
@яга®о С унаа на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
„Братство" е удостоено 
с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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От 17 до 20 октомври ДОГОВОР НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА 
ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ 

ПОРТУГАЛИЯ
ИЗБОРНА И
ПРЕДКОНГРЕСНА
ДЕЙНОСТ

По време на триднев 
ното официално приятел 
ско посещение в Пор
тугалия президентът Ти- 
то има срещи с прези
дента Янеш, а също та
ка води разговор и с 
министър-председателя 
Соарес. Очакват се го
леми резултати в разви 
тието на взаимното съ
трудничество. Сърдечно 
посрещане в Лисабон

Янеш и техните сътрудници 
главно бяха обсъдени въпро
си от взаимоотношенията и съ 
трудничеството между двете 
страни. Двамата президенти и 
сътрудниците им се спряха и 
върху международното обста- 
нока, Белградското съвещание 
за европейската сигурност и 
сътрудничество, 
морието — като една от най- 
чувствителните области в све 
та, установжването на нов ме 
ждународен икономически по 
рядък, Близкия изток, Южна 
Африка и други.

® Първичните партийни организации в 
основните и трудови организации и в мест
ните общности са длъжни да дадат оценка 
до коя степен са оспособени за изпълняване 
на задачите си

На проведеното неотдавна 
заседание на Политическия 
актив Общинският комитет на 
СКС в Босилеград бе обсъде
на подготовката за предстоя
щите избори в Съюза на ко
мунистите и за организиране 
на предконгресна дейност в 
общината.

Бе изтъкнато, че изборите 
в Съюза на комунистите тря
бва да се посрещнат подгот
вени. При това, изхождайки 
от утвърдените задачи от Пре 
дседателството на ЦК на СКС, 
първичните партийни органи
зации в основните и трудови 
организации и в местните об
щности са длъжни да дадат 
оценка до коя степен през из 
теклия период са оспособени 
за изпълняване на задачите 
си. По-точно, да констатират 
резултатите, но и слабостите 
си в областта на самоуправи- 
телните отношения, в процеса 
на сдружения труд и в обла
стта на социалистическото 
преустройство на селото.

На заседанието бе казано, 
че реализирането на Закона

за сдружения труд трябва да 
бъде непрекъснато в центъра 
на внимание в съвкупната пар 
тийна изборна и предконгрес 
на дейност.

Не по-малко внимание пър
вичните партийни организации 
ще отделят и върху оценява
нето на постигнатите досега 
резултати в марксисткото об
разование на членовете на 
Съюза на комунистите в об
щината.

В разговорите върху подго
товките за предстоящите пар 
тийни конгреси, на заседание 
то на Политическия . актив бе 
казано, че това не е само за
дача на Съюза на комунисти
те, но и на всички други об- 
щесетвено-политичесни орга
низации. Основна платформа 
чната студия на Едвард Кар- 
за тази дейност ще бъде нау 
дел: „Насоки в развитието на 
политическата система на со
циалистическото самоуправле
ние", която ще бъде подроб
но изучавана във всички пър
вични партийни организации.

Средиземно-

НА 17 октомври президентът 
Тито с придружаващите го 
югославски личности присти
гна в Лисабон на първо офи 
циално и приятелско посеще 
ние в Португалия.

Президентът Тито бе посре 
щнат от президента на Порту 
галия Авальо Янеш, министър- 
председателя Соарес и други 
най-високи потругалски лично 
сти. Пристигането на югослав 
ския президент бе означено 
с топовни залпове, преглед на 
военния ескорт на португалска 
та армия, югославски и порту 
галски химни и знамена.

С президента Тито пристиг 
наха и придружаващите го 
високи югославски личности: 
председателят на Председа
телството на СР Хърватско 
Яков Блажевич, подпредседа
телят на Съюзния изпълните 
лен съвет и съюзен секретар 
на външните работи Милош 

на Съюзния

ТИТО: ВЗАИМНО ПРИЯТЕЛ 
СТВО

Пред посещението си в Пор 
тугалия президентът Тито даде 
изявление за португалската те 
левизия в което изрази задо 
волство от предстоящите раз 
говори със своя домакин и 
между другото каза:

Йосип Броз Тито

жествено приехме в Хелзинни. 
В тази насока трябва да се за 
дълбочава необходимото до
верие. Белградското заседание 
на Съвещанието за европей
ската сигурност и сътрудни
чество, което е посветено на 
това предлага възможност и 
на нашите две страни да заси 
лят сътрудничеството си на 
международен план и заедно с 
другите страни възможно по
вече да допринесат за изграж 
дането на по-добри и правди 
ви политически и икономиче
ски отношения в овета.

Известно е, че социалисти
ческа Югославия без колеба
ние подкрепи демократичните 
промени в Португалия и поз
драви значителния принос, ко
йто тя оказа на плана на де 
колонизацията. При това ние 
се ръководехме от убеждени
ето, че всеки народ има неот- 
чуждимо право сам да реша 
ва за своето вътрешно разви
тие. Пътят на демократичното 
преобразование, по който трт> 
гна Португалия представлява 
безспорен принос на изгражда 
нето на по-добри отношения 
на нашия континент и по-ши 
роко, в който вашата страна 
днес дейно участвуват. С това 
бяха С7>здадени условия не са 
мо за нормализация на отно 
шенията между 
страни, но и за тяхното по-ин 
тензивно развитие.

Минич, членът 
изпълнителен съвет Янко Смо 
ле и други. В. В.(СЛЕДВА НА 2 СТР.)— Искам да изразя исире 
ното си задоволство, че ми се 
удаде възможност отново да 
посетя вашата хубава страна, 
отзовавайки се на любезната 

на президента Янеш 
след пристигането,

ДИМИТРОВГРАД

Тържество на грани
чната застава »Ива« 

Караиванов»

понана 
— заяви 
си президентът Тито. Той под
черта убеждението на югосла 
вската делегация, че в пред
стоящите разговори особено 
внимание ще бъде посветено 
на бъдещото развитие на юго 
славск-португалското сътрудни-

нашите две

Югославия и Протугалия в 
относително кратък период ра 
звиха двустранните си отиоше 

всички видове. Разби 
че за това развитие

ния във В МИНАЛИЯ ПЕТЪК на заставата 
„Иван Караиванов" имаше тържес
тво. Граничарите бяха посетени от 
представители на делегация на ме
стните общности от Кумровец и Де 
лисни вие (Ниш). Между посетители 
те бяха и Марица Лоен, девойката 
която връчи тазгодишната Щафета 
на младостта на другаря Тито, инак 
ученичка от осми клас на основно
то училище „Маршал Тито" в Кум
ровец; Драгослав Митрович, младе
жът нойто пръв понесе тазгодишна
та Щафетна пална и Славица Ми- 
лич, ученичка в основното училище 
„Бранно Милнович” в Ниш, ноято по 
каза най-добри знания на съюзното 
състезание в Кумровец 
„Тито, революция, мир".

По време на посещението Мари
ца Леон и Драгослав Митрович го
вориха за впечатленията си от мо
мента на предаването, относно тръг
ването на Щафетната пална.

чество.
Същия ден след обед в дво 

реца Ажуда край Лисабон, — 
който е временна резиденция 
на президента Тито, нашият и 
португалският президенти си 
връчиха високи отличия- След 
това президентите Тито и 
Янеш водиха първите полити 
чески разговори без своите 
сътрудници.

Разговорите Тито—Янеш про 
дължиха и през следващите 
дни, а заключителните се ст>с 
тояха в четв^ьртъи на 20 ок
томври, лак без прис7,ствието 
на обществеността. На 18 ок
томври президентът Тито прие

резиденцията си Келуж ми 
нистър-председателя на Порту 
галия Соарес, В сряда след 
обед нашия президент прие и 
шефовете на дипломатически
те мисии в Лисабон,

ра се,
много допринесоха досегашни 
те срещи и разговори, водени 

най-висшите предста-между
вители на нашите две страни.

постигнахмекоетоВсичко,
досега, подобните или твърде 
близки възгледи по редица 
международни в7>проси, особе 
но приятелските чувства, които 
взаимно имаме, укрепват наше 
то убеждание, че предстоящи 
те разговори с президента Ра 
мальо Янеш, — когото много 

— ще дадат подтик наценя
по-бързото и всестранното по 
добряване на нашите отноше 
ния изцяло.

темана
в

Искам отделно да подчертая 
от възможнонеобходимостта

гтсмяоно сътрудничество но 
всички европейски страни 
без оглед но географското им 

големината и наРАЗГОВОРИТЕ положение, 
соната за последователно и 
цялостно прилагано но Заплю 
чителиия документ, нойто тъР

Момент от разговорите между грани 
нарито и долегацито от Нумровоц и НишА. Д.В тридневните разговори ме 

жду президентите Тито и



ОТ 17 ДО 20 ОКТОМВРИ

ПортугалияПрезидентът Тито посетя
ключителния документ на Съ- 

Хелзинки за ев-и международното сътруднице 
ство се потвърди и в момен 

помаза разбирател- 
и симпатии, наклонност

(ОТ 1 СТР.)
ЯНЕШ: ПОРТУГАЛИЯ Е В'ЬЗ 

ХИТЕНА ОТ ТИТО

вещанието в 
ропейската сигурност и сътруд 
ничество в Хелзинки. 

Югославия и Португалия ще 
да сътрудничат билате

та когато 
ство
към хода на португалската ре 
волюция и консолидацията на 
демократическата 
Португалия.

В изявлението си пред юго 
олавската телевизия португал- 

Рамальо

могат
рално двустранно и многостра
нно върху С'ьздавзнето на ед
но ново уреждане в света, ко 
ето отделно ще се отразява 
в следенето 
приетите в Хелзинки принципи 

областа на стопанството, на 
техниката, на в хума

система в
свият президент 
Янеш между другото каза:

честта да 
Тито, чи

1974 годинаОтиакто през 
Португалия и Югославия вгьзо 
бновиха дипломатическите си 
отношения имахме възможност 
да се убедим, че нашите наро 
ди са едномисленици в това 

очакваното разведряване 
трябва да се базира върху не 
зависимостта и равенството на 

нации, върху ненамеса 
вътрешните работи и 

активната солидарност, 
т'/>ржеотвено 

в За-

Португалия има 
посрещне президента 
йто хуманен, войнишки и по 
литически път 
народ следи с в-ьзхищеиие — 
главно от момента, когато на 

народоосвободителмо
то движение статГа верен тъл 
кувотел на решенията за бор 
бп срещу окупаторите.

Историчеокпта роля на прези 
донта Тито, която той имаше 
в изгражданото но СФРЮ и 
в политиката но необвързване

на принципите

португалският в
уката и
нитарните области и в техни
те просветни и културни поле

От срещата: Тито — д Естен

ОТ СЪВМЕСТНОТО КОМЮНИКЕ ЗА ОФИЦИАЛНОТО 
ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ВЪВ ФРАНЦИЯ 
ОТ 12 ДО 14 ОКТОМВРИ Т. Г.

чечело на
та.

на контактите 
важен

Развитието
В'ярху тези отнови е 
елемент за укрепване на лрия 
телските отношения и разби
рателство между народите.___

всички 
та във 
върху
чииго принципи 
получиха своето мястоЕднакви права за всички

ционална и социална правда.
Разстрелът в Нрагуевац е 

едно от иай-големите злостор 
ничества иа фашизма във Вто 
рата световна война.

В деня на разстрела на ло
бното място ще бъде ознаме 
нувана геройската смърт на 
сръбските патриоти с програ
ма, която изпълняват худож
ници от СР Македония.

Президентът на СФРЮ за
позна президента иа Републи 
ка Франция с настоящите 
и бъдещите активности на не
обвързаните страни, насочени 
към решаване на крупните ме 
ждународни въпроси и за анга 
жирането на Югославия ка
то членка на движението на 
необвързаните.

ГОДИШНИНИЗачитането на суверенитета, 
независимостта и равенството 
на всички държави и ненаме- 

работи Учебен кк в Шумврицесата във вътрещни 
е условие за мир и хармони 
чен международен живот. Под 
чертано изключителното значе 
ние на Европейското съвеща 
нието на президента Тито — 
нов принос за развитието на 
югославско-френското разбира

помним. Германските оиупато 
ри и домашните предатели иа 
21 октомври в Нрагуевац раз 
стрелват 7 хиляди души. С то 
ва те иснаха да заплашат сво 
бодолюбивото. население 
не се бори за свобода и на-

И тази година в Шумарице 
край Крагуепац на 21 онтом 
ври ще се състои традицио
нният учебен час. Посветен е 
на разстреляните в този ден 
1941 година ученици и патрио- 

си при-
дателство.

В съвместното комюнике за 
разговорите Тито — д’Естен, 
състояли се по време на офи 
циалното и приятелсно посе 
щение на президента Тито във 
Франция от 12 до 14 октомври 
тази година между другото се 
казва:

Югославия и Френция счи
тат, че укрепването и задълбо 
чаването на детанта в света 
са съществената цел на техни 
те акции,
Двамата президенти подчерта 
ват положителната роля, коя
то в това отношение играят 
политиката 
която води Франция и полити 
ката на независимост и необ 
вързване, която води Югосла 
вия-

Двете страни изтъкват, 
политиката на детанта трябва 
да се разшири върху всички 
части на света, на всички об 
ласти на международния жи
вот, така че всички страни да 
могат да участвуват при една 
кви условия в решаването на 
крупните международни проб
леми.

Двамата президенти поздра 
вляват изключителната важно 
ст, която спечели заключител 
ният акт от Хелзинки, като про 
грама за дългосрочна акция 
на отношенията между евро
пейските държави.

ти от тозиУКРЕПВАНЕ 
НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

СФРЮ и 
на Република

Президентът на 
президентът 
Франция заявиха, че са мно
го доволни от резултатите на 
разговорите им, които потвъР 
диха съгласие или близкост във 
възгледите на техните страни 
по многобройни важни въпро 
си. Посещението на президен 
та Тито, което осветли силата 
на традиционните връзки, ко
ито свързват югославско-френ 
ските отношения и за укреп 
ване и задълбочаване на при 
ятелството между двете стра 
ни и техните народи.

1
отделно в Европа.

на независимост,

Един от досега състоялите се учебни часове край могилата на разстреляните учени
ци и преподаватели

че

ИОСИП БРОЗ ТИТОиго Съвещание иа представителите на щабо- 

Я л вете и командирите не народоосвободи- 

\Щ тапиите партизански отряди иа Югославия
!Голямото числено нарастване на на- мални чети, които от гората нападат воага — 

родооовободителното партизанско движе- днес те са нрупни боеви формации здраво свъо- 
ние, което в Сърбия, Босна и Херцегови- зани с щабовете си и способни за големи опе- 
на, Черна гора, в Кордун и в Лина и т.н. рации срещу враговете на сръбския народ 
все повече прераства в общо народно въ- рь я народ'
стание срещу окупатора и неговите 
машни агенти, наложиха необходимостта в 
да се проведе това съвещание, което ще 
има огромно значение за по-нататъшния 
ход на борбата за пълно 

на всички народи на Югославия. Със 
геройство, достойни на своите 
|ните
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Като претърпяхадо- редица големи 
откритата борба или от засади 

фашистки банди 
градовете. Но партизаните 
довете. Отнети са 1 
Сърбия. Партизаните

поражения 
германските 

не се осмеляват да излизат от 
1 ги потърсиха и в гра 

им цяла редица градове 
по ио,.ли и п напаДнаха и превзеха Ужи-
бпнн/ а3гепмкнИгкаНИ4*АрИЛе’ Лю'

а германските фашистки че-
ти и предателсните банди на Недич и Льотич са

1 са изгонени. Градовете
и т.н. здраво са об-

освобождение всвоето 
предци, партиза- 

на народите на Югославия в досегашните 
борби постигнаха огромни успехи. Очистена е 

територията от окупаторите 
и слугите им в Сърбия, Босна и еХрцеговина, в 
Черна гора и частично в Лика и Кордун. Бор
бите с цялата си жестокост продължават. В Сър 
бия германските войски претърпяват поражение 
след поражение, претърпяват големи материал
ни и човешки загуби, а най-оилниягг удар 
нанесен в това че от Сърбия не могат да изна
сят различни природни богатства, руди, жито и 
други продукти. Железопътните съобщения и 
останалите пътища в най-голяма степен са раз
рушени и постоянно се унищожават. Богатите с 
жито и добитък Мачва и Посавина досега бяха 
недостъпни за фашистките грабители. Тези бо
гати и плодородни равнини държат в свои ръце 
героичните партизани и една част от военните 
четници — все до Обреновац и Умна. По-голяма 
та част от сръбските рудници или е вече в ръ
цете на партизаните или са онеспособени за по- 
дълъг период. Сръбските партизани не

Печатано в Белград в 
„Бюлетина” на Главния 
щаб на НОПОЮ, (дву 
брой 7—8) за 1 октом
ври 1941. • Първото съ 
вещание на представи
телите на щабовете и 
на командирите на наро 
доосвободителните пар
тизански отряди на Юго 
славил се е състояло 
към края на септември 
1941 година в Столице 
край Крупан. Присъству 
вали са делегати от Сър 
бия, Словения, Хърват
ско, Босна и Херцегови-

бовия, Умна и т.н.,

по-голямата част на унищожени, пленени или I.
Валево, Шабац, Обреновац г 
кръжени от героичните партизани 
от съюзническите сили военните 
най-малко не е розово

и от една част 
четници.

