 
на Общинския комитет 
Съюза на комунистите в Бо 
силеград.

Тито

секретар
на

начлен
— Във връзка с реализи

рането на Писмото — каза 
Ангелов, до сега са проведе 
ни заседания във всички ме 
стни организации, партийни 
клонове и активи. На тези 
заседания взеха участие око 
ло 300 комунисти, което е по 
ловината от членовете 
СК. в общината. Причината 
за масовото отсъствие е зае

Встъпително слово изнесе 
Кръста Михайловнч, предсе
дател на МОК на ССРН в то 
зи регион. Той изтъкна, че 
някои акции на ССРН са ос
танали без резултати, което 
между другото е дошло и от 
там, че „МОК на ССРН е за
обикаляна, игнорирана и под 
ценявана”. Между причини
те за неефикасността на ССРН 
той наведе и некоординира- 
ното водене на акциите и не 
залягането на членовете на 
СК в организацията на ССРН

В шестчасовите разисква
ния бяха изнесени няколко 
характерни мнения. Изтък
нато бе, че в изтеклия пери
од в много организации на 
ССРН се е работило форумно 
а е изоставала масовата и 
конкретна работа с членст
вото на ССгН в местните ор 
ганизации, подружниците и 
секциите. Също така бе кон
статирано, че е имало мно
го материали и заключения, 
чиято съдба завършаваше 
в шкафовете. И някогашно
то неединство на политиче
ските ръководства в Ниш и 
Алексинац беше предмет на 
разисквания, както и кадро-

в
за делегатите

и

на

тостта на мнозина със строи С. Ангелов

За самоуправителните от
ношения се изтъкна, че са 
често в зависимост от субе
ктивно мнение на отделни 
лица — преди всичко с ръ
ководни функции, които въз 
основа на общественото си 
положение имат превъзход
но влияние за окончателно 
решаване на въпросите.

Съдържанието на Писмо- Другарю Ангелов, изка 
жете се какви конкре 
тни акции ще подеме 
Общинският 
на СК в Босилеград, 
за да се реализират 
поръките от Писмото?

комитетотговорни за съществуващо
то положение, завърши Пет
ров.

Станимир Илич, председа
тел на ОК на ССРН в Бабу- 
шница се застъпи, да бъдат 
отстранени от отговорни по
стове всички ония, конто не 
ги заслужават. За реализа
цията на всичко, което тър
си Писмото трябва да изна
мерим конкретни мерки, пъ
тища и начини. И правосъд- 
ните органи трябва да бъдат 
по-експедитивни, защото сме

— Въз основа на досегаш 
ните партийни разисквания, 
предложения и забележки, 
Общинският комитет на Съю 
за на комунистите в Босиле
град ще изработи обстоен 
анализ, който същевременно 
ще обхване и най-актуални- 
ти проблеми на стопанския 
живот в общината. Това ще 
бъде главна тема за обсъж
дане на предстоящото засе
дание на Общинската кон
ференция на СК в Босиле
град. Същевременно и по-на 
татък всички партийни орга 
ннзацни в общината ще про
дължат със започнатата дей 
ност във връзка с провеж
дането на Писмото.

Също така комунистите 
от нашата община търсят 
да се хвърли повече светли 
на върху известни предполо- 
жими материални спекули, 
корупции н разсипване на 
общественото 
Във връзка с това бе напра
вена остра забележка, че ча 
отмият сектор получава голя 
ма инициатива за сметка 
на обществения както в ма
териален смисъл, така и във 
формирането на отрицател
но мнение в съзнанието на 
хората по отношение на об
щото и колективното. Изтък 
ва сс ,че именно тук могат 
да се търсят причини не са
мо за съществуващите соцн 
алнн разлики, но и за паси- 
Бизацията в редовете на СК.

имущество.За кои слабости стгза 
въпрос?

— Членовете на СК в Бо- 
силеградско изтъкват 
належаща задача 
ваието на собствените си ре 
дове чрез отстраняване 
всички досега бездействува-

катоимали случаи да 
следствие срещу някои про
винени, а съдът заради ня
кои формалности ги освобо
ждава от отговорност, под
черта Илич.

На края бе заключено да 
се изготвят програми и от
ворено, без отлагане да се 
разисква върху истинските, 
жизнени въпроси.

поведем заздравя-

на

Димитровград щи, несамокритични и коле 
бливи членове, както и 
онези, които са носители на 

и спъ

на

КОМИСИЯ ЗА 
ПОТЕКЛО НА 

ИМУЩЕСТВОТО

отрицателни прояви 
ват самоуправителното раз-

В. Велиноввитие на общината.М. Величков

очинът идваше от сек
ретарите на партийния 
клон и на първичната 
организация на Съюза 
на комунистите в Боси 

леград. Да се свикат 
комунисти 
организации в града, за да 
сс запознаят с Писмото 
другаря 
телното

П
Неподготвено партийно събрание

Председателят ка Димит
ровградска община Димитър 
Славов съгласно общинския 

комисиястатут е назначил 
за установяване на потекло
то на имуществото на граж 
дани и за разкриване на яв- 

забо-

всички 
от стопанските

наленията на незаконно 
гатяване и на други злоупот
реби и малверзации.

Съставът на комисията е 
председател —

Тито и на Изпълни- 
бюро на СЮК и в 
светлина обстойнонеговата

да обсъдят проблемите 
стопанския и партиен живот 
в своите трудови колективи 
и в средата, в която живеят 
и работят. И да установят 
какво, къде, кога и как тр
ябва да се решава, за да се 
преодолеят миогобройните 
трудности, които и 
много пъти са констатирани, 
но са липсвали конкретни 
акции за преодоляването им. 
Така беше планирано това 
партийно събрание.

От четиридесетте комуни
сти дойдоха едвам една тре
та. Останалите отсъствуваха. 
Нямаше ги комунистите от 
Пощата, Ветеринарната 
нция, Услужно-занаятчииско- 
то предприятие „Услуга . От 
другите трудови колективи 
имаше но един, двама, най- 

трима комунисти, ба 
се каза, че ня

на събранието бяха преморе 
ни н необядвалн, което ще 
рече негодни за каквато и 
да било физическа и психи
ческа работа. За събранието 
било съобщавано на същия 
ден сутринта, когато някои 
работници от предприятията 
и учрежденията са били от
пътували във вътрешността 
или по околните райони по 
различни задачи.

С една дума, неорганизнча 
но партийно събрание. А ху
баво се знае, че всяка добра 
подготовка за акция» от ка- 
къвто вид н да била, предста 
плява половината успех на 
същата. Това е пример как 
но трябва и не смее да се 
работи. Особено в днешния 
политически момент.

на — на една голяма част от 
комунистите от босплеград- 
ската местна организация.

Компетентните другари вс 
роитно са дали отчет, че ак 
цнита е успешно завършена, 
че Писмото е разработено 
между комунистите в стопа
нството и пр. До този извод 

основа на фак
та, че не се каза нищо за 
неуспеха на събранието и 
дали трябва да се свика дру 
го, по-масово и по-оргаинзн 
раио.

Д защо то беше неоргани
зирано? Беше свикано в пе
тък в 3 часа след обед. А пе
тък е пазарен ден в Босиле
град. В тоя ден 
са отворени от 6 до 15 часа. 
Мнозина от комунистите са 
били на крака цели девет 
часа. Онези, конто дойдоха

следният:
Младен Димов, завеждащ от 
дел план и финанси при об- 
щииата, 
лав Делчев, инспектор в да
нъчната служба на община
та, Герчо Геров, служещ в 
СУП, х^айна хюрова, инспек
тор по труда, Павел Ходо- 
ров, съдия за нарушения*

Очаква се в скоро време 
да бъде изготвена програма 
за работа и да се предприе
мат съответни мерки.

Този акт на председателя 
на общината е претворяване 
в дело на поръченията от ХЬ-

кои са отишли в команднро 
вка, някои не могли да оста 
вят затворени магазините 

не били осведо-х омис-членовете: или просто 
мени за събранието.

И вместо с 40 и повече ду- 
събранието се проведе с 

14 души. Секретарят проче
те писмото и присъстващите 
С внимание го изслушаха. 
Ио когато трябваше да отно 
чнат с разискванията, наета 
„а мълчание. Секретарят у- 

подканваше към ра- 
изтъкваше конкре 

тни проблеми от
стопанството, организаци 

и необхо

ши
досега

пдиамс въз

порито
зискване областта
па
дТГс?хаУСГ‘рео°ГаиизациЛ
па местната партийна орга
низация и нр, ПО мълчание, 

продължаваше. Нцкои 
каза. И така завър 
партийно събрание

Тито и насмото на другаря 
Изпълнителното . бюро 
Президиума на СЮК, т.е. ко 
икретна мерка за акция й 
една област с наболели про
блеми.

стана магазините

то си 
нищо не 
ши това

С. А. С.
вече
отсъстващитеА. Д.
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Из нашите общини
Съобщенията през Бесна 

кобила пред прекъсване

Н:Из нашите общини * Из нашите общини
Общинска конференция на профсъюзите

КОНСТИТУЦИОННИТЕ 

АМАНДМАНИ НЕ СЕ ПРО 

ВЕЖДАТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

всеки момент може да 
случи катастрофа. На много 
места превозните средства 
едвам се извличат из калта. 
Понастоящем

сепо шосето от 
през

Движението 
Босилеград за Враня 
Бесна кобила от ден на ден 

все по-трудно и по-оиа 
Следствие на непрекъс- 

от дъжд и

става разстоянието 
от Босилеград до Вракска 

за 3, се .ми
за 4 до 5 часа.

сио.
патите валежи 
сняг през последните два ме 
сеца, пътят е съвсем разва- 

съобще-

баня вместо 
нава

През изминалите години 
това шосе беше ползвано до 
края на месец ноември. Та 
зи година, ако времето про
дължи както до сега, движе 
ние то ще спре цял месец по 
рано. При такива условия 

трудностите със 
любатския

и негоден за 
На едни места но висо- 

планината мина-
леи 
пия.
чините на 
нането на авотобусите и ка
мионите е много рисковано. 
Така например, под махала 
Вунсвци в село Мусул има 
опасност от свличане на пъ
тя в един участък от около 
сто метра. На това място 
дворната стена е паднала и

ството в пашата община с 
трудно ц с необходима пъл
на ангажираност за преодо
ляване па слабостите, меж
ду конто са най-актуални 
пеликвндпостта, блокирапи- 

сметкп,

Икономическото положе
ние в общината и задачите 
чна Съюза на синдикатите по 
провеждането на конститу
ционните амандмани бяха 
разгледани на Общинската 
конференция на Съюза на 

. синдикатите, която се със
тоя на 20 октомври в Дими
тровград. На конференцията 
беше избран и депутат за пе 
тия Конгрес на Съюза на син 
дикатите на Сърбия- За де- 

• путат бе избран Петър Елен 
ков, агроном в земеделска 
кооперация „Сточар".

