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ПРЕТВОРЯВАМЕ ИКИЦИАТИ-
й™КмовТ!К *н"'|м™“™ “ »Р' Тто-рми

за по-нататъш ното развитие 

иа ССРЙ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД

★ Публично разискване по документите за 
на дело инициативата на другаря Ти- 

Ръководство и отговорност ще 
се води до края на юли т.г. ★ До края на септем
ври ще се извърши избор на председатели в ме
стните и общинската организация на ССРН с едно 
годишен мандат 
бота,

прилагане 
то за колективно

Основата на колективната 
отговорност и решаване в ССРН предста- 
свободно самоуправително и демократично

— Дейността по провеждане инициативата на ДР 
Тито ще приключи до края на септември т.г.

етическата самоуправителна 
демокрация, на осъществя 
вашето доминиращата роля 
на работническата класа и 
на всички трудещи се хо
ра и граждани, за по-ната
тъшното развитие и укреп 
ване на междунационални 
и взаимни 
югославската общност, вър 
ху принципите на пълното 
национално равноправие и 
за борбата против всички 
бюрократично - етатистични 
и други антисамоуправител 
ни тенденции и прояви.

На заседанието също бе 
подчертано, че практиката 

(На 3-та стр.)

ра-
угаря

лява
договаряне и споразумяване, както и съгласуване 
на становищата на всички субекти, представлява
щи фронт на организираните социалистически си-

На 13 юли в Димитров 
град се състоя заседание 
на Общинската конферен 
ция на Социалистическия 
съюз» на което се обсъди 
провеждането в дело ивици 

председател. Приети са и ативата на другаря Тито 
предложенията за измене- за колективна работа, отго 
ние и допълнение на пра ворност и въвеждане на 
вилата на Общинската кон 
ференция на ССРН и реше 
нието за състава и начина 
на избиране на органите 
в Общинската конферен
ция-

Прието е До краст ,на юли 
да се проведе публично ра 
зискване на тези документи 
във всички местни конфе 
ренции, дружества и сдру 
жения на гражданите, как 
то и във всички общест 
вено политически органи
зации на общината. През 
първата половина на септем 
ври ще се приемат пред 
ложенията за измененията 
и допълненията на тези 
документи, а до края 
същия месец ще извъР 
ши избор на председател 
на Общинската конферен 
ция и местните ограниза- 
ции на ССРН с едногодишен 
мандат.

сията за политическа систе 
ма към ОК на ССРН. Той 
изтъкна, че последователно 
осъществяване инициатива 
та на другаря Тито за ко 
лективна работа, отговор 
ност, решаване и въвежда 
не на едногодишен мандат 
на председателствуващя и- 
ма голямо значение за по
нататъшното развитие на 
Социалистическия 
делагатската 
е от голямо значение 
и за укрепването и усъвъР 
шенствуването «а социали-

ли

отношения в
Последователно осъще 

инициативата на 
Тито за колектив 

решаване, от 
говорност и решаване едно 
годишен мандат на председа 
тел има огромно значение за 
полнататъшното развитие 
на социалистическото само 
управление и делегатската 
система, за укрепване и 
усъвършенствуване систе
мата на социалистическата 
самоуправителна 
ция, 
стта
са, всички трудови хора и 
граждани, за развитие и 
укрепване на равноправни 
те междунационални и вза 
им ни отношения и югослав 
ската общност върху прин 
ципите на пълно национа 
лно равноправие, за бор 
ба срещу бюрократично- 
етатистичните и останалите 
антисамоуправителни тенде 
ции и явления-

ствяване 
другаря 
на работа, едногодишен мандат на пред 

седателствуващ в Общин
ската 
ССРН.

конференция съюз и 
система. То

на

Встъпително 
по въпроса имаше Иван Ден 
чев, председател

изложение

на коми-

БРИГАДИРСКО ЛЯТОдемокра 
за осъществяване вла 
на работническата кла

на

Социалистическият 
юз в Сурдулишка община 
ще действува

съ- Според предложеното Об 
цгинската конференция на 
ССРН ще има Председа
телство от 13 делегати с 
председател, чийто мандат 
ще бъде една година и се 
кретар на Председателство 
то с мандат от четири го 
дини, а има предложение 
да 67,де и две годшги. И 
председателите на облици 
те на действувалото в ССРН 
(секции, сдружения и дру 
жества, колективни члепо 
ве на ССРН), както и тех 

заместници се изби 
по принцип за четири 

години, въпреки че има 
предложения това да 67,де 
една до две годили, като 
се оставя В7,зможиост да 
бъдат преизбирани още е- 
дин път. Също така и 
мандатът на членовете на 
местните конференции 
председателствата им ще 
трае 
техните 
една година.

занапред
така, цялостно да се схва 
не и последователно осъ- 

идей но-политичеществява 
ската същност и цялата ши

на идеята на дру- 
Тито, обхващаща вси 

на нашата 
на со

рота 
гаря
чки въпроси 
политическа система

самоуправ 
което въвежда 

на едногодишен ман 
само

от въпросите в тази

циалистическото 
ление, при
нет0
дат на председател е
един 
област.

ните
рат

В основни черти, това 
е същността дга казаното иа 
неотдавна С7,стоялото се 

заседание 
комитет

насъвместно
Общинския 
СКС, Председателството на 
ОК на ССРН и председа 
телството иа ОК ,на ССМ 
в Сурдулица по претворя 

инициативата на ДРУ 
гаря Тито за колективно 
рт/ководене, отговорност и 
работа. На заседанието е 
обет,дена и разгледана лро 

на дейностите на 
съюз на

На младежките строителни пло-щадки 
страна започна работа вторатана смяна.цялата

Техните другари от първата смяна завършиха сво- 
И яХа част от работата, изпълниха плана и много 

по домовете си с удариическн
БАБУШВ1ЦА

заминаха ДОБРИзначки и грамоти. „О-РУК” иа бригадирите тези 
дни се чута иа „Джердап 79", „Ниш 79", Крагуе- 
вац 79", „Ибар-Лепаиац 79”, „Кадиидча 79", „Брат- 

Предстодшата активност, ство-едииство 79" в Котор и на други строителни 
както и публичното разисква обекти. Да пооочим само някои данни за работа- 

тпябва да дадат отго- та на Пърпата смяна. Бригадирите от „Кадиняча 
тряова д д « 79,, увеличили авоите норми със 160 на сто, а об
ла КОЙ начин Ш* се я фш,ш1СОв ефект възлиза над пет милиона ди- 

преустройството "ра ц на трудовата акдия „Козара 79" в първа
та смяна нормата е надмината е 60 на сто, 
подобни съобщения получаваме и от останалите 
строителни площадки.