жените германци и предТе^ГГа^рХни^нГ-

Ни

им е
Положението

лиеткгНЧЙун
бардират и палят мирните села, масовода из 
биват населението. От здраво обкръжените гра 
5 германската артилерия постоянно стреля 
срещу околните села, претворявайки ги в пепе-
теШна нйГГл- В Т°Ва УниШ°™аане банди- 
ПЯлеиЛ ^ьотич помагат на германците.
Облечени в сръбска и в германона униформа 
тези бандити правят нечувени зверства над сръб 
ското население. Те колят сръбските 
ца и старци, също така, канто

на.
жени, де- 

това правятса вече
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В СЪСЕДНА БЪЛГАРИЯ и ПО-НАТАТЪК СЕ ПРИКРИВА ИСТИНАТА ЗА 1948 ГОДИНА на отношенията с Югославия, 
овторите на Сборнина пишат 
следното: 
ношения между двете страни, 
който'се развиват по социали 
етически път, минаваха през 
моменти на подобрение 
влошаване. След 1953 година, 
въпреки възникването на ня
кои затруднения, те бяха на 
сочени нъм нормализиране и 
разширяване."

българо-югославските от
ношения най-стабилно се раз

вива икономическото сътрудяи 
чество, се изтъква и се доба 
вя, че се отделят постоянни 
грижи за развитието на кул
турното и научното сътрудни 
чество.

Последователно се държей 
ки нъм свод подход към от 
ношенията с Югославия в 
Сборника не се посочват ни 
„откритите въпроси” които съ
ществуват между двете стра 

(Танюг)

Информбюро-на
български начин

„Следвоенните от

и

СБОРНИКЪТ „Актуални 
блеми на вътрешната 
«ата

про- 
•и външ-

политика на 'Българската 
комунистическа партия, който 
неотдавна се появи в софий
ските книжарници, показва че 
вече не може открито да се 
защищава Информбюро и не- 
милосърдните му нападки сре 
щу Югославия през 1948 го
дина, но 'и че все още има 
стремежи да се прикриват ис
тинските цели на тези напад
ни и в своята среда, макар 
и косвено, да се представи 
как Югославия е била винов-

причини и истинските 
виновници. Впечатлението, но 
ето се получава на домаш
ния читател е, че се прави о- 
пит Югославия да бъде пред 
ставена за главен виновник 
за воичните неприятности, ко
ито е претърпяла.

Поедставяйки същността на 
конфликта като някакво „от- 
падничество" на Югославия 
от процеса на „сближение на 
народнодемократичните 

жими" на Балкштте със Съ
ветския съюз и по-късно на- 
то „консолидация на оветов- 
ната социалистическа 
ма" пооредством създаването 
на СИВ през 1949 и Варшав
ския договор през 1955 годи
на. авторите на Сборника це
лия конфлинт представят по 
следния начин: „Само Югос
лавия остана по страни 
този път на развитие на со
циалистическата общност. Про 
тивооечията, които се появи
ха между нея и останалите 
социалистически страни 
дизвикаха скъсване на догово 
рите, ноито обезпечаваха до 
1948 година тясно политиче-

пример Белградската или Мо 
оковската декларации, които 
подписаха Югославия и Съвет 
ски съюз. Целият ход на нор 
мализацията в това българско 
партийно издание е предста 
вен по следния начин: „От 
1953 година започна процес на 
нормализиране и развитие на 
отношенията между Югосла
вия и другите социалистичес 
ни стоани, за което активно 
помагаха непосредствените съ 
седи на Югославия- Установе 
ните връзки межджу комунис 
тичесните партии и държавни 
те органи, съвестното обсъж 
дане на въпроса от взаимен 
интерес и обмен на опит, до 
принесоха за сближението на 
позициите по някои основни 
спорни въпрреи. Положител- 
но влияние оказа и сътрудни 
чеството на Югославия със 
СИВ съз основа. на специал 
но споразумение, което вле 
зе в сила поез 1964 година".

В подтекста на цитираните 
становища е лесно да се раз 
беое за какви цели би тояб 
вапо да послужи и следното 
писани в Сборнина: „Сближе 
нието се осъществява в ус 
ловия на съществуване на ре 
дица специфичности във въ 
тоешното развитие и във вън 
щната политика на Югосла
вия. сравнение с други соци 
алистически страни. В СФРЮ 
обществено- икономическите 

отношения се основават въР 
ху самоуправителната систе
ма. г главните насоки във 
външната политика са опре
делени от принципите на необ 
вързването. До началото на 
шестдесетите години Югосла
вия установи сътрудничество
то е Европейската икономиче 
оня общност."

В раздела на Сборника, раз 
българско-югославските отно 
глеждащ по-<непосредствено 
шения, при което се прене
брегва участието «а България 
в неблагоприятното развитие

ските

В
ни.

I// ", '

у ■

,-3

ре

ка за прекъсвакето на меж
дудържавните и междупартий 
ните отношения за един ло- 
дълъг период от време след 
1948 година.

Книга с тираж от 20 000 ек
земпляра е пуснало партий
ното издателство, а предназ
начена е за най-широк кръг 
членове на партията.

Като говорят за времето, в 
което Югославия е била из
ложена на голям натиск, ав
торите на Сборника в 
виждат само някои „противо- 
печиег”, някои трудности", „не 
благоприятна атмосфера" в 
отношенията на Югославия и 
останалите 
дъожави.

На читателя на Сбронина о- 
баче остава неизвестно, 
Сталин и Информюбро са ис
кали да бъде свалено паотий 
ното и държавно ръководство 
в Югославия, капитулация и 
отказване от революцията и 
независимостта, че Югославия 
бе подложена на икономичес
ка блокада, ,на различен на- 

груба антиюгослав

оисте-

от

ЛЕСКОВАЦ
пре- По-оргаиизирзии сдружениятова

Тези дни Междуобщинсната 
конференция на ССРН в Лесно 
вац разгледа дейността на об 
ществените организации, дру 
жества и сдружения на граж 
даните в 13-те общини на 
Южноморавския регион и прие 
заключения за бъдещата им 
по-организирана й плодотворна 
дейност.

Посочените организаци са 
интегрална част на Социално 
тическия съюз. Една от най- 
съществените им задачи 
предстоящия период е да из
граждат и развиват качествено 
нови взаимни отношения чрез 
анционно-политическо свързва
не и планомерно осъществяне 
на своите и по-широките обще 
отвени задачи. По този начин 
ще могат по-цялостно да осъ
ществяват своята роля като 
част на общия пронт на орга

низираните социалистически си 
ли в нашето общество. При 
това не трябва да изостане и 
постоянната грижа на обще
ствено-политическите организа
ции
Съюза на синдикатите за тях
ната дейност.

Активното участие на обще 
отвените организации, дружес 
тва и сдружения в подготовка
та на престоящите конгреси 
на Съюза на комунистите ще 
допринесе за укрепване на тях 
ната ооля и за афирмацията 
на доброволната обществена 
дейност, в творчесното ангажи

ско. икономическо и културно 
сътрудничество между Югос
лавия със социалистическите 
страни. През следващите шест 
години продължаваше небла
гоприятна атмосфера между 
тях".

социалистически

СКС, ССРН, ССМ иче

Подобно изопачване на ис
торическите факти е присъ
що и 'в оная част на Сборни
ка, в която се говори за про
цеса на нормализиране на 
отношенията между Югосла
вия и другите социалистичес
ки страни. Българсните авто
ри сега изнасят смешното 
твърдение, че за този про
цес „активно са допринесли ’ 
съседките балкански социали 

страни. В Сборнина 
не се изобщо не се посочва 
нито един нонкретен дону- 
мент, който да е водил нъм 
тази нормализация- «ато на-

в

тиск и «а 
ска поопаганда.

Авторите на Сборника не са 
се задоволили само с премъл 
чаването на такива историче
ски Факти, но са 
стоемеж към някои свои твъР 
дения *и неясноти, с които да 

■ прикрият или' да представят 
в неправилна светлина истин

ране и осъществяване на рол 
ята на Социалистическия съюз 
начело със Съюза на номуни 
стите — се казва между дру 
гото в изводите за предстоя
щата им дейност.

етическиизразили

Ст. Ст.

чко, ограбен от германените окупатори. Безми
лостното изтребление и гонение на словенския 
народ от неговата родина създаде всични усло
вия за общо народно въстание, но словенските 
другари не знаеха да използуват това. Тази гре
шка трябва спешно да се поправи.

На съвещанието изпъкнаха на видело мно
го недостатъци и грешни. Има сентантски явле
ния нъм съюзниците в борбата или нъм засега 
неутралните групи на четниците, които още не 
желаят да влезнат в борба, но не са настроени 
вражески. Конфликтъ ств сични такива групи 
трябва да се отбяга. На тях трябва упорито да 
се обяснява необходимостта от единство на сръ- 
бения народ в борбата срещу окупаторите. Тря
бва да им се обясни, че тъкмо сега е момент 
за решителна борба срещу враговете на сръб- 
ония народ.

По отношение на взаимната координация на 
партизанските отряди също така имаше много 
недостатъци. Но това не се чувствуваше донато 
нашите отряди бяха малочислени, донато не за
почнаха да предприемат по-големи операции и 
т«. Сега тези отряди нарастнаха до крупни еди
ници и такава несвързаност може да бъде фа
тална не само за изхода на борбата, но и за 
самото съществувание на отрядите.

бождението да създават братство и единство 
между наоодите в Босна и Херцеговина, в Нор- 
дун и в Лика.

Слабостта на партизанското движение в Хър 
ватено лежи в обстоятелството, че главно обхва
ща сръбското население в Кордун, в Лина и 
т«„ а твърде малко число хървати и селяни. 
Най-съзнателната част на работниците со озова
ха на призива на Комунистическата партия и 
постъпиха в партизанските редове. Но и тези 
отряди нямат достатъчно подкрепа от хърват
ското население, което със страх очаква послед 
ствията на нървавото клане на сръбското насе
ление от страна на подивелите усташки хорди 
на Павелич. Дори и онези селски маси, 
мразят онупатора и Паволичевите усташи се 
страхуват от отмъщение след победата над Фа
шистките окупатори и усташите. Те со страхуват, 
че за усташиите злодеяния ще отговаря целия 
хърватски народ. Разбира се, това е неоснова
телен страх. Всично зависи от самия хърватски 
«арод. Зависи от това дали той ще толерира и 
търпи Павеличевото кърваво господство, зависи 
от това дали писавино ще чака или активно ще 
стъпи в борбата, рамо до рамо със сърбокия 
народ срещу бандите на Павелич и окупаторите. 
Хърватсният народ има воични възможности да 
заличи срама от името си, който му нанесе от
вратителният хърватски предател. Този срам мо
же само да се заличи с оръжие в ръна, с уни
щожаването на изрода Павелич и неговата нръв- 
нишна банда. Може да се заличи с въстание на 
хърватския народ и с неговото постъпване в 
партизанските отряди, той може да зе заличи 
с борба срещу окупатора, водена рамо до рамо 
със сръбския и с останалите народи на Югос
лавия. Комунистите и партизаните в Хърватско 
са длъжни това непременно да обяоняват на 
хърватските селяни и работници. В Югославия 
на окупаторите гори под нозете. За пълното им 
поражение овой принос трябва да даде и хър
ватският народ.

В Словения партизаните още не успяха ус- 
словенския народ в борбата.

на Павелич в Хърватско. НатюдтДи усташите
безгранично мрази тези подли предатели. Недич, 
Льотич и Печанац заедно с германския окупатор 

безброй шпиони на освободителнатаизпращат
територия да подриват и шпионират народа, но 
благодарение ня бдителността на целия народ 
такива изроди биват бързо откривани и унищо
жавани.

От доклада на представителите на босненско- 
херцеговския главен щаб на партизанските от
ряди се вижда, че партизаните в тези краища 
са постигнали крупни успехи в борбата срещу 
обединените усташки, германски и италиански 

Пленени са огромни количества военни ма
териали, очистена е голяма част от територията 
и са превзети повече градове и градчета. Са
раево е. обкръжено, а също така и Зворнин и 
Вишеград, които наскоро ще паднат.

Провали се опитът на Павеличевите усташ- 
ни бандити и на окупаторите с раздухване на 
национална омраза и взаимно унищожаване меж 
ду сръбското, мюсюлманеното и хърватското на 
селение да осуети освободителната борба на 
народите в Босна и Херцеговина. Огромна е за- 
слугата на комунистите и партизаните че навре 
ме предприеха всички мерки да се осуети този 
адскип план на германените и итал™”™1тв °к^ 
патори. Сръбското население все повече се У 
беждава, че мюсюлманското и Хърватското на 
селение не му е враг, но усташнита банди на 
Павелич и че главния враг му е германският 
и италианският окупатор. Все по-голяМ брои мю 
сюлмани и хървати всекидневно постъпватв ре 
ловете на освободителните партизанени отряди. 
Различни разбойнически банди използуваха нър- 
в" злодеяния над сръбското население и 
под името на четниците плячносват иубиватне 
винното хърватско и мюсюлманско население.

СИЛИ. ноито

В някои отряди дисциплината о още слаба: 
има своеволие и различни грешки. Тези явления 
са разбираеми когато се има предвид, че в пар
тизанските отряди постъпиха хора, ноито изоб
що не бяха опитни във военната дисциплина и 
в живота. Премахването на тези недостатъци — 
това е задача на политическите комисари и ко
мандирите. Партизанските отряди трябва да се 
отличават не само с голяма храброст, но и със 
здрава дисциплина и другарство, защото само 
така ще бъдат способни да изпълняват своята 
историчесна мисия: освобождението на народи
те «а Югославия от омразнатите онупатори и от 
различните народни изроди.

'Партизанските отряди на Югославия просла
виха името на своите народи и пред целия свят 
и ще могат да продължат своята борба до окон 
чателна победа над всични народни врагове.

Това братоубийствано клане, което П°А™И1,‘" 
окупаторите, е все ло-рядно явление в Босна и 
Херцеговина. За това голяма заслуга имат паР 
тияянгните отряди и в бъдеше това ще бъде 

а задача првд комунистите и парти-

иия кървав слуга Павелич, в борбата за осво

пешно да поведат 
Те се отеглиха в горите вместо да бъдвт защит
ници на народа, който безмилостно е гонен от 
своите имоти и от своите домове, лишон от вси-
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КАН ИЗОСТАНАЛИТЕ ДА ДОГОНЯТ ПО-НАПРЕДНАЛИТЕ
полите влезнаха 6 нови общи 
ни, между които и Леоковац 
и Димитровград.