За стопанството на общи
ната се заключи, че то е в тру 
дно положение, а Общинска 
та профсъюзна организация 
и профсъюзните организации 
в предприятията малко до
принасят за разрешаването 
на проблемите. Също и за 
провеждането на конститу
ционните амандмани в тру
довите организации не е пре 
дприето почти нищо.

В доклада си за задачите 
на Общинската профсъюзна 
организация в провеждане 
на конституционните аман
дмани 21-23, председателят 
на Общинската профсъюзна 
организация Милорад Злата
нов, каза че се закъснява и 
не се предприемат конкрет
ни мерки. Поради това е ну
жна пълна активност на про 
фсъюзните организации в 
предприятията. Учудва фа
ктът, че няма никакви сери
озни причини и оправдания 
за непровеждане на консти
туционните амандмани.

Взимайки участие в диску 
сията секретарят на ОК на 
СКС, Райко Зарков между 
другото каза:

— Положението на стопан

РЛЙЧИЛОВЦИ
започват 
съобщенията на 
район.Смърт на пътя но

С. А. А.
Пстдесстгодишният 

Мустафа Асанович ог 
село Райчнловцп, Боси 
леградско загубил жи
вота си при необикно
вени обстоятелства.

Вечерта той тръгнал 
от Босилеград за село
то си, но на изхода от 
града той попаднал в 
дълбока дупка край 
строещия се път. От 
получения удар върху 
бетонна търба за отве
ждане на вода той ос
танал мъртав.

Едвам сутринта бил 
намерен, а лекарската 
аутопсия потвърдила, 
че е загинал от удара 
при: падането.

Мустафа е оставил 
четири невръстни де
ца, които сега са без 
издръжка.

Заседание на партийната 

организация в »Циле«
пе-текущи

достигът па оборотни сред
ства. и т. и. Освен това ю 
рамките на общината 
доста отрицателни прояви 
което тьрси пълна ангажира 
ност на всички в провежда
не на задачите, конто произ 
лнзат от писмото на предсе 
дателя на СЮК, другаря Ти 
то и Изпълнителното бюро 
на СЮК.

те,

пма

На заседанието взе учас
тие и Любомир Голубович, 
член на ОК на СКС, който 
изтъкна, че има тенденции 
вината да се свали на един 
човек, но тогава се поставя 
въпроса, къде се е намирала 
местната организация на Съ
юза на комунистите. Той ка 
за, че е нужно да се продъл 
иси с предприемане на кон
кретни мерки за разрешава 
не на трудното положение, 
както в местната организа
ция на Съюза на комунисти 
те, така и в предприятието. 
На края се заключи, че е 
нужна пълна дисциплина и 
ангажираност на всички ра
ботници в предприятието, а 
особено в редовете на кому 
нистите.

Местната организация 
Съюза на комунистите в ме 
белното предприятие „В. И. 
Циле" през последните дни 
проведе две заседания.

На последното заседание 
сс разгледа докладът на но- 
вооформената комисия, коя
то е правила анализ на ра
ботата на комунистите в 
предприятието. Изтъкна се, 
че в предприятието е имало 
слабости: груповщина, сабо
таж и подобно, но местна 
та организация на Съюза на 
комунистите не е реагирала 
на време. На заседанието се 
изтъкна, че за бездействие
то на комунистите най-голя- 
ма вина има бившият дире
ктор на предприятието. Оба
че не трябва да се забравя, 
че той дълго време не е в 
предприятието, а активност
та на комунистите не проли 
чава.

на

Също така и коиституцио 
нните амандмани само прие
хме, а в практиката не ги 
провеждаме.

Народният 
Георги Алексов в дискусия
та си изтъкна, че положени
ето на стопанството в общи
ната е сериозно, а загубите 
на трудовите 
показват тенденция към уве 
личаване. Той изтъкна, 
по амандманите не е напра 
вено почти нищо. Поради тс 
ва е нужно Общинската пре 
фсъюзна организация в съ
действие с профсъюзните ор 
ганизации в предприятията 
да отпочне с провеждането 
на амандманите в трудовите 
колективи.

Въз основа

представител

организации

че

В. В.

А. Д.

Отп заседанието ни общинския профсъюзенна материали
те и дискусиите председате 
лството на Общинското 
дикално вече трябва да по
дготви заключения, 
ще се изпратят на 
профсъюзни организации в 
общината.

съвет
сми

За трудещите се с ниски 

лични доходи—компенсация
КОИТО

ВСИЧКИ

А. Д.

Димитровград
След поскъпване цените

на хляоа, захарта и олиото 
общинският профсъюзен съ
вет

щият да се увеличи с 50 ди
нара. Най-низкият 
чеи доход е бил 700 , 
и да се увеличи на 750 ди
нара. Решено е на 
те се с личен доход 
800 динара месечно,

се нито трудовите организа
ции, нито пък ОС и Общин
ският профсъюзен съвет, то 
ще се търси помощ от репу
бликанските

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА
ПЪК ЛИ-

динарав Сурдулица веднага
стъпи в акция да защити ус 

труде- 
ЛИЧНИ

трудящи- 
изпод 

а които

ловията на живот на 
жите се с най-низки 
доходи.

органи.
На заседанието си Общин 

ският профсъюзен съвет о- 
ЯшциалноНеотдавна в Димитровград 

се проведе 32 редовна сесия 
на Общинската

На 13година. Също така 
дът е увеличен с 21%. Но 
и дълговете на

октомври настояща 
та година Общинският проф 
съюзен съвет в Сурдулица 
под председателството 
Джока Стоянович, предсе
дател на съвета, проведе за 
седание на което присъству 

директорите ма тру
довите организации и пред- 
“Аг®телите на профсъюзните организации в същите в суп 
дулишка община. На също- 
ю бе решено да се препо- 

трудовите органи-
сипат пп°бЩИНаТа Аа компен 
“рат, п°скъпналите живот-
се г^"?ски на трудещите 
се с наи-низки лични дохо
ди. Ония, които имат личен
сеТвеличи 000 АИНара *а ™ се увеличи месечният лм«рм

има°тА оАт° 1000А' д^ШОО К°ИТ°

ГнГбия 2*650 динара В тоРдТ^

Общинската

откри разискване 
то върху проектостатута на 
профсъюзните 
в СЕ Сърбия, 
води до пред

и дохо-
скушцина. 

Анализирани са резултатите 
в стопанството и извънсто- 
панските дейности през пър
вото полугодие на тази годи 

. на и информация за 
видността в стопанството^ 
Освен това на сесията се взе 
решение за определяне раз
мерите на цените на някои 
произведения и услуги, ре
шения за общинския данък 
и от областта на 
то стопанство.

На сесията бяха 
ни общо двадесет 
чки.

Димитровградското 
нство се бори да

организации 
което ще се 

предстоящия 
конгрес на профсъюзната ор 
ганизация на Сърбия.

Присъствуващите 
данието за делегат

димитров
градското стопанство са по- 
големи с 12.866.000 динара в 
сравнение с дължимите 
ми на

на

су-
димитровградското ваха инелек- стопанство.

Отрицателни тенденции се 
забелязват

на засе-
., на пред-

стоящия V конгрес на Проф 
съюзите в СР Сърбия от сур- 
дулишка община избраха 
Любица Ценич, медицинска 
сестра при Медицинския це
тър в Сурдулица, иначе
лгогодишен обществено - 
литически деец в 
ка община.

За потенциални кандидати 
за членове ~ А

при осъществява 
нето на дохода, който изос
тава зад осъществения 
купен приход и броя на зае
тите.

От страна на Службата за 
обществено

съв-
ръча на

комунално
дъ-счетоводство се 

изтъкна, че няколко трудови 
организации, като мебелна
та фабрика „Васил Иванов- 
.Циле , кожарата „Братство” 
и други работят с постоянно 
блокирани тедущи сметки.

В информацията за дело
вите резултати на стопанст
вото, бе изтъкнато, че поч
ти цялото стопанство в рам 
ките на общината е неликви 
дно.

по-разгледа- 
и пет то- сурдулищ-Дж. Стоянович

стопа- 
преодолее 

неликвидността, по нататъш 
иото покачване на цените и 
да се намалят непокритите 
инвестиции. През 
полугодие съвкупният при
ход е увеличен с 36% в сра
внение с прихода през пър
вото, полугодие от миналата

издържават ученици да се 
препоръчи на трудовите ор
ганизации да им заделят ед
нократна помощ от 300 
нара. В някои случаи ще 
дпомогнат и ОС и Общин
ският профсъюзен съвет в 
Сурдулица. Ако някъде не са 
в състояние да компенсират 
в горните случаи животни
те разноски на

на Републикан- 
екия съвет на профсъюзите 
бяха предложени: Душан 
Стошич, висококвалифици- 
Р"* «работник в Памучния 
комбинат във Враня, иначе 
председател на Общинския 
профсъюзен

дина- ди-
попървото

съвет във Вра
ня и Любица Ценич от Сур
дулица.

препоръча на 
скупщина в Сурдулица съ-А.Д.

трудящите М. ВеличковСтраница 4
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ПРЕД СОРН 

СТОЯТ СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ
Предстоящият есенен и ----- —

сезон на интензивна н разнообпя-! РИ°А ще бъАе 
обществена активност на обвит, !™ поли™ческа и 
на Социалистическия сщоз Т“ °Рганизация
РОВ, председател ,!а пг! ~ заяв» ЦОНЕ ТДО 
ССРН Г Босилеград °бщ™ската -«нфереиция „а

Пред Третата конференция на СЮК

ПРИЕТИ ПЛАНОВЕ ЗА РАБОТА
Об ЩИНСКИЯТ комитет на 

^--КС и Председателството на 
Съюза на младежта в Сурду- 
лнца приеха план за акции с 
младежта до Третата 
ференция на СЮК. Понасто 
ящем

нно повече трябва да бъдат 
застъпени в самоуправител- 
ните органи. Досега тяхно
то участие беше скромно.

* на село да се поправят 
кооперативните домове, осо
бено помещенията, предназ
начени за културно-забавна 
дейност. Счита се, щом имат 
помещения — • младежките 
организации ще укрепнат и 
ще развият богата дейност.

* в средните училища ка
то задача номер едно се по
ставя въвеждане на маркси 
зма в обучението. И то без ■*= 
да се отлага, а като обеза
телен предмет. '

За похвала е

кета. Последната сказка: 
„Неприятелската дейност сре 
щу Югославия” изнесе се
кретарят на общинския ко
митет на СК в Сурдулица — 
Стоядин Стоилкович.

Един от най-належащи 
те проолеми на кон-

нашата ор
ганизация в рамките на 
муната е в организационно 
то преустройство. Понастоя 
щем има пет местни органи 
зации, във всеки

се привеждат към 
края съвместните заседания 
на местните

ко М. В.
и първичините 

организации на СКС с мла
дежките активи в трудови
те организации и тези 

селата. На тези заседа 
ния се приемат конкретни 
планове за работа.