Първите дни на втората смяна на „Козара 79"

четири години, а иа 
председатели —ваие стопиш

РЕЗУЛТАТИне,грамата 
Социалистически я вор

общината 
игащиа 

Тито

извърши 
в ССРН, за да заживее ини

Тито

се втрудещите
но осъществяване 4)а

циативата на другаря
най-пълноценно.

другаря
работа, от 

и въвеждане на

тивата на 
за колективна 
говорност 
едиогодишея

Ст. Н.
яамандат



ЮБИЛЕЯ НА ЮКП (СЮК), СКОЮПОСВЕТЕНО НА

и

РЕВОЛЮЦИОНЕН ПЪТ, 

ДЪЛЪГ ШЕСТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
„еволюционна борба" изнесе секретарят 
От заседанието изпратено поздравително пи

Съветският съюз предлага 

разговорите да започнат през юли 

или август, а Китай - средата 

на септември
„шест десетилетия 

СКС Милорад Тасич 
Тито

Доклад 
на ОК на 
смо до другаря

са причината, кодто го 
вори, че не трябва да се 
очакват бързи я спектаку- 
парни резултати. Недоста 

доверие между
и -по-нататък съ

Миналата седмица Китай 
положително отговорил 
съветското предложение за 

по нормализа- 
меж

ни
на

на нашите народи, когато 
през 1941 година фашист
кият ботуш окупира на
шата страна, югославски 
те комунисти нито за миг 
не се поколебаха, но като 
революционери, достойни за 

звание, <и като истин 
патриоти високо и че 
издигат своето черве 

пролетарско и национал 
но знаме и повеждат наро 

маси в победоносна

отвени и бъдещи зада™; 
с които, още повече да у) 
репим единството на свои 
тс редици във величествена 

за свободата и 
народа, 

самоу

Сурдулица 
тържествено 

посветено на шест 
юбилей из

преговори
ция на отношенията 
ду двете страни. Отговорът 

в Министерст 
външните работи 

на Китай на съветския пое 
И ля Сергеевич Шчер

Неотдавна в 
се състоя

двеТъЧНО
те страни 
ществува и дълбоки разли 

в интересите и погле 
по много световни оъ

за
седание, 
десетгоди ш I ви я 
Юголавската 
ка партия* относно Съюза 

югославските комунисти, 
революционните

бил връчен та борба 
независимостта на 
за социалистическо 
правлсиие в своята страна, 
за обществен прогрес и чо 

щастие.

ЧИЯ
дите

комуиистичесвото на
проси.

Положението
Азия най-много затру 

Днява положението в раз 
говорите между двете стра 

Дори може да се ка- 
меж

ланик
баков.

в Югоизто това
ски
стно

на
СКОЮ,
синдикати и прогресивното 

на жените. Пред
общество! ю-поли-

активисти и дей
ци, пред гостите, доклад 
за шестдесетгодишната ре 
волюцнонна дейност па 
ЮКП (СЮК) изнесе секрета 

па ОК на СКС Мило

чначе Китай 0Узнава се, 
отговора 
пост

вешкоси изразил готов 
за преговори на рав 

на заместник-мини 
на външните рабо- 

които трябва да започ 
средата на сеп

движение
делегати,
тичеоки

по
Тасич обри-По-лататък 

сува
развитие на ЮКП, като из 
Т7,киа, че много дати в пей 
ното развитие са непоколе 
бимата основа за бъдещи-

ни.нището
стрите

че отношенията 
ду Виетнам и Кампучия 
са главната пречка, кодто се 

пред юитайско-съ- 
отношеиня*

дните
освободителна война и соци 

революция, 
собствени сили, без

шестедесетгодишиотоже.
ти, алистическа 

Със
да подценяваме 
на другите, за която се знае 
колко голяма е тя 1 

свободата

нат през 
тември в Москва.

СССР с нота от 4 юли 
начало на

намира
ветските помощта

Рят 
рад Тасич. те основи на развитието. 

Особено място принадле
жи ма испо ли меката лич- 

Тито, чи 
далновидност, револю 

заряд и творческа 
от четири 
определят

била,като дата за 
разговорите предложил сре 
дата на юли или август.

В нотите, които двете 
правителства разменили ми 
палата седмица, Китай да
ва предложения кои въ 
проси трябва да се разгле 
жадт. 
навеждат 
кономически, междудържав 
ни и други теми за разго
вор. Вярва се, че на дне 
вей ред ще бъдат поставе 
ни и предстоящите китагй 
ско-съветски отношения и 
принципите, на които се об 
основават. В печатата на 
двете страни се изтъква, 
че тези отношения трябва 
да се основават върху прин 
ципите на миролюбива коег 
зистенция- Китай е инси 
стирал, а Съветският съю3 
е приел в тези принципи 
да се внесе и така нарече 
ната 
ска” клаузула.

Пред разговорите се за
белязва и толерантност и 
въздржаност в печата и на 
радиото. Стигнало се до въз 
държаност в пропагандната 
война, която вече две де
сетилетие съществува меж 
ду двете страни.

Събитията в Индия иизвоювахме 
независимостта 
Тасич.

— Ознаменувайки 60-годи 
шипката от създаването на 
Югославската комунистиче 
ска партия, Съюза на ко 
мунистическата младеж на 
Югославия, революционни
те синдикати и прогресив 
ното движение на жени- 

изтъква в началото 
М. Тасич — ознаменуваме 
революцията, кодто продъл 
жава, понеже борбата за 
по-нататъшен прогрес е 
непрекъснат революционен 
процес — такива юбилеи 
преди всичко са насърче 
чие на нейния континуитет. 
Защото е необходимо вся
ка истинска революция да 
се връща към своите из 
вори и опити.

изтъкнамост на другаря 
ят0
циояек

заседания 
партия на

На отделните 
на Конгресната 
Сваран Синг и партията 
Дяаната се разисквало въР 
ху формирането 
правителство. Парламентар 

групировка на Свара 
новия Конгрес с общо 76 
депутати трябва да 
решение ще влезе ли в ко 

новосъздадена
та партия на „Секуларисти 

Джаната” на бившия

на След освобождението ко 
му пистите, трудещите се, 
младежта запретват ръка
ви и изпълняват две основ 
пи задачи: възобновяване 
на изостаналостта и борба 
за независимост на стра
ната. Партията остава по 
следователна на становища 
та от войната — борба за 
единство, мир, независи
мост и самостоятелен път 
на развитие. През този пе 
риод партията се бори и 
осъществява целите на ра 
ботническата класа: овла
дяване на средствата за об 

възпроизводство,

мисъл повече 
десетилетия 
основните насоки.
Тези примери на последова 

тел пост, 
и упоритост на комуниста 
те в борбата за прогрес, в 
борбата за осъществяване 
великите 
идеали:

на ново
Какт0 се узнава, те 

политически, и- ната жертвоготовност
тевземе

алиция с
комунистически 

освобождаването 
на човешкия труд и чове

чна
вицепремиер Чаран Синг, 
която има около сто депу 
тата.