Тези нови „изостанали" об
щини засилват и без това го 
лемия натиск върху масата на 
Фонда, в който има повече 
искове отколмото пари. В на- 

102 ис-

От републиканския фонд за
• Във Фонда за насъР- 
чавано развитието на и* 
зостаналите общини а 
Социалистическа 
блина Сърбия има 460 
милиона динара за на
стоящата година, а от 
114 общини — 48 са и- 
зостанали

насърчаване развитието на и- 
зостаналите 
развити общини, тези дни бе 
съобщено, че има общо 460 
милиона динара, 
значително надминават 
сума, Недостигат около 
милиона, за да се задоволят 
всички искове.

И занапред предимство при 
Финансиране ще имат иконо
мически оправданите 
ми.

и недостатъчно

репу*
а исковете 

тази
500 стоящата година има 

кове, които „струпат” 3,2 ми
лиарда динара. В същите Фо 
ндът трябва да участвува с 
1,3 милиарда динара, а той 
рпзпомага само с 460 милио
на динара.

Изпълнителният съвет в СР 
Сърбия вече е подготвил 
нретно мероприятия 
печаване на повече средства, 
защото по-,нататъшното изос
таване на изостаналите или 
пък „стагниране" на ло-напре 
дналите, сътпо може да нав
реди. Към 500 милиона дина
ра ще бъд#г обезпечени чрез 
банкови кредити, или чрез ра 
зпиоване на заеми.

Изостаналите краища ще 
се ползват с предимство при 
получаване но чуждестранни 
кредити. Организациите на 
сдруженият труд в стопански 
напредналите общини, които 
влагат свои средства в изо
станалите краища ще полу
чат отделни стимули: ще бъ
дат освободени от някои да
нъчни облаги при строежа на 
нови промишлени мощности, 
а предвижда се и обезпеча
ване на средства за стимули
ране на специалисти, които 
ще се настанят на работа в 
изостаналите общини в репуб 
ликата.

то на изостаналите краища.
Когато приключи строежът 

и на последния от 250-те о- 
бента, в които ще бъдат на
станени на работа 24 000 ра
ботници, общият доход от 
тези обекти ще нарасне с 
10,5 процента.

Обаче покрай тези обнадеж 
даващи цифри, има и цифри, 
които тревожат. Именно, от 
114 общини в СР Сърбия — 
48 са стопански изостанали, 
или недостатъчно развити. Де 
сетина изостанали общини на 
са в този списък, защото са 
разположени близо до разви
ти промишлени средища и 
затова с право се очаква те
зи стопански мощни средища 
да помогнат тяхното но-уско- 
рено развитие.

От 48 изостанали общини в 
СР Сърбия — в 23 национал
ният доход е изпод републи
канско равнище, в 12 е са
мо 40 на сто от републикан
ския среден национален до
ход, а в 5 е само 30 на сто 
от републиканския национа
лен доход.

Неотдавна статус „изостана 
ли" загубиха 12 общини, но 
пък затова в кръга на изоста-

програ-

И досега обаче в насърча
ване развитието но по-изоста- 
налите общини е направено 
много. В пеоиола от 1971 го
дина до днес Фондът е кре
дитирал изграждането, рекон
струкцията и модернизацията 
•на 250 промишлени обекти. В 
стопански изостаналите краи
ща са вложени над 2 милиар
да динара, които са „теглили" 
още 6 милиарда от сдруже
ното стопанство, чуждестранни 
кредити и от други източни
ци. Почти една трета от тази 
е сума вложена в развитие
то на селското стопанство, 11 
процента в минното дело, 7 
процента в химическата про
мишленост. 4.5 процента в ра 
звитието на туризма.

Осъществени са и забеле
жителни резултати в интегра
ционното свързване и 
жаване на 
между напредналите и изоста
налите общини в република-

кои
за обез-

Изглед от Сурдулица
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССРН В СУРДУЛИЦА

СДРУ- 
труд и средства

ИДЕЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТА
НИЕ - ПОСТОЯННА ГРИЖА

та.
Към 900 милиона динара 

по-напредналите общини и ре 
гиони са вложили в развитие- (М.) /

• СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПРИЕ ПРОГРАМА 
ЗА МАСОВА ИДЕЙНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА И ОБЩЕСТ
ВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА РАБОТА

СЕСИЯ НА ОС В БАБУШНИЦА'

В НОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ИОВИ ОТНОШЕНИЯ Коломбо.
Този цикъл предавания тря

бва да приключи до нрая на 
текущата година.
ОСПОСОБЯВАНЕ НА РЪКО

ВОДСТВАТА НА ССРН

Една от основните цели на 
Програма за масова идейно- 
възпитателна и обществено- 
политическа работа приета от 
Общинската нонференция на 
Социалистическия съюз в Су 
рдулишка община е насочва
не на гражданите и трудещи 
те се към разрешаване на 
жизнените проблеми на сво-

• Положителни финансови резултати през първото шестмесечие

Делегатите на трите съвета 
на Общинската скупщина в Ба 
бушница бяха единодушни в 
оценката, че с преустройство
то на трудовите организации 
според изискванията на Зано 
на на сдружения труд се закъ 
снява. Чувствува се известно 
изчакване като чели някой ос 
трани ще им завърши тази 
обемна и отговорна задача.

При това още веднаж се 
подчерта, че преустройството 
в духа на Закона на сдруже
ния труд не е само задача на 
синдикалните организации, а е 
дълг и отговорност на всеки 
трудещ се, на всички обще
ствено-политически 
ции, на самоуправителуите ор 
гани.

прилагане на Закона — създа 
ване на нови организации на 
сдружения труд като се запаз 
ват старите отношения.

До края на годината, беше 
заключено на сесията, ще 
трябва най-пълно ангажиране 
за претворяване в живота на 
разпоредбите 
сдружения труд.

оня дял, който остава на оР 
ганизациите на сдружения 
труд.

Това нещо не е в съгласие 
с Резолюцията за съвместно и 
общо потребление.

И този път бе изнесено, че 
загубите на „Църни връх” — 
основна организация за гостил 
ничарство и туризъм са ре
зултат на слаба работа на ня
кои обенти в Бабушница и др. 
градове, но че тези загуби на
края се „покриват” със Звон 
ска баня- Още веднаж бе под 
чертано, че това ясно говори, 
че ано съществуваха основни 
организации 
труд — тогава правещите за
губи основни организации на 
сдружения труд, трудно ще мо 
гат да разчитат на покритие 
от друго място, а сами ще се 
борят за по-добро стопанисва 
не.

От друга страна това, нещо 
е и спирачка за по-нататъшно 
то развитие на Звонсна баня 
като 
обект.

Пак в същия период Пред
седателството на Общинската 
конференция на ССРН органи 
зира семинар за председате
лите и секретарите на месни
те конференции и за предсе
дателите на подружниците.

Образованието на членове
те на Общинската конферен
ция на ССРН, нейните тела и 
органи и членовете на поли
тическия актив също е грижа 
на Председателството на ОК 
на ССРН. За целта са набе
лязани редица 
Преди всичко 
редовно осведомяване и 
познаване на активистите 
ССРН за най-важните

ята среда и към въпроси от 
по-широко обществено значе
ние. С тази Програма 
се преследва развитие на со
циалистическото

на Закона на
също

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТОПАНСКИ 
РЕЗУЛТАТИ

самоуправи-
телно съзнание, смисъл, 
товност и способност на чле
новете на ССРН за конкретна 
борба срещу чуждите идеоло 

антисамоуправителни

го-

С ^изключение на „Църни 
връх" и „Комуналац", всички 
основни организации на сдру 
жения труд в общината през 
първите шест месеца на годи 
ната са показали положителни 
финансови резултати. Но този 
факт обаче не е и дотам наде 
жден, че да дава място за 
сам одовол ство.

Именно, за много организа
ции на сдружения труд от зна 
чение е бил новият начин на 
разплащане 
ните резултати фактически не 
са резултат на подобрено сто
панисване.

Основна характеристика на 
стопанисването в първите ше
ст месеца на годината е — 
по-уснорен ръст на обществе 
ния продукт за общи и съвме 
стни потреби

гии и 
сили и тенденции.на сдружения

организа- мероприятия. 
ще ее осигуриМАСОВО МАРКСИСТКО ОБ

РАЗОВАНИЕ
за-

Марноисткатб образование 
е в центъра на вниманието. 
Това е и разбираемо, 
же само всестранно образова 
ни членове, със солидна иде
йна подготовка, могат 
мат правилни решения и все 
странно да развиват социали
стическото

приТъкмо зарад това и послед 
ствията, ако тук-таме се слу
чи неадекватно прилагане на 
Закона, могат да бъдат голе-

въпро-
си на обществено-политическа 
та дейност, активистите 
се запознават и

поне-
ще

с определе
ни материали, а становищата 
и заключенията, които се пои 
емат, речите на другаря 
то и други партийни 
дители. ще се доставят 
по-широк кръг активисти.

Тук трябва

ми.
да взиЕдна от основните забележ 

ки, които бяха изнесени във 
връзка с този въпрос е, че 
•преустройството, в много слу
чаи, не се върши според сто 
ланските потреби. Това повръх 
постно преустройство и най- 
много ще навреди име
нно на стопанските организа
ции. Касае се за неадекватно

та положител
туристическо-курортен Ти-

самоуправление. 
За целта се предвижда цикъл 
предавания- Общинската кон
ференция задължава ръковод 
ствата да обезпечат протича
не на предавания в масово 
присъствие на членството, 
младежта, жените и останали 
те членове на обществено-по 
литически организации, 
жества и сдружения.

В рамките на тоя цикъл ще 
се разгледат темите: задачи 
на ССРН в претворяването на 
дело Конституцията и обще- 
ствено-политичесната система, 
социална политика, осъщест
вяване концепцията за всена
родна отбрана, обществена 
сигурност и самозащита. Съ
що така ще се обсъди ро
лята на Югославия в борба
та за мир, социализъм и рав
ноправни отношения в света, 
нейната необвързана полити- 
тика и резултатите на конфе
ренцията на необвързаните в

Ръково-
ПОКАЗАТЕЛИ

В първите шест месеци на 
годината общият доход е на
раснал с 42 на сто, или с 11 
процента в сравнение с до 
хода в Нишки регион, а с 14,5 
процента в сравнение със съ
щия в Социалистическа репу 
блика Сърбия.

Доходът е забележил рас
теж от 53 процента, а израз 
ходваните средства са с 39 
процента по-високи в сравне 
ние със същия период :на ми 
налата година, а чистият доход 
— за 50 процента.

Ооновна задача занапред е 
да се използват създадените 
условия за още по-рентабилно 
и по-икономично стопанисване, 
за което сигурно ще съдей- 
ствува и преустройството на 
трудовите организации в духа 
на Закона за одружения труд.

на

да отчетем, че
ти.истТще бъдеТ°запознаат " с 
Обществената роля и класово 
то укрепване на Съюза 
югославските комунисти, как- 
то с дейността на Социали
стическия съюз, 
сова

сметка на
на

ДРУ-
като най-ма

обществено-политичесна 
организация и единен фронт 
на трудещите се и 
ните. организираните 
стичесни 
ОЮК.

гражда-
социали-сили начело със

Набелязани са и други ме-
членовете на ^етиГТ^ъб- 
ранията на местните общно
сти членовете на делегациите 
и делегатите, форми за идей 
на дейност сред ръководства 
та на обществените 
ции, дружества

организа- 
и сдружения.

Ст. Н.
центърът М. А.
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С ПРИЕМАНЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ИЗДИГАНЕМ. ДЖОНОВИЧ ПОСЕТИ ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛБ-

ЗАПОЧНА ПРЕДКОНГРЕСНАТА ДЕЙНОСТГРАД

ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА ЗДРАВНОТО ДЕПО ния труд, самоуправителното 
планиране и пр.

При всички случаи лектори 
за предвидените десетина те
ми, засягащи най-антуалнитв 
области, ще се излъчват от 
редовете на самите първични 
организации. Те ще 
уводни изложения, след това 
ще се откриват разисквания, 
като за вояка тема предвари
телно се обезпечат материа-

Основа ще представяна сту 
дията на Е. Кардел „Насоки в 
развитието на политическата 
система и социалистическото 
самоуправление".

В периода до Единадесетия 
конгрес на Съюза на югослав 

самоупра- ските комунисти и Осмия кон 
грес на СНС в идейно-полити- 

социалистическото ческото издигане ще бъдат 
обхванати следните облици 
на работа: ще се извършва 
непрекъсната идейно-иолити- ли. 
чесна подготовка на членове
те на СН в първичните орга
низации, ще се провеждат 
курсове за новоприети члено
ве, ще се внедрява и издига 
марксичесното образование. И 
занапред, с още по-голям ин
тензитет, ще работят младеж 
ките политически школи за 
средношколската, работничес
ката и селската младеж, а из 
вестно чиоло млади комунис
ти ще посещават политичес- 

школи в Пирот и Ниш.
В предстоящия период ще 

бъдат изнесени и сказки от 
цикъла „Тачим 
гаря Тито”, за нойто владее 

основни го"ям интерес.
В този смисъл ще се заси

ли и дейно-политическата ра
бота в организациите на Со
циалистическия съюз, Съюз 
на социалистическата младеж 
и др. масови обществено-по
литически организации.

ВСЯКА ПЪРВИЧНА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСНА 

ШКОЛА
Как ще се осъществи обем 

ната и богата Програма по и- 
дейно-политическо издигане 
съдържаше най-актуални те
ми от нашето самоуправител- 
но социалистическо развитие, 
която е съставена от Изпъл
нителния комитет на Предсе
дателството на ЦК на СКС?

Всяна първична организа
ция на Съюза на комунисти
те ще стане своеобразна по 
литическа школа. Според сво 
ето естество — ще подбира 
и метод и съдържание на сво 
ята работа. Така например 
ако се касае за първична ор
ганизация на село най-голя- 
мо внимание, понрай общите 
теми, ще се посвети на раз
витието на селскостопанското 
пооизводство и сдружаването. 
Първичните организации в ор
ганизациите на сдружения 
труд главно ударение ще сло 

В. В. жат върху дохода и сдруже-

С приемането на програма 
за идейно-политическо изди
гане на членовете на Съюза

от програмните насоки на Ре 
публинансната самоуправител* 
на общност по здравно осигур на комунистите в Бабушниш-
яване, занапред тези *пробле на община тези дни е откри-
ми ще бъдат все по-малко. За ' та предконгресната и предиз- 
щото опоред утвърдената по борна дейност. Развитието на
литина за развитие на здравно социалистическото
то дело в Републиката, предим вление, внедряването и укреп
ство в изграждане и оборуд ването на
ване на нови здравни обекти самоуправление — в дейотви-
ттте имат преди всичко иноно телност са революционни ан-
мически изостаналите нраища, ции. Но същите не могат из-
към нойто се числи и Босиле цяло да се осъществяват без
градена община. | сплотен, идейно въоръжен и

дееспособен Съюз на комуни
стите.

С откриването на една та
ка важна антивност — главно

РАЗВИТИЕТО на здравното 
дело в Босилеградска община 
все още не бележи омайвани
те резултати. С изграждането 
на новия здравен дом и с до 
вършването на три районни 
здравни амбулатории, се съз
дават условия за по-успешно 
преодоляване на досегашните 
проблеми в тази област.

Тази констатация бе изтън 
ната на проведените през ми 
налата седмица разговори 
Босилеград, в които взеха уча 
стие: Милан Джонович, секре 
тар и д-р примариус Милан 
Йеленкович, помощник сенро 
тар на Републинансната самоу 
правителна общност за здрав 
ствено осигурание на работни 
ци и земеделци.