Както ни осведоми Люби- 
ша Ристич, председател на 
Съюза на. младежта 
лица, няколко неща характе 
ризнрат сегашните усилия 
да. се създаде богат и интен
зивен младежки живот:

* в трудовите 
ции повече да се

център по 
една, а по селата са офор 

и действуват подруж 
ници. При една

и помени
такава орга 

низационна структура на ор 
ганизацията, 
общинската конференция и 
изпълнителния й отбор сти
га до местните организации 
в средищата на комуните и 
гук някак заглъхва. * Вместо 
тези решения на общиниски 
ре ръководства в съответни
те пунктове да получат им
пулс за по-успешното 
провеждане на терена, мно
го често, те не отиват по-да
лече от ръководствата. Ис-

влнянието на
Сурду

откриването 
на младежка трибуна в учи 
лищния център „Й. Б. Тито” 
в Сурдулица. Тук младежи
те слушат беседи по въпро
си, изготвени въз основа на

организа- 
приемат 

младежи в СК. Същевреме-Ц. Тодоров предварително проведена аним

Писмото на СЮК Самоуправлението е ред
Д КО се търси общият знаменател на поръчението от 

Писмото на председателя на СЮК и на Изпълни
телното бюро на Президиума на СЮК до партийните чле
нове и организации, тогава тон е: призив към акция за 
съгласуване на

кам да подчертая, че така 
замислената структура на 

изглеждаше 
обаче практиката

организацията 
идеална, 
опровергава това и ние сме 
длъжни да я меним все до
тогава, донато 
най-подходящи форми за пъл 
на мобилизация на членство 
то и ръководствата, за еди- 
надействие в нашата 
тика. Считам, че най-правил 
но решение е — да се фор-

Такива безнаказни атаки върху основните норми 
на самоуправителното социалистическо общество стават 
по такъв начин, ако не благодетел, то нещо, с което ще 
— не ще трябва да се живее, на което няма смисъл да се 
противопоставя, но, обратно, всеки да се приспособява 
към този начин на живот.

Тук трябва да се направи ясно разграничение, за 
да се прекрати този опасен разцеп на битието на нашето 
общество, разминаването между онова, което като ос
новно определение е изразено в неговите правила и въз
можността тези правила да се изпълняват или не изпъл
няват (кому както се иска) в практиката. Само върху та
кава основа може да се стигне до ефикасна политика, до 
добър и ефикасен план. Върху сплотеността на общест
вото, която е плод на здрава защита на неговите основ
ни определения и правила, става възможно, необходимо 
.И на. мнозинството ясно, колко полезно е за всички по
нататъшното сплотяване около плана и политиката като 
резултати от най-много интереси. В условията, когато об
ществото се разорява в основата си с безнаказано игно
риране на правилата, планът и политиката се 
под силен натиск да станат и те оръдие на тази или оная 
„страна” в това разоряване. Да станат, значи, средство 
за по-нататъшно разединяване, а не обединяване на об
ществото.

не намерим
поведението с основните направления, 

правила и норми на това наше общество.
Всъщност, отдавна сме свидетели на един парадокс 

У нас, че поведението е по-силно от правилата, че едно 
са обществените договори от текстовете на резолюции, 
конституции, закони, а друго е онова, което става в жи
вота. Разминаването им е

поли

ня кога по-голямо, някога по- 
малко, но е забележимо всякъде, по всички равнища и 
курсове от живота на нашето общество. Правилото 
пример повелява: може да се харчи само това, което е 
заработено; кой се протяга повече, следва да бъде 
зан с отнемане на правото да управлява обществено иму
щество,, със загуба .на статуса и самостоятелността. В жи 
вота обаче става по-инак. Отделни хора, групи хора, раз
ни обединения и държавни органи от разни равниша 
могат да се поставят безнаказано над това просто и ос-

мират местни организации 
във всяко селище. Тогава 
връзката между общинските 
форуми и членството на те
рена ще бъде по-непосредст-

на-

нака-
вена по-здрава.

Според другаря Тодоров, 
по тоя начин организацията 
цялостно ще бъде по-агилна 
и способна за успешно про
веждане на предстоящите 
задачи, а това са изборите в 
ССРН и изборите за пред
ставителни органи в нашата 
страна. Но това не значи, че 
организацията ще се занима 
ва със себе си, когато се ка
сае за организираността й. 
Тези акции ще вървят успо
редно едни с други.

— Освен известните акции 
във връзка с конституцион
ните промени и прилагането 
им в живота, Социалистичес 
кият съюз ще трябва много 
повече да се ангажира в ра
зрешаването на много кому 
нални проблеми съвместно с 
местните общности и органи 
те на властта и останалите 
политически организации. 

Предстоят много акции за 
поправка на пътища, постро 
яване на здравни станции в 
Горна Лисина и Любатите и 
редица други работи от ко- 

Малко

новно правило на живота на самоуправнтелно организи
раното общестзо. Излиза, че даже и мерките, конто във 
вид на закони и други разпоредби предписват обществе
ните органи, като че не се отнасят до поведението и не 
влияят върху животите: някой ги „спазва”, някой ги не 
съблюдава.

намират

От тая гледна точка най-новият партиен документ 
(писмото), уцелва същността и задвижва нещата от най- 
важната им точка, като призива да се прекрати практи
ката поведението да се издига над или да минава покрай 
основните определения и правила на това общество, а 
всички органи на обществото да се поставят в служба 
тъкмо на тези определения и правила с ясни права и за
дължения.

От това място много пъти сме установили, че тако- 
общество, ако иска да не бъде късано винаги отново, 

следва здраво да защищава основите на своето самоуп- 
равително битие. Колкото съюзеният работник в разните 
форми на своето съюзяване е по-самостоятелен, толкова 
по-голяма е необходимостта от здраво защищавани, ясни 

еднакви норми на поведение. Единствено об
щество, чиито членове не са самостоятелни, не се нуждае 
от такива или каквито и да било правила. А в такъв слу
чай и овластеният да решава го прави това от случай до 
случай и издава декрети до изпълнителите. Така не бива 
да бъде в самоуправнтелно общество, което се осланя 
пер дефинисиои върху самостоятелността, отговорността 
и инициативността на милиони хора и върху техните са- 
моуправителни организации. Решения ог случай до слу
чай които не са еднакви за всички, могат да раздират 
такова общество, както го разкъсва всекидневно и вся- 
,-ъде поведението, което безнаказано се поставя над нор
мите на обществото. Все едно е кой е този, който се е 
издигнал над нормите (държавно-собственически авток- 
рат от който и да е ранг или технократ в предприятие, 
което се ползва с привилегията за самостоятелно реша
ване без риск да бъде наказан за лошо решаване. Така 

-бхция сбор имаме резултата, че обществото не вярва 
в собствената си система. А това е и коренът на нарадо- 

- вид: щом виа факти е легализирано по- 
извън правилата и нормите, тогава, както ни

ва

и за всички Основните определения на това общество, изразе
ни в Програмата на СЮК, в Решенията на Деветия кон
грес, в Конституцията и законите, не подлежат нито на 
съмнение, пито на разни интерпретации. И текущата по
литика също има ясни критерии за поведението, конто 
се изразяват в повелята за ново утвърждаване на прин
ципите на реформата и на пазарното стопанисване. С то
ва не се казва, че в текущата политика е във всеки слу
чай лесно да се намерят най-подходящн решения. Обаче 
е казано, че от тази позиция предложените решения мо
гат да се мерят като крачка напред нлн Крачка назад по 
отношение нуждата от прогресивно изменение на тази 
страна по посока, установена с обществените и стопан
ски реформи.

Стопанската и обществената обстановка 
засилено и синхронизирано действие за последователно 
провеждане на тези определения в практиката. Нашата 
страна о икономически, материално, производствено, чо
вешки и организационно станала много по-способна да 
мине върху ония релси, върху които искаше и следваше 
да мине с реформите. В този паралнз на „неликвидност” 
бе хвърлена най-напред защото не съумяваше да брани 
здраво основните параметри н правила на самоуправнте- 
лното пазарно стопанство, нлн по-добре казано, защото 
не се противопоставяше на все по-масойня феномен на 
изиграване на ония свои правила, от кОито се 
това основно определение. Връщането към правилата е 
затова най-добрата атака срещу това несамоуправително 
безредие, което се изразява в нееднакво третиране на ед
ни и същи ситуации, правила и закони. Такава общест
вена акция, която тръгва от такива изходни познцш!, да
ва основание за онтнмистическа оценка на шансовете на 
шето самоуправнтелно общество да навлезе в нова фаза 
на своя динамизъм, който беше определяща характери
стика иа такива големи мероприятия, каквито бяха реше
нията за реформа. От това в нашата страна има нужда, 
а е очевидно, че имаме и сили.

изискваестество.мунално 
сме позабравили онези прак 
тични работи, които са 1 
голямо значение за подобря
ването на жизнените усло- 

в общината 
самооб

от в о
ксизма от друг 
ведението
\гчи неотдавнашната история, в редовете на съмишлени
ците иа лявата, работническа, комунистическа идеология, 
поне временно могат да съжитслствуиат разбирания н по 
веления, които означават чак и крайно политическо дсс-

,,И ^Като имаме това пред вид, следва да кажем, че от- 
„к не веднаж сме неоправдано били остри към едни 
или ДРУГИ мероприятия на текущата политика. Тая поли
тика не може да прсмоства бездните на обществото, кои
то винаги наново ги копае несъгласуваността между не, 
гоните норми и практическото поведение. Оттук идва фе
номенът че много от мерките просто не докосват „проце 

„ ’ живота. Икономическата политика например 
може да намери, че жаждата за кредити трябва да се 
г- си с поскъпване на динара. Това обаче ще е напразно, 
' „ практиката няма правилото, че кредитът следва да
се върне от някой, а не някой да връща, а някой да не 
връща и да няма никакви последствия за него...

вия на хората 
Например, местното 
лага1/г не се завежда навре
ме. В някои села напълно е 
забравено. ССРН трябва да 
се бори местното самообла
гане да се въвежда в нача- 

първи-

състои

лото на годината, в 
те два-три месеца и напълно 
да се реализира до края на 
текущата година. г

Всички тези задачи щс бъ- 
лат съгласувани с духа и 
съдържанието на речите и 
Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро 113 
СЮК — подчерта Доне Годо 
ров.

„Икономическа политика"
Ст. Станков
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БосилеградГорна Лисина

Селските магазини 

без стоки
Районен 

център 

без кръчма

ЙЕ ош от село ■ за селоЕ

жапа с брашно и други сто 
ки, когато дъждовете разме* 
кнаха пътя и камионите не 
можеха вече да вървят. След 
дъждовете заваля сняг и ви
елиците напълно завеяха пъ
тя- Сега се чака да спрат ва 
лежите и след това ще бъде 
организирана акция за про
чистване на пътя от Босна 
Кобила до Плоча относно 
до Горна Ръжапа. Очаква се 
акцията да бъде подпомогна 
та и от страна па общинс
ката скупщина в Босилеград 
която ще изпрати булдозе
ра. да помогне на тези села

Преждевременното идване 
затрудни снабдя- 

ма гази- 
запаси

па зимата 
вамсто па селските 

необходимитенн е
стоки. Особено са засегнати 
селата от високите

предели: АУ**ат, <’оР“а 
ръжапа, Плоча и други. Гам 

склоновете на Бесна ко- 
била и Църпоок 
покривка достига средно от 
2.| до 30 сантиметра, гг 
места има преспи, достига
йки височина и до един мс-

Вече цял месец Горна Ли- 
сипа, районен център па ня
колко села, е без кръчма. 
Госп Iл ш 1чарското 11ред1I ри и- 

„Кии Стан” от Босиле
град е затворило своята кръ 
чма, която бе поместена в 
кооперативния дом на горно 
лпеинеката земеделска ко
операция. Сега кооперация
та взела помещенията сп за 
свои нужди и районът е без 
гоетплпичарско заведение.

