
От заседанието на Пямиди.. ОКТОМВРИЙСКАТА 

РЕВОЛЮЦИЯ - НАЧАЛО 

НА НОВА - ЕПОХА

на СЮК

НЕОБХОДИМО НИ Е ЕДИНСТВО НА 

БАЗАТА НА ПИСМОТО, ЕДИНСТВО 

В ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ЗАДАЧИТЕ И мпериализмът е означа
вал и политическа и 
икономическа реакция, 

прекъсване с дотогавашна
та демократическа свобода, 
засилено поробяване на ко
лониалните и зависими на
роди и по-засилено експлоа
тиране на трудещите се. Съ
щевременно, все повече се 
засилваха и сдружаваха ре-

волюционите сили в света с 
цел човечеството да се осво
боди от експлоатацията, под 
тисничеството и робството. 
Ленин е потвърдил, че импе
риализмът е предвечерие на 
социалистическите револю
ции. Че това е истина, пока
за
ОКТОМВРИЙСКАТА СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮ
ЦИЯ.

След връщането на В; И. 
ЛЕНИН от чужбина в Ру
сия, той присъствува на ис
торическото заседание на 
ЦК на СКП(б) на 10 (23) ок
томври 1917 година, на кое
то изнесе доклад за подгото 
вките на въоръжено възста- 
иие. Тук е изтъкнато, че по
ложението в страната е съз
ряло за успешна победа на 
революцията.

На 16 (24) октомври ЦК 
донесе решение да се при 
Петроградския съвет форми
ра Военнореволюционен ко
митет с Ленин начело, като 
център, който ще ръководи 
с подготовките, а след това 
и със самата революция.

След това решение, на 25 
октомври (7 ноември) 1917 
година започна Октомврий
ската революция в Петро- 
град, която наскоро се раз
шири по всичките по-големи 
центрове на Русия- През съ
шия ден отрядите на Чер/е- 
ната гвардия заеха най-важ
ните стратегически точки в 
града. На следващия ден X* 
локупната власт мина в ръ
цете на Петроградския с-увет 
ка работническите и военни
те депутати, чнето седалище 
беше в Смоленск.

(Следва на 12 стр.)

На Бриони на 30. X. 1972 
състояло 36-то Отваряйки разискванията 

по провеждането на Писмо
то Председателят Тито 
кратко се спрял върху досе
гашната активност на Съюза 
на югославските комунисти. 
Писмото, казал той, намери 
твърде широк отзвук не са
мо всред членовете на Съю
за на комунистите но и вс
ред работническата класа,

-̂------------------- (На 2 стр.)ВрятстВо

г. се е
л „ на Прези

диума на СЮК. Заседанието е от- 
крил Председателят на СЮК Йосип 
Ьроз Тито и 
седание да се разисква за дейността на 
Съюза на комунистите в реализирането 
на становищата от Писмото и Изпълни
телното бюро на Президиума на СЮК в 
реализирането на Акционната програма 
на Втората конференция на СЮК 
ооществено - икономическите 
ния и икономическата

заседание
на-

е предложил на това за-

по
отноше-

политика.
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Заседание Щ 
на Общин
ската 
конферен
ция на
скс

I Приета е акционна
|програмЩ®ЯЩ®1

Димитровград. — Оценява
йки момента в обществено- 
политическия живот, в кой
то Съюзът на комунистите в 
общината се ангажира 
по-пълна афирмация на Ре
шенията на Деветия конгрес 

на Общинския ко- 
Райко Зарков изтък-

политика, влиянието на ава- 
нграда не само че беше сла
бо в някои трудови органи
зации но е даван и отпор на 
влиянието на Съюза на ко
мунистите. И покрай значи
телните похвали в интегра
цията на гумарската проми
шленост, на конференцията 
сериозно бяха посочени про 
цеси на дезиитеграция в сел 
ското стопанство.

Все още няма ангажиране 
в провеждането на амандма 
ните, специално на работни
ческите амандмани. Понеже 
трудовите организации 
са навреме изготвили 
планове, общината още 
е приела свой средиосрочеи 
план на развитие. Непрости
мо е, че още не е подписано 
самоуправителното споразу
мение по настаняването 
работа макар че добре е 
вестно, че в тази област и- 
ма много нередности, които 
предизвикват недоволства. В 
този смисъл Димитър Сла- 

(Стр. )

От спестяване - фабрика 

за радиални руми
за

секретаря 
митет
на, че Писмото предизвика 
голям интерес и оживена по 
литическа активност не са- 

сред комунистите, но и 
населението в община

та изобщо. Още в началото 
с изразено стремлението на ко 
мунистите решително да се 
разплатят с всички видове 
на деформации и неприятел
ска дейност. Така в три ор
ганизации са изключени 2/

Димитровград — Минала
та седмица на конференцията 
на изпълнителните тела на 
обществено - политическите 
организации, заместник — 
генералния директор на „Ти
гър” Живко Виденов със съ
трудниците даде обяснение 
във връзка с. усилията на 
каучуковата промишленост 
в този край да реализира о- 
бем петите и дългосрочни 
програми по изграждането 
па фабрика за производство 
па радиални гуми.

Трудещите се от. „Тигър” 
призовават гражданите от 
Димитровградска община да 
внасят свои влогове в Бел
градската банка за изграж

дане нови промишлени мощ 
пости на „Тигър”. Също се 
търси подкрепа от обществе 
но - политическите организа
ции. В „Тигър” считат, че 
по този начин ще съберат 
към 3 милиарда динара. ВАо 
жителите ще получат лихта 
12 па сто. Значи 2 на сто по 
вече. Наскоро чрез вестник 
„Братство” населението па 
подробно ще бъде запознато 
с ползата от новите обекти 
иа „Тигър” които ще тлас
нат стопанския развой и в 
Димитровградска комуна, за 
щото ще има възможност да 
бъдат приети още 1.000 ду
ши нови работници.

мо
сред

не
свои

Съобщение на нещш III членове.
Зарад недостатъчна идеи- 

но-политическа оспособе-I на
из-Съюза на комупд-ност, иа

стите, изтъкна Зарков
осигурил ръководна ро- 

всички сфери на жи- 
общината. Най-напред 

на кадровата

не е 
ля във 
вота в 
в креирането М. Б.

ПР
У■1 ж

ли, толерантно държане на общински 
инспектори, нарушаване иа комунисти
ческия морал, а при това не се означи 
правия адрес 
И повече от това: става объркване. В 
такава критика в очите на пеосведоме-

п Без име 

и презиме
КОМЕНТАРт

I п исмото на другаря Тито 
П пълнителното бюро на СЮК е в 

центъра на вниманието, на кому- 
в Босилеградската община. Вси-

себе си в Титовитс ду- 
критика. И диле- 

палага Пис- 
после*

целта е несполучлива.

ните всички комунисти от поотделнн 
служби или организации изглеждат не
морални н непочтени. А именно такива

Изненадва, че това се случва сега критики чуваме все по-често на партии- 
— след Писмото.

Не рядко на проведените до сега Писмото търси противоположна от 
партийни заседания се говореше оооо- тпзи критика. То търси критика, но с 
щено, с език, които още отдавна на о- ,1ълна отговорност. Защото 
бикновения човек е неразбираем. Отно- 1|е е сама на себе си цел; тя е нужна 
во се чуват старите и добре известни за подемано на акции, 
фрази: „някои другари”, „има прояви ,
„някои форуми" и подобно.

Противно иа това Титовите думи 
търсят да се говори откровено п ясно: 
с имена и презимена, за да може да се 
води решаваща акция срещу отрицател 
иото, опущенията и слабостите.

Когато се посочват търговски спеку-

пистите
чки са намерили

и приели неговата 
няма: задачите, които 

ще се провеждат е акции — 
все до Десетия конгрес

ми
:А ннтс заседания.ми

мото
дователно
СЮК.

на

критиката
фаза от разработване 

Писмото в партийните организации в 
общината е завършена. Обаче изостана- 

конкретни разговори.

наПървата

За това исцялостните и немотивира
ни критики — отмогват. Всъщност спъ
ват цялостното реализиране иа станови 
щата, изказани в Писмото на другаря 
Тито и на Изпълнителното бюро на 
СЮК.

II"' ли са
Паиоимер доста много е говорено

__ пазлични спекули и злоупотреби, чи-
лл 5ппи са членове иа Съюза на ко-
менистите^ Но без име и презиме. По
точно, без да бъдат установени лицата, 
за които става въпрос.

1
§§ в. в.II



Провеждане на задачите от Писмото и речта на другаря Тито

НЕОБХОДИМО НИ Е ЕДИНСТВО НД БАЗАТА 

НА ПИСМОТО, ЕДИНСТВО В ИЗПЪЛНЯВА
НЕТО НА ЗАДАЧИТЕ

На заседание на ЦК на СКС 
от 27 октомври за нов председател
на ЦК на СКС единодушно е из
бран д-рТихомир Влашкзлич, 
секретар Никола Петронич. За член 
на секретариата на Централния 

избран Милета Йешич.

а за
Тито,Ето, заключил др. 

нс со търси нищо друго от 
онова, което сега се и пра
ви. А прави се онова, за ко
ето е години говорим, че е

колония. В Босна още преди 
Писмото е бнл открит диа
лог. Там значително по-рапо 
са се заловили на борба с 
идейно и политически иепри 
емливите концепции и разни

(От 1 стр.)
всред трудещите се, всред 
нашите народи. Според ду
мите на другаря Тито, наши
те трудещи се наистина се 
надяват, че този път 
да останат само на Писмо
то, но ще минат на дело и 
ще осъществят онова, което 
в него е посочено.

Председателят Тито се 
спрял'и върху разговорите, 
които неотдавна е водил с 
ръководния обществено - 
литически актив в Сърбия- 
Напомнил, че в своята зак
лючителна реч е оценил, че 
не е имало самокритичност 
н е апелирал да се намери 
общ език, изтъквайки при 
това, че се касае за твърде 
сериозни неща и че работни 
ческата класа очаква и това 
да се разреши, защото това 
е от значение не само за Съ
юза на комунистите в Сър
бия, но за целия Съюз на ю- 
гославските комунисти.

Председателят Тито каза, 
че след 21-то заседание на 
Президиума на СЮК освен 
в Хърватско, не е забелязал 

някой

комитет е 
Другарите Влашкалич и Петронич 
са избрани на местата на Марко 
Никезич и Латинка Перович.

няма
необходимо, т.е., че сме длъ 
жни да създадем силен и 
единен Съюз на югославски 
те комунисти, който да бъ
де способен и вътре и из
вън, да се разплати с всич
ки врагове на нашето само- 
управително 
ско общество.

ПО*
социалистиче-

Съобщение на Централния комитет на
Съюза на комунистите в Сърбия

Вярата на другаря Тито в силата и способ
ността на ЦК на СК на Сърбия е огромно 

насърчение и задължение

ЙОСИП БРОЗ ТИТО

елементи, които пречат на 
нашето развитие. Предприе
мали са енергични мерки 
против националистите, кое
то е дало резултати.

Председателят Тито е из
разил мнение, че във всич
ки републики, малко или 
повече, има такива елемен
ти, с които комунистите тря 
бва да се борят и да ги от
странят. При това, казал 
той, не се касае на някого 
да се свали главата, но за 
заместването на отделни 
хора. Трябва да доведем, по 
дчертал другаря Тито, по- 
млади хора и да осигурил! 
по-добър социален състав, 
т.е., на тези постове да дой
дат повече работници. Пред 
седателят Тито е казал, че 
дълг на ония, които са били 
на ръководни постове е да 
покажат своето комунисти- 
стическо съзнание и да по
могнат на по-младите хора 
да надделеят трудностите, 
които стоят пред нас и ка- 
квито ще има още много.

Разбира 
другаря Тито, 
мислим, че всичко ще бъде 
свършено с отиването на не 
колцина другари и с идва
нето на нови хора на техни 
места. Сега трябва да 
билизираме всички 
Това е, е изтъкнал председа 
телят на СКЖ, необходимо 
във всички републики, а о- 
собено - в Сърбия, за да не 
се стига до груповщина в 
Съюза на 
опити за фракционни бор
би. На нас ни е необходимо 
единство на основите на Пи 
смото, единство в изпълня
ването на задачите. Защото 
това ще бъде голям и силен

— а очаквало се 
по-силно да тръгне към раз
плата с разните елементи, 
които постоянно ни слагаха 
лост в колелетата. Имало 
и декларации, много речи 
за необходилюстта от борба 
против национализма, про
тив различни антисамоупра- 
ителни елементи, разни тех 
нократи, ранковичевци и др. 
Но не е имало акции. Спо
ред думите на другаря Тито, 
членовете на Партията и ра
ботническата класа са запо-

СЮК и на Изпълнителното 
бюро на Президиума на 
СЮК до организациите и 
членовете на СК Централ
ният комитет на СКС е про
вел съвещание с всички сек 
ретари на общинските коми
тети на СКС, на което е при 
ета програма за непосредст
вените акции в организаци
ите и комитетите на СК на 
Сърбия.

На своите заседания Цен
тралният комитет е приемал 
решения по провеждане на 
Писмото и на речта на дру
гаря Тито в организациите и 
ръководствата на СК на Сър 
бия.

„1. Осъществявайки зада
чите от Писмото на предсе
дателя на Съюза на югослав 
ските комунисти и на Изпъ
лнителното бюро на Прези
диума на СЮК и от речта на 
другаря Тито пред Политиче 
ския актив на СР Сърбия, 
Централният комитет на Съ
юза на комунистите в Сър
бия, неговите изпълнителни 
органи и тела са провели ня 
колко заседания и съвеща
ния.

Централният комитет на 
СКС е приел оставките на 
досегашния председател и 
секретар на ЦК на СКС дру 
гаря Марко Никезич и дру
гарката Латинка Перович, 
като е оценил постъпката ка 
то принос за създаване на 
условия Централният коми
тет да се подготви възмож
но по-скоро за акция по ли
нията на Писмото и на реч
та на другаря Тито и да се 
премахнат неясностите по о- 
тношение готовността на Це 
нтралния комитет да утвър
ди неотклонно своите отго
ворности и работата, които 
му принадлежат, като поли
тически правилно и отговор 
но решение.