Чаран Синг е вече поис 
кал от председателя на Ре 
публиката Сандживи Реди 
да му се повери мандат за 
създаване на ново правител 
ство, но той трябва тепъР 
ва да докаже, че разполага 
с подържка на повече от 
поливаната депутати в Дол 
ни*
538

ка.

Отделно място в доклада 
заема ролята на Комуни 
етическата партия през 
Втората световна война, 
относно подготвяне и пов 
дигане на въоржено въ
стание срещу фашизма;

— В най-съдбовните дни

ществено 
миролюбивата политика е 
необвързване.

Ние днес си припомняме 
за дълги* и славен път на 
нашата партия, 
дим

I странно своите непосред-

„антихегемонистиче-
за да ви- 

още по-добре и всеI
дом на парламента с 

места. (Стр. 3)

60 ГОДИНИ СЮК

КРЪВАВИ СТЪЛКНОВЕНИЯ В НОШУТНЯНМоже би още е рано да 
се каже, че се касае за „ат 
мосфера на доверие”. Пси 
хологически бариери, които 
съществуват в ръководства 
та и народите на двете стра

В боевете с полицията загина студента Сла вко Динов от Босилеград
Брандо Петрошев. Ранен 

стомаха, цял в кръв, кой знае още колко време 
щеше да дава съпротива на полицията, ако двама 
негови другара не го дърпнаха. Тъй като нямаше 
възможност да му се даде помощ, той почина. 
Загина и русия Димче Димовски — „Кокошар- 
чето” — който за последен път, тук в ^Кошутняк, 
със своите другари изпълни своята обичана пе
сен: „Марика, мома убава”.

Слънцето вече се скриваше 
нахме Кошутняк. На тревата вече червена от кръв
та останаха телата на младежи и девойки, които 
кръвниците събираха и хвърляха в катафалка и 
колата на бърза помощ.

Хиляди хора — работници, граждани и мла
дежи на Белград бяха на погребението на Бранд. 
Всички му отдадоха последна почест, а чрез не
го и на останалите жертви от осемсептемврийско- 
то стълкновение. От мрътвите бяха утвърдени са
мо три
получили само родителите на Бранд. Останалите 
жертви погреба скрито полицията.

Дълга колона

На малката равнина в Кощутняк, която бе
ше цялата в зеленина и цветя събрахме се ние 
младежите на 8 септември 1940 година, за да пре
карам един хубав ден далече от градския шум. 
Изпълнявахме игри. Започнахме с песни. Това 
бяха революционни младежки песни. След това 
беше ипзълнена програма. Исак: Барух беше кон- 
ферансие. Той ни запозна на твърде оригинален 
начин
шутняк ехтеше от песни.
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в
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с политическото положение в света. Ко-
когато напус-

И тъкмо когато ни изглеждаше. че нищо
не може да спре нашата радост, чухме идването 
на камиони. От тях започнаха<1 да излитат жандар- 
меристи и да ни нападат. Чуха се първите пушчени 
изстрели, а след 
Много

това започнаха все по-често,
майки, дошли тук с децата си да берат 

цветя, уплашени започнаха да търсят децата си 
Видяхме уплашена, скаменена млада жена, край 
своя петгодишен мъртав син. Косите й бяха 
червено оцветени. Късогледият Славко Динов 
ученик от среднотехническото училище, беше си 
изгубил очилата. Навежда се и търси по тревата 
да ги намери. И тъкмо когато ги намери — улу
чи го куршум. Неговата собствена кръв се разля 
по очилата и ги скри завинаги. Р я

имена, а позволение за погребение бяха

с много венци и цветя мани
фестира тогава своето недоволство и показа то, 
товността си за борба. Брацо Белич, училищен 
другар на Брандо, говори на гроба на своя дру
гар. Обрисвайки слъзите, неговата майка послед
на се прости от своя син. Тя хвърли 
братка от своето лице и с пламък на очите

*я знае' че не е сама, че още много май
ки са завиени в черно, но че тая кръв, която про- 
ляват техните деца «е е напразно.!. Р
тнио ТГ"^яКОЙ зап?2на тихичко да пее посмър- 
чна м Г .“ МарШ' Майк.а му също така запо- 
то всички започнахме да пеем. Мрътво-

•“ нй борба. спуснато в гроба с песен, с призив

Бдхме принудени да се отбраняваме. С 
Ръце всички младежи извършиха нападение 
полицията. За момент се намерих край 

линия. Вагоните които бяха 
станаха барикади. Започна

голи
на

черната за-железо-пътната на линията
ттг неравна борба. Ко-
шутняк стана полистражение. Непрекъснато 
теха полицейските куршуми.

При това стълкновение в Кошути як се по- 
"ИЛаТа на Прогресивната младеж. Много от 

че са ранени; Т0Ва СТъЛкновение не почувствуваха 
затова проДължаваха борбата с неприятеля.. Та-

си

ех-

Деро КОРОБАР
.:>«• х
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Нито 
в нашата 
кова

една друга област 
страна не е тол 

кръстосана с реки и 
канали, като Войводина. По 
строихме и хидросистемата 
Дунав — Тиса — Дунав. В 
дните на чествуване изго
ворихме във въодушевление 
то много крупни, думи, пъл 
ни с обещания...

За Войводина лак може 
да се каже, че е „бедна в 
богатство". С изобилните во 
ди и нататък 
малка
я доход, още повече, по 
време на най-горетца суша 
като през 
гат0 
вам

отива не 
част от национални

това лято, ко 
жадните растения ед 

ли не вехнат. Това се 
случва дори и на онези 
ви, през които минават скъ 
пите

ни-

системи за наполяване 
поливни поля без поливане.

С отговора 
Шо е така, 
приведат
менти. Скъпи са, 
те за напояване, скъпи Са 
кредитите, високи ануите- 
тите...

на въпроса за- 
отговорните ще 

множество аргу- 
системи

вото на 1^1 
актуалните

на югославските синдикати приети Заключения
идейнополитичегки въпрОси по натрупването, разпореждане и разпреде 

лението на дохода и средствата за лични доходи и за задачите на Съюза на кому
нистите и останалите субективни сили в тази област.