изнасят

Така в предстоящата акция 
идейно-политическото изди

гане ттте се обезпечи ангажи- 
всеки член на Съюза

в в

Говорейки за надровите про 
блеми, директорът на Здрав- I 
ния дом в Босч-~гпад д-р. Де 
нча Динчев заяви, че наскоро | ударение беше сложено въР- 
трябва да се обезпечат общо ху идейно-политическото из- 
дванаест ленари, което ще бъ \ граждане на СН. Комунистите 

трябва да бъдат приемствени 
и енергични борци за самоуп- 
равителен социализъм.

Имайки предвид тъкмо пот- 
На нрая от посещението си , ребите за революционна ак- 

ция в Съюза на комунистите 
в предстоящия период на то
ва поле — Общинският коми 
тет на Съюза на комунистите 
разработи няколко 
вида на дейност в тази на
сока.

ране на
на номунистите. ще се избег
нат „общйте обсъждания” — 
всеки член ще вземе антивно 
участие и ще допринесе, стю 
ред овоите възможности, 
издигането на СН на още по- 
високо идейно равнище. Пред 
виденият начин на разработка 
и обсъждане на темите дава 
възможност за пълна 
на инициатива, излъчване на 
творчески предложения и мне 
ния и обогатяване и доразви- 
тие на собствената практина 
като съществено предусловие 
за пълно претворяване в жи- 

Конституцията, Зано- 
на за сдружения труд и йон 
гресните решения- 
СЕМИНАРИ ЗА НОВОПРИЕТИ 

ЧЛЕНОВЕ НА СН

за
ле достатъчно за успешна ра , 
бота на това единствено здра^ 
вно ведомство в общината.Обсъждайни основно пробле 

мите от областта на здравно 
то дело в общината, в което 
участвуваха и ръноводителите 

обществено-политичесните
ооганизации, Общинсната енуп 
шина и на Здравния дом, бе 
назано, че са те предимно от 

Изхождайки

изяваките
в Босилеград, Джонович и 
Йеленкович посетиха строежана I лина на доу-
на новия здравен дом и изра 
зиха положително мнение за
динамината на изграждането 

В. В. вота наму.материален вид.

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА
В рамките на предконгресна 

та дейност до средата на де- 
годинаНА ОБЩЕСТВЕНИ КВАРТИРИПРИСВОЯВАНЕ настоящатанември

ще се проведе двудневен се
минар за новоприети членове 
на СН в бощината.

Семинарите ще послужат 
за по-обстойно запознаване 
на новите членове с история- 

Югославсната номунис-

нойто вече дълго време не 
живее в нвартирата си, иояТ° 
му е дадена от Общинсната 
скупщина.

Освен това, за по-бързо раз 
решаване 
въпрос, необходимо е чрез 
сдружаване на стопанските и 
трудови организации да се 
обезпечават по-големи сред
ства. Трябва обаче да се из- 
тънне, че такава анция, ноято 
водеха съвестно Общинсната 
самоуправителна общност по 

и Общинския 
синдинален съвет не даде оча 
нваните резултати.

Ето защо след десетгодиш
на пауза тънмо сега в Босиле 
град се строи една жилищна 
сграда с десет апартменти, но 
ято само частично ще сменчи 
жилищния проблем в града.

Самоуправителната общност 
е взела решение да се отнеме 

Кирил

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ съвет на 
Общинсната скупщина в Боси 
леград анализира досегашното 
провеждане на решенията на 
ОС за жилищни отношения и 
нонстатира следното:

Общественото 
строителство в Босилеград не 
задоволява потребите.

В момента над 50 семейства 
са без разрешен 
въпрос. Обаче, не само, че се 
малко строи, но сътевРеме 
нно и броят на квартирите, с 
които разполага Общинсната 
самоуправителна общност за 
нвартируване е малъи.

Това е едната страна на про 
блема, а другата е, че всични 
нвартири не се ползват на на 
чин, на нойто определят реше 
нията на Общинсната скупщи 
на. Тун са установени повече 
неправилности, нойто трябва 
да се премахнат.

жилищното право на 
Попов, нойто в Босилеград по
лзва двустайна квартира, а в 
Долна Любета притежава соб
ствена жилищна сграда,

живее. Тази нвартира

та на
тичесна партия, образа на ко 
муниста и ролята на комуни- 

нашето общество.

ЖИЛИЩНИЯна
вжилищно

ста в
И тази година през време 

на зимната ваканция в Бабуш 
ница ще се проведе семинар 
за просветните работници, на 
който ще бъдзт обработени 
теми от програмата по маркси 

образование, отнасящи 
се по-специално до просветно- 
тори ще бъдат членове на 
педагогическата дейност. Лен- 
марксическия център при Цен 
тралния комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия, Регио 
налната политическа школа в 
Ниш и Между общинския об
разователен институт в Ниш.

М. А.

НОЯТО и
е дадена на друго лице, оба
че Попов е възбудил спор, 
нойто още не е разрешен.

Също така се превзети мер 
ни и против Любен Димитров 
от Босилеград, който безправ
но се заселил в обществена 
квартира, а вече има постро
ено жилище в Босилеград.

жилищен

нвартируване ческо

Две нвартири нерационално 
се ползват тях никой не жи
вее. Минко 
собствена жилищна сграда, а 
квартирата, ноято му е дала 
Службата по обществено сче
товодство е поазна. Подобен 
е и случаят с Любен Христов,

Наков живее в

костта на труда, по-рационалното ползване мощ
ностите на товарните камиони, за усъвършен- 
ствуване на възнаграждаваното според резулта
тите на труда, подобряване начеството на услу
гите и др. С една дума в центъра на внимание
то на тази партийна организация в предизборния 
и предконгресния период ще бъде прилагането 
на Закона за сдружения труд, ноето гарантира 
широко разгърщане на самоуправителните и де- 

в тази стопанена организация- 
ПРЕУСТРОЙСТВО 

А ето накво за досегашната дейност, пред
конгресните и изборни задачи в най-голямата 
първична партийна организация в Босилеградска 
община, действуваща в Предприятието за про; 
мзводство, оборот и битови услуги Босилеград 
казва нейният секретар БОРИС СТОЕ •

— Нашата организация наброява ьз члена. 
Това говори, че е тя твърде голяма и чест0 
е в състояние ефикасно да обсъжда и решава 
всични антуални въпроси. Ето защо е нужно А 
извършим преустройство на организацията. У 
ловия за създаване на първичните партицни ор
ганизации в четирите основни организации н 

нашата стопанена организация

ПРЕДИЗБОРНА И ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗА СЛАБОСТИТЕ - КРИТИЧЕСКИ
на Политичесния антип при Общиисният номитет на СНС, на ноето 

предконгресни партийни задачи, от сенретарит© на първични 
1 Босилеградска община по

кои въпроси ще бъдат в

• След заседанието 
се разговаряше за изборните и 
партийни организации в трите 
търсихме отговор на въпроса: 
центъра на дейността им.__

най-големи стопански организации в 
Кан оценяват досегашната доиост и лови резултати

що бъде важна задача зо осени наш член 
— изтъква Йовчов.ДИСЦИПЛИНА

В Автотранспортното предприятие с колек
тив от 170 работнико, първичната партийно ор
ганизация наброява 46 члена. През тази година 
са приети десет души в СН, ноето по мнение 
иа партийния секретар ВАСИЛ ДОЙЧИНОВ е 
значителен резултат в омасевявонето и опресня
ването на тази партийна организация. За прие
мането на нови членове тун се върши добра под 
готовна, а много грижи .се отделят и за идеино- 
политическото образование. Между другото за 
членове са обонати на вестник „Комунист .

В досегашния период почти всични въпроои, 
нойто са били от значение за предприятието твъ 
рдо подробно са разглеждани от членовете на 
партийната организация. — Обаче каза Дои 
чинов - не винаги взетите решения са зачита 
ни от самоуправителните органи в предприети 
ото. Това говори, че е необходимо непреиъсна 

метода на работа

СТОПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

партийна организация в^орска-Първичната
та секция, чийто секретар е 
набродва наши5Гг труДОВ колектив работят 105 
души от нойто почти половината са млади, съ
ществуват обективни възможности “ омасовя- 
ване на нашата партийна °Ргаяниаац“в ®ъР*У 
тази задача твърде сериозно ше се спрем в 
предизборната и предконгресна дейност

И0ВВ6 досегашната си работа тази пертнйна ор
ганизация е обсъждала редица енту 
си от дейността на стопанената ортюятя,ю- 
ято о често работела о дефицити. Оба , Р
ГАТ ^ ГЖАмГнГлер

ВЧ:А0изборната и предко=а д^ост

сдружен труд в 
са създадени. Тази задача ше реализираме в 
изборната и преднонгресна дейност.

Естествено по такъв начин ще се създават 
условия за антивна роля на всични партиини 
членове в успешно изпълняване на задачите и 
политиката на Съюза на номунистите. Това пар
тийно преустройство същевременно ще помог
не да се освободят от форумна работа и фор
мални събрания- ПО такъв начин непосредствено 
ще се ангажират върху проблемите, ноите са 
от превъзходно значение за стопанената органи
зация, в ноято са заети над 350 души.

ГГсСаИотТначСевии°еТНнГнашДа0та партийна орг,
низания да бъде във функция на развитието на 
непосредствените самоуправителпи отношения в 
стопанената ни организация- МРЯ. 
изводителността на труда на всяко работно мя

ноето ще‘бъд^ подробно анализирано в предсто-

ЯШ0ЗанапредНапартийн«ггвНорганизация особени 
повишаване производител-

в. в.
грижи ще отдели за

СТРАНИЦА *
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ТРУД ОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЮЖНОВ ОСНОВНИТЕ и 
МОРАВСМИ РЕГИОН:В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДНЯ"

БАВНО СЕ ИЗГОТВЯТ 

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ АКТОВЕЗа изпълнение на 1плана - »обща 

мобилизация« Междуобщинсиия С7,вет на Съюза 
година /гряоваФ По решение на

на синдинатите, до 20 декември тази 
да бъдат подписани самоуправителните аити от оо- 
ластта на създаване™ и разпределението на дохода 
и на средствата за лич ни доходи _______________

в дължина от 10,5 километра 
(дължината на главния вод о 
13,5 километра), приключили 
са работи върху резервоара 
в Пъртопопинци, а в ход са 
работите на сградата, в коя 
то ще бъдат поместени тран 
останцията и останалите необ 
ходими машини. Приключване 
то на работите но този обект 
е п зависимост от изкопните 
работи на водопроводните ка
нали, които со провеждат чрез 
добороволни трудови акции.

Според тазгодишния финан
сов план строителното лрипре 
яатие „Градня” трябва да осъ 
ществи реализация от 36 мили 
она и 180 хиляди динара. Въз 
основа на данните за първото 
полугодие на текущата година 
а всички показатели говорят, 
че тана ще бъде и след де- 
ветмесечието, планът е над
хвърлен с 50 на сто. Всъщност 
„Градня” има договори, за из 
граждане на различни обекти, 
на стойност от 51 милиона ди 
нара, което е почти двойно по 
вече от заплануваното. Трябва 
обаче да се изтъкне обстоя 
телството, че част от тези ра 
боти ще се изпълни през ид
ната година. Все пак мнението 
в тази трудова организация е, 
че заплануваното ще бъде пре 
изпълнено, а осъществените 
резултати през тази година 
много по-добри в сравнение с 
предишните години.

Факт е, че обемът на за
почнатите работи и голям. По 
ради това в „Градня" е пред 
прието, както казаха, „обща 
мобилизация". В този смисъл 
и Събранието на трудещите 
се е решило до края на го
дината всяка събота да бъде 
работна. На някои важни обе
кти се работи дори и в не
деля, понеже сключените до
говори изискват спазване на 
сроковете. А това значи и ос 
ъществяване на по-голям до
ход и получаване на по-висо 
ки лични доходи за работници

ско поле, за която стойността 
на договорените работи възли 
за на 17 милиона, динара. До
сега са изпълнени 50 на сто 
от предвидените на този обект 
работи. Изградени са девет 
сгради, повръхността на едно 
възлиза на 1300 квадратни ме 
тра, за очарник. Трябва да се 
бъдат построени още дво то 
нива сгради, а работите со в 
ход. Също са завършили и ра 
ботите върху изграждането на 
лабораторията, а дигнато е ве 
че и стоманената конструкция 
за четирите сеновала, от ко
ито всеки заема площ от 360 
квадратни метра. Също тока 
трябва да се изградят още 2 
обекта за храна и други по 
мещения за овцефермота.

В момента са най-усилено 
се работи върху подготвянето 
отводнителните канали и елек 
трическата мрежа. В тази насо 
на е предвидено токът да се 
„доведе" от Радейна, а дале 
копровода ще има дължина 
от 2,5 километра. Овцеферма 
та ще се снабдява с вода от 
районния водопровод, а дока 
то не приключат работите на 
същия с вода ще се снабдя 
ва също от Радейна.

Очаква се до края на годи 
ната да приключат 90 на сто 
от работите на овцефермата.

вояването на правилниците за 
разпределенио на личните до 
ходи.

Фактите говорят, че за ут- 
В7,рждаването на основите и 
критериите за възнаграждава
ното на личния труд е постиг 
мато твърде малко, 
че Законът 
труд е в сила повече от де
сет месеца. При това утвър
дените досега срокове от Ме 
ждуобщинския съвет на Съю 
за но синдикатите не са из
цяло спазвани.

Изхождайки от това на за
седанието бе констатирано, 
че профсъюзните организа
ции и всички органи и ръко
водства на Съюза на синди
катите в Региона са длъжни 
максимално да се активизи
рат в тази област. С тяхно не 
посредствено ангажиране, из
браните комисии в основните 
и трудови организации са длъ 
жни до 20 неомври да предо
ставят на обсъждане в тру
довите колективи проектопра- 
вилниците за разпределение 
на средствата за личните до
ходи и проектосамоуправител- 
ните споразумения за общите 
основи и мерила за резпреде- 
ление на средствата за лич
ните доходи.

Тези документи окончател
но трябва да бъдат приети и 
подписани от страна на ■тру
дещите се до 20 декември 
тази година — бе заключено 
на заседанието.

Членовете на Междуобщин- 
ския съвет на С7>юза на син- 

в Южноморавскиядикатите 
регион обС7>Диха досегашната 
дейност на основните и тру
дови организации в изготвя
нето на обществените дого
вори и самоуправителни спо
разумения за С7,здаване и 

| разпределение на дохода и 
на личните доходи, ст>гласно 
Закона за сдружения труд.

В обС7,ждането на този твъ

въпреки 
за сдружения

Освон върху тези „Градня" 
работи и но реконтструкцията 
и модернизацията на конфек 
ция „Свобода". Стойността на 
говорените работи В7,злиза на 
10 милиона динара, а скроюд 
когато строен^,т трябва да 67, 
де готов е май идната година. 
Да спомнем само, че са в 
ход работите В7,рху уреждане 
то и разширяването на пропус 
квателния пункт на Градини; 
асфалтирането на участ7,ка на 
П7>тя Каменичка река — Се
нокос в Д7,лжина от 1500 мет 
ра; започнали са работите вър 
ху изграждането на моста на 
Луновачка река, който ще свъ 
рза Долна и Горна Лунавица; 
в ход са работите и на пътя 
Смиловци — Манастирски во
деници; а работи се и на град 
сната канализация и др. В 
течение са и заключителните 
работи върху Дома на култу 
рата в Босилеград, преди из
вестно време завършиха рабо 
тите на Дома за стари и изне 
мощели лица в Димитровград 
и прочие.

рде актуален вз,прос взеха уча 
стие: членове на Републикан
ския сз,вет на Съюза на син 
дикатите, представители на 
регионалните обществено-по
литически организации, на 
Скупщината, регионалната ка
мара и др.