Единодушно са избрани за 
председател на Централния 
комитет на СКС другарят 
Тихомир Влашкалич, а за се 
кретар на ЦК другарят Ни
кола Петронич. За член на 
Секретариата на Централния 
комитет е избран другаря! 
Милета Йешич.

Консултациите, едийодуш 
ното предложение на Секре- 
тариата и единодушното-из
биране на председателя и 
секретаря на Централния ко 
митет са израз на досега на
правените усилия и кадрови 
промени да бъдат на помощ 
на подготвянето на Централ 
ния комитет и на сплотяване 
то на комунистите в акция
та по провеждане на задачи
те от Писмото и речта 
другаря Тито.

2. След изпращането на 
Писмото на Председателя

дица акции, между които и 
среща със секретарите на 
междуобщинските конфере- 
ренции на СКС. Констатира
но е че дейността в органи
зациите на СКС по провеж
дане на Писмото и речта на 
другаря Тито в мнозинство
то среди върви успешно. В 
този миг Централният коми
тет изтъква, че е необходи
мо още по-организирано и 
по-всестранно да се поведат 
разговори за същността и ха 
рактеристиките на положе
нието и на дейността на СКС 
и върху принципни основи, 
чрез комуни етическа крити
ка да се изостри отговорно
стта на организациите и ор
ганите на СКС към съдържа 
нието на работите и разпре
делението на отговорността 
в Съюза на комунистите в 
Сърбия.

Необходимо е комунисти
те на СР Сърбия, като изхож 
дат от Писмото и оценките 
от речта на другаря Тито, 
енергично да развиват орга
низирана и трайна дейност 
за промяна на положението 
към укрепване ролята и вдя 
янието на работническата 
класа: в обществото. Провеж 
дане на задачите от Ппсмо- 

речта на Другаря Ти
то е и най-добрата бариера 
срещу действията на антиса 
моуправителните сили 
то от националистически, ра 
нковичевски, анархолибера- 
лни и бюрократическо 
тралисщчески позиции се 
противопоставят на. линията 
на Съюза на югославските 
комунисти и на Съюза на ко 
мунистите в Сърбия.

Централният комитет е на 
срочил следващото си засе
дание за 3 ноември тх. То
гава ще Оцени критически 
своята идейно - политическа 
практика и ще приеме по-на
татъшните задачи по прове
ждане на Писмото и на реч
та на другаря Тито пред 
ръководния обществено - по
литически актив на републи 
ката.

чнали да нервничат и са за
почнали да губят доверие в 
способността на Съюза на 
комунистите сериозно да се 
разплати с всички тези сла
бости. Изтъквайки по-ната
тък, че зарад това е било не 
обходимо да се мине към 
по-ясни и по-остри изявле
ния, какъвто беше случая и 
в разговора с ръководните 
хора в Сърбия, председате
лят Тито каза, че това съще
временно беше и искане се 
риозно да се захванат на бо 
рба с всички отрицателни 
явления, и че е по-добре те
зи хора, които евентуално 
не са в състояние, които не 
се считат за достатъчно сил 
ни и енергични да преодоля
ват посоченото в Писмото 
— и сами да си отидат.

Председателят на СЮК 
след това каза:

— Аз считам, че това, кое
то сега е направено в Сър
бия ще даде добри резулта
ти. На местата на тези, кои
то са си подали оставки дой 
доха други хора, които са 
известни не толкоз в цяла 
Югославия, но са известни 
на работническата класа в 
Сърбия. И те ще съумеят да 
преодолеят това, което стои 
пред тях и да проведат вси
чко, което се търси в Пис
мото.

Аз имам пълно доверие, че 
това в Сърбия ще бъде над- 
деляно, подчерта председате 
лят Тито, а то ще има огро
мно значение за цяла Югос
лавия. Във връзка с това спо 
мена и разговорите, които 
тези дни са водили ръковод
ните хора в Словения и Ма-

Централният комитет из
цяло е приел критиката на 
идейно - политическата прак 
тика на СКС, която изложи 
другарят Тито в речта си 
пред обществено - политиче
ския актив на Републиката 
и я е оценил като неоцени
ма помощ и е изразил кате
горична решимост да осъще
ствява единството на кому
нистите от СКС в акцията 
по задачите на Писмотц. . и 
на речта на другаря Тито в 
рамките на единната 
на Съюза на 
комунисти. Такава дейност 
ще допринесе за укрепване 
на СКС и за неговата дей
ност по единния курс на Съ
юза на югославските 
нисти.

се, продължил 
не бива да

мо-
сили.

акция 
югославските

то и от
комунистите и до

кому- кои-
Доверието, което другарят 

Тито изрази в способността 
на Съюза на кому

нистите в Сърбия и на него
вия Централен комитет 
даде критически анализ 
досегашната работа и да оп
редели пътя за 
на комунистите за разреша
ване на основните обществе
ни проблеми на базата 
социалистическото

- цен-и силата

Ааподтик и за всички други; 
републики, когато

на
една та-

сплотяванека голяма организация, как- 
вато е Съюзът 
тите

на комунис- 
в Сърбия, докаже, че на

здраво стои на позициите и 
на линията на Съюза на ю- 
гославските комунисти, Де
ветия конгрес, Втората кон
ференция и Писмото, 
сега отправихме.

самоуп
равление, е огромен подтик 
и задължение за всички чле 
нове и организации на СКС.

3. Изпълнявайки решения
та на Централния комитет 
на СКС, Централният коми
тет на СКС е предприел ре-

на
което

на
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Провеждане на задачите от Писмото и речта на другаря Тито 

Неотклонно по Титовия | Заседание на Общинската конференция на
| СКС в ДимитровградПЪТ

Насърчена от Писмото на другаря Тито и на Из
пълнителното бюро на Президиума на СЮК, акцията те
че удивително и победоносно. Комунистите, работниче
ската класа и цялата прогресивна общественост 
та страна иска на дело да докаже своята

се на ръководни постове в 
общината.

Комунистите от Крушевац 
търсят отговорност за онези 
комунисти и ръководители, 
които са взели бенефицира- 
ни кредити, отпуснати за по 
страдалите от наводнения. 
Комунистите от Парачин тъ 
реят отговорност за незачи
тане и непровеждане на об
ществените договори за при 
ем на работна ръка. На за
седанието на Общинската ко 
нференция на СКС в Шабац 
с предложено да се засили 
контролът в областта на да
нъчната политика, да се про 
учат случаите на незаконно 
забогатяване и пр.

в наша- 
революционност Прието

акционно
програма

върху генералната линия на Съюза на 
мунисти и идеалите на нашата социалистическа 
цня.

югославските ко- 
револю-

Разисквайки по Писмото и 
речта на другаря Тито пред 
обществено - политическия 
актив на СР Сърбия, кому
нистите в собствените си ре 
ДИЦИ И В средата, в която 
живеят и работят, 
ват отрицателните 
и носителите им като съще
временно утвърждавати 
посредствените 
преодоляването им, чрез от 
говорна критика и самокри 
тика, без примеси на опор- 
тюнизъм

Градския комитет на С1< в 
Белград Бора Павлович. Об
щинският комитет на Съюза 
на комунистите в Титово У- 
жпце особено внимание 
обърне на кадровата 
ка, като ще преразгледа мо
рално
ства на хората,

ще
политнразкри-

прояви
политическите каче- 

памнращнне-
задачи за

Стабилизация на 
стопанството

И критикарство, 
със силата на истината 
аргументите, без клевети и 
полуистини, без отричане и 
преувеличаване на постиже 
нията и без

и Политическата активност 
след Писмото и речта на 
другаря Тито получи широ
ки размери и в областта на 
стабилизация на стопанство
то. В Смедеревска паланка 
комунистите от заводите 
„Гоша” са си поставили за
дача да се постигне иконо
мическа стабилизация, да 
се приложат конституцион
ните амандманп, за да се 
преодолее неликвидността, 
която вече две години нати
ска тоя колектив от 3.700 за
ети раробтници.

Комунистите от Крагуевац 
са изказали готовност да се 
ожнвотворят становищата 
от Писмото, но също така са 
и непопколебими в решени
ето си това да не бъде дек
ларативна подкрепа, но де
лова и акционна. В някои 
организации на СКС е изтък 
нато, „че в поддържането на 
Писмото най-гласни са оне
зи, които са в същност про
тивници и чиито предишни

постъпки и поведение са до
вели до Писмото”.

Комунистите и останалите 
граждани от Прокупие от
кровено и свободно се изка
зват за отрицателните явле
ния в стопанството и в дру
ги области. Общо е убеж
дението, че за тяхното пре
одоляване е необходима упо 
рита, дългосрочна акция. И- 
зобличени са своеволията на 
отделни ръководители в сто
панството, прояви на коруп
ция и мито, фамилиярни от
ношения В НЯКОИ трудови 
колективи, неефикасна рабо 
та на правосъдните и инспе
кционни органи, слабата об
ществена дейност на някои 
отбориици и представители. 
Особено са осъдени явления 
на забогатяване на частните 
гостилничари в града и пр.

Такива акции се провеж
дат навред из страната.

А ето къкво става по на
шите комуни.

(СЛЕДВА НА 5 СТР.)

(От 1 стр.) отговорност лица, които са 
извършвали такива търгове.премълчаване

вов твърде показателно гово 
ри как с настаняването 
работа се създават социал
ни разлики. От едно семей
ство се настанят на работа 
няколко членове, а за мизер 
ните 10—20 000 динара 
щат прислужничка да 
децата им.

на отрицателните прояви и 
носителите им. Акцията тря
бва да се провежда органи
зирано, отговорно и обекти
вно

— Също така комунистите 
са длъжни да оценят дейно
стта на своите организации 
в провеждането на амандма 
ните, да утвърдят задачите 
за изготвянето на общинския

на

комунистически. То
ва го жеалят всички и я на
правляват в тази посока. Тя 
не е краткосрочна кампа
ния, по революционна бор
ба на класови основи, в ко
ято трябва да се докаже на 
дело високото комунисти
ческо съзнание. За акция е 
необходима и идейна спло
теност на комунистите. Ето 
защо е поставено партията 
да очисти своите редове, да 
се организира и идейно 
сплоти и да стане действи
телен авангард на работни
ческа класа и на нейните 
жизнени и исторически ин-

пла-
статут, да се подведат под 
отговорност ония, които да
ват отпор на политиката на 

Според думите на Илия Пе . обществено договаряне и 
споразумяване.

пази

тров, и досега сме имали за
кони колкото щеш, „а кол
ко много беззаконие е има
ло само” ... Частни лица са 
купували двустайни апарта
менти за по 35 000 динара! А 
началната цена на търга, ко 
йто бил организиран по сло
вото на закона „е била смеш 
но малка — 20 000 динара. А 
за тези пари може да се ку
пи само малка барака”, ка
за Петров.

— Що се отнася до кадро- 
непосред-вата политика 

ствени задачи от програма
та са: оценка на реизборно- 
стта във всички трудови ор
ганизации, осъществяването 
на ротацията в ръководства
та на обществено 
ческите организации и орга
ните на управление. Комуни 
стите следва да оценят как 
се прилага закона за стажа
нтите, а Общинската конфе
ренция да формира кадрова 
комисия.

полити-

тереси и мисия.
Като същински бойци на 

революцията, комунистите не 
само че не смеят да правят 
грешки, но и не трябва да 
позволяват и на другите да 
грешат и спъват нашето со
циалистическо развитие. За 
това трябва да бъдат вина
ги бдителни, отгооврни, дей 
ни и са.мокритически Тпо 
всеки момент и на 
място в нашия обществено- 
политически живот.

Любомир Голубович, меж
ду другото се застъпи, да се 
внесе повече ред и дисцип
лина в кадровата политика, 
защото „досега кадровата по 
лмтнка не е била публична, 
зацин но е даван отпор на 
мито пък съществуват прециз
ни критерии, конто обществе
ността да верифицира. Той 
предложи да се даде щате
лен отчет за работата на 
всички форуми и па отдел
ните хора в тях.

Георги Алексов изнесе мне
ние, че трудовите организа
ции във вътрешното разпре
деление трябва да предприе
мат мерки да се подобри жп 
зненото равнище на труде
щия се, какго п да се суб- 
Еспцнонират наемите па ра
ботниците с малки лични до 
ходи, а за сметка на това да 
бъдат увеличени наемите на 
ония, които имат високи ли
чни доходи.

Конференцията прие про
грама на акции и мерки за 
провеждането па задачи&с 
от Писмото.

— да сс формира комисия 
за проучване па потеклото 
на имуществото (формирана 
е) и да се утвърди списъка 
на грйждани, които трябва 
да го доказват, да „се отне
мат обществени жилища и 
землище, продадени на част
ни лица под действителната 
йена н да се подведат под

Конференцията прие пред
ложение Общинските коми
тети н други обществено-по
литически фактори от Боси
леград, Бабушнпца и Димит
ровград оценят идейно-поли
тическите позиции в издател 
ство „Братство” н предаване 

при

всяко

Така
сс поставя и провежад Пи- 

Тито и Из
то на оългарскн 
Радно-Нпш”.

език

смото на другаря 
пълнителното бюро на Прези 
диума на СЮК и задачите, 
произлизащи от речта ^ 
председателя Тито пред об
ществено - политическия ак
тив на СР Сърбия- 

Колко е широка и разно
образна проблематика, коя
то се обсъжда във всекиднс 
вните акции, и задачите, ко 
ито се предприемат, ясно се 
вижда от ежедневпия печат.

— комунистите в стопан
ството н другите трудови ор 
гаипзацип да предприемат 
мерки от ръководни постове 
да бъдат сменени всички ли 
на, осъждани зарад Инфор- 
мбюрото, сътрудничество с 
чуждестранни 
ЛНК служби, ШОВИНИСТИ II 
всички ония. конто са били 
осъждани. Та 
обход! 1Мо да се

на

разузнавате-

ка също, е не- 
прензпитат 

съставите на щабовете по 
всенародна отбрана и граж
данска защита.Отговорност

За да могат н в тази сфе
ра задачите по-пълно да сс 
провеждат, програмата задъ
лжава комунистите, работе
щи в органите, конто пресле 
дват незаконни прояви, да 
утвърдят своите непосредст
вени задачи, а като първа та 
кова е — от тези служби да 
бъдат отораиепн всички, ко
нто са сс стълкмовивали с 
обществото и законите.