на зи

Всичко това, 
точно, 
чно

сигурно е 
Но също така е то 

и нещо друго: водата 
е скъпа оособено за онези, 
които не могат лесно да се 
освободят от психологията, 
на сухото земеделие, . тра 
диционализма, и .от консер 
вативизма на своите деди и 
бащи в селскостопанското 
производство, за онези кои 
то в новото време мислят 
п0 стар неикономически 
начин и така се поставят.

ПОВЕЧЕ ГОТОВНОСТ И ОТГОВОРНОСТ
Може би ще изглежда малко необикновено или 

пъ« не всекидневно, че за необходимостта от ло-голяма 
готовност да се говори тъкмо в моменти, когато множе
ство .трудови колективи си почиват. Никога, обаче. то
ва не беше, нито е сега причина щото политическата, 
а особено стопанската дейност да пресъхне. Напротив.

Приетите Заключения на ЦК на СЮК за актуални-
идейно-политически въпроси по създаването, разпо- __________

реждането и разпределението на дохода и на средствата Приетите заключения впрочем сочат много решения
за лични доходи и за задачите на СК и другите суоек- и задължения в областта на създаването и разпределе- 
тивни сили в тази оласт, означават силен подтик на те- нието на дохода, където има най-вече пропуски. Затова 
кущата обществена акция за постоянно увеличаване на Този документ е някой вид платформа за преодоляване 
производителността на труда, дохода, пестенето, по-пъл- на много слабости. Постоянното отслабване на акумула- 
ното ползване намощностите и т.н. тивиага способност на стопанството отслабва обществе-

В настоящия момент такъв подтик е от особено иото влияние па самоуправптслпте и ограничава ико- 
значение не толкова заради това, че ни липсват стано- иомичеока ефикасност па сдружения труд. Тези въпроси 
вища за по-ефикасна активност, но поради съзнанието, не могат вече да се решават от един център, към което 
че нешо поради обективните обстоятелства в страната непрекъснато влекат консервативните и несамоуправител- 
(суша земетресението в Черна гора и др.), а до голяма ните сили, йо чрез синхронизирана акцпя на сдружения 

' субективните слабости някои негативни труд и па всички обществени органи в разчленената
процеси в областта на стопанисването, — въпреки дина- стема на самоуправитслното решаване върху основната 
мичната активност и крупните положителни резултати, на делегатската система.
__ загрижващо заякват. Кипящото потребление бавно На тази готовност ииоистира ръководството па Съю
намалява като влияе непосредствено па цените и увели- за ц3 10голавските комунисти, когато в обооноватшето на 
чението на инфлацията. Прекомерното увеличение на Заключенията сс изтъква, чо „всички организации и ръ- 
всички видове потребление над реалните въз- ководства на СК и на СЮК, комунистите в Соцмалисти- 
моявности деформира всички облици на разпредял ени- чеокия съюз, в делегатските скупщими, изпълнителните 
ет а дохода и причинява нееднакви условия за негово- съвети, самоуправителпите общности ма интересите, Сто-'

" ' зяаваие Увеличават се натисците за покачваме на папските камари и тлх, трябва да разработят заключения, 
пвггите а внос-г т много по-ускорено расте от износа, като по-точно планове и програми по тяхната реалиазция в 
иаостоа проблемите на платежния баланс. В краен изход практиката, като изхождат от Единадесетия конгрес, 
всичко това отрицателно се отразява върху увеличението .неговите резолюции и заключенията на Пленума".
„Я производителността па труда и върху, жеанеяия стаи- Разбира се, не става дума за планово заради пла
ват- на голям брой трудещи се. н-ойе, но за. плачове конто тласкат към акции*, които
дартнаго л „аключения поправо посочват, че ре допринасят състоянието да стане по-добро, които под-

Тт сташо трудещите се сами пийват борбата за по-ефикасна икономическа политика,
___„ пелегаиХ в^воИте ООСТ и в обще- по-добре планиране, договаряне, споразумявате и зачи-

или чрез своите делегации, в свои регаа. тане на договореното. Никои от комунистите, където
егвотр като ^яПО.Точноя гежгшю на тру- и да работи и управлява, - от работното място до деле-
ване е имало М1,огомалковлия1шои ц• елиите гатсКнте скупщими, - не е изключен от отговорността ,
Лещите се и '^РДС малко зачигапе н „редупре- за НзйъЛНяваиеГО па тези задачи, защото те са част от
им интереси. ЦК и СЮК преди няколко и у живата,практика, свързани с Позицията ма всеки трудов.
% човек, неговия стандарт „неговото бъдеще.

потърси засилена дейност от базата. Съдържанието на 
тази инициатива е познато, но тя не даде желаните ре
зултати, а имаше организации и ръководства, които про
дължиха по старому. Изчакването някой от страни да 
решава проблемите, идкой от страни да плаща сметките 
за неорганизираната работа, за незнанието, и другите ела 
бости трябва, по всичко съдейки, да се осуети преди 
всичко чрез по-голдма мобилизация на всички сили в 
колектива. •

И а комбинат „Халас Йо- 
жеф" в Ада, чиито 3000 хек 
тара ниви пресича най-голя 
мата

те

югославска напоите 
лна система водата не е еф 
тина. Н0 тук с водата не 
отича, но идва доход. При 
стига десет пъти по-голям 
чрез граха, фасула и дома 
тите, отколкото от пшенн
цата по хектар.

Водата иска промишле
ност на нивите — ще ви ка 
же д-р Аидрияш Тот, елеци 
а лист за когото „всичко 
става на полетата", който 
много допринесе та рабо 
тливите аджани схванаха, 
че нивата е фабрика. А во
дата от „халасовци" търси 
и нощна работа, която 
напояваните 
ва през май и продължава 
все докато не се прибере 
жътвата. Тот ще 
и това,
системата за напояване — 
заради дохода — всяко ут 
ро трябва да се каже: „До 
бро утро" и всяка нощ: 
„Лека нощ".

■ Трябва да се отиде в ком
лл-бииат „Хадас Йожеф" и 

да се. пита дали водата най 
стйма е скъпа*

си-степен и от

на
полета започ-

ви каже 
че на растенията в

Споменатите 
могат да намерятшептя.

.
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Актуалии
ДЕЙНОСТТА НА СК

ВРЪЗКИТЕЗАКЪСНЕЛИТЕ РЕАГИРАЛИЯ
на често се занимават с общи

"ши, коТто са зн°а Без „връзк^ не се опит-

^о?“о Дори"
дреболия, която може ои 
по-лесно би сс завъРшила 

пред конкре по нормален и редовен пт,т.
Това стана правило на по
ведението.