Според изказаната на засе
данието преценна, все още 
мал7>к брой основни и трудо 
ви организации от общините 
в Региона са изготвили и пред 
ложили на усвояване тези са
моуправителни акти, чийто 
краен срок за приемане е 31 
декември тази година. В ня
кои колективи, преди всичко 
от изв7,нстопанската дейност, 
досега не е предприето ни
що. Все пак някои организа
ции са направили важна крач 
ка напред. Между другите та 
нива са: „Невена” от Леско- 
вац, „Делишес” от Владичин 
хан, памуковият комбинат от 
комбинат от Враня, „Власина- 
продукт" от Сурдулица и дру 
ги. Те се намират и пред ус-

В ХОД СА РАБОТИТЕ ВЪРХУ 
РЕДИЦА ОБЕКТИ

те.
Районния водопровод е след 

ващия крупен обект, върху 
който работи „Градня". Стой 
ността на доворените работи 
възлиза на 7,5 милиона дина
ра. Досега на този обект са 
положени водопроводни тръби

ОВЦЕФЕРМАТА — НАЙ-ГО- 
ЛЯМ ОБЕКТ

А. Д. В. В.
Безспорно, най-крупен обект, 

който в момента строи „Град 
ня” е овцефермата в Ли ЗАКОНЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ПРАКТИКА:ПИН

В нестопанството — бавноНА СТРОЕЖА ВЕЦ „ВЛАСИНА” В ЛИСИНА

ЯЗОВИРНАТА СТЕНА Е ВЕЧЕ ГОТОВА РЕШЕНИЯТА от Закона за 
сдружения труд в основните

________________________ и трудови организации в Бо
Въпреки закъсней ието от почти една година, на силеградска община се осъще

ствяват с различна последо 
вателност и успешност.

До този извод е дошла Ко 
мисията на Общинската скуп 
щина, съставена от представи 
тели на всички обществено- 
политически организации в об 
щината.

В извънстопанските организа 
ции, повечето от които се фи 
нансират от бюджета, дейно
стта във връзка с прилагане 
то на Закона 
труд все още не задоволява. 
Например в Здравния дом все 
още не са изготвени норматив 
ните актове, а в Центъра за 
култура тази активност е на 
мъртва точка. В органите на

Общинското управление 
тат, че до гласуването на отде 
лен закон не

счи-
са длъжни да 

нормативните 
със Закона за сдружения 

труд. Също незадоволява и 
дейността на училищата в об 
щината във връзна

съгласуват 
акти

сиголемия строеж на втория етап на ВЕЦ „Власина", 
приключва изграждането на язовирната стена, висока 
52, а широка 220 метра

' за сдружения

с осъще 
ствяването целите на Закона 
за сдружения труд.

По всичко личи, че изгражда 
нето на язовирната стена е 
било планирано за миналата 
година, сега е сигурно, че то
зи обект ще бъде готов до 
края на тази година. С ползва 
нето на водите от акумулаци- 
онното езеро в Лисина, произ 
водството 
енергия във ВЕЦ 
ще се повиши от сегашните 
50 на 110 мегавати.

В изграждането на язовирна 
та стена, която е висока 52, 
а широка 220 метра, ще бъдат 
застроени половин милион ку 
бически метра глина, бетон и 
желязо. Тук е ангажирана мо
щна механизация, а работата 
тече а три смени.

Окончателното 
на всични обекти трябва да 
заврши през средата на иду
щата година.

В. В

БАБУШНИЦА
нася преди всичко, 
зациите 
дейности

за органи
извънстопанските 

п,-, К подчерта той. 
бързаната ,работа около 

изготвяието на тези донумен- 
ТИ обаче крие и известни опа 
сности. Преди всичко, може 
да се случи тук-таме да бъ
дат допуснати грешки и в та
къв случай правилниците не 
ще бъдат огледало на истин- 
оките желания и интереси на 
трудещите се. Ако

в
на електрическата 
1„Власина"

изграждане

Засилва се дейността на синдинатитев. в.

С наближаването на 1 яну
ари на 1978 година, крайния 
срок за изготвянето на Само- 
управителни споразумения и 
правилници за създаване и 
разпределение на дохода и 
личните доходи, се засилва 
дейността на синдикалните ор 
ганизации в Бабушнишка об
щина. Явно е, че се прави 
всичко необходимо, за да се 
изотвят тези важни донумен- 
ти, регулиращи преди всичко 
въпроси на създаването и ра 
зпределението на дохода.

И в Общинския синдикален 
съвет е по-оживено, от кога
то и да било досега. Непре
къснато идват представители 
на синдиналните организации

от организациите на сдруже
ния труд, за да извършат кон 
султация по някои недостатък 
но изяонени въпрос, а членове 
на Политичеокия актив 
Общинския синдикален съвет, 
канто ни уведоми Джордже 
СИМИЧ, председател на съве 
та, постоянно са в обиколка 
на трудовите организации, тър 
сещи помощ или пояснения- 

— Все още не сме довол
ни от активността върху 
готвянето на правилниците за 
създаване 
на дохода 
Още има организации на сдру 
женил труд, които са в нача
лото, или са в сериозно за
къснение. Последното се от-

при се случи 
трудещите се на референдум 
не приемат някой от 
документи,

тези
Същият според 

член 469 на Закона за сдру
жения труд; отново м^же да 
оъде пуснат на публично об- 
съждане и приет след 6 месе 
«р яК° до пРеДвидения срок 
нгшЛ^,АаТ прие™ мерила и 

ер« за създаване и раз 
№ е на Д°Х°ДД и лич-

Зянгто°ХОДИ — по сивата на -закона се минава на минимал 
ни лични доходи.

из-

и разпределение 
— наза Симич.

Дъното на бъдещия язо вир при Лисина
М. А.
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ЗАПОЧНА СЕИТБАТА В ДИМИТРОВГРАДСНА ОБЩИНА СРЕЩА

ПОДГОТВЕНИ ЗА СЕИТБАТА Никифор
В началото на тези седми 

ца в районите Димитровград 
и Висок започна сеитбата на 
пшеница в общината. Тези дни 
трябва да започне сеитбата 
и в район Забърдие.

Както ни осведоми инж. 
Ангел Васов, отговорник за из
пълнение сеитбения план, те
зи година ООСТ „Нишава” ще 
засее само 15 хектара с пше 
ница и то домашния сорт „пар 
тизанка". Добивите от 
ще се използват за обезпеча 
ване на семе за сеитба през 
следващия сезон, както за ну 
ждите на кооперацията така 
също и за нуждите на частни 
те селскостопански производи 
тели. Освен тези 15 хектара 
в нооперацията е закланувано 
да се засеят 43 хентара със 
смес от ечемик и пшеница, 
което ще се използува за под 
готвяне на концентрат за соб
ствени нужди.

Освен на обществения тази 
година на частния сектор ще 
се засеят с пшеница около 
11000—12000 хектара. Семе за 
сеитба за частните селскосто 
пансни производители е обез 
печено. Главно ще се сеят до

машните сортове „партизанка" 
и „сава", а в разон Висок ще 
се сеят внооните сортове— 
„кавказ” и „безостая".

Трябва да се изтъкне, че 
очакванията са сеитбата да се 
проведе в оптималния срок 
предвиден за сеитба — от 10 
до 25 октомври.

— Има мнения, но те не са 
оправдани, че със сеитбата се 
закъснява. Ние чекахме опти 
мална влажност па почвата, а 
освен това това сеем малка 
повръхност с пшеница и по 
този начин ще успеем за една 
седмица да приключим 
сеитбата. Също се надяваме, 
че сеитбата ще преключим 
успешно и на частния сектор, 
понеже са подготвени площи 
те и обезпечено семето — за 
яви другаря Васов.

Главно ударение по отноше 
ние сеитбата в „Нишава” е 
все пак сложено върху подго 
твяне на площите за пролет 
на сеитба, с оглед преориен 
тация в производството. В те 
зи 'насока е запланувано да се 
засеят 93 хектара със слънчо 
глед, имайки предвид страте

това е техният съселянин Ни 
нифор Андонов.

Сам той е дал повече от 
30 трудодни доброволен труд 
за прокарване на електричес
ката мрежа. Това е давало си 
лен подтик на всички в маха 
лата да успеят до край в те

гическото му значение в про 
изводството на храна. С овес 
ще се засеят 124 хектара, ко
йто е необходим за храна на 
ооновното стадо и останалия 
добитък в кооперацията. С 
ечемин ще бъдат засети 43 
хентара, понеже от тази кул
тура се успешно подготвя кон 
центрат, необходим за собстве 
ни нужди.

;

6г $ зи акция.
— Всички сме заслужили за 

електрификацията, защото все 
кип отделно максимално се ан 

казва скромно

4

Шш;,тнея /В ход е и подготвянето на 
площи, на повръхност от 62 
хектара, на които ще се за
сеят фуражни треви и тревни 
смески.

гажираше 
Никифор.

Не беше леко да се мъкнат
'

по млекоминските ридища
електрически стълбове, от ко
ито всеки тежи по 600 кило 
грама, да се развлече жица
та. . .

Ето защо примерът на Ни
кифор Андонов, който е от
давна „надхвърлил" пет десе
тилетия най-убедително гово
ри, че във всяка акция може 
да се пре успее ако се рабо
ти с воля!

Ч "Ш*ш! Щт цтн X
Н. Андонов

IСЪС

Всичко това говори, че в 
земеделска кооперация „Сто- 
чар”, отнооно ООСТ „Нишава”, 
най-голямо внимание през та
зи година е обърнато върху 
производството на онези кул
тури, които са нащнеобходи 
ми за Собствени нужди. А съ
що така се е имало предвид 
кои култури имат стратегиче
ско значение 
производството 
страната ни.

Когато неотдавна в млеко- 
минсата махала Джоринци по 
тържествен начин бе пуснат 
електрически ток в домовете 
на 30 производители потърсих 
ме кой в тази трудна, но бла
городна акция ная-много се аз 
тъкнал. Получихме отговор, че В. В.по отношение 

на храна в

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В СУРДУЛИ- 
ШКА ОБЩИНАА. Д.

Сдружаването—на преден план
ПРИ „СТОЧАР“ СЪЗДАДЕНА СЛУЖБА ПО РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Една от главните задачи на 

предстоящите основни органи 
зации на сдружения труд за 
селскостопанско производство 
ще бъде ангажирането на сел 
скостопански специалисти в 
изготвяне планове и програми 
за развитие на частното сел
скостопанско производство.

Освен това тяхна грижа ще 
бъде и подсигуряването на сел 
скостопансните производители 
с възпроизводствени материа
ли и пр.

За да се подобри сътрудни 
чеството Секцията за селско 
стопанство към Социалистиче 
ския съюз прие заключение 
селскостопанският комбинат 
съвместно^ с образователния 
център „Йосип Броз Тито" да 
продължи изнасянето на пре 
давания по селата. Характерът 
на тази предавания ще опре 
деля календарът на селско
стопанските работи.

Секцията бъшо прие занлю 
чение ООСТ „Масурица" до 
1980 година да се комплекту 
ва с необходимите селскосто
пански специалисти, както и 
да осигури основни и оборот
ни средства. Единствено по 
тоя начин ще може да онаже 
решително въздействие върху 
кореннто изменение на селско 
стопанското производство в 
общината.

Селското стопанство в Сур- 
дулишка община в периода до 
1980 година главно ще се ра 
звива в две насоки. Едната 

укрепване на ООСТ „Масу- 
рица" към „Власина-продукт", 
занимаваща се със селскосто 
ланско производство. Втората 
пък е все по-масово обхваща 
не на частните селскостопан 
ски производители в коопера
тивно сътрудничество.

Към развитието на частния 
сектор се пристъпва. ООСТ 
„Масурица”, изпълнявайки съв 
местните заключения на ОК 
на СКС и на ОК на ССРН, при 
стъпи към организиране на 
още една ООСТ „Село” за 
кооперативни отношения. Тази 
основна организация на сдру
жения труд занапред ще фор 
мира стопански единици по ра 
йони, които ще имат самостоя 
телни сметки, относно ще 
стопанисват на стопанска сме 
тка.

е

По начин на Регионалния 
кооперативен съвет в Ниш в 
Димитровград се проведе съве 
щание във връзка е развити 
ето на селскостопанското про 
изводство в общината. Освен 
представители на Регионалния 
съвет в съвещанието взеха 
участие и членовете на коми 
сията за селско стопанство при 
Общинската конференция на 
Съюза на комунистите, чле 
новете на комисията за разви

тие на селсностопанството при 
ОК на ССРН, представители 
на Общинската скупщина, об- 
ществено-потилическите орга
низации и земеделската коопе 
рация „Сточар”.

Най-голямо внимание в раз 
говорите се обърна върху фор 
мирането на основна служба, 
която да се ангажира за по
добрение на селскотопанското 
производство на частния сек
тор. Констатира се, че нъм ор

ганизацията на сдружения 
труд „Сточар” е формирана 
вече таква служба, която до 
края на този месец ще се 
учреди и изготви програма за 
работа.

Главна насока в дейността 
на тази служба ще бъде да 
дава упъствия на частните про 
изводители да планират тако
ва производство, което ще да 
ва по-голямо количество сел
скостопански продукти и ги на 
сочва към кооперативни отно 
шения-

Също така се заключи до 
края на този месец да се из
готвят материали с данни, ко
ито са необходими за органи 
зиране на Основна организа 
ция на сдружения труд на ко 
операнти при „Сточар". В рам 
ките на тази организация ще 
фуннционира и основната слу
жба за подобрение на селско 
стопанското производство на 
частния сектор. В тази органи 
зация сдружените селскостопа 
нски производители и ноопе- 
ранти трябва да осъществяват 
и своите самоуправителни пра 

А. Д.

СЪВЕТИ НА АГРОНОМА

КАК ДА ЗАСАДИМ ОВОШКИТЕ
САДЕНЕТО на овошките почва от момента от като 

започнат да падат листата, все до средата на ноември. 
Може и по-късно но само при хубаво и слънчево вре
ме. Ано не стигнем до есен да направим това, тогава 

напролет, обаче тогава е нужно да се обез-
Периодът до 1980 година ще 

бъде важен и от една друга 
гледна точка. Именно ООСТ 
„Село” е само първата крачка, 
защото в тоя период трябва 
да се учредят още три таки 
ва организации за кооператив 
ни отношения 
селскостопански производите-

може и
печи поливане.

Най-добре е засаждането на дървчетата да се из
върши в по-нратко време. Ано това не е възможно 
тогава трябва дръвчетата да се поставят в земята и

със частнитекогато е това възможно да се направи.
Засаждането се върши в дупки, изкопани по-рано 

и добре е ако тези дупки останат открити един ме- 
слънце дъжд, вятър и др. При копаенето на

Ст. Н.ЛИ.ва.

ПРЕД ФОТООБЕКТИВАТАсец на
дупните най-добре е горната повръхност на земята 
да се оставя на една страна, а тази от долните слое
ве на друга. Дупките се копаят в размер 50—60 см 
дълбочина и 80—90 см широчина. Колкото по-широки 
са дупните толнова е по-добре за насаждение. В така 
подготвени дупки се засаждат овошките. Най-напред 
на дъното на дупката се поставя плодородна, а овош- 

предварително е потопена в смес от ед-

Чв^м са м кой с© грижи за тяж?
ПО ВРЕМЕ на обновата, след 

освобождението 
страна, по селата бяха изгра 
дени Домове на културата. Та- 
нива домове бяха изградени 
и в много села в Димитровград 
ска община. Болшинството от 
тях не бяха обаче цялостно 
изградени и с години 
представляват 
обекти. В момента не се знае 
ной е собственик на тези до 
мове и кой трябва да се гри
жи за тях. В тях са обикнове 
ни магазини на „Сточар”, а 
част от помещенията се пол
зват от обществена-политиче- 
ските организации в тези се
ла. Но неизградените домове 
си остават такива, а завърше
ните пропадат под влияние на 
времето. . .