Ясно е, че в условията, ко- 
гато акцията трябва да 
проведе докрай, отговорност 
та на отделни хора, ръково
дители и форуми има особе
но значение. Отговорност за 
досегашната работа и 
бости и поемане и изпълня
ване на предстоящите 
чи. В тоя смисъл си дадоха 
оставки председателят 
на Съюза на сръбските 
мунисти Марко Никезич, се 
кретарите на секретариати
те па централните комитети 

Сърбия и Македония Ла- 
гинка Перович и Славко 
лосавлевски, секретар

сс

сла-

зада-

иа
ко-

М. Б.
на
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Активността по провеждане на Писмото и на речта на другаря Тито
В »СТОЧАР« - ПЪРВИ 

ОЦЕНКИ И ПЪРВИ МЕРКИ
— а на съб•

Заседание на политическия актив в Босилеград

ИСКАТТИТОВИТЕ ДУМИ 

АКЦИЯ
застъпвали едни 
ранията па клона — други 
становища. Това са правили 
по простата причина, както 

еди и, защото се боели, 
се боят, защото не

Оценките не са утешител
ни, а първата мерка е пред
ложението да смени досега
шния директор 
Славчо Димов.

Вместо секретарят на кло
на да даде изходна линия за 
разисквания в духа на Тито- 
вото писмо, бе поканен сек 
кретарят па общинския ко
митет първи да вземе дума
та, защото уж секретарят на 
клона по-дълго време е отсъ- 
ствувал. Райко Зарков запо
зна комунистите с решения- 

Общинската конфере
нция на С1С и изтъкна необ
ходимостта от уреждане 
положението в селското сто 
иапетво и от премахването 
па тенденциите, които са 
противни па линията на Съ
юза па комунистите.

И след това настъпи гроб
на тишина. Чуваше се и 
следното: „Ти знаеш и ка
жи!" Защо ти не кажеш?” 
Всички знаем какво става!“ 

И след всичко, когато най- 
носле развързаха езици 

свалиха бремето па страха и 
работите тръгнаха. В осно
вата на всичко лежат взаи-

агронома
каза
а и днес 
знаят какво ще се случи ако 

нещо. Коста Петров 
на Съюза па комуни- 
отиреди 25 години, за

па работна ръка. В сто 
има

се каже 
членв босилеград-Заседанието на Политиче

ския актив в Босилеград 
имаше за цел да обсъди до
сегашните резултати по про
веждане на Писмото на дру
гаря Тито и на Изпълнител
ното бюро на СЮК, както 
и да определи задачи за по
нататъшни акции за цялос
тно реализиране поръките 
от Писмото.

— Всички комунисти в об
щината — каза Стоичко Ан
гелов, секретар на ОК на 
СКС в Босилеград, дадоха 
безрезервна подкрепа на 
Писмото. Посочените от тях 
забележки, критики и пред
ложения са достатъчно съдър 
жателни да се утвърдят кон
кретни програми за работа. 
Обаче — изтъкна Ангелов, 
досегашните разисквания в 
отделни организации са би
ли доста обобщени и с тази 
практика занапред трябва 
да се прекъсне.

В разискванията на заседа 
нието доминираше предло
жението във всяка трудова

мамо
I шпек I по органпза! ши 
кражби, разхищавано на об
ществено имущество и подо
бно.

организация 
ската община да се водят 
конкретни разговори за про
веждане па Писмото. Инак 
имаше мнения, че вече се 
закъснява с подеманото па 
1!собход! ш пте а кнпи.

Съществуват опущения, 
аномалии, даже н спекули 
в обществено-политическия 
и стопански живот в общи*

стито
да оправдае пасивността и 
отстъпчивостта 
„Живея от личния доход, а 
имам само един хектар зе
мя”- Или: клонът на два пъ
ти приемал решение Дими
тър Стаменов да не се при
еме в трудовата организа
ция, комунистите пренасяли 
становището на партийния 
клон, но директорът Димов

си, каза:
На заседанието бо посоче

но, че има пасивмзация не 
само и партийните организа
ции в общината, по и 
друп ГГО общССТВС! Ю-ПОЛМТ11- 
чески организации. Между 
другото в размекванията се 
изтъкна, че това било пос
ледица па честите машина
ции при изборите в органи
зациите.

По-специално за партийни
те организации, особено за 
боснлеградската местна ор
ганизация, се изтъкна, че 
тя но е пито организацион
но, пито акцпонно годна за 
действуваме. Въпросът с пре 
устройството й се налага ка
то неотложна задача, върху

нрн та па

11; I
пата— каза се на .заседани
ето. За премахването им тр
ябва да се приложат конк
ретни задачи — така както 

Пн-
казал, че го е приел и те да 
правят каквото искат. И та
ка нататък.

Такива взаимни отноше
ния и своеволия се отрази
ли и върху отношенията на 
кооперацията към земедел
ските производители. В тази 
област в пълна степен се

изискват поръките от
смото.

Ето само някои от посочс 
ните прояви, конто наисти
на и тоя път останаха неу
становени с точни имена на 
носителите им

В търговията в общината 
има безредие при определя
не на цепите на стоките и 
при пзкупа. В поевечтоорга- 
низации съществуват семей
ни и роднински връзки, кое
то е последица от игнорира
нето на конкурсите за прпе-

проявила ' незаинтересовано
стта и неспособността на 
Съюза на комунистите да 
предприемат нещо, за да 
спре процесът на дезинтегра 
ция в селското стопанство. 
За това допринесли и нераз
витите самоуправителни от
ношения, които не само че 
не са спазвани, но са и спъ
вани. Затова са и омалова- 
жани интересите на селско
стопанските произволите,ш и 
не е чудно, че се е стигна
ло до общо недоволство от

която най-много трябва 
се ангажира Общинския ко
митет ма СК и съответните

да
ми пте или както един дру
гар каза, „нечовешки отно
шения" в самата трудова ор 
ганпзация на сдружения 
труд н отношенията на коо
перация „Сточар” към земе
делските производители.

Отклонението вървеше гла 
вно в две посоки: по релси
те па взаимните отношения 
в самия колектив и отноше
нията на кооперацията към 
земеделските производители. 
Започнало първо между ди
ректорите на „Търгокооп" и 
„Сточар”. Разцеплението

му комисии.

Бабушнщо-

БЕЗ ПРИВИЛЕГИИ ПРИ ПРОУЧВАНЕ
кооперацията.

Схващайки 
на момента и необходимост
та от предприемане на спе
шни мерки за оправяне на 
положението в

сериозносттаПОТЕКЛОТО НА ИМУЩЕСТВАТА след това нахлуло и в колек 
тнва. Нетърпимостта преми
нала в омраза до такава сте
пен, че били забравени и 
пай-елементарните задачи 

на кооперацията и били зле
поставени отношенията към 
земеделските

кооперация
та, за което са заинтересо
вани над 11.000 селскостопа
нски производители в общи
ната, партийният клон е :— 
дложил директорът Димов 
да бъде сменен.

Сформирана 
ято да изготви план за 
Ция на Съюза

Бабушнишкият общински 
комитет е имал заседание в 
края на месец октомври. Ра
зглеждан е въпросът, как се 
провеждат задачите и стано
вищата от Писмото и от ре
чта на другаря Тито пред 
политическия актив на СР 
Сърбия в низовите организа
ции на комуната.

Комитетът е оценил, че Пи 
смото е разработено във вси 
чки партийни организации и 
е разисквано за непосредст
вените задачи, които се въз
лагат с него.

В местните партийни орга 
низации е дадена критичес
ка оценка на досегашната 
работа на членовете и са по
сочени слабостите в орга
низационно отношение.

В партийните клонове и 
актива се е отишло към кон 
кретни оценки на работата 
на всеки член и на влияние
то на партийните клонове въ 
рху работата на местните об

на партийните организации, 
на. които се прави оценка на 
предприетите мерки и се 
приказва конкретно за явле
нията и носителите на неза
конно забогатяване.

В това отношение има за
ключение на комитета все
ки член на СК на съответен 
начин да обясни, ако има, 
потеклото на своето имуще
ство, за да се подпомогнат 
акциите в тази насока.

В скоро време ще бъдат 
разгледани работата на съ
да, на СУП, прокуратурата 
и общинското

почти пито един партиен 
член.

Общинският комитет е раз 
гледал дейността на партий- пре
ните организации по реали
зиране на задачите от Пис
мото и е установил, че дей
ността е жива и градивна.

Констатира се, че в парти 
йните организации е отбеля
зана като слабост „форум- 
ската работа", слабата а^тив 
пост на отделни членове, а 
са посочвани примери и на 
социални разлики и незако
нно забогатяване, на бездей
ствие на някои институции, 
закъснения на дела в Съда, 
органите на общинската уп
рава и др. Доста изказвания 
г: имало за явленията на под 
куп, корупция, наказателна
та политика.

Всичко това е послужило 
на общинския комитет 
зготвяне на

производители. е и група, ко-
Комупистите, като че 

не са имали сили да се из- 
борят за политиката на Съ
юза на комунистите. Още по 
вече, ония които са били чле 
нове на кооперативния 
вег, на техни заседания

ак-ли на комунисти 
те както за самоуправител- 
но конституиране*на редове- 

' кооперацията, така и 
за нейния прогрес 
ганизация 
труд.

те на
като ор- 

сдружениянасъ-
се

М. Б.
От заседанието на партийнияуправление, 

след това кадровата полити
ка в общината, работата на 
членовете на СК в обществе 
I ю-политическите

КЛОН

БЕЗ КОНКРЕТНА КРИТИКА
В петчасово разискване на 

партийния 
клон в Босилеград, в който 
членуват 150 души се изтъ
кнаха слабости, които и до
сега бяха посочвани, 
оставали без решения.

Отделно

организа
ции, специално в младежка
та организация.

С това обаче не се изчер
пва програмата по реализи
ране на задачите от Писмо
то в Бабушнишка община, 
защото е дългосрочна.

Т върде актуален 
роса с довеждането 
в Босилеград.

Съществуват 
щения между комунистите в 
повечето 
както

комунистите от е и въп- 
на вода

за и-
ориентационна 

програма по реализиране на 
задачите от Писмото.

лоши отно-
но са

партийни активи, 
например в тоя в об

щината. Това е също серио
зна проява — каза се на за
седанието, която спешно 
яова да се надмине.

На заседанието на партий
ния клон се взе решение 
всички повдигнати въпроси 
отново да се обсъдят от ст
рана на партийните активи 
в светлината на Писмото на 
другаря Тито н на Изпълни- 
телнот бюро на ОЮК. Това 
ще се организира в срок от 
една седмица, а след това 
партийния клон ще 
известни решения 
ложения на 

Поради 
основните

много комунисти 
- решаване на 

произхождащи от 
местната стопанска пробле
матика. Именно с години е 
разправяно за интеграцията 
ма стопанските организации 
в общината но безрезултатно 
Абсурдно 
за реализирането 
акция не съществува изра- 
ботен елаборат. И то при по- 
ложеиие, когаго се намират 
и.-правени пред трудностите 
иа неликвидносгта.

разискванията се 
на, че инспекционните служ 
би при общината не дейстпу 
ват олаговременно за прове 
ждане на. законопредписа 
ннята. Едиа от причините за 
юва нещо е, че те все още 
кадрово п организационно 
1,0 <-'а укрепнали.

щности, местните организа
ции на ССРН и други обще
ствено - политически и само 
управителни форуми.

На следващите заседания 
партийните организации са 
направили свои програми за 
непосредствени

со заложиха за 
задачи,Сега са в течение събрания м. н. н.Г: - тр-

акции по 
провеждане на задачите от 
Писмото и по укрепване 
янието на партията сред на
селението в комуната.

Партийните заседания са 
предизвикали огромен инте
рес сред населението, което 
изразява своята подкрепа на 
Писмото и речта на другаря 
Тито и готовност да се Иах- 
нат всички слабости в обще
ствения живот на комуната. 
Също така от тези партийни 
заседания не е отсъствувал

е ,че все още дори 
на тазивли

В вземе 
по пред-изтък

активите, 
неизпълняване на 

Г1„_. конституционни
равила на СК, на заседа пи
то бяха заличени от член

ство трима души.Общ изглед от Бабушница
В. ВСтраница 4
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От събранието на ммутстите в 
ровградската общинска органа на управление в Лимит- Сесия на общинската скупщина

скупщина в Бабушница

Пиомото търси единомислие и 

единодействие, критика, 

самокритика и революционност

Програма за 

по-съдържателна 

работа
АКО БИХМЕ искали 

изнесем впечатления от това 
събрание, формулацията, коя 
то даде Илия Петров: „Ко- 
гато някой от друга органи
зация би ни слушал, би ка
зал, че нашия клон на СК е 
попаднал в задънена улица и 
в настоящия момент не сме 
способни да излезнем от не
го”, най-съответно би го от
разила. Това не се отнася са 
мо до обобщените оценки в 
уводното изложение, но и в 
мълчанието на мнозинството 
членове, в избягването отво 
рено да се каже за носите
лите на груповщина, 
най-чувствителна точка в ра 
ботата на органа на управ
ление, а това ще рече в ра
ботата на Съюза на комуни 
стите в този клон. Във вси
чко това липсваше критич
ност и самокритичност, а 
имаше и стремеж атмосфе
рата, която създаде Писмо
то да се използва за лични 
разплати.

Поради всичко това, кло
нът на Съюза на комунисти 
те е можал да приеме две 
заключения^ едно е за из
ключване на пощенския ра
ботник Любомир Митрович 
зарад отваряне на чужди пи 
сма и второто 
при Общинския комитет на 
Съюза на. комунистите изця
ло да обсъди и оцени рабо
тата на правосъдните орга
ни в общината. Покрай то 
ва, комунистите в органа на 
управлението са задължени 
да потърсят оценка за рабо 
тата на Общинския съд от 
повисши правосъдни орга
ни и да я внесат в скупщи
ната на разглеждане.