Това чухме в един
таканаречен, неофици 

Такива кон- 
се чуват и на дру

в преодоляване накости
такива поведения представ
лява липсата на дебата вър 
ху тази тема на заседания
та и конференциите на об
ществено-политическите ор 
ганизации, делегациите и 
скупщините и отделно — ли 
псата на конкретни послед
ствия- Тези теми не са до
статъчно присъствуващи и 
на партийните заседания, на 
работническите съвети и ко 
нтролите, освен когато се 
„прелее чашата" и когато 
вдигнат дело следствените и 
правосъдните оРгани. Забе
лежките и жалбите инак в

Множество събрания услугата е платена е протда 
услуга или с пари. Ясно е, 
че в основата на такива по 

е залегнала узурпа
самоуправителните
трудовите хора и 

злоупотребата

последнитепрез
бе анализирана акти

на организациите
КОИТО 
месеци 
вността 
на Съюза на комунисти
те тяхната способност да 
се захванат с решаването 
•на най-важните проблеми в 
своята трудова организация 

местна общност,
че не са малко о- 

които

чителни за 
номическия 
и в общината.

ведения 
цидта на 
права на
иа^поста, еснафщина, логи- 

групово имущество.

Изчакването
тните проблеми, които раж 

по- да животът не е „привиле 
гия” на малък бройпървич 
ни организации на СК. за сто новен, 
папската стабилизация — алеи разговор, 
може да се говори твъРДе статации
конкретно във всяка орга ги места във всекидневните 
низацня на сдружения труд, съседски, другарски, семей- 
местна общност, във все ни разговори. Често с кои 
ки трудов колектив на об кретни примери от личния 
ществените дейности. Ста опит; понякога с учудване 
билизацията — това е пес- или револт понякога с ра 

високата производи внодушие, което вероятно оз 
на труда, разпреде цачава, че „връзките" са ста 

насърчава шал и обикновено нещо.

ка на
Колкото и да са тдкива 

поведения „позволени , допу 
спати благодарение «а нера
звитите самоуправителни от 
ношениа там където се явя
ват, те съшо така са израз 
на недоверието в самоупра- 
вителния път на разрешава 
не и осъществяване на ин 
тересите, преди всичко лич 
ггите интереси. Протагоиис- 

на такава логика

обик-или 
казаха, 
нези
не са в състояние да се за 
нимават с въпросите 
кидневния живот.

организации,

от все

Събитията в някои проми 
колективи, за кои 

много се говореше в 
показват че има

шлени
то стелеш в голямоголяма

число случаи са реакция тъ 
кмо на протекцията, връзки 
те и привилегиите.

Белград, 
организации, в които кому
нистите често се занимават 

като

тепето, 
телност
лениетО, коетосопанисване и т.н.

натите
монопол, лично разпорежда 

привилегии считат, че 
самоуправлението, договори
те, споразуменията, морални 
те и правни норми не се от 
насят за тях. Личния си ин 
терес те не само поставят 
над всеки друг интерес, но 
ще го и удовлетворят въ«- 
от пътя на обществено ва
лидните начини. От други, 
обаче, те търсят по-инакво 
поведение. По такъв начин 
то«г манталитет се изеднаквя 
ва с попския: недейте се 
држи като мене, «о така ка 
кто говоря- Това е основата 
на (между Другото) двойния 
морал, който е един от съ
ществените причини за раз 
реза между думите и дела-

с „чиста политика", 
при това забравят на жиз 
нените въпроси. Когато се 
забрави 
мално
се разговаря по коридори 
те или в стола за обществе

Трудно е, ако не и невъз
можно на явле1,ията на 
ВИП (връзки и приятелство) 
да се определят димензиите 
и действителното разпрост
ранение. Коста Надж цеотда 
вна в интервюто ша „Око" 
каза, че „връзките днес са 

в взели размах. Човек, струва 
ми се, не отива нито в бака 

ица, в която няма „връз
ка", забелязва той- В този 
възел най-често се спомена 
ват: настаняването на рабо 
та и конкурсите, лекува- 

за нето, болниците, лекарите и 
организа- здравеопазването 

купуването
различни услуги на гишета
та, настаняването на деца в 
детски градини и училища, 
набавка на строителен мате 
риал и тш. и т-н. Не е все 
едно дали и колко човек ще 
чака пред гишето, или вме
сто това някой друг ще за 
върши работата по телефо
на — да тръгнем от най-оби

Липсата на публично обсъ 
ждане дава пространство за 
такова или инакво интерпре 
тиране ,на явленията, да с& 
преувеличават и обобщават.

Развитието на самоуправ
лението — на самоуправите 
лните отношения и самоуп- 
равителното съзнание — е 
най-сигурната стена против 
такъв манталитет и поведе
нията. „Днес е все по труд 
но да се измами трудовия 
човек — заявява в спомена 
тото итнервю Коста Надж. 
Днес трудовият човек все 
повече знае своите права. И 
знаейки за тези свои права, 
все по-малко допуска да бъ 
де заблуждаван".

Премахването на протек
циите и връзките, все до ми 
тото и корупцията, не е са
мо задача на предписания
та, следствените органи, въ
веждането на ред и порядък 
— което искат да докажат

успешно 
Обаче, има много организа 

конто задържайки се
не и

ции,
върху общите констатации 
и оценки, вярват, 
лизацията е ,държавна гри 
жа", нещо за което най — 
добре е да се разговаря 
Републиката, евентуално 
общината.

това, става нор- 
за жилищата или

че стаби

но хранене, вместо на съ
бранието на първичната ор 
ганизация на СК.

в
Да тръгнем 

на примерите.
те във фабриката за отлив 
ки в Белград, колектив кой 
то от началото на работата примери, 

хали се бори с тъкм0 
трудности, очеви 

не са вложили необхо 
усилие, нито са 

достатъчно сили
другарска, на сдружени я 

принципиелна и документи- обръща достатъчно внима- 
да траси 

което

лнпо следите 
Комунисти-

Могат да се наведат още 
които говорят, че 

на най-важнотов новите цялостно, 
на автомобил.

една първична 
ци* на СК — нейното дей

различни 
Дно
димото 
намерили 
та с открита,

в организацията 
труд не се

ствуване

та.рана дискусия 
рат път на онова, 
популярно са нарича успеш 
но стопанисване. Сякаш се 
бягаше от действителнос
тта. Може да се каже, че 
това всъщност беше бяга 
не от — отговорността! Ко

Но тези
примери, взети така да се 
каже на бърза ръка, като 
характерна илюстрация до 
статъчно говорят за необ 
ходимостта организациите 
на Съюза на комунистите 
по-бързо да се освобождат обществено опасните протек

ции и спекули, — митото и 
корупцията.