Опитите па „Кин Стаи” да 
задържи помещенията ма
кар п срещу по-голям наем 
п.лм да намери други такива 
в центъра на селото остана 
лп напразни. И сега в Гор
на Лисина, кой знае след ко 
лко десетилетии-ияма кръч
ма. Хората са принудени да 
се ночерпаат в магазините 
където освен други стоки се 
продават н спиртни питиета. 
Обаче това не може да за
мести недостатъка на кръч
мата, където хората мога! 
да си починат и да се под
слонят на лошо време.

В много неудобно положе 
ние се с намерил досегашни 
ят работник в кръчмата на

„Кин Стан” Драган Зарев. 
Понастоящем той 
шна почивка, 
ако не се намери подходи
те работно място той ще ос 
тане безработен, въпреки че 
има трудов стаж от 25 го
дини.

планин
ски

потис снежната

! М

’1ЪР.
домелелI орполпсипската 

ска кооперация тькмо беше 
ма газизапочнала да зарежда 

пито си в Плоча п 1 орна Рь- С. А. С.

Бистър Заседание на 

младежкия актив
ГОРНОЛЮБАТСКИЯТ РАЙОН е целият покрит със 

снежна покривка на 19 октомври т.г. Снимката е напра
вена в центъра на Г. Любата. Зад тополите се намираха 
купчини отава покрити със сняг. Такива купчини отава 
и откоси даже некосена трева се виждаха навред покрай 
реката.

ществена работа. Това е ед
на от причините, че село Би 
стър има твърде беден кул
турно-забавен живот.

Наистина за по-кратък пе 
риод не може да се очаква 
особен прелом в работата 
на тоя младежки актив. Оба 
че според договорената про 
грама предстоящия период 
не бъде изпълнен със съдър
жателни .младежки акции. 
Една от тях е уреждана на 
центъра на селото посредст
вом провеждане на младеж
ки трудови акции.

Изработването на програма 
за собствена дейност до Тре- 

конференция на СЮКтата
бе главна тема, която обсъ
ди младежкия актив в село 
Бистър.

Тоя актив сьс своите 32 
члена е една от по-големите 
младежки организации в об 
щината. Въпреки възможно
стите си бистърските младе
жи досега не са организира 
ли задоволяваща дейност. Ка 
заседанието се посочи, че е 
отслабнала 
както и интересът към об-

е на годи-
а след това

дисциплината.
А. С. С. в. в.

Иницистиви

ШОСЕТО от Власина до пред Г. Лисина е асфал
тирано. От там до Босилеград се вършат подготовки за 
асфалтиране. Клисурата, през която протичат Божичка 
и Лисииска реки е пуста и гола. Виждат се само храста
лаци и камъни. Скалистите брегове покрити рано през 
октомври със сняг се издигат високо и позволяват да се 
види само небето. Ка снимката се вижда оставен булдо
зер, с който не може да се работи по студа.

Самооблагане за селски 

пътища?
Текст и сн. М. Величков — В Бабушнишка община 143 пътища чакат асфалткм

Редица проблеми пред 

безработните
ВЪЗ ОСНОВА на заключе 

нията от съвместното заседа 
ние на Изпълнителния от
бор на Общинската конфере 
иция на ССРН и Общинския 
комитет на СКС, тези дни 
Бабушннца се състоя общо 
заседание на всички изпъл
нителни органи на обществе 
но-политическите организа
ции в комуната.

На това събрание се обсъ
ди възможността и прие за
ключение за въвеждане на 
петгодишно самооблагане за 
построяване на пътищата от 
четвърти разряд в комуната. 
Същевременно, присъствува- 
щите бяха запознати с хода 
иа иска Бабушнишко да бъ
де провъзгласено за стопан
ски изостанал край.

ши асфалтирането на 
щата от четвърти разряд.

Всъщност, инициатива за 
асфалтиране на пътищата е 
съществувала още през 1965 
година. По-интензивно обаче 
върху тоя въпрос се работи 
от 1970
правят и първите подготов
ки за асфалтиране на пъти
щата.

Според изчисленията за ас 
фалтиране на главните пъТи 
ща в комуната е необходи
мо петгодишно самооблага
не, с което ще се осигурят 
значителни средства. Пред
ложено е да се въведе мест
но самооблагане 
комуна, и то 3 на сто от 
дастралния доход и 2 на сто 
върху личните доходи. Съще 
временно се предлага всеки 
пълнозред жител да осигури 
един кубически метър камъ 
ни. По тоя начин биха се 
ооезпечили около 1,2 милио
на динара годишно и общо 
около 17 хиляди кубически 
метра камък.

На събрание/о бе избрано 
координиращо тяло, 
да подготови 
те акции по самооблагането.

БАБУШНИШКО е лей 
СТВИТЕЛНО ИЗОСТА
НАЛ КРАЙ

Участниците на събрание- 
ето бяха запознати с хода на 
иска Бабушнишко да бъде 
зачислено към комплектно 
стопански изостаналите ко
муни.

пъти-
което

разяснителни-

в

година, когато се
В Бюрото за работна ръка 

във Враня се готви общест
вен договор, с който да се 
определят критерии за дава 
не на предимство при прие
мането на работа в трудови 
и стопански организации. 
Същевременно с този дого
вор ще се определи и мини
малният образователен ценз 
който да изпълняват лица 
на отделни трудови места.

По този повод директорът 
на Бюрото Благоя Петровцч 
води разговор с ръководите 
лите на обществено-полити
ческите организации в боси- 
леградската. община. Изтък
на се, че преди две години 
по инициатива на профсъюз 
ните организации в общи
ната е бил изработен такъв 
договор. Обаче, макар че го 
е приела Общинската скуп
щина, освен транспортното 
предприятие нито една дру
га стопанска организация не 
го е подписала; По такъв на

чин той не е могъл да се 
прилага.

Това е една от причините че 
канцелариите на Бюрото все 
още се пренебрягват като 
институции, защото трудо
вите и стопанските органи
зации не докладват за сво
бодните работни места. Оба 
че с подписването на дого
вора това ще е задължение 
за всяка организация.

Също така е договорено 
посредством тоя Завод в бо- 
силеградската община да се 
организират курсове и семн 
нари, за които съществува 
интерес и потреби. Между 
другите в Босилеград ще се 
организират шивални, а в 
Лолно Тлъмино

В разискванията бе изтък 
нато, че Републиката 
нава на Бабушнишко

приз-
. изоста 
налост и участвува в изгра
ждането на обекти от инф
раструктурата: пътища, кул 
тура, физическа култура, 
ниетс>еОПаЗВаНе и обРаз°ва-

за цялата
ка-

БЕЗ ПЪТИЩА — НЯМА 
ПРОГРЕС

Отчете се обаче, че помо
щта в здравеопазването и 
образованието закъсняват и 
че в гази насока трябва да 
се ускорят акциитеГ

В Бабушнишко пътища от 
втори разряд има 30 км, от 
грети —• 46, а от четвърти 
— 182 км. Тъй като пътища- 
та от втори и трети разред 
са грижа на Републиката и 
Предприятието за пътищата 
от Нищ, участниците

курсове за 
строителни работници. Една 
част от практическото ц те
оретическото обучение ще 
се провежда в училището 
за квалифицирани работни
ци в Босилеград.

Накрая бе 
напред да се

На събранието бе изтъкна 
то да се подготви план и с 
него да се излезе пред граж 
даните. Прие се заключение 
да се проведе референдум 
чрез писмено изясняване.

заключено и за
бушниеН А0 Рейката,СБа 
бушнишко изцяло да се при 
знае за неразвита община.

в рази
скванията изтъкнаха, че в

В, В. общината трябва сама да ре
Ст. Н.
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Граждани и данъчната политика От заседанието на ОК на СЮМ в Босилеград

ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ 

- СПОРЕД РАБОТОСПОСОБ
НОСТТА

МЛАДИТЕ И ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
Общинската конференция 

на Съюза все още не се реализират 
редовно.

Това обучение — изтъкна 
се на заседанието — не може 
да се провежда само теоре
тично, в учебната стая. То 
трябва да бъде нагледно, 
без вербализъм и абстракт- 
ности.

С въпросите от всенарод
ната отбрана селската мла
деж е запознавана най-че
сто при организиране на уп
ражнения. които предшест- 
вуваг при заминаването им 
в К>НА. Това също не е до
статъчно — казаха участву
ващите на заседанието. За- 
щото, задачите, които произ 
хождат от концепцията на 
всенародната ни отбрана са 
широки и търсят пълно анга 
жиране.

Бе критикувана дейността 
на организациите, които мо 
гат1 да помогиат и обучение
то за ръкуваме с оръжие и 
други военни средства. Въ
преки вече постигнатите ус
пехи, се подчерта, че всички 
възможности и в тази об
ласт не са използвани.

На заседанието се взе 
шение да се активизира дей

ността на дружеството на 
младите техници, спортисти, 
и стрелци.

В началото на месец но
ември при средните и основ 
ните училища в общината 
•ще се формират стрелчески 
и спортни дружества

На заседанието се реши 
на селската младеж зана
пред да се оказва по-значи
телна помощ. Освен теорети 
ческите и практическите ска 
зки по бърза помощ, в села
та ще се прожектират реди
ца филми от областта на все 
народната отбрана.

Бе решено председателст
вото на Общинскта конфе
ренция на СЮМ, да изготви 
програма за формиране на 
доброволчески младежки по 
дделения на територията на 
общината.

на младежта в 
Босилеград, в подготовките 
за Третата конференция на 
СЮК готви богата и разно
образна програма. Във връз
ка с това тя проведе засе
дание, на което главно се ра 
знсква за ролята на младе
жта във всенародната отбра 
на. В работата на заседание 
то взеха дейно участие и ръ
ководителите на най-висши- 
те обществено-политически 
организации в общината, ка 
кто и представители на 
ЮНА. Накрая бяха изпрате
ни приветствени телеграми 
до другаря Тито и Съюзния 
секретар за народна отбра
на генерал Никола Любичич.

За подготовките на младе 
жта във всенародната отбра
на е разисквала иРепублнкан 
ската конференция на СЮМ. 
Прнсъствуващпте младежи 
бяха осведомени по основ
ните задачи, конто предсто
ят в тази област.