Такова заключение е при
ето защо на това събрание 
не можа да се даде поточно 
определение между две съв

сем противоположни оценки 
за работата на Общинския 
съд в Димитровград и него 
вата съгласуваност с полити 
ката на Съюза на комунис
тите и задачите, произлиза
щи от Писмото и 
ята на Общинската конфере
нция на СК.

Ръководителят на общин
ската младежка организация 
посочи, че има явления на 
подценяване на работници- 
младежи и се застъпи, кога- 
то се разисква и разговаря 
за работническата класа, и 
затова какво тя мисли, чув
ствува и реагира, тогава тря 
бва да „слезне” сред тях и 
от тях да се научават за тех 
ните проблеми. Защото, как- 
то каза той, лично е почув
ствувал на своите плещи о- 
маловажаване, но с работа
та си е доказал, че и работ
ниците са способни да се 
снамерят в сложните проце
си на политическия живот и 
да влияят на положителни
те процеси.

Между другото, Илия Пет
ров потърси да се сменят 
комисиите, които са раздава 
ли „Септемврийски награди” 
защото не са изпълнили за
дачата си. И подкрепяйки 
една предходна дискусия, у- 
каза на необходимостта и 
трудовите организации и 
производствениците за пости 
гнати успехи да могат да полу 
чават септемврийски и дру
ги награди.

Предстои пълна ангажира
ност на комунистите в този 
клон. На първо място те 
трябва да се изборят за соб 
ствено единодействие и еди
номислие за най-човешка из 
ява на критиката и самокри 
тиката, необходима на вся
ка революционна разплата с 
ония сили, които се проти
вопоставят на политиката на 
Съюза на комунистите. А 
още повече против ония, ко
ито на думи са за Писмото, 
а на дело се разплащат с а- 
вангарда на тази политика.

тътна работа, която изложи 
председателят Николич.

Занапред предстои да се 
направи обстоен анализ на 
провеждането на конститу
ционните допълнения и да 
сс съгласуват с тях норма
тивните документи в стопан 
ските организации. Следва 
да се направи оценка и на 
самоуправителността в жи
вота на комуната, да се на
правят нужните подготовки 
за изменение на общинския 
статут, да се направи оцен
ка за работата на управител 
ните общински органи, на 
съда и други, защото има 
пропуски и слабости, които 
трябва да бъдат отчетени и 
премахнати.

На социалните разлики и 
незаконното забогатяване, 
които съществуват, да се о- 
бърне внимание. В трудови
те организации да се проу
чи какво да се направи за 
намаляване на разликите в 
личните доходи, а за незако
нното забогатяване да се пре 
дприемат мерки за издирва
не на лицата от компетент
ните органи. Органите на да 
нъчната служба вече рабо
тят върху издирването и с 
материалите ще се запознае 
скупщината на някоя от се
сиите.

В програмата за работа съ
що влизат: проучвания на 
задачата на общинската ску 
пщина по смекчаване на по
следици от увеличените раз: 
ходи на Живота. Става въп
рос за лични доходи на ни
скоплатените трудещи се, за 
помощ на социално издържа 
ни лица и за материалното 
осигуряване на безработни 
лица.

Стопанското положение, 
стабилизацията и махване 
на платежната неспособност 
връщане на излишни бюдже 
тни средства на стопанство
то това ще бъде също зада
ча на общинската скупщи-

Дневният ред на сесията 
на общинската скупщина в 
Бабушница, която се състоя 
в миналия петък имаше по
вече от двадесет точки. Но 
централно място бе дадено 
па ориентационната програ
ма за работа на скупщина
та във връзка със задачите 
от Писмото.

Председателят на скупщи
ната Свето Николич още 
при откриване на сесията ка 
за: Писмото на другаря Ти- 
то и. на Изпълнителното бю
ро не са само за партийните 
членове, но за всички тру
дещи се. Следователно то 
ни задължава да направим 
върху неговите поставки ну
жни заключения за по-ната
тъшната работа на скупщи
ната. Работили сме и досега 
зряло, предварително сме 
проучвали всички въпроси, 
внасяни за разглеждане тук, 
нс е имало решаване по спе
шност, но са консултирани 
всички организации в общи
ната — с една дума държа
ло се с сметка за думата на 
избирателите, за самоупра^и 
телното решаване.

За общинските съветници 
може да се каже, че са били 
активни в решаванията тук. 
Но в местните организации, 
сред избирателите тяхната 
ръзяснителна работа не е 
била на нужно равнище.

Нашите решения, а те са 
много, са готвени обстойно, 
но ме винаги сме следили 
как се провеждат след прие
мането им. Например реше
нията за съобщенията, за па
рковете в града, и за други

заключени

Но разискванията дадоха
определени оценки за рабо
тата на комунистите в орга 

управлението, съвети
те, общинската скупщина 
събранията на избирателите 
и така нататък. Така напри
мер, съветът по стопанство- 
се отлага и по три пъти, по
ради липса на кворум, отбор 
ниците от гумарата 
рядко идват на сесиите на 
Общинската скупщина. Или: 
когато трябва да се утвър
ждава обществения план и 
общинския , бюджет, да се 
разисква по градустрояване- 
то на Димитровград, на такн 
ва събрания идват пряко за
интересованите хора, а от 
около 500 комунисти в гра
да, идват едва по двадесети
на души.

на на

като

твърде

И на това събрание на ко
мунистите в Димитровград 
бе апострофирана неактив- 
ността в провеждането на 
конституционните амандма- 
ни и бе констатирано, че са- 
моуправителните договори 
по настаняването на работа 
до неотдавна са подписали 
само няколко по-малки тру
дови организации. Неколци
на дискутанти се застъпваха 
да не се намаляват личните 
доходи на работниците в уп 
равлението с най-малки до
ходи, което се появи след из 
готвянето на правилници за 
разпределение 
доходи, защото такава мяр
ка би била непопулярна.

комисия

Програма за работа
на личните Скупщината прие предло

жената програма за по-ната-М. Б.

Неотклонно по Титовия път на.
Отборннцнте приеха пред

ложената програма, като по 
искаха едно допълнение — 
отговорност от ония, които 
предлагат решения, отговор
ност за непровеждаче реше
нията на скупщината.

Скупщината прие редица 
други решения. На гимнази
ята са отпуснати средства за 
пабавка на учебно-техничес
ки средства, прието е иска
нето на Брестов дол за са
мооблагане с труд за строе 
не на път, ще се открие курс 
за дообразованс на трудещи 
сс от бабушиишкнте заводи 
избрани са част от съдебни 
заседатели за общинския 
съд, а част от предложени
те са отхвърлени защото би
ли обичали да се съдят или 
пили и пр.

Бе прието решение за най- 
малкият и най-големия ли
чен доход в комуната. Раз
мерът на най-малкия и най- 
големия личен доход е 1 към 
4 с оглед на средния размер 
от миналата година. Сегаш- 

размер следователно 
бъде 751,80 динара и 

4296,00 динара.

— Групи за провеждане на програмата от Писмото
СКС, има недисцнптута на 

липираиост и недостатъчна 
отговорност и несъвестност 
на работното място и 
дневния живот. Награждава 
пето на търговските агенти 
и тяхната работа е също въ
прос, който трябва да бъде 
преразгледан от страна 
са моу мра вител и ите ор ган 11 
па предприятието, а също та 
ка и размерът на личните

статъчпо активни, заинтере
совани и ангажирани за и- 
дсологичсско 
работа. Взето бе 
душно решение, от редовете 
на Съюза па комупистито да 
бъдат изключени Иван Рап- 

Петар Петрович и Нов 
Минчев, поради различни 

опущения и грешки.

Конкретна програма за 
провеждано на задачите

Досегашната работа 
стиата партийна организация 
в конфекция „Свобода”, за
дачите произлизащи от Пис
мото на другаря Тито и на 
Изпълнителното бюро на 
СЮК, бяха разгледани на за 
седанието проведено па 27 
октомври.

Секретарят на организаци
ята Миодраг Живков изтък
на, че има явления на неиз- 
пълнявано на партийните за
дължения, подчертани в ста-

работа и квалификациКомисията за обществено- 
икономически 

при Общинската конферен- 
на СК в Димитровград 

на 24 октомври

то на
опиата структура па заети- 

общината също трябва 
да сс разработи.

отношения • политическа в ежете в еднно-
ция
проведе 
заседание по изготвянето на 
конкретни програми за про
веждане на задачите, които 

от Писмото 
Тито и на Из- 
бюро на СЮ(К

Поощряване на крите
риите и отговорността на 
комунистите чев, па

копапроизлизат 
председателя 
пълнителното

Заседавала о и организа
цията на СКС при ж.п. гара 
Димитровград. Направен е 
обстоен анализ на досегаш
ната работа. Изтъкнато е, 
че е имало и отрицателни 
прояви. В тая насока се под
черта кражбата на предме
ти от голяма стойност, нап
равена от организирана гру
па. На заседанието се каза, 
че няма прояви на иациона- 

шовинизъм, забогатя-

доходи.
Нспровеждапето на обще

ствения договор за приема
не па работна ръка, който 
все още не е подписан в пи
то една трудова организация 
п общината, и работата на 
комисията за приемане и у- 
волияване на работници, по 
мнение на комунистите от 
„Свобода”, е също въпрос, 
който ще трябва по-сериозно 
да се разгледа.

Решено е да се направи 
план и програма за конкре
тните акции.

На заседанието се реши в 
рамките на тази комисия да 
се оформят четири групи, за 
обработване на най-актуал- 

въпроси на обществено- 
положение

на ме

ните
икономическото 
в общината. В това отноше- 

се обние, в една тема ще 
работи състоянието на сто- 

в Димитровград- 
осо-

лизъм, 
ванс, подкупване.панството ПИЯТобщина аска Комисията която е изгот
вяла доклад за досегашната
работа на организацията 
гьква, че членовете на Сме- 

комунистите не са до-

щеще се 
проблемитебено 

обърне
на неликвидността и към въ 

от облекчаване

внимание
към из-

М. Н. Н.
зможностите 
на стопанството. Приемане- за на Страница 5
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Из нашите общинитт\Бше ств е на Шхр ОНИКА
Забравено задължение

по прието. С това е нанесена 
несъмнена вреда в работата 
на компетентните органи, 
понеже е изгубено скъпоце
нно време в изчакване на 
една програма, с която те 
биха се по-добре организи
рали в изпълняването на сво 

функции. Къде е тука 
личната и обществена отго
ворност? Сега остава да се 
чака и трето съвещание и 
дано тази „историческа” ак
ционна програма бъде гото
ва дотогава.

ключеиие: в срок от десет 
дни комисията да изготви ак 
ционната програма в духа па 
настоящия политически мо
мент, за да може веднага да 
се мине на дело.

Ясно е, че небрежността 
М забравената отговорност 
на другарите от комисията 
и онези, които е трябвало да 
и помогнат в работата са от
срочили една спешна акция 
за повече от четири месеца 

чс всичко е било я- 
поставено и единодуш-

Комисията се оправдава
не човечето от съответ-ше,

пито органи и служби не са 
и доставили необходимите 
данни за изготвяне на про
грамата. След неприятната 
констатация, че тази важна 
задача не е извършена, в 
разискванията пак се повто
риха изказванията изнесени 
на 7 юни, с тази разлика, чс 
има още повече проблеми, 
които изискват решителна и 
спешна акция без протака
не .Накрая пак същото за-

мостта от организационно и 
кадрово укрепване и разви
ване на по-тясно сътруднице 
ство между тях за по-пълно 
прилагане на законите и ус
пешна борба срещу различ
ни отрицателни явления и 
уклони, без оглед къде и ог 
кого се проявяват.

Според общата констата
ция дейността и сътрудниче
ството на следствените орга 
ни и отдъелни инспекционни 
служби не е на равнище, и 
са необходими сериозни мер 
кц да се подобри работата 
им. Такива съвещания в бъ
деще трябва по-редовно да 
се провеждат — на всеки 2 
до 3 месеца. Казано е, също 
така, че с решенията от съ
вещанията трябва да се за
познават директорите и са- 
моуправителните органи _ на 
съответните трудови органи
зации.

Протоколът от съвместно
то съвещание на представи
телите на следствените орга- 

инспекционните служби 
и управата на общинската 
скупщина в Босилеград про
ведено на 7 юни 
цели девет страници. В рабо 
та са участвували 17 души 
от поканените 19. Отсъству- 
вали са само ветеринарният 
инспектор и общественият 
правобранител.

На това важно съвещание 
с разглеждана работата и 
сътрудничеството на след
ствените органи, инспекцио
нните служби и съдебните 
органи в общината, с цел да 
се види докъде се е стигна
ло в борбата срещу различ
ните отрицателни явления 
и да се изработи акционна 
програма за по-успешната 
работа в бъдеще.

Прочетен е и доклад, в 
който е изтъкнато, че засе
данието се провежда въз ос
нова на заключенията на Об 
щинската скупщина и Об
щинския комитет на СКС, 
приети на заседаниета им в 
началото на годината. От 
компетентните органи и слу
жби са потърсени необходи
мите данни и показания за 
по-успешна и цялостна рабо
та на съвещанието. Някои 
са доставили тези материа
ли, докато други служби то
ва не са направили. Още ту
ка са констатирани нередно
сти в работата им.

В обширните разисквания 
съдии, началници и инспек
тори са изтъкнали належа
щите проблеми и трудности 
в областта, в която работят 
посочвайки и 
мерки за преодоляването им. 
На първо място, иеобходп-

ите

пи,

т.г. има въпреки 
сно :

КАКВО ПРЕДЛАГА 

КРУМ?
Среща
със най-добрите земеделци в се

лото му.
— Не успявам да произве

да дори и приблизително от 
онова, което е необходимо 
за живот. Във високите пре
дели на нашето село зръне-

земеделци

ните култури сравнително 
трудно успяват. Отглеждам 
ръж и ечемик, но за хране
не на добитъка, а не и на 
семейството му.