на нашата

ката, ноято
нанви части от пръст и говежда тор се засажда в та
зи дупна. Върху норена, който предварително се сък
ращава се нахвърля пръст в слой от 10—15 см. След 
иато се нагази тази пръст поставя се 20 реда добре 

оборски тор. Трябва да се внимава торът да 
норенчетата. След това се нахвърля неп- 

Оноло овошната се направи чи- 
10 литра вода. Овош

вече
недовършени

изгорен 
не докосва
лодородната пръст, 
иийиа и в нея се насипва около 
ката е добре засадена ано не може лесно да се исну- 

завъРзва на кол, иой-бе. Така засадена, овошната се
побив обикновено от оная страна, отнъдето ду- 

Овошната не смее до се засади
то се
хат ветровете, 
дълбоко от равнището,

Овощните се засаждат на растояние 4:4 м.
,'Мшпо-

ноето е имала по-рано.
Незавършеният Нултурен дом в село Пъртопопинци
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РАЗРЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ХУДОЖНИКЪТ

Съветници за училищата 

на българската народност
МЛАДЕН ЙОТОВ о ро

дон през 1934 година в
Димитровград. Тун звпъР 
шва основното си обра
зование, а училището за 
приложни изнуства и Пе
дагогичесна анадомия за
вършва в Ниш.

Самостоятелни излож-
РЕДИЦА специфични пробле 

ми в учебното дело на българ 
ската народност налагат съще 
ствуването на педагогически 
съветници за тези училища.

На тази среща бе заключе
но Нишният прооветно-педаго 
гически завод да назначи: по 
дагогически съветник по кла 
сово обучение — двама педа 
гози, по български език — ги 
мназиален учител, по история 
и математика също така по 
един.

би о имал в Димитров
град (1954 и 1956) и в 
Нладово (1958, 1961, 1963 
1965, 1968, 1970 и 1976)
година.

Участвува и на общото 
изложба „ГоНеобходимостта от педагоги

чески съветници се почувству 
ва още ногато на общините 
бяха пренесени почти всички 
компетенции на учебно-възпи 
тателната дейност.

гославсната 
рдап 1972”.

Понастоящем работи
нато преподавател по изРазисквайки върху това за

ключение, делегатите на Скуп 
щината на общността за пре
дучилищно и основно образова 
мие в Димитровград, дадоха 
съгласие за избиране на чети 
рима просветни съветници, ос 
вен по математика. По този 
предмет училищата биха об
служвали съветници от завода 
в Ниш.

тШлобразително изкуство в 
основното училище „Вун 
Караджич" в Нладово..Представителите на четири 

те общини, в които изцяло 
или частично живее българска 

Босилеград,

За изключително плодо 
тпорната си работа Сен 
цията на младите худо
жници при същото учи 
лище получава 
признания.

КОМПОЗИЦИЯМладен Йотов:
та народност 
Димитровград, Бабушница и 
Сурдулица, още през 1973 го 
дина, започнаха да работят по 
осъществяване на танава слу 
жба. През 1974 и следващата 
година най-отговорните обще 
ствено-политичесни и педагоги 
чесни дейци в посочените об 
щини, дадоха съгласие за съз 
даване на единна педагогмчес 
на служба в Ниш.

повече 1НАД КАНВО РАБОТИТЕ7

Младей Йотов: «Работя портрети...«Що се отнася за финансира 
мето дейността на службата 
Скупщината се съгласява с 
предложението: 50 на сто сре 
дстватада дава Републинанска 
та общност за предучилищно 
и основно образование, а оста 
налата сума четирите общини 
в размер: Босилеград и Дими 
тровград по 20 а Бабушница и 
Сурдулица по 5 на сто.

За изобразителното изиус 
тво на Младен Йотов може 
да се каже още, че притежа 
ва своеобразен почерк: без да 
се откъсва от реалния свят с 
лирическо 
„претворява” обектите на жи 
вия свят в многостранни из
поведи. От неговите платна 
лъха жизнерадосност, чиято 
сила не помръква дори, кога- 
то рисува ,.натюрморт”.

— Понастоящем работя по- 
трети. Моделите са живи лица. 
Картинната фактура засега е 
онзи изразителен 
йто най-вече ме интересува. 
Изображението впрочем е най 
силно, когато личи на себе си, 
следователно на картина, а не 
на природата.

Освен портрети работя и въ 
рху пейсажи — предели, осо 
бено онези, ноито дават възмо 
жност да дойде до израз и 
рустиналната фактура. През 
лятото направих скици, които 
сега разработвам и дообработ 
вам в ателието. Натюрмортът 
също е благоприятна възмож 
ност за изобразително тълку 
ване с преокупациите които 
сега имам.

елемент, ко-
Обаче, до създаването и не 

дойде, защото тъкмо тогава 
започна създаването на ре
публикански и регионални про 
светно-педагогически заводи. 
Сега, когато тези заводи са 
създадени и вече работят, 
представителите на обществе 
но-политическите организации 
от Димитровград и Босиле
град се срещнаха през август 
т. г. и разискваха отново вър
ху тоя проблем.

въодушевление

По тоя начин до края на лъР 
вото полугодие, 
до началото на идущата учеб 
на година и училищата на на
родността ще имат просветни 
съветници.

а най-нъоно

Дори когато се служи с аб 
страктните елементи на изява 
— Младен Йотов се стреми
да ги свърже с нещо близко 
и познато, с мотиви, ноито на 
помнят за преживяно, почув 
ствувано, или 
мечтано и като такова осъз
нато.

Младен ЙотовД. С.

та с непосредствените произ
водители. Защото само с вза
имопомощ могат да се афир- 
мират културните ценности.

За отбелязване е, че все 
по-голям брой работници от 
прякото материално производ 
ство чрез Културния център 
се внлючват в най-различни 
културни дейности. Това мо
же да подкрепи и фактът, че 
в синдикалния хор на града 
педесет на сто от общия 
брой са жени-работнички. Съ
щото положение е и с певче
ската група, самодейния теа
тър, танцовите състави и дру 
ги облици на културна изява.

Културните антивности по 
местните общности също та
ка бележат известни резулта
ти. Между тях по-дейни са: 
Скървеница, Смиловци, Бребе 
вница, Желюша, Гоиндол, Лу- 
кавица. Разбира се, тук също 
отвуват още много неизчер- 
пани възможности за нултурен 
живот и културни ИЗЯВИ.

От друга страна, значително 
повече може да се доприне
се училищата, чиято функци
ята е именно да популяризи
рат различни културни облици 
и маоово да съдействуват за 
културното издигане на насе
лението.

Да напомним още, че пред 
конгресният период, когато 
всяна организация на сдруже
ния труд, всяка първична пар 
тийна организация, отчитат 
своите резултати и набеляз
ват нови задачи и нови про
грами — и културните дейно
сти следва да намерят програ 
мирано място в сдружения 
труд. Само чрез пълна инте
грация на общинско равнище 
могат да се осъществят забе
лежителни резултати, относно 
да се афирмира нултурата на
то интегрална част на обще- 

Кирил Трайков

ДИМИТРОВГРАД поне отдавна

КУЛТУРАТА И СДРУЖЕНИЯТ ТРУД Доколното се насае за пред 
в Кладово имам С една дума, картините му 

подкуп ват с достоверност и 
искреност, с вглъбена емоци 
оналност и наситен лиризъм.

ставяне
традиционно представяне (вся 
на втора година по повод Пра 
знина на труда), а съществу 
ва възможност да се предста 
вят в Нови Белград.

Напоследък в Димитровград 
сна община се правят необ
ходимите усилия от страна на 
обществено-политическите ор 
ганизации, а преди всичко от 
Съюза на комунистите, за по- 
бързо и по-успешно преобра
зование и развитие на култу
рата. При това се ползват бо 
гагите традиции и многогоди
шен опит, като се премахват 
всички спънки, пречещи на 
нейното по-бързо и прогресив 
но развитие.

Законът за сдружения труд, 
както и преустройството на 
културата върху самоуправите- 
лни начала и функцията на 
делегатската система, оназват 
все по-решаващо влияние в 
тази област на обществения

живот. Въпреки че резултати
те все още са скромни, вече 
се установяват връзки между 
културата и непосредствените 
производители. Тя все по-вла- 
отно навлиза в основните клет 
ни на организациите на сдру 
жения труд. Безспорно заслу
га за това има и Общинският 
профсъюзен съвет, който на
последък играе ролята на свъ 
рзващо звено между тези 
две области. Естествено нали 
це е и по-голяма заинтересо
ваност при Културния център 
и Самоуправителната общин
ска културна общност.

Предстоящите конгреои и 
периода до тях, както е зап
ланувано, още повече ще за
дълбочат връзката на култура

Ст. Н.

I

СИГНАЛИ

Турската кула в Клисура
За турената кула в Клисура 

неведнаж сме писали. Зъбът 
на времето сериозно заплаш
ва този исторически паметник 
завинаги да бъде заличен от 
лицето на земята.

Нима наистина

Общинската скупщина в Сур 
дулица и Завода 
на културно-исторически памет 
ници в Ниш биха могли да на 
мерят общ език (и средства) 
и да предпазят тоя забележи 
телен паметник в Ндисурско 
от пропадане. Ст. Н.

по опазване

не може да 
се намери изход? Например,

хор отвото.
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юницл
ЗА ЯВНИЯ КОНКУРС

СВОБОДА
Живеех единствено за тебе 
и тебе обичах 
Желаех да те докосна 
и в прегръдката твоя 
вечно да живея.
Затуй тръгнах към теб 
по кървавия път, 
от който бликаше ужас, 
от който се показваха 
кървавите челюсти 
на жадните за кръв.
Но все пак вървях бодро, 
пълен с надежди нови, 
че ще те докосна, 
че ще ме милваш 
в прегръдката своя — 
ти мила, не само на мен, 
а и на народа.
Борех се за тебе 
и кръвта си пролях, 
но не зажалих, защото 
между първите те видях.

само.

Изглед от Бабушница
ТИТОВ ФОНД

ДЕВЕТ КАНДИДАТИ ОТ БАБУШНИШНА ОБЩИНАI

I
Деница ИЛИЕВА

• ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА ЗАЧЛЕНЯВАНЕ В ТИТОВИЯФОНД

От май «а 1974 година и в 
Бабушнишна община нашироко 
и от сърце бе приета и раз 
гърната акция за зачленяване 
в Титовия фонд за стипенди 
ране на млади работници и де 
ца на работници.

Политическа школаприели тази всенародна акция 
у нас.

Досега най-големи суми са 
внесли: „Текстил колор”, Об
щинската скупщина, „метало
обработващото 
във В. Бонинци, ОСТ „Талам- 
бас” по 2 000 динара, а след 
ват ОК на СНС, „Комуналац”, 
Ветеринарната станция, Общин 
ския съд, самоуправителната 
образователна общност и Фо
нда за подобрение на селско
то стопанство с по 1000 дина 
ра и тана нататък.

Общата сума, , която през 
изтенлите четири години са 
внесли организациите на сдру 
жения труд до 1978 година 
ще нарасне 113 500 динара.

Освен това във фонда са 
се запленили и 763 частни ли 
ца, които са внесли сума от 
39 750 динара, която за пет 
години ще възлезе на 198 750 
динара.

С. осъществяването на запи 
саната сума не върви най-ре 
довно поради несъстоятелност

на администрацията на фонда, 
но този въпрос наскоро ще 
бъде разрешен.

За отбелязване е, че Снуп 
щината на Титовия фонд досе 
га е правила и прави усилия, 
акцията по зачленяване във 
фонда за се разшири и внедри 
и по местните общности.

Макар и в началото се, та
зи акция има изгледи на пъ
лен успех.

Досега средства от Титовия 
фонд от Бабушнишна община 
са ползвали 18 студенти и уче 
ници, петима от ноито са за
вършили образованието си и 
вече се намират на работа.

Останалите още следват и 
незначителни 

напълно оправдават доверието, 
което им е отдадено с отпус 
нането на стипендия от Тито 
вия фонд.

Тези дни до Изпълнителния 
съвет на Скупщината на Ти
товия фонд при СР Сърбия е 
изпратен исн за оптускане на 
още 9 стипендии.

Подадени са заявления за 
отпускане на стипендии за два 
ма млади работници, следва
щи във висши технически учи 
лиша, за двама студенти, де
ца на работници и за петима 
ученици от

Няколко години наред 
при гимназията „Йосип 
Броз Тито” в Димитров
град успешно работи по 
литическа школа по про 
грамата на университета 
„Павле Стойкович” 
Ниш. Обработвани са 
най-различни 
марксизма — научната 
теория и революционна 
практика на работничес 
ката класа и идейната 
основа на целокупното 
възпитание и образова
ние на младите поколе
ния.

а интерес за нея ежегод- 
все по-го-

предприятие
но проявяват 
лям брой ученици. Вече 
две години наред учени 
ците
школа получават съотве 
тни дипломи, че са изуча 
вали школата.

Отзивът на акцията е добър. 
Вноските засега се движат 

от 500 за частни лица — до 
2 000 динара за организации

на политическата

на сдружения труд. от

Титовият фонд от ден на ден 
се превръща в мощно сред 
ство за развитие на способ
ностите на младите, за усъвър 
шенствуване на деца на ра
ботници, защото постоянното 
издигане и усъвършенствува- 
не на работническата клаоа е 
необходимост.

теми от Тези дни на 30 учени 
ка на политическата 
школа, които в течение 
на 1976/77 година посе
щаваха предаванията, бя 
ха връчени такива дипло 
ми. Мнозина от тези уче 
ници са предложени за 
прием в членството на 
СЮК, а известно число 
ще бъдат предложени 
през учебната година.

Очаква се този месец 
политическата школа да 
започне със своята дей
на работа и да привлече 
още младежи и девойки.

А. И.

изключения,с

Организациите на сдружения 
труд,
ките организации 
лица в общината от сърце са

обществено-пол итичес* Освен темите от марк
сизма, обработвани са и 
актуални теми от разви 
тието на нашето самоу- 
правително социалисти
ческо общество.

Всяка година по около 
30 ученика са посещава 
ли политическата школа,

и .отделни

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИ МНАЗИЯ

Богата извънкласова дейноот
средните училища.

М. Андоновален бюлетин (4 броя на бюло 
тина „Наша младост"). Тради 
цията трябва да продължи и 
занапред.

Младите журналисти ще 
имат часове, на ноито ще бъ 
дат осведомени за това как 
се пишат отделни статии, вее 
ти, репортажи и пр. Също иде 
се правят анализи на стихотво 
рения, разкази, романи и пр.

Освен издаването на бюле 
тина, младите журналисти ще 
сътрудничат с различни вес
тници.

В рамките на тая секция 
ще работят и подсекциите на 
младите поети и 
Оформянето на тази секция 
трябва да стане в течение на 
тоя месец.

Освен извъннласовата дей
ност ще се провеждат и до 
пълнителни обучения за уче 
ниците, чийто успех не задо 
волява. За абитуриентите, на 
нто и досега, ще се устрой
ват часове, на ноито ще се 
дават нап'ьтствия за изработ 
ваие на домашните трудове, 
а също така ще се обработ
ват и отделни въпроси на зре 
лостния изпит.

С началото на учебната го
дина при деметровградената 
гемнезия „Йосип Броз Тито” 
са оформени редица секции 
по различни предмети. Някои 
от тях започнаха вече дейна
та си работа, като: секцията 
по география, история, хемея, 
френски език, математика, би 
ология- • •

С работа започнаха и млади 
те рецитатори, които най-на
пред ще имат часове по обу 
чение за художествено слово. 
За предстоящите празници 
секцията ще подготвя съотве 
тни рецитали.

Марнсическият клуб трябва 
започне с работа.