За отбраната и защитата, 
младежите от гимназията и 
училището за квалифицира
ни работници в Босилеград 
са учили на редовните си 
часове. Обаче на заседание
то се изтъкна, че това не е 
достатъчно. Тоя предмет се 
изучава тъкмо от втори, а 
според мнението на младе
жите нужно е да се изуча
ва още от първи клас. Ос
вен това обезателните часо
ве по тоя предмет в осми 
клас на основните училища

В босилеградската общи
на 2.155 нетрудоспособни ли 
ца ползват данъчни облекче 
ния. Или от общо 4.276 
макинства, 1.341 плащат 
нък с намаление. В тази го
дина данъчните облекчения 
възлизат на около 152.000 ди 
нара.

Данните говорят, че 
го лица 
община ползват данъчни об
лекчения, 
ите за това нещо?

Това право предимно мо
гат да ползват нетрудоспосо 
бни лица. Като такива по на 
чало се считат мъжки чле
нове с навършена 60 гг/д^уц- 
на и жени с 55 годишна въз 
раст. И деца до 15 годишна 
възраст се считат за нетру
доспособни. Също така данъ 
чни облекчения могат да по 
лзват и всички лица, за ко
ито се установи, че имат на 
малена трудоспособност 
49°/о нагоре.

На такива лица от дома
кинства, които са данъкопла 
тци, данъкът се намалява за 
всяко лице с 10 на сто. Оба

че при това има още две
други условия, които такива 
домакинства трябва 
пълнят. Да имат повече 
две малолетни деца и када- 
старския доход на глава от 
домакинство да не надмина- 
вг, 1.900 динара.

да из-АО- отда-

В случай, че в едно дома- 
членове самно-

в босилеградската кинство всички 
нетрудоспособни, те 
да ползват данъчни облекче 
ния до 20 на

могат
Кои са критери- сто за всеки

член.

Данъка може да се нама
ли и в случай на по-големн 
материални разходи при ле
куване на някой заболял

Младежта от Босилеград- 
ско изцяло схваща и приема 
концепцията на всенародна 
отбрана. Тя е готова да за
щищава 
социализъм.

член на домакинството. Ус
ловието е тези разходи да 
бъдат по-големи от 200 ди
нара. самоуправителния

ре-
Във всичко това има една 

парадоксалност: въпреки по 
лзването на данъчни облек
чения, земеделците са длъж-

В. В.

БосилеградОТ

ни изцяло да заплатят здрав 
ното си осигурание, което 
не им предлага по-широки 
права за лекуване.

ДОГОВОРИТЕ С ВЕЦ 

„ВЛАСИНА" - В ЗАСТОЙВ. В.

Спорните въпроси между 
босилеградската община и 
водоцентралите „Власина” от 
Сурдулица по изграждането 
на язовира в Горна Лисина 
още не са уредени.

Неотдавна общинска слу
жба отхвърли иска на ВЕЦ 
„Власина" за издаване на 
решение за строеж на язо
вира. В общината казват, че 
решението не е издадено, за- 
щото въпросният иск не бил 
комплектуван според закона. 
В случая „Власина” не е има 
ла доказателство, че е реши 
ла имуществения въпрос за 
землището, което ще се на
мери под водите на язови
ра. По-точно тя все още не е 
собственик на тоя имот.

трябва да се простират во
дите на язовира. В случая 
става въпрос за 70 хектара 
площ, предимно ливади, ко
нта са собственост на хора
та от Горна Лисина. За из
купуване на тези парцели, 
според официалния докуме
нт, който „Власина” е пра
тила до босилеградската об 
щнна, са осигурени общо 
130 милиона динара. Прак
тически това означава, че 
средно квадратен матер тр
ябва да се заплати нещо по- 
малко от 200 стари динара 
В доставения документ се ка 
зва, че тези цени са опреде
лени и в проектосметната до 
кументация за изграждане 
на язовира.

Хората от Горна Лисина, 
в свободната си спогодба с 
„Власина” няма да се съг
ласят, защото търсят мно
го повече. Например за ква
дратен метър ливада, в за
висимост от качеството й, 
търсят от 2.500 — 3.000 ста
ри динара. Значи, разлика
та о много голяма и трудно 
може да се каже, че спогод
бата е „близко”.

В общината също така ни 
осведомиха, че до сега ВЕП 
„Власина’* е обжалвала ре
шението, въпреки че остават 
още няколко дни. Но това 
не означава, че такова ре
шение няма да се издаде, 
щом бъдат изпълнени усло
вията.

Г ПО РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ 

СРЕЩУ УКЛОНИТЕ В 

СТОПАНСТВОТО
ЗАСЕДАНИЕ 

В ССРН
У

нейните загуби въг#\изат на 
46 милиона стари динара.

При едно такова положе
ние долнотлъминската коо
перация не може да органи 
зира изкуп па стоки и снаб
дяване на населението. Чу
ха се мнения, чс тук трябва 
да се притече в помощ ня
коя от по-солидните търгов
ски организации от Босиле- 
градско или от друга общи 
на, за да се облеки положе
нието на производителите и 
потребителите от този край 
осооено сега пред настъпва
щия зимен период. Предсе
дателят на Общинската скуп 
щипа Владимир Стоичков 
заяви, че по тоя въпрос ще 
се решава и на предстояща
та сесия на ОС, на която да 
се намери най-подходящ из 
ход.

жират и съветите на потре
бителите и органите на вът
решния контрол, които те
първа трябва да се форми
рат и активизират. Също та 
ка носителите па такива вре 
дни явления трябва публич
но да се разобличават и уво 
лняват ог работа — беше 
заключено па заседанието.

В разискванията за стопаи 
ството пак се засегна въпро 
сът за интеграцията на боси 
леградските стопански орга
низации. Още се чака едни 
солиден проект за тая ните 
грация, чрез който ще се по 
кажат необходимостта и по 
ложителитс ефекти от това 
начинание.

Състоянието в стопанските 
организации според шестме 
сечните баланси и задачите, 
които произлизат от това, 
запознаване с тезисите на* 
Републиканската конферен 
ция на ССРН в Сърбия за 

съвместсамоуправителните 
ни общности, както и дого
ворът за провеждане на бъ
дещите задачи в общинска
та организация на Социалис 

това бяха Инак по въпроса за изда
ването на това решение е 
водена дълга кореспонден- 
яцн между босилеградската 
община, ВЕЦ „Власина” и 
Републиканския секретари
ат по стопанство. Най-на
пред компетентната общин
ска служба поискала от 
ВЕЦ „Власина” комплектува 
своя иск, за да може да из
даде решението. ВЕЦ „Вла- 
сипа" се обърнала с молба 
това решение да й издаде 
Републиканския секретариат 
по стопанство, обяснявайки, 
че босилеградската община 
не иска да отговори. Репуб
ликанският орган е поискал 
доказателства за същинско
то положение. И най-сетне 
понеже „Власина” не е успя 
ла да се достави търсеното, 
босилеградската община от
хвърлила иска за издаване 
на решение за строеж на 
язовира.

тическия съюз 
главните теми, които разгле 

заседаниеда разширеното 
на Изпълнителния отбор на 
Общинската конференция 
на ССРН в Босилеград през 

седмица. В работа 
та на заседанието и участву 
ваха и директори на стопан
ските организации, предста- 

на общинската скуп
щина, на обществените слу
жби и др.

миналата

тезиситеБяха подкрепени 
на Републиканската конфе
ренция на Социалистическия 
съюз за устройството, роля
та и задачите па самоупра- 

съвместни общпо-

вители

В работата на някои тър- 
(почтиИзтъкнато беше че със сто 

папските проблеми от
баланси са се за- 

всички компетентни

вителпите 
сти в областта па просвета
та, културата, здравеопазва
нето, социалните осигуров- 

заемапето па работа в

говски организации 
всички стопански оргапиза- 

запимават с търго-
шест

месечните ции се 
вия) бяха посочени много ло 

Мнозина при
познали
фактори. Според данни

обществено
К1| И
СР Сърбия, чрез които 
практика се прилагат 
титуциоините 
Дадени бяха конкретни пре
дложения във връзка със ус 
тройството па здравната слу 
жба, социалните осигуровки

на ши явления- 
давачи работят несъвестпо. 
Имало е случаи да продава* 
ракия в магазина за своя 
сметка, царевица, изкупена 
оз частни лица от Войводи- 

или просто своеволно да 
покачват цените на стоки за 

сметка. Търговският ин

наСлужбата 
книговодство стопанските ор 

са показали поло

на коне* 
амамдманн.ганизации 

жителни резултати в първо
то полугодие на годината. 
Изключение прави долно- 

земеделска ко-

Иначе, „Власина” прави 
подготовки за изграждане 
па язовира. Трябва да се от- 
почне през пролетта идуща* 
та годинД. В село Божица 
вечо се изгражда строител* 
но селище, а към Топли дол 
се пробива път.

на
тлъминската 
операция, която е в трудно 
финансово положение по 

пред фалит. Но нейното 
с така лошо

и др.свояспектор ежедневно открива 
такива нередности, наказва 
ги или дава на съд. Но той 

може да стигне навсякъ
де а за съжаление такива 
явления има по селските ма

На края се прие конкрет
но разработена програма за 
предстоящите задачи на об
щинската организация 
ССРН, произлизащи от Пие- 

Изпълнителното Бю*

чти
състояние не наизглеждаше в първи- некакто
те анализи, когато се изказ- 

загуба от 105 милиона 
Спорел дан-

мото и
ро па председателството на 
СЮК и програмата на об
щинската конференция на 
ССРН.

За тези подготовки в боен 
леградската община казват, 
че официално не знаят ни* 
що.

ЗЕМЛИЩЕТО В ЛИСИНА 
ОЩЕ НЕ Е ИЗКУПЕНО

Босиле-ваше
стари динара.

Службата за общество 
от Леско- 

трябва да бъ-
най-веродостойни

самиягазили и в 
град. Освен по-острите адми 

паказатсли мерни на 
но книговодство 
вац — които 
да г и

пистративпи
борбата срещу тези ук- Както се вижда спорно е 

сега землището, върху което В. В.ки в
лоии ще трябва да се заанга Стоян Станков

Страница 7
27 ОКТОМВРИ 1972БРАТСТВО Ц



„Колко струват те?"
псски изминат А*'и* 

ка Сюзан
пише еКогато Джон сс обърна от 

към Сюза мери, в ръка 
лежеше едно пакетче, 
в светло червена хор- 

и завързано със зелена

,Цената", каза й той се- 
„беше 14 лири".

лпта си, ледена студена ръ
ка на тезгяха

„Моля", започна тя, бихте 
ли мй дали да погледна оня 
наниз от сини мъниста на 
витрината?"

Джон дръпна завесата е 
лявата си ръка 
висешо безпомощно поради 
недъг от рождение — и взе 
огърлицата. Мънистата бле
снаха ярко върху бледата му 
длан, когато той постави ук 
рашението пред нея.

„Те са просто чудесни", ка 
за детето, говорейки изцяло 
на себе си, „ще мн ги завие
те ли хубавичко, моля?"

Джон Кларк я изгледа пз 
ненадано.