Ясно е, че през цялата го
дина Крум купува брашно.

Значи ли тогава, че главен 
източник на приходите му 
е земеделието?

— През годината средно 
по два месеци работя на се
зонна строителна работа, ко
ято ми донася чиста печал
ба от около 4.000 динара. Те
зи пари стигат 
данъка (около 1200 динара 
годишно), да купя брашно 
и други хранителни стоки.

— Ето тези два вола, кои 
то сега отглеждал! костват 
повече от „лшлионче". Кога- 
то бих имал помощ наемал 
бих се всяка година да от
глеждам още по един. Тук 

е именно трябва да ни помо
гне кооперацията. С креди
тиране, като ни дава торо
ве за ливади, фураж за до
битъка и друго. И ползата 
би била двойна. Инак при 
сегашното положение в зе
меделското производство по
лзвам само собствените си 
ръце. За това считам, че тук 
лежи неблагоприятността за 

се развитие на земеделието в 
планинските - краища, какъв- 
то е нашия.

Ведно Крум счита, 
меделците са осамотени и, 
че от обществения

Накрая в доста обобщена 
форма са приети заключе
ния и е образувана петчле
нна комисия, която е трябва
ло в къс срок да изработи 
акционна програма за бъде
ща успешна работа на тези 
органи и служби. И цялата 
работа тука спира.

На 20 октомври, на също 
такова заседание, трябваше 
пак да се разгледа работата 
и проблемите на инспекци
ите и следствените органи 
да се види докъде се е стиг
нало с акционната програ
ма. Но какво изпадна? По
каза се, че акционната про
грама още не е изработена 
въпреки че са изминали не 
десет дни, колко е бил опре
деления срок 
цели четири и половина ме
сеца!

да заплатя

Петдесетгодишннят Крум 
Стойчев от село Милевци е 
земеделец. И то от онези, за 
което обикновено се казва 
че са по-заможни и като та
кива трайно остават на имо
та си.

Как живее Крум и с как
ви трудности се среща в зе
меделието? Тоя отрасъл в 
Босилеградска община е 
твърде много напуснат и съ

дбата му е главно в ръцете 
на частните земеделски про
изводители.

Ето, най-кратко, как изгле
жда „личния паспорт” на на 
шия събесеник:

Главното му занимане 
земеделието. Покрай това 
отглежда двадесет овце, един 
чифт волове, крава, кон и 
повече свине. С това иму
щество счетат го за един от

за това, носъответните

В тлъминската земеделска кооперация

ТРУДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОДЪЛЖАВА Преди четири години, 
казва в отчета. Станков взел 
от един магазин на коопера
цията различни стоки за су
ма от 9.100 динара. За 
едвам в тази година била до 
ставена сметка в счетовод
ството, но дълга още не 
платен.

Земеделската При това положениекооперация 
в Долно Тлъмино има непо- 
гасен миналогодишен дефи
цит от 462.000 динара. Обаче 
той не е окончателен, защо- 
то общественият 
не е изцяло завършен. При
чината за това е, че счето
водството на

в коопе- 
позволявали

големи зцпаси от действител 
ните.
ни говеда е внесено, че ко- 
стват 50.613 динара, 
че точната им изкупна цена 
е 15.626 динара.

СПЕКУЛИ НА БИВШЕТО 
РЪКОВОДСТВО

че зе-товарацията са си 
от оборотните средства да 
купуват камиони, лека кола 
и подобно. Така са

Например за 6 изкупе-
сектор

V- нямат почти никаква помощ, 
е Ако би било обратно той е 

сигурен, че трудностите би- 
„ , _ ха се намалили.
Също така Станков взел им уровен би бил по-голям 

аванс от касата на коопера- — Кооперациите ги бива 
цията в износ от 6.500 ди- само да изплащат такси за 
нара уж за изкуп на дърве- — и 33
ни траверси. Такива до ден 
днешен не изкупил, нито е 
пък върнал парите на коопе
рацията.

макар
правени 

дългове, без възможност да 
бъдат погасени. Например 
края на миналата година 
операцията е била 
3,7 милиона динара, 
ку-щата си сметка е имала 
собствени средства от 18.400 
динара! При 
женио нейната деловитост е 
била в пълен застой, а пар
тньорите са взимали своите 
пари посредством съда. За
това кооперацията 
ла около 43.000 
дебни разноски.

контрол
в а жизнения

кокооперацията 
не е организирано така, ка- 
кто изискват законопредпи- 
санията. По-точно недостига 
аналитична евиденция, кое
то ще рече правилен и то
чен преглед

дължна 
а на те-

В отчета на Службата за 
обществено счетоводство се 
казва, че бившето ръковод
ство на кооперацията в Дол
но Тлъмино е проявило 
дица неправилиости и неза
конни постъпки в работата 
си. Така например завежда
щият счетоводството на ко
операцията Стоян Станоев 
не е осигурил навреме и то
чно да се води счетоводство
то. От друга страна редица 
данни в деловите книги не 
са веродостойни.

В отчета се казва, че'бив
шият директор на коопера
цията Кроне Станков, 
завеждащ търговската служ
ба без основание

пасищата, а после не искат 
да построят нито корито за 
напояване на добитъка.

Ето още два други въпро
са, за които Крум казва, че

казва, че „ма се
Г които ставТТчма ^У'ШИ 33 социалното и пенсионно 

АУ а за раз_ осигурение на земеделските ли ши търговски спекули, производители 
По-точно кооперацията е про — Вече години

р нено със закон, маме почти никаква 
По-точно

такова поло-
на имущество

то. ре-
Ето това е сюжетът __ 

формацията на Службата за 
обществено счетоводство от 

съдържа

В отчета сена ин-
е плати- 

динара за съ-Лесковац, която 
осем страници.

От множеството цифри ^ 
информацията се вижда, че 
колите на кооперацията се 
търкалят в неизвесност. Още 
по-симптоматично е, че това 
положение не е от скоро: ко 
операцията е правила загу
би още преди няколо години.

В отчета на Службата за 
обществено счетоводство се 
казва, че чистият доход, из
казан в годишния баланс не 
е бил верен. С цел да се по
каже положителен финан
сов резултат в счетоводство
то на кооперацията са пра
вени незаконни и спекулати
вни отчети. Именно без как- 
вото и да било основание е 
внасяно, че на кооперация
та дължат редица предприя
тия, а от друга страна соб
ствените разходи не за из
числявани изцяло. Освен то
ва при изкупа на дбоитък и 
шипков плод са очитани по-

наред за-
в

ня-
полза.

нямаме право без
платно да се лекуваме.

Крум счита, че е също та
ка, време да се обмисли и 
за пенсионното осигуряване 
на земеделците.

—1 В земеделието 
да работя още на 
десетгодишна 
работех в

В. В.

сега
Ето някои данни:
Дълго време 

рация е била изправена прел 
проблемите на неликвидно- 
стта. Тя разполага със един 
свой милион, а ползва чуж
ди близо пет милиона дина-

започнахвзимал
пътни и дневни. Например 
за едно отиване в Белград 
той взел двойни пътни и дне
вни от 2.309 динара. По съ
щи причини той дължи 
кооперацията още 2.500 ди
нара.

тази коопе-
четирна- 

възраст. Да 
някое предприя

тие сега вече би бил пенсио
нер. Ние, земеделците, сво
ята старост й 
дочакваме несигурни.

на
егзистенцияра.

В. В.
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Новини от Забърдие
Е =5

Електрификация, снабдяване, 

кражба...
*от село за село

• -'''//////////////////////////, ......

И ПОКРАЙ УВЕЩАНИЯТА 

НА ОТГОВОРНИТЕ-ПЪТЯТ 

ДИМИТРОВГРАД-РАДЕЙНА 

В ЗАСТОЙ

Продавачът в кооператив
ния магазин в село Бребев- 
ница от неотдавна е по-друг 
в обноските си към купува
чите. Изглежда, че ги смята 
за виновници по неотдавна 
случилата се кражба в ма
газина. А така не бива, за
щото не всички могат да бъ
дат.

Населението на Одоровциварително из мъзгошката 
мера и ранено се добрало и Гуленовци в Забърдието 
до двора на един стопанин, 
където било убито.

не се оплаква от снабдяване 
то със стоки. Те имат два 
магазина поместени под 
един покрив, в Дома на кул
турата. Едната е на коопера 
ция „Сточар" от Димитров-

■
Клонът на кооперация 

„Сточар” в селото като чели 
е разрешил всички други 
свои проблеми, се е захва
нал да поправя бившите ка
нцеларии на кооперацията 
за да открие в тях кръчма 
Хората чакат името на кръ
чмата ' и се питат дали няма 
да я кръстят „Загуба” или 
„Златно буренце”.

град, а другата — на одоров 
ската кооперация „Видлич”.

Конкуренцията прави чуде 
са. По рано, докато беше е- 
дий магазин населението се 
оплакваше. Нямаше достатъ 
чно стоки. Откакто е открит 
магазин и на кооперация 
„Видлич” снабдяването е 
много-много по-добро. Ако 
някой артикул липсва в еди 
пия, хората го намират в 
други магазин. Сега в Одо- 
ровци се продават даже и 
колбаси, кашкавал, а през 
лятото имаше и зарзават. И 
цените дори са по-сносни за
рад конкуренцията.

Всъщност кражбата е ста
нала в началото на октом
ври. Крадецът свалил едно 
стъкло на прозореца, влязъл 
вътре и с помощта на свещ 
и кибрит — да си свети — 
взел две ризи, шоколади 
бронз, химикалки, пълните
ли, дъвки, цигари и готови 
пари от чекмеджето — как- 
то се изказвал продавачът 
Васил Петров от Пъртопо- 
пинци. Селяните свърлят у- 
лики срещу един младеж, 
обаче това не може да бъде 
достоверно, докато се уста
нови от компетентните слу
жби. А дотогава не бива да 
се обвиняват един или друг 
човек.

„ЗА ТОЗИ КРАЙ РАЗВИТИЕТО НА СЪОБЩЕ
НИЯТА Е ИЗХОДНА ОСНОВА ЗА ВСИЧКО. БЕЗ 
ПЪТИЩА НЕ МОЖЕ ДУМА ДА СТАВА ЗА НЯКА
КВИ ПЕРСПЕКТИВИ". ТОВА ЗАЯВИ ПРЕДСЕДА
ТЕЛЯТ НА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИя ДРА- 
ГОСЛАВ МАРКОВИЧ НА 15 АВГУСТ Т.Г. ПО ВРЕ
МЕ НА ГОСТУВАНЕТО СИ В ДИМИТРОВГРАД
СКА ОБЩИНА.

П. Петров

От 1 юли бяха изминали 
месец и половина. На тая да 
т:\ земните работи на пътя 
Димитровград 
трябваше да бъдат готови и 
да се почне асфалтирането

А трябва да се каже, че на 
един договор между предете 
вителите на „Градня" и Об 
щинската скупщина е каза
но ако началните работи не 
бъдат готови до 1 септември 
съществува възможност вси
чко да се провали.

Но да бъдем реални. Вре
мето наистина беше дъждог 
но през последните месеци. 
Обаче не и през май, юни, 
юли ... Машини, работна ръ 
ка.... Не! Оня, който влиза 
и поема работи, трябва вси 
чко да. има пред вид ...

Сега е въпрос, кой е вино 
вен и кой ще бъде виновен 
ако работата се провали?

Някой трябва да отгово 
ри...

Радейна

тот страна на пътното пред
приятие от Ниш.

В нашия вестник за пръв 
път писахме за този път на 
3 март под заглавие „Тази го 
дина асфалтовото шосе ще 
стигне до Радейна". След то
ва нашите читатели осведо
михме, че на. проведеното за 
седание на управителния съ
вет за. пътища е решено да 
започне строеж на пътя Ди
митровград 
тази година трябва да се ас
фалтира 7,300 метра (до Ра 
дейна). Изкопните работи 
настилката и влаирането 
(според договора) трябваше 
да привършат до първи юли 
Инвеститор на тези работи 
бе Общинската скупщина 
На 28 юли се питахме защо 
закъснява строежът и меж
ду другото бе казано, че су
мата която инвестира Пътнс 
то предприятие може да не 
се получи ако пътят до Ра 
дейна не бъде готов тази го 
дина. Обаче на 15 септември 
писахме „Димитровград — 
Радейна до 1 ноември". То
ва бяха обещания на отгово 

Градня". Ме 
казано, че

Лошото време не позволя
ва на хората да съберат ре
колтата си. Значи предстои 
брано на необраните цареви 
ци, а после ударен труд за 
заораване на нивите преди 
да дойдат мразовете.

Лошото време поспря и е 
лектрифицирането на Забър 
дие. Смиловчани напрягат 
сили да наваксат загубеното 
Вече са при край техничес 
ките работи по селската 
м-режа, а комитетът по елек
трификация събира пари от 
населението. Вярват хората, 
че до празника на Републи
ката ще потече тока.

Неколцина селяни от Мъз- 
гош, не са ловци, убиха пре 
ди известно време диво пра
се, с тояги вили и брадви. 
Прасето е било ранено пред

Висок и че

Лошото време пречи на еле
ктрификацията Б. МарковА. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Подготовките за премерване 

закъсняват
рните лица. от „ 
жду другото бе 
работата няма да се „прова
ли" и се каза, че с Пътното 
предприятие е постигнато съ 
гласие от 15 септември 
октомври. Според изказвани 

... Сега е края на месен 
октомври. Според иказвани- 

специалистите асфал
тово платно може да се сла
га до 1 ноември. На въпроса 

пътя Димит
ровград —- Радейна ръ 
дителите на „Градня" не 
дадоха конкретен 
Всъщност каза ни се, 
слагане на асфалтово плат
но са подготвени пет кило- 

останалите ще

В Босилеградска 
през пролетта на 1973 годи
на ще се заснеме цялото зе
млище, за да бъде измерена 
площта на земеделските и-

комуна

ЛЗ

моти.
Успехът по премерването 

много ще зависи от предва
рителните подготовки, кои
то сс предвиждат от закона 
за премерване и изготвяне 
на кадастър на имотите. А 
подготовките не са особено

ята на

какво става с ково-
ни защото всеки частентрудни, 

стопанин, обществена орга
низация и други владетели 

имот трябва да поставят 
белези

отговор 
че за

21а и видимиустойчиви 
преди заснемането. 