Разбира се, че в позиция 
да имат такова поведение са 
онези, които могат да вър
нат дълга: да направят про 
тивуслуга. Все едно е дали

иние. На друга страна, на при
вържениците на ВИП осо
бено пречат онези, 
могат така да .се поставят, 
а не ползват връзките, влия 
нието и привилегиите. Таки 
ва ще бъдат провъзласени 
за демагози или за неспосо
бни. Така добродетелите пре 
творяват в недостатъци, а 
собственото 
не само че оправдават, но 
го въздигат на нивото на об 
разец в своята среда и на 
своето обществено стъпало.

Една от сериозните труд-

които

догматиците и етатистите — 
но на всички трудови хора, 
които най-добре чувствуват 
«а кожата си такива поведе
ния- Личният пример в тази 
сфера — както впрочем и 
във всяка друга — е най-сил 
•ният аргумент и изпитано 
средство за действуване на 
комунистите.

кновената връзка, — но всъ 
щност това е също явление 
и при по-големите, скъпи игато в една смяна дори и 

600 работници не дойдат на 
работа, а специалистите 
масово напускат фабрика
та, това е трябвало да бъде 
ясен сигнал за първична
та организация на Съюза 
на комунистите да тръгне 
и намери причините за то 
ва явление. Обаче, едвам 
след инициативата от стра 
ни, последваха събрания 
на комунистите, на които 
се показа, че хората от ха
лите имат какво да кажат 
за причините^на. слабостите 
в производство.

от наслойките на инерция 
та и опортюнизма, пък и 
от конформитското поведе
ние.

си поведение

1
Р. Б. Сл. Й.

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО които най-трудно получават 
обществени квартири, а по
сочва се и на лични драми 
при отделни семейства.

Кръгът, разбира се, е от
ворен. Когато изостане пое 
ледователността и се стигне 
до прецедент, тогава едно я- 
вление взима замах. мА кога 
то отделените явления заче 
стят и се разширят тогава и 
принципното становище ста
ва лабаво. От това, разбира 
се, произтичат много въпро 
си и отговори, но да се вър
нем към същността. Ако 
към безправното строене и- 
маме различни аршини — 
от крайната изключителност 
до толеранцията 
поне и общоприетите стано 
вища към това явление тря 
бва да се лреизпитат. Ако 
пък тези начала и предписа 
нията,, които ги съпътству- 
ват, имат по-трайна стой
ност, тогава трябва да се 
застъпим за по-последовател 
но провеждане на същите. 
Един пропуск не може да 
се оправдава с друг, защото 
това ще открие* простор за 
още по-големи пропуски.

е доставено .предложение, 
според което безправното 
строителство ще се провъз
гласи кат0 углавно дело.Жилищмият охлюв

Но и покрай това в разли 
чно практическо отношение 
към безправното строителст 
во струва ни се принципите 
и предписанията до извест
на степен възприемат онова, 
което налага действителност 
та. Липсата на градоустрой
ствени и просторни планове 
бавното излизане на среща 
на исканията за частно жи
лищно строителство, не оси 
гуряйането на парцели 
жилища, административни
ят лабиринт и неуточненост

НЕ ОБРЪЩАЙКИ внима
ние на жестоките речи на 
критика и не уважавайки 
пламенните апели на обще
ствеността, жилищният ох- 
люм и нататък упорито и 
твърдоглаво
лека. Според последните 
дения, от заплануваните жи
лища на Сърбия през после 
дните две години на сред- 
срочния план са завършени 
едвам около половината. А- 
ко нещо не се промени (на 
истина, всички условия за 
това са вече създадени), то
гава и на края на плановия 
период неизпълнението ще 
бъде чувствително.

то строителство е тъкмо то 
ва неизпълняване на плани
раното жилищно строител
ство.

Все пък, като тъмна сян 
ка над това закъсняло ан 
гажиране, се надвеси отсъс 
ствието на самокритическо 
оценяване на своята работа, 
на собственото поведение. 
Когато организациите на 
СК (разбира се не само във 
фабриката) биха по-крити 
чески оценявали своята ра 
бота, сигурно е 'че разли 
чни недоразумения в ха
лите биха били имало мно 
го по-малко — без оглед 
дали се касае за бавното из 
граждане на жилищата, 
нестимулативното разпре
деление, лошата организа 
ция на труда и под.

Че има първични партий
ни организации, които не 
бързат с обсъждането на 
парливите въпроси в свод 
та среда, говори и сведе 
нието от община Миони- 
ца. Между сдружените 
селскостопански производи 
тели в тази община има 
малко членове на Съюза 
ша комунистите. Обаче и те

Разбира се, това не е еди
нствената причина, но кога 
т0 се имат пред вид редица 
та причини, които довеждат 
до това, тогава до известна 
степен може да се разбере 
— макар че не може и да 
се оправдава — защо тук та 
ме пред тези явления се и 
затварят очите. Естествено, 
трудно с да се обобщава то 
ва явление и отношението 
към него, защото и хората 
различно му подхождат. Ня 
къде безправното строител
ство на викендици се спира 
с взрив. В някои среди 
например останало само в 
актовете на общинските
жби по градоустройство. В 
районите, коитс в Черна го 
ра бяха засегнати 
тресението, безправното 
роителство в сегашните 
лови

пълзи по- 
све-

за

та на становищата с които 
се среща личният динар в 
жилищното 
бавността в

тогава

строителство, 
организирането 

според интересите и самоуп 
преустройство, 

слабата организация на стро 
ителната оператива и на ост 
аналите жилищни дейности, 
тогава се явява кат0 един 
от по-значителните аргумен
ти за еластично отношение 
към дивото

И въпреки че плановото 
изграждане така бавно на
предва неговият антипод — 
безправното строителство не 
спира или тук таме по-сери
озно отстъпва. Никой не го 
тегли за рогата — напротив 
и предписанията и жилищ
ната политика се трудят да 
го премахнат, — но все пак 
то остава да живее. Добре 
осведомените в тази об
ласт считат, че най-голямо- 
т0 насърчение на безправно

равителното
то е

СЛУ

от земе-
ст- строителство и 

поведение от случай До слу 
чай- При това 
вя нито социалната —" 
на това явление, защото по 
някога между онези, които 
стРоят диво са тъкмо

ус
ет се показа като изклю 

чително тежко нарушение и 
морално неолростимо дело. 
Затова е яоно, че на Скуп
щината на тази Република

не се изоста
страна

онези д. В.



Комунист 3жичните Жимвдш на№БОРИТЕ в Пър
Културата в ДимитровградОт отановища 

иьм действителност СТОЙНОСТИТЕ СА НЕДЕЛИМИ
ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

В малката ри резултати. Оценявахме и 
се договаряхме около подо 
брявалет0 им.