„Купуваш лн ги за някой?"
„Те са за моята голяма се 

стра. Тя се грижи за мен. 
Разбирате ли, ние вече ня
маме мама. Аз търсех най-чу 
десния коледен подарък за 
моята сестра 
той!"

„Колко пари имаш?" попи 
та Джон внимателно.

Тя вече развръзваше въз
лите на една носна кърпа и 
изсипа на тезгяха 9 монети

Но сините очи 
Мери разтърсиха душата му 

към действате 
спомен

ново 
та му 
увито 
тия I
панделка.

„Заповядай", каза тон, „и 
да не го загубиш по пътя .

„Не се безпокойте за то
ва", отвърна му тя с усмив
ка и изтича навън през вра-

риозно,
„Но Сюзан 

живота си не 
рИ! Как е могла да ги пла
ти?"

„Тя плати най-високата це 
някой някога мо- 

плати", каза той, „тя 
даде всичко, което имаше".

никога през 
е имала 14 лн-

п го върнаха 
лността, към живия

беше загубил.това, коетоза накара да почув 
към пови- 

на купу

болката го 
ствува неприязън

настроение
празника. През 

10 дни търгови- 
оживена, непреста 

жени се тъл

дъската
на, коятошеиото 

пачите пред 
следващите 
ята беше 
ппо бърборещи

же да
тата.

Той я проследи с поглед 
през прозореца. Нещо около 
Сюза Мери н нейната огър- 

енни мъниста разро

Тишина изпълни малкия 
магазин, От някаква далеч
на часовникова кула една 
камбант започна да бие. Зву 

този далечен камба-

РАЗКАЗ лица от 
ви дълбоко в него една мъ
ка, която не искаше да оста 
нс погребана. Косата на де
тето беше пшеничено руса, 
очите му — морско сипи, а 

отдавна,

задигаха 
мъчеха се да се

магазина,пиха в
дребулийки, кът на

нен звън, малкият пакет, ле 
на тезгяха, въпросът в

Когато в коледната 
клиент 

с об-

пазарят.
вечер и последният 
си отиде, той въздъхна 
лекчение. Но за Джон Кла- 

беше си оти-

жащ
очите на момичето и чувст- 

обновяване, борещо
беше наследил ма

си. Ма- 
беше

жон
газнна от дядо 
лката витрина 
отрупана със старомо

дни неща, гривни и медальо 
нчета, носени едно време, 
златни пръстени и сребърни 
кутии, статутки от нефрид
и слонова кост.

Този зимен следобед една 
момиченце стоеше там с че
ло. опряно в СТЪКЛОТО, II с 
огромни очи, внимателно из 

всяко захвърлено

Д многонякога, нс 
Джон обичаше едно момиче 
с коса също такава руса и 
големи очи, също такива си

вото на
се в сърцето на мъжа — 
чко беше някак странно и 
хубаво, защото идеше от лю 
бовта па една дете.

всп
рк вечерта не 
шла. Врата се отвори и ед- 

влезе бързо1Ш. па млада женаТе си бяха избрали малка 
около 9 мили оти това е Трепвайки нсобясии- „Защо го направихте?", по 

Джон
къща на 
Дълбин бяха определили до 
ри деня па сватбата. Но до
йде една дъждовна нощ и ко 
лата, търкалща се по хлъзга 
вия път... Оттогава Джон

вътре.
мо защо, той разбра, че тя 
му изглежда позната, макар 

можеше да си спомни 
и къде я беше виж- 

Косата й беше светло

пита младата жена.
Кларк протегна подаръка в 
ръката си.че не

„Вече е колено утро", ка
за той, „и моето нещастие 
е в това, че нямам никой, на 
когото да подаря нещо. Се
га, изведнаж, аз се чувству
вал» непоносимо самотен. Би 
хте ли Л1И позволили да Ви 
изпратя и да Ви пожелая ве 
сел празник?"

Итака, при звука на мно
го камбани и сред 
щастливи хора, Джон Кларк 
и едно момиче, чието име 
той научи по-късно, поеха 
към началото на големия 
светъл ден.

кога ли
дал.
кестенява, а 
имаха един необикновен от
тенък на синьо. Без да каже

чаващи 
■ъкровшце, сякаш

Кларк живееше сам.V’
-.1 големите й очи
търсеше нещо 
съвсем специално.
От време на вре 
ме то потрепва
ше с крак, защо 
то времето беше 
много студено.
Накрая изглежда, 
че някакво реше 
ние и с доволна 
усмивка влезе в 
магазина.

Полутъмният магазин на 
Джон Кларк беше дори още 
по-претрупан с вещи, откол 
кото витрината му. По раф
товете бяха наредени на ку
пища ковчежетата за скъпо 
ценности, револвери за ду
ел, часовници и лампи; на 
пода бяха струпаш! мандолн 
ни и неща, за конто е труд
но да намери име. Зад тез
гяха стоеше самият Джон, 
мъж на не повече от 35 го
дини, но с вече посивяваща 
коса. Очите му бяха наведе
ни и тон имаше доста унил 
вид, като погледна люлката 
клиентка, която прилепи го-

Кевин Мъри (Ирландия)
нищо, тя извади от чантата 
си едно пакетче, увито хла
баво в червена хартийя зед 
но с една зелена панделка. 
След малко огърлицата от 
сини мъниста лежеше отно-

НАНИЗ ОТ СИНИ 

МЪНИСТА
лшого

во пред него.
„Това от Вашия магазин 

ли е?”, попита тя.

„Джон вдигна очите си 
към нейните и отговори ме- 
ко: „Да”.

„Истински ли са мъниста-

по едно пени и 6 по поло- 
вин.

„Изпразних банката си”, 
обясни тя просто.

Здравата ръка на Джон 
Кларк издърпа назад огърли 
цата. Той ясно виждаше та
белката с цената, 
тя. Как можеше да й обяс
ни? Доверчивит поглед на 
сините й очи го удари като 
болка от стара рана.

„Една лшнутка", каза той 
и се об 
казваш; 
той.

Той беше учтиво внимате 
лен към клиентите, но след 
работа предпочиташе своето 
собствено мълчаливо обще
ство. На обед, в задната ча
ст на магазинчето, той оби
кновено си хапваше сандви
чи, които заливаше с бутил
ка силна тълша бира. Вечер 
яше сам в малък китайки 
ресторант на един хвърлей 
от неговото магазинче. До 
късно, през нощта седеше в 
мебелираната си стая, четей 
ки разкази от този, който 
познаваше. Той се мъчеше 
една мъгла, която се сгъстя 
да забрави и се потапяше в

та?”
но не и „Да. Не най-доброто каче 

ство, но истински”.

„Можете ли да си спомни 
те на кого ги продадохте?"

„Разбира, се, на Вашата се 
стричка, Сюзан Мери. 
ги купи, коледен подарък за 
Вас”.

ърна гърбом. „Как се 
?" попита през рамо

Тя
„Сюзан Мери", отговори

тя.

Стефан НИКОЛОВ

КОИ Е АЛФРЕД НОБЕЛ?»Да се прибера 

коритото си...«
в

СЯКА ГОДИНА в деня 
на смъртта на Алфред 
Нобел, 10 декември, 

Шведската академия на нау 
ките в Стокхолм 
награди на хора, които най- 
вече са заслужили и допри
несли за прогреса на науката, 
културата и мира.

Тази особено уважавана и 
ценена награда на шведския 
химик Алфред Бърнард Но
бел, представлява всъщност 
един вид ирония, понеже це 
лия си живот е посветил на 
изследване на експлозивните 
вещества. При това, бил дъл 
боко убеден, че всичко ще 
бъде употребено единствено 
за благосъстоянието 
чеството и в мирни цели. О- 
баче това била 
бока заблуда.

Алфред Нобел е

В ду които най-важен е бездн 
мния барут и динамита, кой 
то открил 1867 година. Кога
то започнал да произвежда 
динамита натрупал нечувано 
богатство. Въпреки толкова 
открития, Нобел бил наивко. 
Вярвал че хората, 
ят разоряващата сила на ек 
сплозива, по-лесно ще 
нат зад преговорната 
Но войните 
бил жив 
чиво

достижения в съвременното 
човечество.

Годишният приход от за
вещаното богатство се дели 

равномерни части, ко 
ито представляват петее но
белови награди: за физика, 
химия, медицина или сЪизио 
логия, литература и мир. Вси 
чките пет награди са еднак
ви. Случвало 
тези награди да делят 
че учени. Така е и с тазго
дишната награда за химия 
и физика — присъдена на 
шест американски учени. 
Нобеловата награда на едно 
и също лице може да се да
де най-вече два пъти, и то 
В &ве Различни области.

Между носителите на Но
беловата награда е и наши
ят писател Иво Андрич, кой 
то тази година чествува 
мдесетгодишнина.

Трябва да 
1901 година

присъждаПродъни се
изведнъж Бурелското корито, 
като буен порой

на пет

като зна-от чукари и била
стремглавят се
тревожни гласове и упорито
към незнайното

сед- 
маса.

докато той още 
а и по-късно, гор- 

опровергали това хими 
ческо дело.

Пред края на 
Нобел сам

се е някои от
чезнат като поройна вода. пове-

Спират се
е плодните, богатите низини, 
след тях — живота

се уверил в наив
ността на убежденията 
Затуй цялото богатство, 
то спечелил от

особено от динамита — за 
вещал всяка година

си
крещят ридищата сами!

Изтичат си.
радостите от модрите висини 
болката 
по тях

коена чове
експлозива— като смъртта пари.

Пускат корени
далеч от Бурелското корито,
но вечер, когато

негова дъл-
на смър

роден на 
21 октомври 1833 година и 
бил самоук химик, а тъй ка
то баща му бил голям произ 
водител на различни експло 
зиви, съвсем не е чудно за
що и той проявява особена 
наклонност към този отрасъл 
в химията. Патентирал око
ло 100 свои

тния му ден да се 
на най-известни учени 
та награди в стойност 
коло 50

присъжда осе-
в све- 
от о-спохожда няма тишина, кажем, че отхиляди долара.

награда за 
присъдена

понася ги до днес много 
и хора, кои

Нобеловатазвън на бягащо копито учени, писателии шепнат:
В коритото си да се прибера!

пръв път бива 
1901 година —

то са се борили 
прогрес на човечеството зае

за мир ипет години
след смъртта му и оттогава 
тя постоянно значи най-висо
кото признание за научните

лужено са получили Нобело 
вата награда като признание 
за техния труд и успехи.

открития, меж-
8 Страница
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Под покровителството на 
другаря Тито Култура просвета * изкуство*.

ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН 

ПАНАИР НА КНИГАТА
В БЕЛГРАД от 24 до 31 

октомври тази година е от
крит седемнадесетият 
дународен панаир на книга
та. Покровител на това забе 
лежително културно 
тие от международно значе 
ние е президентът на СФРЮ 
— др. Тито.

йските и нзвъневропейските 
страни и изложените някол
ко десетки хиляди заглавия-меж-

На панаира ще бъдат уре
дени три специални излож
би: „Тито — мисъл и дело”, 
нзданита на Иво Андрич и 
технически най-издържаната 
книга.