Босилеградската
приела решение, с коего за
дължава владетелите иазе- 

имот да ограничат

метра път, а 
бъдат подготвени. Ооаче за 

виновно дъждовно
то време, което не позволя 
ва работите да се провеж
дат.

община е
всичко е

меделски
с белези имотите си ДО^ЩЦ" 

общин-

Дукатски мотив
Да не се забравяме. Нача- 

■работи трябваше Аа 
1 юли. Път

— октомври тази 
Даже е сформиран 
ски щаб по провеждане 
тази акция за премерване 
Л земята. През лятото бя
ха проведени отбрания с па 
селението и бяха дадени ну- 

пояснения, а общин- 
земемерско

на служещите от управлението сет на сто от белезите ие са Време обаче има. Закъсня- 
обикалят селата, където хо- поставени. В голямо закъсно лито могат да свършат рабо 
рата поставят на имотите си нио са кооперациите. Напри тите на време, защото вре- 
нужните белези. Повечето мер кооперацията от Горна мето не подхожда за Други 
села работят сериозно. Село Лисица още не е започнала, земеделски работи. Трябва 
Ресен напримар е много усъ а притежава най-много об-

еггА-.рое=.оро„ зТг^нпврнеГсалмонг
др. Но общо, работата е в щински отборннци, кон,|з са 

гласували за премерването.

лнитс
бъдат готови до 
ното предприятие за едиг 

фалтира един киломс- 
Можеха ли работи- 

7 юли?

па

ден ас 
тър път.
те да бъдат готови до 
Да. Или поне да бяха готови 
до 27 октомври, понеже ме
жду другото под въпрос е 
сумата (а тя изобщо не е 
малка), която в пътя инве
стира Пътното предприятие.

само по-голямо усърдие и
ЖНИТС 
СКОТО

указания и^а^аняциите по
неспазване на закона. Сега

унравле- 
писмо с

Ст. Евтимовзакъснение, защото четиридо
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Поради лошото време - сеитбата в 

Димитровградска община закъснява
Съвети на лекаря

Болести на замърсените 

ръце
В тази група болести спадат тежките и опасни 

заболявания на червата: тифът, парати-
По този начин загубата ще 

бъде два пъти по-голяма, по
неже над 70"/о от слънчогле
да е унищожен, а на 
площи в момента сеитбата е 
невъзможна.

нто до сега не са подготве
ни за сеитба. Ако времето 
попречи, една трета от пла
нираната площ за пшеница 
ще остане незасята, понеже 
от планираните 320 
досега са засети само 20 хек 
тара.

Сеитбата на пшеница в Дн 
митровградска община закъ
снява и съществува възмож 
ност планът да не се осъще
стви.

Въпреки че земеделската 
кооперация „Сточар” е обез 
печила семена н изкуствена 
тор, лошото време не позво
лява сеитбата нормално да 
се провежда. По изказвания 
на отговорните лица в „Сто
пер”, вече два месеца не е 
възможно да се работи и е 
въпрос дали всички площи 
ще бъдат засети. Особено е 
трудно положението с пло
щите, които са били засаде
ни със слънчоглед и цареви
ца (около 100 хектара), а ко

фът А Б, С. Най-често се заболява в края на лятото 
и през есента, но заболяванията са възможни през 
цялата година. Болестта се предизвиква от специал- 

микроби, които се намират обикновено в храни
телните продукти и до зараза се стига най-често 
през устата от заразената храна и вода. У заболял 
човек микробите на тифа се откриват в измета и 
в жлъчните канали. В жлъчката те могат 
време да се задържат, да се размножават и след 
оздравяване човекът става носител на микроби, и 
става много опасен като разпространител на боле-

тези

хектара НИ

А. Д.

дълго

стта.
Димитровград Тифът се пренася с допир със заболелия и по

средством предметите, които болният е пипал, упо
требявал или чрез хранителните продукти, до които 
са стигнали микробите. Тъй като болестта трае дъл
го, болният обикновено замърсява с микроби ръ
цете си и всеки допир с болния (ръкуване напри
мер) става опасен за здрав човек.

Разпространяването на болестта има и друг път 
С измета на болния, който обикновено се хвърля 
без да бъде обеззаразен, микробите допират 
хранителни продукти в градините или до водата в 
кладенците. Тогава тифът се разразява и може да 
се зарази цялото селище.

Тифът и паратифът са опасни заразни болести 
протичащи при силни температури и болки в сто
маха и водещи до значителна смъртност. Затова 
трябва^ да се внимава да не се стигне до зараза. А 
най-добре ще се предпазим от болестите 
ме следните указания:

— не посещавайте болни от тиф, винаги преди 
хранене добре измивайте ръцете си, същото пра
вете и след ходене по нужда, измета на заболели 
от тиф сипвайте в клозетската яма, обаче всеки
дневно я заливайте с гасена вар. Водата за пиене 
ползвайте от гарантирано чисти източници — чеш
ми, водопроводи, или от кладенци, където сте си
гурни, че няма микроби на тези бо

Защо броят на овцете 

намалява ДО

Това преди всичко се дължи 
на сухото лято и на дъждо
вната есен, поради което не 
е било възможно да се оси
гури достатъчно храна за до 
битъка.

Макар че земеделската ко 
операция „Сточар” е плани
рала да увеличи броя на ов
цете, през тази година това 
не е възможно.

Не веднъж е казано, че 
животновъдството особено 
овцевъдството е от голямо 
значение за димитровград
ското селскостопанство. Но 
въпреки това от време на 
време броят на овцете зна
чително намалява.

ако спазва-

През последните месеци 
овцете масово се колят и до 
сега са заклани към .3000 
овце, което е два пъти пове
че, отколкото миналата го
дина.

лести.

А 19 октомври тз-. пъ
тувахме за Босилеград. 
През време на пътува

нето от Сурдулица до Боси
леград валеше сняг, а тем
пературата на въздуха се 
движеше няколко 
под нулата. Власина цялата 
беше покрита с бяла снежна 
покривка и духаше вятър 
като през декември. Пътят 
бе покрит с тънка ледена 
кора и колата нестабилно се

н
градуса

Щ Ш Ь -движеха.
До Божица пътувахме по 

хубаво асфалтно шосе. При
стигайки в Божица забеля- 
захме промени в селото. Хи- 
дротехника от Белград 
трояваше монтажни бараки 
и други просторни за преби
ваване на около 1.000 работ
ника, които ще строят за 
ВЕЦ „Власина” от Сурдули- 
Ча — язовир при Лисина за 
довеждане водите на Божич 
ката и Лисинска реки във 
Власинско езеро. Всичко то
ва съживяваше малкото се
ло, сгушено между баирите, 
покрити с млада борова го
ра, която предизвикваше със 
зеленината си първия 
дишен сняг.

От Божица до пред Лиси
ца шосето също беше асфа- 

запо-

или там срещахме да карат пчини, покрити със сняг. Тя
материал за пътя, да раздро
бяват скалите, набиват пътя

приличаше повече на тютюн,пос- защото от дълготрайните дъ
нарушаваше тишината. ждове не е можала да изсъх

Не съм специалист, не и е останала да чернее 
ливадите. Някъде трева

та беше

но
струва ми се, че шосето се по
не строи добре. Това се дъ- още неокосена.

Из пътя настигаме 
ци, които от махалите пъту
ват в долнолюбатското и гор 
нолюбатско

лжи на факта, че секцията 
за пътища от Ниш, отдел 
във Враня финансира модер 
низирането на пътя и пост
роява го и гледа повече да 
пести материал, което раз
бира се, се отразява на 
чеството му.

Привеч ер пристигнахме в 
Босилеград, където намерих
ме стари приятели, с които 
прекарахме няколко часа в 
разговор. Новата прекарахме 
в хотел „Кин-Стан”. В спал- 
ните нямаше огън, прозорци 
те не се затваряха, а сани
тарните обекти бяха нечис
ти. Едвам дочакахме 
съмне.
Рано сутринта продължихме 
пътя си за Горна Любата. 
Пътувахме по течението на 
пълноводната Любатска ре
ка, която бързо протичаш^ 
из клисурата, 
много на тази, която от Бо
жица до Босилеград видях
ме предишния ден. Сняг на
около. Висулки лед необ
икновени за това време, сгь 
рчаха увиснали от стените 
край пътя. В ливадите к^й 
реката се вижда отава 
откоси, или събрана на ку-

учени- Изглед от с.
След малко пристигнаха и 

просветните работници, кои
то работят в горнолюба 
то училище. Водихме разго
вор около сътрудничестврто 
с „Другарче” и неговото 
сиране, а след това и върху 
общите проблеми. Съобщиха 
НИ, че най-тежкият проблем 
който измъчва селото е, че 
няма електрически ток, ам
булатория и поща, така че 
пощарите донасят 
нередовно и със закъснения- 
Много от

Божица
сторено и в Д. Любата, за- 
щото тези две села обикно
вено си конкурират и не по
зволяват едното да изостане. 
Тези обекти финансира Меди
цинският център от Враня 
чрез местните общности в 
1. и Д. Любата и нещо от 
местното самооблагане на 
населението.

Към 11 часът 
ме от приветливите домаки
ни — просветните работни
ци в Г. Любата и се упътих
ме обратно към Босилеград, 
Срещнахме селяни от Г. Люба 
та, които водеха добитък на 
реваксинация в центъра 
селото, 
ветеринарните работници.

Тъй като ни беше напът- 
но, отбихме се и в долнолю- 
батското училище. Тук се 
срещнахме със стари /^уга
ри и приятели. От разговор 
с тях разбрахме, че селото 
измъчват същите проблеми 
които мъчат и горнолюбатча 
ни, с изключение 
която те имат. Тоя ден се 
копаеха основите за амбула
тория в Д. Любата.

Кач-училшца. 
ваме ги в колата и започва
ме разговор с тях. Интере
сувахме се как учат? Четат 
ли «Другарче” и „Братство” 
и т.н. Децата — наши спът
ници бяха ведри, умни 
бопитни.

Между клоните 
тата из махалите

тско

ка-
пла

тазго- и лю

на дръвче- 
се вижда

ха кръстци жито. Когато 
пристигнахме в Горна Люба
та интересувахме се има ли 
много неовършано жито. По 
лучихме отговор, че има о- 
^ Даже и неожънато.

Иначе центъра на Г. Лю
бата има хубави къщи от 
твърд материал и по-добре е 
Уреден от този на Д. Люба-

лтирано. От тук, обаче 
чваше лош път застлан 
асфалтиране. На него завар
вахме и отминавахме групи 
премръзнали работници, кои 
ТО се грееха край накладени 
огньове или работеха, 
що да не ни чуди. Това 
пръв, а не ще бъде : 
ден път да се бърза с недо
вършените работи, когато 
времето измъква и става не 
подходящо за работа 

Дере. Наоколо пусто 
ло. Само храсталаци 
ни. Скалистите брегове 
рити със сняг

се разделих-
за писмата

учениците живеят 
далече от училището, и* за
това са принудени през зи
мните месеци да живеят на 
пансион. Училището се снаб 
дява с дърва за 
още винаги

да се
Ни

не е 
ни после-

във
където бяха дошли

отопление 
на доброволна 

родителите, които 
разбира се негодуват и се 
стига до неприятности. Са
мо трима преподаватели и- 
мат собствени квартири в 
селото. Останалите мъчно 
намират частни квартири, а 
обществени

основа от
Към 7 часътприличаща пристигнахме 

в училището на Г. Любата. 
Намерихме нова 
сграда, още не съвсем довъ
ршена. В класните 
канцелариите видяхме 
инвентар. Кабинети няма в 
училището и нагледните сре 
дства за обучението по от
делни предмети са оскъдни.

и го- 
и камъ 

пок-
се издигаха 

да се 
нищо 

на камио
ните и машините, които тук,

училищна

стаи и 
новвисоко и позволяваха 

види само небето и 
друго. Бръмченето

не съществуват. 
Тези дни един частен

на поща

приеман погоди да построи 
сграда за амбулатория в це
нтъра на Г. Любата. Това

на
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Нултуро * просвета * изкуство
Инициативи Сътрудничество

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ? Ниш — В. Търново

РАЗМЕННИ 

ГОСТУВАНИЯ 

НА ТЕАТРИТЕ

Готов е общият проектГ 1

Дали Димитровград ще но- 
лучи още едно културно уч
реждение — ново читалище, 
с въпрос, на който наскоро 
ще се получи отговор. Общи 
нската културна общност 
прие решение да участвува 
на конкурса, който Републи 
канската културна общност 
обнародва за даване на сред 
ства за построяване на обек
ти от културно значение в 
неразвитите общини. По тоя 
начин Общинската културна 
общност поема отговорната 
задача да бъде носител на 
акцията по изграждане на 
читалище в града.

Такова решение е плод на 
обстойни разисквания и 
говори между културните и 
обществените дейци в кому
ната и на необходимостта 
най-сетне да се разреши най 
-важният проблем в развити 
ето на читалищното дело. 
Защото построяване на ново 
читалище ще даде възмож
ност за разгръщане на реди
ца акции и ще осигури бла
гоприятни условия за разли
чни културни прояви.

Културната общност вече 
получи общия проект, спо
ред който бъдещото читали
ще ще има: читалня за въз
растни, читалня за деца, по
мещения за издаване книги

за прочит, книгохранилище 
за около 30 хиляди тома, чи
талня за прочит на ежеднев 
ния, седмичния печат и пе
риодичните издания.

От друга страна, същевре
менно се предвиждат поме
щения за образователна дей
ност с 60 седалища, краева 
музейна сбирка (литератур
но, музикално и изобразител 
но творчество и археологи
чески изследвания) и 
жествено ателие за работа 
на художествено - изобрази
телна секция. Общата 
зваема площ ще бъде 
550 кв. метра.