ЧЕТВЪРТИЯТ ЦИКЪЛ НА МЛАДЕЖНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА НА В. „БОРБА”

ТИТО-ПАРТИЯ - РЕВОЛЮЦИЯ
ще бъде предаден материала от първия 
семестър. В посочения период ще бъдат 
публинувани педесетина часове в единаде
сет тематични блонове: 
социализма, като епоха на социална рево
люция; И Првите години на строителство 
на социализма; III Отбраната на автентич
ността на югославсната социалистичесна 
революция и борбата срещу сталинизма; 
IV Теория и прантика на социалистическо
то самоуправление в Югославия; Братство 
то и единството и развитието на между- 
националните отношения върху основите 
на все по-пълно равноправие; VI СЮК в 
условията на социалистическото самоуправ 
ленив; VII ССРНЮ и творчесната антив- 
ност на широните слоеве на трудещите се; 
VIII Тито за младото поноление; IX Тито- 
вата нонцепция за всенародна отбрана и 
обществена самозащита; X Титовата бор
ба за независимост, мир и социализъм в 
света; XI Тито, нато революционер и ху
манист, неговия принос за развитието на 
марксизма.

Накрая след лроверна курсистите, и<>* 
ито положат изпит,, ще получават дипло< 
ма, изработена на езиците на народите и 
народностите.

В понеделник, 17 октомври, 
вторият семестър на четвъртия зинъл на 
Младежката политическа шнола на в. „Бор 
ба” „ТИТО — ПАРТИЯ — РЕВОЛЮЦИЯ”, 
нойто о посветен на четиридесетгодишни- 
ната от диването на другаря Тито начело 
на Партията и 85 години живот.

Програмата на тоя цикъл обхваща 
два тримесечни семестра (около 110 часа) 
и обхваща периода от създаването на ра
ботническото движение и организации в 
земите на югославсните народи до днес. 
Материалите показват и революционния 
творчесни път на Йосип Броз и във връз
ка с това историческото разрастване на 
Югославсната комунистическа партия в 
единна обществено-политичесна сила. Пре* 
долявайни изкушенията и широно сплотя
вайки всички прогресивни слоеве, най-нап

ЮНП

започна

Развитието на

писатели.
наскоро да 
Тази година учениците от пър 

на средното насо- 
образование имат на

ви клас 
чено
то отделен предмет маркси
зъм. Работата на тоя клуб най 
вероятно не само, че ще бъде 
интересна, за учениците, от 
първи нлас но ще привлече 
вниманието и на останалите 
ученици, неизучаващи в моме 
нта марксизъм.

В плана за оформяване на 
извънласовите дейности е и 
създаването на журнзлистиче 
ска секция, която що работи 
върху издаването на гимнази

ред в антихитлеристата коалиция, 
победоносно завърши Народоосвободител- 
ната война, а след това облягайки се вър
ху собствени сили, върху марнсистни ос
нови, изграждаше и изгражда самоуправи- 
твлна система, власт на трудещите се в 
правия смисъл на думата.

В подготвителния период на втория 
семестър (от 17 до 24 октомври) накраткоДеница Илиева
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ЧЕРВЕНИЯТ КРЪСТ СЪОБЩА ВА:ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ Кръводарителите преизпълниха плана
Трояниа Петрова, Иван 

Арсов, Йоваи Митрович и др.
От 25 септември до 2 онтом 

ври Общинската организация 
з Червения кръст с успех за 

върши и акцията „Седмица на 
борба против туберкулозата .

По време на тази акция бя 
ха изнесени сказни за тубер- 
нулозата пред училищата се 
и работническата младеж от 
лекарите на здравния дом в 
Димитровград.

Миналата седмица в Димит
ровград се проведе флуоро- 
графско снимане на жителите 

- 11-годишна възраст.
Тази задача извършиха спе

циалистите на АТД от Ниш.
(Д. С.)

През април димитровград- 
масово

като
КОМЕНТАР оките нр'ьоодарители 

дадоха кръв и изп7>яниха го
дишния план на Общинския 
отбор на Червения кръст. От
зивът им не изостана и сега 
в тази изв7,предна анция 
така годишният план на орга 
низацията е преизпълнен със 
70 на сто!

Между тези С7,знателни хо 
ра, които на 6 октомври да
доха общо 9 литра кр7зВ, че 
и Илия Голубович, притежател 
на най-редната нръвиа група, 

вече петнадесет пт»ти дава 
по 300 грама тази цена теч
ност. Отзоваха се и онези, но 

по двадесетина

ЗА МАСОВО СПОРТУВАНЕ на

и

Занемарено е изграждането 
на спортни торени, а някои 
спортове, като баскетбола, во 
лейбола, хандбала и др. като 
чели са забравени.

От друга страна, и понрай 
положителните успехи на фут
болния отбор „Лужница”, нали 
це са и някои сериозни отри 
цатолии явления, които вредят 
на развитието но спорта в об
щината.

Оценено бе, че в най-окоро 
време в „Лужница" ще тря 
бва до се основе младежка ор 
гонизация и актив на С7>юза 
«а комунистите, които да об7,р- 
нат най-сериозно внимание на 
идейно-политическото 
дане на своите членове, кон 
то и до се преразгледа и даде 
критическа оценка на досега 
шната работа.

Ще е необходимо С7,що 
така и да се намери патрон 
на футболния отбор „Лужни
ца" и над всичко 
тието на всички организации 
на сдружения труд 
-намери път и начин за наета 
няване на работа на футболис 
тите.

желани насоки, вместо да се 
създава база за масово спор
туване на трудещите 
гражданите.

В годината на физическата 
култура в СР С7,рбия, В7>В вси 
чки краища се правят серио 
зни усилия за отделяне на по- 
сериозно внимание на физиче 
ската култура.

Неотдавна и Председател
ството на Общинската коифо

Напоследък у нас на физи 
ческото възпитание и на спор 
та се отдава голямо внима
ние, а за нужда от лреобра 
зование, самоуправително пре 
устройство в тази облаот, се 
изтъкна и на Десетия конгрес 
на Съюза на югославските ко 
мунисти. За актуалните пробле 
ми на физическото възпита
ние и образование говори 
през средата на настоящата

се и

а
над

ито вече и 
Л7,ти са били жьрводарители,

ДИМИТРОВГРАД
I . С ,*• Помощ на общноотите за социална 

защита и образование
‘

изграж основно образование и то _от 
431 хиляди динара и в 1 
щността за социална защита 
на сума от 215 хиляди динара.

На проведеното заседание 
по този въпрос се констатира, 
че положението във си чки са 
моуправителни общности не е 
на желаното равнище, но все 
пак най-лошо е положението 
в тези две общности.

Вече дълъг период от време 
се обсъжда финансовото по
ложение в образованието, нъ- 
дето работниците не са имали 
възможност да увеличат лич
ните си доходи, понеже не са 
разполагали със средства.
Общността пък за социална 

защита не е поради недостиг 
на средства изплащала социе 
ална помощ. Със сгашното ре 
шение и солидарността на вси 
чки самоуправителни общно
сти значително ще се финансо 
вото положение в тези две 
общности значително ще се 
подобри, въпреки че финансо 
вите им проблеми не са все 
още цялостно разрешени.

съвет при 
Общиноната скупщина в Дими 
тровград обс7>ДИ предложение 
то за изменение и допхлнение 
на Обществения договор за об 
щеотвено и общо потребле
ние в тази година. Във основа 
на този Републикански дого
вор се проведе и разговор с 
ползващите обществени сред 
ства за изменение и долълне 
ние на Обществения договор 
за обществено и общо потреб 
ление в Димитровградсна об
щина.

Канто е известно, Републи
канския съвет раздвижи ини 
циатива позволените общи и 
съ местни разходи тази годи 
на да се увеличат, в ставне- 
ние с миналогодишните,
14,8 на 17,3 на сто. Аналогно 
на това трябва да се изменят 
и Междуобщинсия и Общин 
ски договор.

Изхождайни от това ползва 
щите тези средства в Димит
ровградска община приеха от 
позволеното увеличние 
ствата да се насочат в Об
щността за предучилищно и

Изп7,лнителният Об-

с учас

да сеСредства да се дават и за другите спортове, а не само 
за футбола ...

ренция на ССРН в Бабушница. 
председателствувано от НОВИ 
ЦА СТАНКОВИЧ, обсъди със
тоянието на физическото въз 
питание в общината.

година и секретаря на Изпъл 
нителния комитет на 
СЮК др. Стане Доланц в ин- 

' -тервю пред в. „Експрес”.
: Между другото той пледира 

; за внедряване на нови, самоу 
правителни отношения и във 
физическата култура и за по- 

: оживена дейност на Съюза 
на комунистите в тази област.

Критичесната забележка на 
др. Доланц дойде навреме. В 
много области на спортния жи 

„вот . се бе тръгнало по път на 
. професионализация и др. не-

ЦК на Като се разрешат тези въ 
проси
лидни предусловия за по-прави 
лен подход към спорта и 
спортуването, които играят ог 
ромна роля в социалистическо 
то възпитание на младите хо-

ще се създадат со

Отчетено бе, че на това по
ле не са постигнати досега 
очакваните резултати.

Преди всичко, за сметка на 
масовото спортуване, за сме 
тка на физическата 
във всяка трудова и местна 
организация, се е дало пре
димство само на футболния 
отбор на „Лужница".

от

ра.

По танъв начин спор
тът няма да бъде привилегия 
на отделни лица — а ще ста 
не достояние на най-широки 
те маси трудещи се.

култура

сред-

А. Д-М. А.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО — СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТРУДА труд, а при това не се водеше сметка за изпол
зването на средствата на изминалия труд, кое
то е от голямо значение за цялата система на 
разпределение. Утвърждаването на тези мерила 
е твърде сложна задача, не само зарад разно
видността на средствата на изминалия труд на 
различната степен на научно-техническо разви
тие. Поради това се стигаше и до„ монополисти
чни позиции на отделни основни организации. 
Но тук до голяма степен идва до израз и опи
тът и умението да се използват средствата от 
изминалия труд. В този смисъл и трудовият стаж 
и дипломата са само спомагателни елементи в 
мерилата за разрпеделение на личния доход, а 
не основен и изключителен елемент, канто до
сега.

РАБОТНОТО МЯСТО-ЗАДЪЛЖЕНИЕ, 
А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ

ДЪЛГОГОДИШНАТА практика личният доход 
да свързваме за работното място, относно иерар 
хичното положение в трудовата организация, 
тези дни се намери на критично обсъждане в 
търсенето на конкретни решения за разпределе
ние на личните доходи, съгласно Закона за 
сдружения труд. Тук-таме все още изникват от
пори, целещи да се запази старият начин на 
възнаграждаване. От периода на тарифните пра 
вилници, дори и по-рано, укрепваше убеждение- 

' то, че всяко работно място „тегли” и определе- 
- на заплата, независимо от работата на трудова

та организация, а отделно независимо от инди
видуалния тенущ труд и прослужени години. В 
последно време е направена крачка напред и е 
въведена категорията стартна основа и така на 
речената вариабилна част на доход, която ма
кар и в по-малка степен, би трябвало да отрази 
разликите в личния принос на работника в те
чение на работното време.

Тази система подобри трудовата дисципли 
гна, пивиШи отговорността и производителността 

на труда —- в нея са намерени съответни ме
рила за приноса на всени отделен създател 
на дохода; Най-големи успехи са постигнати в 

• непосредственото производство, нъДето уж е 
по-лесно да се мери труда, а най-малко във 
все по-числената администрация, където този 
Дял и там, нъдето съществува на хартия — раз
пределя линейно.

В досегашната система главно се взимаше 
предвид работното място, ноето в дадена иерар 
хия заема отделно лице, а малко се ценеше

качеството и количеството на вложения тенущ 
труд и натрупан опит. Естествено, на много ра
ботни места трудещите се хора със своя при 
нос изкарваха получавания личен доход. Но и 
маше и такива, чийто личен доход не 
адекватен на вложения труд. Освен това, ра 
ботното място дори и в условия на аналити 
чна проценна като основно мерило за разпре 
деление на личния доход — е останна на бю 
ронратичесната логина за държавната собстве 
ност, съвсем неподходяща за сдружения труд 
Работниците в организациите на

За отделни работни места, като съчетание 
от задължения и задачи, разбира се, ще бъде 
необходима известна специална подготовка (ди
плома) и опит (трудов стаж), ,но нато условие 
да се поемат определени задачи, задължения и 
отговорности, а не и нато основа 
ление на личните доходи.

Работното място е задължение, 
привилегия! '

беше

за разпреде-

сдружения
труд сдружават труд, а не своите постове — 
респективно, работни места. Бюрократичната си 
стема се основава върху йерархията на работ
ните места, а на самоуправлението 
Отговаря само „йерархия на труда” нато общо 
мерило за оценка на работата на човена в об
ществото, а отделно като мерило за разпреде
ление на личните доходи.

Работното място е организационно понятие, 
а не основа за разпределение. То е съчетание

но не и

Следователно, личният доход но може 
зависи от „попълването" г_; 
ботно място, но от вложения 
то на нови стойности.

Законът за сдружения

да
на определено ра- 

ТРУД в създаване-може да

_ _ ТРУД ясно назва: че
„приносът на всени работник в труда се утвъо- 
ждава в зависимост от ноличеството и качест^ 

На нато се взимат 'предвид особено
обема и сложноста на работата, качеството на 
осъществените резултати, успешността в изпол- 
зването на средствата за производство, отговор- 
нив^р^оти"373 " УСЛОВИЯТа' "0” «°ито работ-

от задължения и отговорности, предполагащи 
изпълняване на дадена дейност, задачи и задъл 
жения. т.е., конкретен труд, канто и използване 
на средства на обществения изминал труд, кои
то също могат да бъдат основа за разпреде
ление.

съдбата^ на дохода"нГсво^аТрудова“орган“» 
ция, ТОИ е зависим от успешната работаР 
ята основна организация на 
от влагането на средствата, 
на труда и пласмен» на

Текущият труд е неделим от използването 
на средствата на предишния труд и е трудно те
зи две основни мерила за личния доход да се 
разделят.

Досега трудовият стаж обикновено беше е- 
динствено мерило за участие в разпределение
то на личните доходи въз основа на изминалия

на сво-
сдружения труд — 
производителността 

производството.

(Според „Комунист”)> Ч._ О'
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НАУКА И ТЕХНИНА
ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ:

ЗАБУЛЕНАТА КРАВА1ИЦА ВЕНЕРА Инат - по-силен 

от ЗаконаСлънцето е съпровождано 
от оогата овита, наброяваща 
хиляди небесни тела. Най-важ 
<ните членове

гат животински и растителен 
свят, подобен на земния пре 
ди стотина милиона 
Най-ш вмте 
Рят по-снору за един мъртъв 
свят, в който животът или още 
не се е зародил или прави 
едва първите си стъпки.

нимават умовите не само на 
учените, на авторите на фан 
тастичните романи, но и на 
любителите

години, 
изследвания говона слънчевата 

система са планетите. Около 
слънцето обикалят девет пла
нети: Меркурий, Венера, Марс, 
Земя, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун и Плутон. Най-близка 
та до Слънцето планета е Мер 
нурй, а най-отдалечената — 
Плутон.

Красотата на Венера (>на 
нетата, а не на богинята, чи- 

име ноои) е отдавна 
ната на хората. Кой не се 
любувал на прекрасната ярка 
,.звезда”, явяваща се ту като 
Вечерница, ту като Зорница,

Другарю редактор,

Вече четиринадесет месеца 
чакам да се настаня в квар
тира, ноято ми е заделена от 
Общинската самоуправителна 
общност по нвартируване, С 
две малки деца (съпругата ми 
почина) и с още трима чле
на от семейството ми живеем 
в руинирана къщичка от 16 
квадратни метра.