събн-

Интересът към Белград
ския панаир на книгата е Повишеният интерес 

книгата е резултат и на Про 
веждащата се Международ
на година на книгата, която 
у нас е ознаменувана с реди 
ца акции.

към
голям сред наши и чужде
странни книгоиздатели и на
раства ежегодно. Че е така 
свндетелствува участието 
на няколко десетки книгонз 
датели от страната, европе- Ст. Н.

В международната година на книгата Сурдулица

ГРИЖА ЗА БИБЛИОТЕЧНОТО Фестивал на народни 

ш забавни песни
ДЕЛО да” Княжевац, „Симпо” — 

Враня, „НАВИЙ” — Земун и 
др. стопански организации.

Изпълнителите ще съпро
вожда оркестър на Радио-те 
левизия Белград.

Срок за подаване на заяв 
ления за участие на фестива 
лае 15 ноември.

На 27, 28 и 29 ноември в 
Сурдулица ще се състои вто 
рия по ред фестивал на на
родни и забавни мелодии. 
Финансово 
на фестивала ще помогнат 
Туристическия съюз в Сур
дулица, Общинската скуп
щина, Радио Белград, „Дис- 
кос” — Алексаидровац, „Ле-

— В Бабушнишко една книга на 2,5 жители организацията

промет” е в застой. Щом бъ
де внесена первата партида, 
счита се, че броят на книги 
те на български език ще се 

няколко

СЪСТОЯНИЕТО на библи
отечното дело в Бабушниш- 
ка община не е на завидно 
равнище. За това показател 
но говори фактът, че за над 
29 хиляди жители читалища 
та в комуната разполагат са 
мо с около 11 хиляди книги. 
Пресметнато на глава от на 
селението излиза, че една 
книга се пада на 2,5 жители. 
А това, както се отчита, е 
под всяко равнище.

библиотечен пункт в някоя 
от трудовите организации в 
комуната. М. Вел.
БРОЯТ НА ЧИТАТЕЛИТЕ увеличат за още 

стотин книги.
все още е доста скромен — 
едва около 1.220 души. Ако 
при това се отбележи, 
към 550 души са 
до четиринайсетгодишна въй 
раст, сердношколци и студе 
нти над 400, а работници ед 
ва около 190 и селскостопан 
ски производители само 75 
души — структуарта на чи
тателския състав показва,че 
малцина непосредствени про 
изводители членуват в биб
лиотеките и рядко четат.

В процеса на образование 
една от първостепенните за 
дачи принадлежи на

Сурдулицаче
ученици

УЧИЛИЩНИТЕ БИБЛИО
ТЕКИ ПРИ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА 

КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ПОМОЩкоито засега все още пости
гат скромни резултати. Ин- 
снстнра се, в зависимост от 
големината на училището да 
се осигурят помещеш!я, ин
вентар и да се обогатят кни 
жнитс фондове с обезател
ните за прочит книги (но уче 
бната програма), белетристи 
ка и научнопопулярна лнте 
ратура. Също така се прн- 
движда оснособяваие на ка
дъра, който работи в учили- 

чрез

Повишеният интерес за съ
дбата на книгата в момента 
V продиктуван от обстоятел
ството, че в Бабушница де
визът на провеждащата 
международна 
книгата:

вните и просветните работ
ници. Работата на курсовете 
те ще финансират съвместно 
Общинският отбор на черве 
пия кръст и Медицинския 
център в Сурдулица.

Анджелкович, 
на С1бщинскня

Миодраг 
председател 
отбор на червения кръст в 
Сурдулица, ни съобщи че във 
всички училища в сурдули- 
шка община са в течение 
курсове но първа помощ.

се
година на

„Книгата — досто- 
всички!”, не е фор- 

още
В тази насока трябва да 

се отбележи частичният ус
пех, постигат благодарение 
но от Общинския синдикален 
съвет, който е внесъл член
на разбирателството, прояве 
ски внос за членовете на син 
дикалната организация- По 
тоя начин работниците мо
гат да взимат книги за про- 

безпрепятствсно. Остава

пние на
мално приет. Именно, 
със създаване на комитет за 

тази акция Най-добрите ще се съре
вновават на общинския пу
бличен преглед по първа по
мощ. Най-добрият отбор ще 
участвува на републиканско 
съревнование.

провеждане на 
се прие програма за действу 
ване. В нея ояха набелязани 
належащите задачи и очер
тани
решаването 
проблем в културното раз
витие на този инак изоста
нал край.

В курсовете са включени 
всички ученици от четвърти 
до осми клас, а в средните 
училища включването е на 
доброволна основа. Препода 
патели на курсовете са здра

щните библиотеки 
семинари, курсове и дошко- 
луване. И каго един от най- 
важните въпроси с решава
нето па финансирането, от
носно осигуряване на поето 

па средст-

главните насоки с раз 
важеина тоя

М. Величков
чит
обаче сред тях да се разър- 
не по-широка акция и те са
мите да се заинтересуват за 
книгата. А това значи да се 
набави необходимата

янни източници
с които да се попълватва,РАЗШИРЯВАНЕ МРЕЖАТА 

МА ЧИТАЛИЩАТА КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКАИ възобновяват училищните 
библиотеки.

Самият факт, че освен На 
родният университет, в чий- 
то състав се намират читали 
щата в бабушнишка община, 
за проблемите на библиотеч 
ното дело се интересува и 

Бабушнишка об-

лите-
ще отговорираутра, която 

на техния интерес.
Именно, но тези причини, 

тази година се предвижда

забава, Сърбскнят струнен 
квартет изнесе концерт за 
прие ьствуващите.

Също така димитровград
ските любители на сериозна 
музика имаха възможност 
на 28 т. м. да прнсъствуват 
на концерта, устроен по по
вод 90-годпшнината от рож
дението на прочутия унгар
ски композитор Бела Бар- 
ток. На концерта взеха уча 
стие Индико Бан, цигулка и 
Каталин Барали, пиано (от 
Будапеща). »

И двата концерта бяха то 
пло приветствувани от зри*

от основните задачи. Музикалната секция на 
младежите от Димитров
град, проведе на 20 т.- м. го
дишно събрание. Събрание
то бе открито от Сшшша 
Нейков, директор, на Цен
търа за култура и забава в 
Димитровград, който изнесе 
доклад за работата и актив 
поспа. Събранието привет- 
ствуваха Миодраг Павловнч, 
генерален секретар па музи
калната младеж в Югосла
вия, и представители на му
зикалната младеж от Маке
дония и Пирот.

След проведеното събра
ние, което се състоя в зала
та на Центъра за култура и

е една
При това специално внима
ние е отделено за развигие- 

селските библиотечнито на
пунктове, библиотечните пу
нктове в трудовите органи
зации и дейността на учили 
щните библиотеки.

В момента, освен централ 
ното читалище в Бабушница, 
работят още четири негови 

в Звонци, В. Бо- 
Люберад-

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КНИЖ
НИЯ ФОНД пори, че в 

щипа отношението към кии- 
е изменено.в централното чита- 

гака и в колоновете
гатакакто към 70 

за набав-
Предвидените 

хиляди динара -
нови книги, обзавеж- 

на читалищата, орга-

ли ще,
му. Предвижда се попълване 

книжния фонд в бабуш- 
нишкото читалище — до де
сет хиляди томове. Библиоте 

Звонци има

ка нанаклонове — 
нинце, Стрелац и дано

низиране на специални семи 
за библиотекарите —на още 

в Ракита, Цьр
жа се откриването нари

само са първата крачка в 
на наболелия

чнияТ пункт в 
над 2.200 книги, от които над 
800 са на български език. На 
правена е поръчка за 
13 хиляди динара, но моме- 

вносът чрез „Ангро-

три пункта —
Ябука и Богдауовац 

Долно Кърнино. Изтък-
иеобходимостта

разрешаването 
въпросвена 

или
ва се още и 
от откриването

на библиотечното деоще телите.
А. Д.ло. Ст. И.

пталнопоне на един Страница 9
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От петък до петък във вашия грае

Футбол Стопанството определя 

личните доходи
гВ босилеградските

обществени
служби„1РМй“ (Суково)-»Л. БШАНСШ 

(Димитровград) 3:4 (2:2) У
възлиза на 850 динара# Минималният личен доход

то са: трудова отговорност, 
резултати на труда, 
пост и др.

Общественият договор за 
определяне на личните до- 
ХОДИ па функционерите в об 
ществено-политическите ор 
гапизации в общината се 
обосновава върху следните 
критерии: обществено-поли- 
тическо значение и слож
ност на изпълняваните задачи 
и средно осъществения ли
чен доход в стопанството в 
общината.

Според това са определе
ни следните лични доходи:

председателя на община
та (от 2.620 — 3.500), секре
таря на Общинския комитет 
на СКС (от 2.500 — 3.200), 
председателя на Общинска
та конференция на ССРН (от 
1.850 — 2.700) и председателя 
на Общинската конферен
ция на Съюза на младежта 
(от 1.500 — 2.500 динара).

Общ е изводът, че лични
те доходи на заетите в из- 
вънстопанските организации 
в босилеградската община и 
занапред са равнително по- 
големи от онези в стопан
ските организации. Това ра 
з.лцчие е последици преди 
всичко на слабата акумула- 
тивност на стопанските ор
ганизации.

трстмаи: полуквалифи 
1.050, с 

1.200,
ДИНЯ
цирани получават

образование 
1360,

Общественият договор за 
разпределение на дохода в 
органите на Същинската 
скупщина н в обществените 
организации в босилеград- 
ска община е в сила след 
подписването му и получено 
то съгласие от Републикан
ския съвет по трудоустроява

опит-ра на „А. Балкански" най- 
добра игра показаха Велков 
Каменов и Васплевскн. Го
ловете за „А. Балкански" от 
белязаха Михайлов 2, Каме
нов и Васнлевски.

Първенствената футболна 
среща между отборите на 
„А. Балкански" и „Ерма”, ко 
ято се състоя на

пиеше
квалифицирани 
средно образование 1.530, 
сококвалифицирапи 1.870, с 
полувисшо образование 2.295 
И с виеше образование 2.890

със
”22 ви-т.м. в

Суково, завърши с победа 
на гостите с резултат 4:3
(2:2). точки.

Според тоя договор най- 
големия личен доход може 
да бъде три и половина пъ
ти по-гол ям от най-ниския- 
Изключение се прави един
ствено при работниците с 
виеше образование в общии 
ския съд и общинската ад
министрация. Техните лични 
доходи могат да бъдат уве
личени с още 10—15 на сто. 
Причината за това нещо е 
щото тези кадри са дефици 
тарии в общината, а от дру 
га страна досегашните им 
лични доходи са сравнител
но по-ниски от онези във 
вътрешността.