Според общия проект, сгра 
дата на новото читалище 
ще струва към 2,4 милиона 
динара. От тази сума — 1,4 
милиона трябва да осигури 
Общинската културна общ
ност, относно общината, а 
един милион се търси от Ре
публиканската културна об
щност във вид на бъзвъзвра- 
тни средства и кредити.

Построяването на новото 
читалище се планира на 
пространството между Кул
турния център и сградата на 
основното училище и гимна
зията. По архитектурния си 
изглед ще представлява дей
ствително красиво и модер
но здание.

Но, окончателен отговор, 
кога и как ще започне из
граждането на новото чита
лище ще даде Републикан
ската културна общност, Ч<о- 
гато отговори на сегашния 
иск на Общинската култур
на общност, според който 
трябва да осигури един ми
лион динара.

В началото на декември 
Нишкият народен театър и 
Драматично-музикалният теа 
тър „Константин Кисимов”

от град Велико Търново ще 
си гостуват взаимно. На 1 
декември в Ниш ще присти
гне търновският театър, ко
йто пред нишката публика 
ще се представи с драмата 
„Албена” от Йордан Йовков. 
Гостите от В. Търново ще се 
представят с още една дра
ма в някой от близките до 
Ниш градове.

Последните два дни от по
сещението на ансамбъда 
„Константин Кисимов” в 

Ниш ще бъдат инициативни 
дни. Тогава ще бъдат посе
тени културно - исторически 
те забележителност в Ниш 
и околността му.

На 6 декември сутринта 
търновчани заедно с члено
вете на Нишкия народен теа 
тьр ще тръгнат за В. Търно
во. Това ще бъде малък „кер 
ван на дружбата”.

В град Велико Търново Ни 
шкият театър ще се предста
ви с „Ивкова слава”, а един 
ден по-късно с друг спекта
къл в някой град до Велико 
Търново. Последните дни от 
посещението на шипките ар 
тисти ще бъдат използвани 
за дни на дружбата и за по
сещение на културно-истори 
чески забележителност в 
Търново и околността му.

Разменните гостувания на 
Нишкия народен театър и 
Драматично - музикалния те 
атър „Константин Кисимов” 
са още едно звено в прияте
лското сътрудничество меж
ду Ниш и Велико Търново.

Ст. Н.
\УАО-

пол-
към ЧИТАЛИЩАТА В ДИМИТРОВГРАДСКО 

В НЕЗАВИДНО ПОЛОЖЕНИЕдо-
Понастоящем в Димитров- ко хиляди души. В структу-

община работи рата на читателския състав
към Култур- работниците наброяват едва

две- няколко десетина души. Сле
дователно, иаправо може да 
сс говори за отсъствието на 
какъвто и да било интерес 
сред работниците за писана
та реч. Засега интересът на 
стопанските ръководители и 
синдикалната организация 
да доближат книгата до ра
ботника почти не съществу
ва. Дори и читалището не 
предприема по-сериозни мер 

и ки, за да заинтересува рабо- 
т ниците и да ги привлече 
като читатели и потребите
ли на културните ценности,

градска 
читалище 
ния
селски читалища — във Ви- 
сочки Одоровцп и Сенокос 
Читалището в града разпола 
га с пад 9.500 книги и се на-

център и

мира в помещение с повър
хнина по-малка от 50 кв. ме
тра. Всъщност, в това поме
щение се намира читалня — 
за възрастни и деца, книго
хранилище, издават се кни
ги за прочит. Също така, то
ва помещение се ползва 
за репетиции на културно- 
художественото дружество 
а и за събрания. Очевидно
— условията за работа са 
такива, че не осигуряват но
рмална и правилна работа.

Въпреки това, резултатно 
които постига читалището в 
града са сравнително висо
ки. Редовно се издават кни
ги за прочит на около 1.800 
читатели. Всекидневно тук 
в това помещение, към 50 
души — младежи, ученици 
и граждани 
жсдиевиия,

друг печат и периодичните 
издания. В отделни моменти 
напълно се задръства, тъй ка 
то в читалнята има само 20 
седалища. Особено трябва да 
се изтъкне, чс помещенията 
са твърде негодни за четене
— слабо са осветени, така 
че нерядко през целия ден 
гори електрическото осветлс 
пие.

Мерките, които се предпри 
е.мат да се построи ново чи
талище трябва да допринесат 
за създаване на по-благопрп- 
ятнн условия за разгърщане 
на читалищното дело в ко
муната. Но, би било погреш 
по ако се чака построяване
то на ново читалище, а не 
сс решават текущите пробле

Възобновяване на самодейността

Подготовка на „Съмнително 

лице“ от Б. Нушич
Постановчик е Методи Пс 

тров, художник и журна
лист, а главните роли изпъл 
няват Момчило Аидреевич 
Синиша Нейков, Леса Ги то
ва II Др.

Самодейците считат, че 
след около месец и полови
на ще могат да представят 
пред димитровградските зри 
тели, а най-вероятно със съ
щата комедия ще гостуват _ и 
у. съседните 
България, с които Димитро* 
град поддържа културно п 
спортно сътрудничество.

ми в това важно звено на 
културния живот.

След няколкогодишна пау
за димитровградските само
дейци ще възобновят рабо
тата си. Тези дни Култур
ният център отново ги анга
жира да подготвят известна 
та комедия от Бранислав Ну 
шич — „Съмнително лице”.

В подготовката па комеди 
ята участвуват вече извест
ните на димитровградската 
публика самодейци — Петър 
Митов, Леса Гигова, Свобо- 
дан Сотиров, Момчило 
реевич и други. Същеврсмен 
но ще участвуват 
млади самодейци — ученици 
от гимназията.

— прочитат е- 
седмичипя и

М. А.Ст. Н.

общини па ИГ Съветът на трудовата общност на основното 
училище в Поганово обнародваБроят на жителите в гра

да и околиите селища еже
годно нараства, докато моме ' 
щението си остава същото. 
Расте и броят па читателите 
а увеличава сс и книжният 
фонд па читалището. Всич
ко това изисква по-обемна 
по-орапшзирапа и по-интен
зивна работа. Но при нали
чието и а такива условия, ед
ва ли може да се говори за 
това.

Ли

ня кои по- КОНКУРССт. и.
за вакантни места, и то:

По следите на нередното
ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ 
С 12 ЧАСА СЕДМИЧНО
ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ОТО И ФИЗИКА с 14 ЧАСА 
СЕДМИЧНОУченическа „еднодневна“ 

екскурзйя Читалището в града, което 
изпълнява ролята на центра 
лно читалище в комуната, УСЛОВИЯ: завършено съответно специално 

образование.

Срок за подаване на молбите е осем дни от 
обнародването на конкурса.

Обезателно е знанието на български език.

Личният доход е според броя на часовете.

наIфедвижда открива)юто 
още два читалищни пункта 
в селата. Такива планово съ 
ществуват години назад, но 

бавно се осъществя-

предприятиестроителното
15 у чие, фармацевтичния 
„од „Здраве” в Лесковац. 
„БЕСКО" във Власотинци и 
исторически паметници в 
Ниш.

дед 
се обади 

от Ле- 
от Я- 

Ракига,

Учителят от Ясенов 
Илия Атанасов ни 
преди известно време 
сковац, че учениците 
сеиов дел, 3воици,
Пресека и Берни извор са 
на екскурзия.

за-

I върло
ват. Причината е, че псдости 
гат средства, липсват и съ
ответни помещения в отдел
ните центрове на комуната. 
При това, нерядко се проя
вява и неразбирателство за чи 
талищпото дело.

В Димитровградското
пече работят иякол-

Въпрос с обаче как са се 
чувствували учениците след 

еднодневна екскурзия и 
могли да видят, ко- 

ден са минали

Касае се до еднодневна ек 
скурзия Японци — Бабушни- 

Власотинци 
г.ац — Ниш — Бела паланка 
- - Зяоици. Учениците са по
сетили текстилния завод във

тази 
какво са
гато 
толкова места.

— Леско-на
сто-

за един иапетно
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петък във вашия градОт петък до
Международна футболна среща Блир-интервю

МЛАДЕЖИТЕ ПРЕД ТРЕТАТА 

КОНФЕРЕЦИЯ НА СЮК„Асен Балкански“ (Димит- 

ровград-СФРЮ)-„КОМ“ 

(Годеч-НРБ) 3:3 (2:1)
младежи от гимнази-

предстоящата Трета 
какво очаквате от съ-

итаБойците и 
младежите — 
пред общи задачи

въпрос:
Колко знаете и от къде за 
конференция на СЮК и 
щата?
Таня Костадинова, ученичка от втори клас:

зултата со промени (3:2) в 
тяхна полза. Пет минути 
пред края на срещата 1'юров 
отбеляза гол и изравни ре
зултата (3:3).

По хубаво време срещата 
проследиха над 1000 зрители 
конто останаха доволни от 
играта на двата отбора.

Рефера па срещата С. Ма- 
нов успешно води мача, в 
което му оказаха помощ и 
футболистите от двата отбо
ра, конто играха спортсмен
ски.

Мачът между отборите на 
„Ком” и „А. Балкански”, ко
йто се състоя на 26 октом
ври в Димитровград, в рам
ките на сътрудничеството 
между Димитровград и бъл
гарските гранични градове 
Драгоман, Сливница и Го
деч, завърши наравно 3:3 
(2:1).

Гостите показаха по-добра 
игра в първите минути и от
белязаха гол в 11 минута. 
След това превес в играта 
имаха домашните футболис
ти. Пейчев след една инди
видуална акция в 20 минута 
когато пред него беше само 
вратаря не успя да отбеле
жи гол. Няколко минути 
след това Гюров със силен 
удар от 30 метра успя да из
равни резултата. Същият иг
рач покачи резултата на 2:1 
за домашните футболисти.

Във второто полувреме го
стите, които се представиха 
като по-добър и качествен 

^ отбор, успяха да отбележат 
два гола и по тоя начин ре- • *•«акт1

Съ-Председателството на 
юза ма младежта И Общин
ският отбор па Съюза па бо 
кцито в Босилеград проведо
ха съвместно заседание, 
което се договаряха заедно 
да провеждат акции.

Във встъпителното слово 
Стоян Евтимов бе изтък 

нато значението за опазва
не на традициите от Маро- 
доосвободител I гата война. 

Това трябва да започва още 
в пионерската организация- 
Обаче засега все още не се 
достатъчно работи с пионе
рите. При това се изтъкна, 
че много важна роля имат 
просветните работници. Тех
ните просветно - възпитател 
ни задачи не трябва да при
ключват само на часовете. 
Нужно е навреме и органи
зирано да се решава мате
риалното положение на бедни 
те ученици. Един от начини 
те за това нещо е да се да
ват безплатни учебници на 
бедните и добрите ученици.

На заседанието се изтък
на, че е нужно систематич
но и всестранно младежите 
да се подготвят за отбрана 
па страната ми чрез форми
те на всенародната отбрана

Също така се повдигна и 
въпрос за изграждане на 
парк-паметник на Църнобк. 
където са загинали бойци от 
различни народности. За та 
зи цел се оформи комитет, 
който щс събира парична, 
мощ. Същия ще събира 
.мощ за изграждане на дом- 
паметника на бойците от 
НОБ в Кумровец.

Парк-паметникът на Цър- 
н.оок ще бъде готов до месец 
май 1974 година, когато се 
навършват тридесет години 
от освобождението на Боси- 
леградската община от фа
шизма.

— За предстоящата конференция 
па СЮК узнах още преди два ме
сеца от печата и телевизията. Счи
там, чс беше нужно всички

от гимназията
млана

ученицидежи
да се запознаем с тезисите за та 
зи конференция. Защото на нея 
ще се разискват тъкмо въпроси 
свързани с проблемите на младе
жта. Очаквам взетите становища 
па конференцията да определят 
същинската роля на младежите г

па

Головете отбелязаха: за 
„Ком” Ермепков и К, Пет
ров 2. За „А. Балкански” Гго- 
ров 3.

Отборите играха в състав
„А. Балкански”: Ставров, 

Стоянов, Илич (Каменов), 
Кръстев, Велков, Манич, Ми
хайлов, Милев, Лазаревич, 
Пенчев и Гюров.

„Ком”: Костадинов, Несто- 
ров, Александров, Методиев, 
Павлов, Ерманков, Кръста
нов, Кирилов, Петров, Игна
тов.

нашето самоуиравително социалистическо общест
во.

Ванче Евстратиев, ученик от трети клас:

— Не така отдавна разбрах, че 
ще се проведе Трета конференция 
на СЮК. Във връзка с това бе во 

.»<***. Щ Ден разговор от страна на Предсе- 
Щ ***< дателството на Общинската кон
||р:„ , ^ ференция на СЮМ в Босилеград
лШ»;1 Имаше възможности всички гим

назисти да се запознаят и да 
мат дейно участие в 
те за

взе-
подготовки- 

конференцията, но досега 
това не е сторено. Вярвам, че ма
териалите, които ще бъдат

„А. Балкански“ - Слобода‘‘ 
(Расница) 5:2 (4:1) приети

па същата ще ги разгледам цялостно, 
ще бъде да ги проведем 
Славица Иванова,

а задачатапп в дело. 
ученичка от втори клас:След осмия кръг на есен

ния полусезон в пиротска 
дивизия, футболистите на 
„А. Балкански”, забележиха 
седма победа, като нанесоха 
поражение на отбора „Сло 
бода” с резултат 5:2 (4:1).

След тази победа „А. Бал
кански” заема първо място 
с 14 точки.

Головете за „А. Балкански” 
отбелязаха Лазаров 2, Дон
чев, Михайлов и Каменов.

Отборът на „А. Балкански” 
игра в състав: Ставров, Сто
янов, Филипов, Лазаров, Ве
лков, Манич, Йосифов, Ка
менов, Милев, Михайлов, 
Дончев.

— Узнах от печата. У 
| назията изостанаха

нас, в гим-
по-широките 

разисквания по материалите за 
тази конференция.

по
и по-

М От нея очак
вам да се разрешат^ някои мате-
риални въпроси на младото поко 

| лвние, както и повечето

1V; к■ V/ задачи на 
политиче 

на младите.