Основа на

Центъра са приети добре от 
гражданите и че любители
те в Димитровград получа
ват множество аплодисмент 
ти и официални признания 
на всички прегледи, на кои 
то участвуват. Но активно
стта не опира. Тук са извън 
редно приемани и привест- 
вувани и Мирослав Чангало 
вич, Жарко Цвеич, хорът 
„Колегиум музикум", Белгра 
дската филхармония и Съв 
ременни* балет.

Това са само някои от по- 
важните гостувания през по 
следните две години. Да на 
помним също, че бяха осви 
ркани и некачествените про 
грами на Белградската ест
рада.
Центърът за култура с ак
тивността ои събира над 200 
любители и културни дейци. 
Най-много има младежи от 
областта на сдружени* труд 
и средните училища, но и- 
ма и

_ __ гранична общи
на Димитровград, наброява
ща около 18 хиляди 
ли,ск нГсърбияИриисквахяС-,еДаТеЛСТВОТО 113 ЦК на

Дачи „а С4*юза
^изаВД^а„^СРъб”«заПРИ

жите-
пр е димно числящи се 

към българската
културния жи

вот в града е модерният и 
добре обзаведен Културен 
център, в който се провеж 
дат много културни дейно
сти. В Центъра е поместена 
библиотеката с около 20 хи 
ДяДи заглави* (половината 
на български език), Народ
ният университет с множе
ство

народност, 
културната самодейност и- 
ма дълга традиция. При ус
лови* на пълно равнопра
вие на нашите народи и на 
родности, тук грижливо се 
пази културното наследство, 
създавано на роден език и 
същевременно се тачат кул 
турните стойности на други 
те наши народи и народно
сти.

С успешното

за-
из-

на ко-

Милентие Вуксанович
се осъществява политиката 
на стопанскатаМандатът на сегашните 

секретари и секретариати 
На ЙьРвичните организации 
на СК на Сърбия изтича към 
кра» на годината, когато ше 
се избират нови. Подготов
ката за изборите практичес 
ки вече сега започва. Няма 
съмнение, че организиране
то на изборната дейност ше 
°ъде една

стабилиза
ция, планирането на собстве 
но то икономическо 
тие и социалната 
Покрай това,

специални образовател
ни курсове и сказки, школа
та за основно музикално об 
разование в организация на 
Музикалната младеж, кино
зала. Към Центъра с успех 
работи посоченият КХД „Ге 
орги Димитров" и самодей
ният театър „Христо Ботев" 
Освен това все 
работи

разви- 
политика. 

те не могат да 
отминат нито оценката 
състоянието в сферата 
сдружаването на труд 
дства, разпределението 
дохода и личните доходи 
конституционната позиция 
на работника в обществено 
то възпроизводство. Отдел
но внимание, разбира 
първичните организации на 
ОК ще посветят на пробле
мите на увеличение

за си представя 
не културно-художественатана
ДР^^жество „Георги Димит
ров" на „Майските срещи" 
на народа и народностите 
в Социалистическа републи- 
Ка Сърби* (на 25 май) и са 
модейния театър „Христо 
Ботев" на регионална, зонал 
на и републикански* прег
лед на самодейните театри 
в СР Сърбия, тези дни беше 
приключен още един култу 
рен сезон в тази община, из 
пълнен с богато съдържание 
и редица признания.

— В началото 
та година, казва секретарят 
на ОК «а СКС Венко Димит 
ров, ние подробно и докуме 
нтирано разговаряхме за о- 
съшествяването на полити
ката на Съюза на комуни
стите в културата и конста 
тирахме, че и досегашните 
прояви са дали твърде доб

и ср
на

от най-важните 
задачи на първичните орга 
низации в предстоящия пе
риод. Това бе подчертано и 

се миналата

по-успешно 
секцията на худож

ниците-любители и музеоло 
зи. Те са си поставили за 
задача в Димитровград да 
основат местна галерия и 
етнографска сбирка.

— Всички програми — ка 
кто ни уведоми директорът 
на Центъра, Кирил Тодоров 
— са създадени на самоуп- 
равителни начала, изникна
ли от връзката със сдруже 
ни* труд и гражданите на 
Димитровград, които своето 
влияние осъществяват чрез 
делегатите

се.
на състоялите 
седмица заседани* на двете 
комисии към Председателст 
вото на ЦК На СКС (Коми 
сията за развитие и идеоло 
гическо образование и Ко
мисията за кадрова полита 
ка), посветени

домакини, 
преподаватели, 
ри... Най-много членове на 
броява КХД „Георги Димит 
ров” и самодейният театър. 
Културно - художественото 
дружество обикновено изна 
с* 4—5 програми годишно, 
а театърът изнася по две пре 
миери, една на български, а 
друга на сърбохърватски е- 
зик.

занятчии.на про
изводство и продуктивност
та на труда.

милици оне-
организациите 

труда и по-ефикасното 
стопанисване икономиите, у 
съВършенстването на 
ческо-технологическата
нова на производството, реа 
лното планиране *на капита
ловложенията и съвместно
то и лично потребление. От

на

техни на минала-на тези въп- ос-роси.
Последните конгреси 

Съюза на комунистите и ак 
тивността след тях посочи-

на

в програмните 
съвети и самоуправителната 
общност за култура. Това е 
и причината, както се изтък 
ва тук, защо програмите на

Представленията винаги 
се дават при пълни зали.

Какво внимание тук се об 
Ръша на качеството на про
грамата говори и фактът, 
че театърът има сключен 
договор с Белградския дра
матичен театър, чиито режи 
сьори, постановчици и кос 
тюмографи помагат при под 
готовката на всяка премие
ра. Това сътрудничество ще 
продължи и занапред, защо 
то от кего са доволни две
те страни.

Накра* трябва да изтък
нем, че културните активно 
сти в Димитровград стават 
със съдействието на Култур 
ната общност в СР Сърби*, 
която подпомогна адаптира
нето на Културни* дом и 
също финансира гостувани- 
ата на културно-художестве 
ното дружество и театъра в 
граничните общини в съсед 
на НР Българи*, с които ди 
дитровградчани правят раз
менни гостувани* и прогр 
ми. Тази помощ, както тук 
се преценява, трябва да се 
разшири и върху други кул 
турни дейности, преди всич
ко на вече традиционните 
„Майски срещи" на народа 
и народностите в Социа
листическа република Сър
бия, които всяка година се 
провеждат на 25 май в Ди
митровград. Защото около 
1,2 милиона динара, колко 
то сдруженият труд-в тази 
недостатъчно развита общи 
на може да отдели за фина 
ненпане на културните дей
ности и около 1 милион ди 
нара, колкото Центърът ос
ъществява от самостоятелни 
те си програми, все пак мо 
же нещо повече да се пред 
приеме.