Приетите в договора крите 
рии ще се ползват само за 
външно разпределение, кое
то ще рече, при разпределя
не на средствата от общин
ския бюджет. Вътрешното 
разпределяне всяка трудова 
организация ще 
със самоуправителни прави
лници. При това ще се зачи 
тат и други критерии какви

Отборът на „А. Балкански" 
игра в състав: Ставров 6 
Стоянов 6, Илич 7, Лазаров 
6, Велков 8, Маннч 7, Каме
нов 8, Милев 7, Васнлевски 
8, Михайлов 8, Гюров 6.

не.Мачът се игра по лошо и 
студено време, но въпреки 
това отборите, а особено от
борът на „А. Балкански” по
казаха хубава игра. В отбо-

Въз основа па този лого 
вор занапред ще се прссме- 
тват личните доходи в об-
щиинската администрация, 
общинския съд, службата 
на вътрешни работи и обще 
ствеио-политическитс орга
низации. Критериите изхож
дат от осъществения минало 
годишен личен доход в сто
панството (средно 1.150 ди
нара) и същия е увеличен с 
25 на сто. Така в стопански
те организации неквалифи
циран работник с получил 
628 точки, а в извънстопан- 
ските организации, според 
приетите критерии — 850 то 
чки.

Й111Ш1111111111!111||||1||1111111|11111111111111Н111111М на

Баскетбол

>;Свобода« (Димитровград) 

- »Т. Райкович« (Вучйе) 

51:84 (29:29) По такъв начин е утвър
ден най-ниския личен доход 
в споменатите институции и 
той възлиза на 850 динара. 
Останалите категории рабо
тници според квалификацио 
ината си структура, а въз ос 
нова на договора при външ
ното разпределение имат сле

След равноправна игра в 
първото полувреме гостите 
от Вучйе с добра игра през 
втората част от играта успя
ха високо да поразят домаш 
ният отбор на „Свобода” с 
резултат 84:51. Мачът се* игра 
на 22 този месец.

Докато всички баскетболи 
сти от Вучйе показаха доб

ра игра, в отбора на „Свобо
да” нито един от баскетболи 
стите не се изтъкна.

регулира

Отборът на „Свобода" иг- В. В.
ра в състав: Митов, Соко
лов 6, Милев, Петров, Си
мов 8, Вучкович, Михайло- 
вич 18, Йосифов 4, Димит
ров 17.

Босилеград

Борба срещу 
уклоните в 

стопанството

В Димитровград ярез ноември:

Кои филми ще се 

прожектират
А. д.
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КУРСОВЕ ПО ЗДРАВНО 

ПОСВЕЩЕНИЕ
Тези дни в Босилеград се проведе 

съвещание с комисията за борба срещу 
отрицателните явления в стопанството 
която е оформена в началото на юни от 
представители на управата на Общин 
ската скупщина, съдебните и следстве 
ни органи и други. Беше констатирано, 
че комисията не е предприела нищо въе 
връзка с изготвянето на акционна про 
храма за ефикасна борба срещу крими- 
нала в стопанството, понеже съответни 
те инспекционни, следствени и 
компетентни органи и служби не са до
ставили навреме необходимите данни 
Така поради небрежността на най-приз 
ваните фактори за борба срещу укло
ните в стопанските организации, 
организирана акция не е проведена.

След като се направи критически 
обзор върху неуспеха на това начина 
ние, беше решеио акцията да се прове 
де докрай в срок от десет дни, т.е. да 
се изготви програма за акция, в коятс 
ще се изтъкне: числото и естеството на 
нерешените предмети при следствените 
и инспекционни органи; при службата 
за имуществено правни отношения 
Общинската скупщина, да се преразгле
да работата във връзка с национализа 
ция на имуществата г 
граждани както и с национализацията 
на някои частни помещения, организа
ция и работа на отделните инспекцион
ни служби при общинската 
бездействително на органите

Димитровградските любители на 
киното през месец неомври ще гледат 
следните филми:

На 1 и 2 ноември — „Ребус” — ан
глийски игрален филм.

На 4 и 5 ноември — „Бягай човек” 
— американски игрален филм

Организацията на черве
ния кръст в Сурдулишка 
община работи много добре 
Миодраг Анджелкович, пред 
седател на Общинския отбрр 
на червения кръст, ни съоб
щи, че са в пълен разгар по
дготовките и наскоро ще за
почнат с работа най-малко 
6 курса по здравно просве
щение на селската женска 
младеж в планинските села 
в общината.

от Медицинския център в 
Сурдулица и Здравния дом 
Власина Округлица и подве
домствените им амбулато
рии. На 8 и 9 ноември — „Изкопай гро- 

— американски игрален филмба си”други
Разноските за курсовете 

поема Комуналния завод за 
социални грижи във Враня 
и Общинския отбор на чер
вения кръст в Сурдулица.

На 11 и 12 
изстрел” — 
филм

ноември — „Смъртният 
американско-германски

На 15 и 16 
италиански филм

На 18 и 19 
гославски филм

На 22 и 23 ноември „Тайният 
на дявола”

На 25 и 26 
Форт Апачи”

На 29 и 30 
в Италия” —

Всичките филми

тази ноември — „Лудост” —
Тази форма на работа Об

щинския отбор на червения 
кръст в Сурдулица практи
кува вече няколко години с 
успех.

ноември „Бурдуш” — ю-
Курсовете ще водят прос

ветните работници по села
та и агент

здравните работници М. Величков

Л1111111Ч(111111(111Ш1111111111111|||||ШП1ГЧШ11|111|||||||||||||||||||||||||'||||(||||||||||||||||||||||||||||||||||||]||||| ноември „Героите на 
— американски филм

ноември „Добра работа 
италиански филм

са цветни.
За любителите на филма 

Ще се прожектират филмите: „Синовете 
на мускетаря” френски филм, койтц ще 
се прожектира до края на октомври и 
„Дим” — домашен филм, който 
прожектира от 1 до 16 ноември. Подви 
жното кино при Центъра за култура и 
забава в Димитровград 
тези филми почти 
комуната.

на

I на чуждестранна
§
II 1 в селатаскупщина 

на вътрещ 
ния контрол в предприятията и пр. Във 
връзка с това ще се посочат и 
които трябва да се предприемат 
шно решаване на належащите проблеми 
от тази област. В провеждането на тези 
акции ще бъдат ангажирани и самоупра 
вителните органи в съответните 
ви колективи.

II мерките 
за спеII ще се

трудо- ще прожектира 
във всички села на8
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В ЧАСОВЕТЕ за отдих И ПОЧИВКА

екам некня и общинуту 
писарийети да ми на- 
шппу удостоверенийе 

и оратим си у ходннкат с 
човеци од Бурелат. Зазбору- 
вамс се за беречетат овуя 
годину. И там и кико и у 
нашият край нема нища од 
моруз, жита слабо родила, 
време пчешко па не може 
да се прибере ни това що 
има. Неколцина од Забърде-

н
НЕОБИКНОВЕН ПАМЕТНИК

В село Чичевац при Сталач може 
един твърде необикновен 
чест на 
своята 
лан

да се види
свиня. Това е рел^^йто“ ПОВАИГнат в

ВеЖ^ релефа" 
родна величина.

Това е всъщност паметник 
благодарност. Велкович 
което

свиня в при

повдигнат в знак на 
_ Дал изявление, че всичко

има е благодарение на това, че е отглеждал 
свине и затова не му е жал за изразходваните за 
паметника пари. Ка се степаю директорие

нас па чу кво ония питуйе.
— Окнуше га у задругуту, 

па се степали директорат на 
„Сточар” и на ,7Гьргокооп”. 
Изгледа па су летеле столи- 
це по канцелийете. А щом 
се степаю они окну пресед- 
никатога да ги раздвой.

— Па що не окну мил^дци- 
юту нело преседникатога — 
пита йедън забърджанин. Те 
ка ако га окаю суде куде уе 
степаю денъска по предприя 
тията нийе че окиснемо по 
ходннкат.

— Е, и они итри синдраци 
ти — ако окну милициюту 
че се чуйе по градат, а мо

же и да ги сецаю, а тека пре 
седникат отиде позаглади ра 
боту за тия дьн и све се ра- 
зиде додека йедън оди ньи 
се не дигне на леву ногу.

— Що ли майче кико у на
ше село не формираю и у 
градат йедън мирован съвет. 
При нас се знайе, а се сте
паю некойи или се скараю 
за меджу мировият съвет ги 
окне, поиспедепсуйе ги и ра 
ботата се свърши.

А, кво ли би било и оди 
селата да почну да окаю 
преседникатога за теквея ра 
боте?

то чекаю преседникатога да 
му се оплачу за неща. Та- 
мън они мислеоше дошли су 
на ред та се рипнуше да 
зну, ка преседникат излезе 
у ходннкат на ньим каза 
да попричекаю йоще малко, 
а он че иде у задругуту.

Видомо сви дека йе неща 
сърдит. Забърджанье 
ше да се сгледжуйу, а йедън 
тиче рече:

— Кока денъска нема да 
дойдемо на ред. Млого йе 
сърдит. Кой ли га расърди 
баш денъска да ми йе да 
знам? Тамън он това пита 
тетига курират мину покре

НАЙ-ВИСОКИ ПЛАНИНСКИ 

ВЪРХОВЕ НА КОНТИНЕНТИТЕ
В Азия най-големия континент 

се намира Монт Еверст, най-висок връх на земното 
кълбо. Височината на споменатия връх е 8 882 мет
ра (най-новото измерване 8 848 метра).

на Хималанте

вану-

В Европа най-висок връх е Мон Блан (4 810 м) 
на Алпите.

Най-високият връх в Африка е Килиманджаро 
5 890 метра.

Мак Кинлей (6 187 м) на Аляските планини е 
най-високият връх на Северна Америка. Обаче най- 
високият връх на Южна Америка е Аконкагуа (6 958) 
на Андите.

»УР0К«
КАКВО ЧАКА? — Чук, че сте дали на жената 

урок за пестеливост. Какво пости
гнахте?

Вече не пуша.
Срещнали се двама приятели на автобу

сна спирка:В Австралия, на Австралийските Алпи най-висок 
връх е Кощчушко. — Миле, ожени ли се?

— Не!
На Антартика най-високия връх има 6 096 мет

ра. Обаче, много върхове на Антартика са покрити 
със сняг и лед, който увеличава надморската им

— Какво чакаш тогава?
— Автобуса!

височина.

ЧЕСТО ПЪТИ - ЕДИНСТВЕНА ВРЪЗКА
През зимните месе

ци чесю пъти се случ-
автобуситева кога то

от Пирот и Димитров-

БОР-ЧАДЪРград не идват и с това
и пощата, телефонна
та централа в Камени- При Долна Люба
ца остава единствена- съществувата
та връзка на височки- стар бор, който
тс села със света. има форма
Тогава Игнят Гъргов с чадър.
малката централа на
пощата пренася на хо-

новинитс на близрата
ките и роднините на
височани.

НА ДИМИТРОВГР
АДСКАТА РАМПА

лид/кТРо^ГРМп п4имит«>вгР^Лс одимитро&ГРАА

Е0'
Ч*т. петров

* п пВяО ТЖ.^ЖП- о]*
о с.он%и
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