А. Д.
отговорните за идейно - 
ското образование

№
Сурдулгща В. В. — Б. К.В. В.

Отчетно-изборно събрание на СК в гимназиятаИзбори в младежката 

организация ЗА ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ
Младежите от гимназията 

„Иван Караиванов” в Боси
леград проведоха отчетно- 
изборно заседание на учили
щната конференция на СЮМ 

разгледани 
въпроси.

В отчета за двегодишната 
работа се казва, че досега
шната дейност на младежи
те — гимназисти е била не- 
задоволяваща. Проведени са 
само две заседания, а пове
чето младежки активи нито 
веднаж не са разисквали за 
своите проблеми. Причина 
за това нещо е в бездействи
ето на досегашното младеж
ко ръководство. А в гимна
зията се учат над 300 мла
дежи, чиято цел е да пости
гат по-добри образователно- 
възпитателни резултати, то 
произхождат много въпроси 
които намериха място в про
грамата за бъдеща работа, 
която се прие на заседание
то. Главна задача на младе
жите от гимназията и зана
пред е на учебния материал 
и постигане на добър успех.

Върху тоя въпрос все по-че
сто ще се разисква от мла
дежката организация. Не по 
малко внимание ще се заде
ли и върху дисциплината на 
учениците и поведението им 
извън училището.

Работата 
щите секции

Работата върху идейно-по
литическата ученическа дей
ност занапред ще се засили 
с формиране 
ки клуб.

Младежката 
предлага

От Любиша Ристич, пред
седател на ОК на Съюза 
младежта в Сурдулица уз
нахме, че :а в течение избо
ри в младежката организа
ция в Сурдулишка община. 
В младежките организации 
по трудовите организации, 
училищата и селата те тря
бва да се завършат до 15 
декември т. г., а Общинска 
изборна конференция ще се 
проведе до 15 януари 1973 
година.

Основна ориентировка е в 
ръководствата при трудови
те организации да се избе
рат повече млади работници 
предимно комунисти, от не
посредственото производст
во, а на село — непосредст
вени земеделски производи
тели. Те трябва да намерят 
съответно място и в новата 
Общинска конференция на 
Съюза на младежта в Сурду
лица.

Досега са завършени избо
ри в повечето от половина
та основни младежки орга
низации, а има ги на брой 
30 по селата, 9 при училища
та и 5 при трудовите органи 
зации. В избирателната кам
пания и на избирателните 
конференции младежта поз- 
дравлява становищата в Пи
смото на другаря ТИТО и на 
Изпълнителното бюро на 
Президиума на СЮК и в 
заключителната реч на дру
гаря ТИТО пред политичес
кия актив на СР Сърбия и 
обещава, че ще вложи мак
симални усилия за реализа
цията им. Младежта сега е 
много заинтересирана за вкл 
ючване в
те органи и в СЮК.

Забележително 
че младежта търси да се 
обърне по-голямо 
за идейно-политическото й 
възпитание.

на

на марксичес-
на което бяха
редица належащи организация 

най-добрите 
младежи за приемане в ре
довете на Съюза на 
С1 ите.

Между другото,

ще
на съществува- 

и кръжоци в комуни-гимназията се слага в пре
ден план. Посредством тях 
учениците трябва да 
ширят знанията си в разли
чни области.

Материалното

на прове
деното заседание се повдиг
на и въпроса за подобрява
не на условията за по-богат 
спортен живот. За тази цел 
младежите търсят правилно 
да се използва и уреди учи
лищния двор. По-точно да 
се претроят спортни игрища. 
За сътрудничеството 
дежката организация с учи
телския колектив се каза, че 
има нужда то да се развива 
и продълбочава.

За председател

раз

положение 
учениците заслужава отде 

лно внимание. Мнозина 
ртируват при лоши условия 
а хранят се от неделя до 
деля, донасяйки храна от се 

Може би с откриването 
ма ученически стол тоя 
рос ще бъде решен.

На заседанието 
чи при училищната конфере 
нция да се формира група 
пионерски инструктори, 
ито да работят с пионерите 
от основното училище. 
Ванче Евстратиев, 
от трети клас, за секретар

на
ква-

не-
на младо.

самоуправителни- въп-

се заклю-е и това,
на училтц 

ната конференция е избран 
Ацка Арсова, ученичка от 
същия клас и за касиер Та
ня Костадинова, 
от втори клас.

внимание ко-

ученичкаученикМ. Величков
Б. Костадинов
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' Р Ч4с°ВЕТЕ за отдих и
*ЛЛ^Г“**ГГГ?УГ'

Копко царевица има в света?
Най-големите произведи- Царев,щата нйй^ного се 

тели на царевица в света са ползва за прехрана на доби- 
Америка (110 милиона тона), тъка и в промишлеността 
Бразилия <13 мил- тона)„.Ме- Преди войната царевицат 
ксико (9 мил. тона), Румъния ползвана и за прехрана на 
(7,1 милиона тона). населението-у нас и средно

Зад тези четири страни, ко "? г°Аина е консумирано по 
ито най-йноГо • произвеждат - ®6- *т на глава от население- 
царевица, сме ние, с- годиш- то' Сега това количество е 
но производство 7 милиона намаляло на 20 кг на глава 
тона. Значи с Румъния делим от населението, 
четвъртото 'Мосто в света; по '•■■■ ■■[•..ч - . - - 
производство на. царевица, Произведената продукция

Ние държим първо мяйо ' ние не можем да похарчил, 
по производство от единица и-,„плп „ л
площ. Земеделският комф* ^ > я изнасяме
нат „Белград" е получил два в чУжбина. По износ 
вагона царевица от ;един хе*с. ревица сме йа 
тар и това е светове\1 ре
корд.

а е

Писмо до Манчуна ца- 
осмо място в 

света, обаче на второ място 
в Европа. че задругата спра]ила трактор.)е да ни 

ору. Може ли да оре връз шашетьето и 
компирете жито: НЬиве су пропадле, са
мо што лети да мине а он на ретк|у у 
жишко ви пису)е е што сигурно му пот- 
врл>а]у по нешто онорорно.

Ба)е Манчо преклшьам те штом 
даду писмото примоли се на пггампаци- 
дете нека га напишу у весникат, да ега 
га прочети и Цена даскалат и да не пи- 
су,)е вече текве)е неслане а да си гледа 
по-убаво даскалъкат.

Че се учудиш кига поштаци)ата ти 
даде това писмо ешто сигурно нема да 
зна]еш оди кога )е и за кво )е.

Сега че ти распраим целуту работу. 
Голему муку имам та ти пису,)ем ега ми 
лъкне малко. Ти ба.)е Манчо зна.)еш еш
то зимата се довлече млого рано и ни 
пречука съв]ат берейет. Има )оште мо 
руз)а по ньивете, компирде има да бере- 
мо и юншир]е да вадимо. Нарот по Ви- 
сокат се дзвери кво че чшш ешто че му 
пропадне летошньата мука, а Цена дас- 
калат оди Каменицу пису]е у ваши)ат 
вееннк кико смо почели да оремо. Каже

България трйста 

столетника
^ ЪЛГАРЙя има отнбеите;.
П лно наи-голим брой сто 

летници в Европа

ти

гне и до сто год1ши. Такива 
оптимистични 

ння се обосновават на дрн- 
ннте, че от година на годи-

предвижда-
триста и двадесет. Спо

ред Центъра за геронологня . на животът се увеличава и 
и гериятрия, България е меж днес вече има 2 337 българи 
ду/ първите страни в света над деветдесет и пет години 
която работи за продълже- 888 мъже и 1449 жени. По- 
ние човешкия век, койтр голям брои столетници са 
през последните 25 години били овчари, 
се. увеличил за двадесет го- По-голямо число от столе- 
дини. Средната дължина на тниците са прекарали своя 
живота в България . изнася век навън, в полето. Харак- 
седамдесет годшш. 'терно е, че са се хра- 

Специалисти в България нилн умерено и то повече с 
твърдят, ч# хората в далеч- млечни произведения а слет 
но бъдеще, ще жцвеят сред-' това овощие. Същите не са 
но осейдесет години и че употребявади много храна 
при по-добри условия чрез 5 ^
спречаване на някои боле- от месо и маст, и не са пу
сти тази „граница ще дости-

г. ■»

Млого ти здрав)е од мене 
Ставрия Височйи с. р.

Мисли ГАТАНКА

— БЯЛА НИВА, ЧЕРНО СЕМЕ, МЪДРА ГЛАВА. 
ДЕТО СЕЕ? КАКВО Е ТОВА? — ПОПИТАЛИ ЕДИН 
НАШЕНЕЦ.

— ИЗВИНЯВАЙТЕ, АЗ ВЕЧЕ 10 ГОДИНИ НЕ 
СЕ ЗАНИМАВАМ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ! — ОТГОВО
РИЛ ТОЙ.

ВЪРТЕЛЕЖКИ

— ХОДИ ЛИ НА ПАНАИРА НА КНИГАТА?
— НИЩО ОСОБЕНО — НЯМАШЕ ВЪРТЕЛЕЖ-

за
шили.

-с

:и
СЕКС

ВСЕКИ ЗЯПНАЛ В „ЧИК“ И „АДАМ И ЕВА“ 
УЖ ЧЕТАТ КНИГА, А ТО СЛАМА И ПЛЕВА

ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

— КНИГАТА — ТОВА Е МУЗИКА НА ЖИВО-
ТА!

— ПРОЩАВАЙТЕ, ВИКАЙТЕ ПО-СИЛНО АЗ 
СЪМ ГЛУХ.

ЦЕНА
ТОЛКОВАКОЛКО КНИГИ СИ ПРОЧЕЛ 

СТРУВАШ!
АМИ, ЧЕ АЗ ВЕЧЕ ПЕТ ГОДИНИ НИЩО НЕ 

СТРУВАМ.

- Нима не виждате, че по този път не може никъде да 
се стигне?

- Виждаме, само чакаме, тов^ Да НоваК|
4 .'напред. СбАйпа)

видят ония които са- 
„Павлиха",

М. Андреевнч(X. Фазлич)Без думи

л-
еонлук , Ама

„ямл/ие нл-ве&и&де] 
/чегря^ки ‘ __./

-то вя няс не ни 
•х-вящя '_______■НЕМОТИЯ

1!
Чет. петнов

он^и
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Преди 54 години

Ленин е тук! Ленин е с нос!
|Н ГСОШ1ШЦПЛ патрули, наеам-натам тичали тайни агенти. И на

НАЧАЛО НА НОВА
______ ло платно е вождът на пролетариата, когото тс
ЕПОХА търсят от четири мессцн.
к и/\п Владимир Илнч благополучно минал през цс

лня град. Късно вечерта той видил обления със све
тлина Смолни. Ленин влязъл в сградата и се качил 

втория етаж. Там се намирал щабът на болше- 
вините.

се

(От 1 стр.)
На 25/26 октомври (6/7 но

ември, нов стил) 1917 година 
е проведен Втория конгрес 
на съветите на работннчес- Смолни: 
ките и военни депутати, кой
то заяви че целокупната 
власт е минала в ръцете на 
съветите. Тогава са донетн 
и декрети за: мир, властта и 
земята и образувано ново 
временно правителство — 
СОВНАРКОМ (Съвет на на
родните комисари) под пр.ед ри1” 
седателство на В. И. ЛЕНИН

на

Радостна вест се понесла по коридорите на

— Ленин е тук! Ленин е с нас!
Ленин събрал своите помощници болшевики и

те решнли:
— Въстанието да започне незабавно!
Към всички краища на Петроград, към заводи 

и казарми, се понесли войници мотоциклетисти. Те 
разнасяли Лениновата заповед:

„Часът на въстанието удари! На оръжие, друга-

Народът се вслушал в призива на болшевиките 
и въстанал! По улиците на Петроград започнали 
боеве. Цяла нощ и цял ден гърмели изстрели. Ра
ботниците и войниците се биели с контрареволю-

И в останалите по-важни 
градове съветите превзели 
властта. ционерите.

В Смолни непрекъснато пристигали вестоносци 
Те докладвали на Ленин:

— Работниците завзеха гарите!
— Крайцерът „Аврора” влезе в Нева!
— Войниците от Петропавловската крепост са

След това контрареволю- 
ция минава в борба срещу 
революцията. Борбата е би
ла дълготрайна и тежка, но 
се завършила с успеха на со 
циалистическата революция. 
Основна причина за победа
та е, че Болшевишката пар
тия е успяла да мобилизира 
работническата класа и се
лячеството. Широката меж
дународна подръжка на ра
ботниците и останалите про
гресивни сили, също така са 
влияели върху успеха на ре
волюцията.

с нас!
— Червеногвардейците обкържават Зимния дво

рец!
Ето го, Зимния дворец! Колко хора има тук — 

моряци, войници, работници! И всеки е грабнал 
пушка!

Народът щурмува Зимния дворец!
Там са се загнездили главните врагове на наро

да — министрите капиталисти. Охраняват ги най- 
преданните части на контрареволюционерите. Те и- 
мат оръдия, картечници, бомби. Но никаква сила не 
може да устои пред народа!

Проехтял изстрелът от „Аврора” — това бил 
сигналът за щурм.

Избухтели оръдията на Петропавловската кре
пост — трепнали стените на двореца.

Затракали картечници, засвяткали щикове, за
гърмели пушечни залпове.

— Ур-р-ра! — викнали болшевиките и се хвър
лили да щурмуват Зимния дворец.

Със смел удар моряците помели охраната и се 
втурнали в двореца. След тях напирали войниците 
и червеногвардейците. Те намерили министрите ка
питалисти и ги арестували.

Това станало в 1917 година, през месец октом
ври. Затова тази революция се нарича Октомврий
ска революция.

Победата на Октомврийс
ката социалистическа рево
люция в Русия подтикна про 
летариата от цял свят на 
борба срещу империализма 
и означи началото на нова
та епоха на социалистически 
те революции.

В. И. Ленин

М. Величков

Ленин и Крупская

ШтстНо колеги. * Директор, глГве^^т^^У^^тор^АОР^.Учгд V ««км пет.» « у---------- Г~—ТГ1ШИИ1