Проблемът е в това, че от 
квартирата, която ми е заде
лена не иска да освободи Лю 
бен Димитров, който в Боси
леград притежава двуетажна 
къща, а в тази обществена 
квартира безправно се засе
лил още преди няколко годи-

квартирата. Получих отговор, 
че това ще бъде първи ав
густ тази година. Когато и то
зи срок изтече, Димитров в 
мое присъствие заяви, че ня
ма намерение да я освобож
дава.

на астрономията 
са: какво представляват кана 
лите на Марс и има ли живот 
на тази планета?

Каналите всъщност не са 
никакви канали в общоприе
тия смисъл. Това са широки 
(до 300 нм) прави ивици, ко 
ито преоичат на много места 
„материците” и се овързат с 
„моретата”. Най-вероятно е, 
че те, канта и „моретата” - 
сезоно развиваща се прими 
тавна растителност. Климатът 
на Марс е много суров, с го 
леми промени през денонощи 
ето (от плюс 5—10 до минус 
40—70 С), а нъм него най-ве 
роятно са могли да се при
способят най-примитивни рас 
тения като лишеи и мъхове.

Дали обаче има животни и

ТАЙНСТВЕНИЯТ МАРС

Марс е отдавна позната пла 
нета и дължи името си на 
червеникавия си цвят — сим 
вол на пожарище и кръви, ко 
йто ноои на човечеството съи 
меникът му, богът на войната 
у старите римляни Марс. А в 
тайнствена планета тя се пре 
върна едва в 1877 г„ когато 
италианският астроном Скиа- 
парели откри по повръхността 
му „каналите".

Диаметърът на Марс е 6770 
км. По обем той е седем пъ 
ти по-малък, а по маса девет 
пъти по-малък от Земята. Дви 
жи се на разстояние от 206 
до 249 милиона километра от 
Слънцето и Марс имаме про 
тивстояние на Марс. Всеки 15 
или 17 години планетата се 
приближа особено близко до 
Земята — до 55,5 милиона ки 
лометра. Такива противостоя- 
ния се наричат Велики и са 
особено благоприятни за на
блюденията на Марс.

Марс прави една обиколка 
около Слънцето за 687 дни. 
Годината на Марс е почти два 
пъти по-дълга от тази на Зе 
мята, но денонощето му е 
почти равно на земното. . . 
Марс има малка прозрачна ат 
мосфера, през която ясно се 
наблюдават много подробнос- 
тти на повръхността му. А то 
ва дава възможност съвсем 
точно да се определя време 
то на околоосното му движе
ние.

С цел да осъществя право
то си, се обърнах и до Об
щинската комисия за жалби; 
Получих отговор, че тя нало
жила на кометентните в Само 
управителната общност по 
квартируване да вземе реше
ние Димитров още веднага 
да напуоне квартирата.

пла

ето поз сае

а в народните песни е позна 
та още и като „звезда Дени 
ца”. Но че ликът й е вечно 
забулен от бели облаци, хо
рата са узнали едва след пое 
трояването на телескопите.

Тази планета е забележител 
на в ного отношения- Венера 
■и Земята с право могат да се 
нарекат планети близанци. По 
размери и по маса Венера мал 
ко отстъпва на нашата плане 
та. Обикаля около Слънцето 
на разстояние сто и осем ми 
лиона километра за 225 дено 
ноция (това е годината на Ве 
нира) и получава два и поло 
вина пъти повече светлина и 
топлина. Учените и досега не 
могат да установят със сигур 
ност колко продължава дено 
нощието на Венера (за колко 
часа се завърти около своята 
ос), като се колебаят между 
22 часа и 243 земни деноно 
щия-

Макар че тази планета се 
намира най-близко до земята 
(понякога разстоянието поме 
жду им е само 38 милиона ки 
лометра), поради гъстата об 
лачна покривка повръхността 
на Венера е недостъпна 
наблюдение с оптически теле 
скопи. Точни сведения за със 
тава на физическите условия 
в атмосферата на планетата 
бяха получени едва от съвет 
ските и американските между 
планетни станции, които плав 
но се спуснаха на повръхнос
тта на планетата и предадоха 
данни от измерванията. По-то 
зи начин бе установено, че га 
зовата й обвивка (атмосфера
та) се състои почти изцяло 
от въглероден двуокис, а кисо 
родът и водените пари са око 
ло 1,5%. Температурата на ат 
мосферата се изменя от + 37 
до + 277 С, а налягането — 
от 1 до 15 атмосфери. Уста 
новено е, че Венера няма ма 
гнитно поле, а повръхността 
й вероятно представлява суха 
пясъчна или камениста пусти 
ня без живот.

Дълги години в научно-лопу 
лярната и във фантастичната 
литература се развиваше те 
орията, че на Венера има бо

От тогава изминаха още
два месеца. От Самоуправи- 
телната общност по квартиру 
ване получих писмо, в ноето 
ми съобщават, че са отправи
ли иск до Общинсния 
който да изсели Димитров ...

ни.
още повече разумни същес
тва, науката засега не може 
да се каже. Но не е далеч вре
мето, когато нашите космичес- 
ки кораби ще кацнат на Марс ввартира 0 “Ра^но необ-
и ще разкрият всичките я тай за1^0то «и,»™6*10™™ ми' |НМ защото живеем във влажна

Дълго и упорито настоявах 
другаря Димиртов да влезне 
в моето положение, защото

съд.

Докога трябва да чакам, за 
да влезна в квартиарта 
която съм получил преди по
вече от една година?

си,

стаичка. Най-после се отнесох 
до компетентните в Самоуп- 
равителната общноот по квар 
тируване да уточнят срока, в 
нойто Димитров да освободи

Нови и до голяма степен из 
ненадващи данни за повръх
ността «а Марс изпрати аме
риканската космичесна 

„Маринър — 4",

С почит,
Томислав Новач,

работния в ОС Босилеград
стан

ция която
през 1964/65 година „посети” 
Червената планета. Бе устано 
вено на онимките изпрате 
ни от станцията, че „канали 
те” на Марс представляват 
само кратери с диаметър 5 
до 20 нм, приличащи твърде 
много на лунните кратери. „Ма 
ринър— 4” наблюдава повръх 
ността на Марс от 12—17 хиля 
ди километра разстояние. На 
приеърженизите на хипотезата, 
че на Марс има живот, „Ма
ринър — 4" донесе само разо 
чарование.

След Марс се редуват че 
тирите планети 
Юпитер, Сатурн, Уран и Неп
тун. Това са далечни студени 
светове, съставени главно от 
водород, от хелий, метан и 
амоняк.

(Според ннигата „Светът, от 
който идваме)

за
Марс е гладка планета, на 

която няма никакви възвише 
планини. Жълтенинави-

гиганти:
ния и
те и чевеникави петна заемат 
около три четвърти от повръ
хността му. Това вероятно са 
пясъчни нустини. Останалата 

„моретата” — тъмни Изглед от Димитровградчаст са
стоманенооиви или зеленикави 
петна, за които с положител
ност се знае, че не са водни 
босейни.

Атмосферата на Марс е кра 
йно разредена, така както е 
разредена атмосферата на Зе 
мята на височина 18—20 км. 
Тя вероятно се състои от азот 
и въглероден двуокис и може 
би съдържа малко кислород 
и водородни пари. . . Това е 
една суха лланета.

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН: ИН МЕМОРИАМ

Единна общност по 

настанявано на работа
ст и по-ефикасно разрешаване 
проблемите на незаетите, нуж 
дите за формиране на единна 
общност са очевидни.

Подготовката за формиране-

По решение на Инициативния 
комитет при Междуобщинсна- 
та регионална общност, до 
края на тази година в Южно- 
моравския регион ще се офор 

самуоправителна 
общност , по настаняване на 
работа. В решаването на въпро 
сито от тази област тя ще 
обслужва тринаест общини. До 
сега в региона съществуваха 
две такива общности, от които 
едната във Враня, а другата в 
Лесновац. Обаече за съгласува 
не на критериите в тази обла-

обикалят 
” „Фо- 

йооо
Около планетата 

два малки „спътника : 
бос” — на разстояние от 

с диаметър 15 км и „Дей 
” — на разстожние 23000

км
мое
км и с диаметър 8 км. 

Главните въпроси, които за
ми единна то на една самоуправителна 

общност е в пълен ход. В мо 
мента се готвят проентосамоу 
правителните документи, които 
насноро ще бъдат доставени 
на обсъждане в делегациите 
на самоуправителните общно 
сти във всички общини на 
региона.

ТЪЖЕН ПОМЕН

•4 На 24 октомври 1977 
Щ година се навършват о- 
|§ сем години от смъртта 
Ц на нашия баща, съпруг 
% и свекър

. а?
Навършиха се две тъ- 

трагич-В. В. жни години от 
ната и ранна смърт на 
нашия мил и вечно не
забравим

Ш

I РАКИТАЩ СТРАТИО МИЛЧА■§§
■Щ Изследване на баритаШ ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВщ

Група специалисти към За
вода за геоложки изследвания 
в Белград и „Зорка" Шабац 
правят изследвания на зале
жите >на барит при село Ра
кита в Бабушнишиа община.

Средства за изследванията 
на този ценен за химическа
та промишленост минерал от

около 900 хиляди динара са 
обезпечили „Зорка” — Ша
бац, Фондът за насърчаване 
развитието на стопански изо
станалите общини в СР Сър
бия и Институтът за геолож
ки изследвания в Белград.

от село Мусул, роден 1954 г.

Вечно опечалени: майна На- 
дна, баща Ставре, брат Кръ
ста, снаха Стенна, чичо Влади 
мир, стрина Лилянна, дядо 
Санде и други роднини

бивш търговец от 
Димитровград

По този повод в неделя на 30 октомври т.г. щв 
положим цветя на гроба му в Димитровград.

Семейство Петрови М. А.
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Карикатурен екранМожа би ще ви 

иитерееува
ВЪПРОСИ:
1. Кално представлява 
Асснопо лале?

2. Колло е голямо Вла- 
синено езеро?

3. На воя дата е убит 
Васил Ивалов-ЦИЛЕ?

ОТГОВОРИ:

АСЕНОВО КАЛЕ (1 032 м.) 
се намира но десния бряг но 
р. Блвтъшница, нрай Заонсна 
баня- Има характерна форма 
но пирамида. На върха но но 
лето се намират развалини от 
древна крепост, доболи пове
че от один метъ-р. Крепостта 
има форма но четириъгълник 
с 20-тина метро дълги стени, 
състояла се от дво сгради и 
по-големи цистерни за вода.
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I!ОДАВНА не сви видел синовете па бай 
Боку од Гшилан. А човек ме ока сваку годн- 
ну по неколко пути да Би видим. Каже по
расли, изродили деца, накупили кола, стаиу 
ли домаИини. А видел съм Би йоще кпко 
мънечка дечица ка идеоше на кратБе панта- 
логъе.
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^ Ди пЛоМйгЛетоска се надиго та у Гн.плап. Реко 

дай да видим синовете на Боку. Пише ми 
човек кико йедън завършил за судию, друг 
агроном у Банат, а треКат адвокат у Бел
град. Мерак ми беше да Би видим и да по
говорим с учени човеци. Реко са су сигур
но децата у Гшилан. Узелн су годишни од- 
мор н су дошли на Боку да помогну у ра- 
боту. Има човек големо лозйе и требе да се 
копа, да се плеви да се пръска. Голема ра
бота! Ка стиго там видим Бока се нещо на- 
мърштил. И жената му изморена од работу. 
Питам за синовете, а Бока че каже:

— Бре Манчо, ти кико да немаш сино
ве н черБе. Знаеш ли кико йе съга с млад 
свет. Узимаю годишни одмор и вачаю на 
море. Там преседу цело лето и се върчаю 
на работу.

И Бока ми коказа три картичБе: медна 
од Улциш, йедна од Будву, а медна од Ма-
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ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО има 12 
вв. нм повз.рхнина. 
дължина е 10 нм, а средната 
дълбочина Ю метра. Езерото 
е относително доста плитко и 
затова през зимата се зале
дява. Обаче през лятото во
дата на езерото е топла и до 
стига температура до 23 С.

Неговата
БЕЗ ДУМИ

ТРУД
Не е важно какъв ще бъде трудът ви, доста
тъчно е гой да ви държи прави. Е. Зола

ВАСИЛ ИВАНОВ-ЦИЛЕ, пър- 
воборец от Димитровград, е 
убит на 28 септември 1942 ьл 
дина в Белград от страна на 
полицията. Заловен е на едно 
партийно събрание, където 
присъствувал нато член на 
Местния комитет на КП за 
Белград.

Още през 1943 година фа- 
шистния вестник „Ново вре
ме" писал за залавянето и у- 
бийството на „инженера от 
Веле Воде" Васил Иванов.

Който си работи нивата, не мисли да прави 
зло. Цицерон

Всяка работа е по-приятна от покоя.
Демокрит

Няма нищо, което да не може да се преодо-
Джордано Бруно

Работата, която вършим с желание, лекува
Шекспир

Трудът ни избавя от трите най-голе.ми зли- 
ни: скуката, порока и бедността.
Трудът е баща на щастието.

карску. лее с труд.— Бре Боко, па твойити синове заузели 
целото море? — кажем му я у шалу.

Бока ману с руку и ка испи йоще йедън болката.
църняк, малко се поразвесели.

Друг пут ка отидо у плевеше на лозята, 
пак не найдо ни йеднога сина.

Онядън нещо ми текну на акъл, реко, 
че идем у Гшилан нещо ми казуйе дека че 

' найдем синовете тамо. Надиго се та при 
\ Боку у Гшилан. Ка у дворат кво да видим: 

троя кола, коя од коя по убава с бройеве од
I ► Белград, Сомбор и Сарайево. А, реко довили
II яйдуцити, че- Би видим най-после.
,, Пита ме Бока одека бре Манчо знайеш,
< ► че съга децата са сигурно при
* * — Кико да не знайем,. бре Боко, ли йе
! ’ са браше на лозята, знам дека съга че дой- 
,, ду, ако не су доодили у копаше и плеветье.
< ► И после седомо у горшуту голему собу
X та ем се напимо благо вино и се видомо с
• целу вамилию на бай-Боку од Гшилан.

Та и вие, ако има некога да тражите да 
,, видите, най-добре га тражете у гроздобер. 
^, Немой ко мене да си губите верме да га тра-
< ► жите у копаше и пърскаше на лозята.

Волтер
Франклин

Няма в живота празник за този, който не
Н. А. Некрасовсе труди в делник.

Всеки човек, велик или нищожен, 
ако вижда идеала в своята работа.

е поет,На снимката: В. ИВАНОВ-ЦИ
ЛЕ на Нишава при Димитров
град [1932 г.) X. Ибсен

мене.

ЛЮБОПИТНО
СРЕЩУ ВРЕДНИЯ ПРАХ пешно премина пробните из

питвания в мините на Катови 
цко воеводство.

почнаша тук разкопки още 
през 1964 година, но едва нас 
коро открили над 15 хиляди 
глинени таблични с клинопис. 
Табличните били 
две стаи 
дворцова библиотека. Текстът 
на табличните уяснява, че 
кога на мястото на сегашни 
те разкопки се е намирал древ 
ният град Ебла. Счита се 
библиотеката е на над 
години.

ДЕТОЗОЛ — така се нари
ча разработеният от полените 
специалисти препарат, нойто 
предпазва миньорите от вред 
ното въздействие на въглищ
ния прах.

Един литър от препарата да 
ва огромно количество пяна. 
която на силна струя се впръ 
еква във въглищните пласто 
ве. Тя препарат неотдавна ус-

ИНТЕРЕСНА НАХОДКА В 
СИРИЯ

намерени в 
вероятно част от

В Северна Сирия, на 50 ни 
лометра, южно от град Алеп 
неотдавна е направено голямо 
археологическо отнритие. Па
сло Метие и Джовани Петина 
то от Римсния университет за

ня-
МАНЧА

!, че 
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