Димитровградчани обаче 
не се примояват с такова 
положение. Културни нави
ци са създадени, резултати
те са налице, в общината 
няма неграмотни, печатът 
се разпространява във вся
ко село, а подвижното кино 
и централната библиотека 
постоянно посещават 46-те 
местни общности в общнн 
та и се очаква, че ще има 
средства, макар и за сметка 
на някои други потреби.

От последните избори в първичните организа
ции на СКС, в активността по осъществяване на 
конгресните задачи, Съюзът на комунистите на 
Сърби* отбеляза снажно идейно^политическо оспо 
собяване, организационно укрепване, кадрово и 
акционно заздравяване. Днес СК на Сьрбия набро 
ява 786332 членове в 20514 първични организации. 
СК на Сьрбия без автономните области яма 511437 
членове; СК на Косово — 80733 и СК на Войво- 
дина — 194162. От общото число членовете на СК 
245351 са работници, 49825 селскостопански труже 
ници, 263676 млади хора до 27 годишна възраст и 
196535

КОГАТО СЕ МЕРИ ТРУДЪТ
Първичната партийна ор 

ганизаци* е жив организъм 
и неразделна част от осно 
вната организация на сдру 
жения труд. Това е изве 
стно. Но тук таме малко 
се разчита на процесите в 
ООСТ, които влияят и на 
работата на първичната ор 
ганизаци* на СК. Когато 
в ООСТ се мери труда и 
плаща според работата, 
няма място за вербализъм, 

Миодраг Росич, се 
на ОК на СКС

практически могат да зара
ботят „колкото направят". 

Без ограничение. В послед
ната акция за увеличение 
на производството, се стиг 
на дори до цифрата от 40 

отколкото
жени.

на сто повече 
през юни. Така ще бъде и 
август — считат във фабри 
ката.

— Тук няма сезон, нито 
осцилации като в земедели
ето — казва Драгомир Пан- 
тович, работник в ООСТ 
„Станислав Сремчевич — 
Църни". Нищо така не изди 
гна авторитета на комунисти 
те, като резултатите на тру 
да. Личните резултати.

За това говори и сведени
ето, че всеки трети работ
ник е член на СК. Органи
зацията има 168 членове и 
всички главно са производ
ственици.

— Искам да подчертая, че 
същоствупа здрава връзка 
между идейното оспособява 
ие и резултатите в произво 
дството. Разбира се, необхо
димо е професионално зна
ние, обаче работниците кои
то дълбоко схващат самоуп- 
равителшгте процеси 
най-добрите работници и по 
стигат най-високи резултати 
с машините — изтъква Дра
гомир Пантович.

Първичната организация 
ма СК постоянно анализира 
състоянието, идейните и по
литическите течения и поли
тическата обстановка 
това тук се казва, 
крива и пътищата на прак
тическата акци* а посочва 
на съдържанието на идейна 
та работа.

Металците от ООСТ „Ста
нислав Сремчич — Църни" 
се радват на съши* автори
тет и по селата, в организа
циите на ССРН. Всичко това 
е благодарение на работата.

ха изключителното значе
ние от по-нататъпгното ук-

делни задачи имат, също та 
ка, и първичните организа
ции на СК в областта на об 
разованието и възпитание
то, културата, здравеопазва
нето, детската защита ц ин 
формирането. Първичната 
организация на СК в мест
ната общност ще обсъж
да въпросите, които дават 
възможност местната общ
ност да стане основна само 
управителна общност на хо 
рата, в която те решават 
лшогобройни въпроси от вср 
кидневния си живот и труд.

репване на мястото и роля
та на първичните организа
ции на Съюза на комунис
тите. Чрез първичната орга 
низация, която е залегнала 
в основните клетки на об
ществото — в основните ор 
ганизации 
труд и местните общности 
— Съюзът на комунистите 
осъществява 
на връзка с работническата 
класа и трудовите хора. А 
как всичко това изглежда в 

живот, тряб-

заявява 
кретар 
община Книн.

в

— Нищо чудно няма в 
това — подчертава той- Тру 
дно е и да се помисли, че 
някой от професионалните 
дискутанти, за когото се 
знае че миналия месец не 
е ОС7,шествия и среден ли 
чен доход — защото не е 
работил — да поканва при 
зива на по-голяма актив
ност".

на сдружения

непосредстве;

практически* 
ва да се сумира в предсто
ящите избори.

По всичко изглежда, че 
привичните организации на 
СК ще имат твърде много 
работа да закръглят 'своята 
двугодишна активност и да 
определят новите си задачи. 
При това особено е важно 
тази дейност да не се сведе 
само на разясняване и оцсн 
ка на такаиаречелите В7,- 
трешнопартийни въпроси, 
н0 преди всичко на обекти 
вно съблюдаване на собст
вената водеща и насочваща 
идейно-политическа роля а 
определената среда. А това 
значи че -комунистите няма 
да оценяват работата на от 
дел!ште институции в поли
тическата система, но роля
та и поведението на кому- 

тази система.’ То-

Изтъкването на резултати 
посо

опит добре се из 
в ООСТ „Станислав 

Църни" в

Такъв 
ползва 
Сремчевич 
Книн, който работи в със
тав ма Заводите „Цървеиа 
застава". Тук работят 400 ра 
ботници и те са „първата 
работническа класа" в Гру 
жа. До неотдавна тази об 
щина беше „чисто селско 
стопанска”.

те, при същевременно
на недостатъците, ела 

бостите и пропуските, 
ва е пътят, който открива 
перспективата ИГ укрепва го 
товността на членовете на 
Съюза на комунистите

Трябва да се

чване — то

са

за
нови усилия- 
освободим от илюзиите, как 
вито имаше по-рано, че „вси 
чко е било в ред", и че в 
метода и съДъРжанието 
работата ие трябва почти 
нищо Да се мени. Конгрес
ните становища са ясни и 
сега трябва да се види и 
оцени как се осъществяват 
г,ъв вс^ка среда, КъДето де 
йствува първичната органи
зация на СК.

Киичаии с удоволствие 
говорят за производствени 
те резултати. С години се 
работи успешно и без загу 
би. Все пък първичната ор 
гаиизация на СК постоянно 

раздвижва 
акции, защото „животът 
не може да спре". А това 
значи, да се използват вси 
чки вътрешни резерви и 
В7,зможности за увеличение 
на продукцията и дохода. 
Да се заплаща труда. Това 
тук доминираше. Онези, 
които най-добре работят,

на

как 
Това от-

нистите в 
ва, *сно е, подразбира утвъ

новида

рждаване на становищата на 
комунистите за осъществя- 

собствената си ро- 
в класата и систе

Комунистите в организаци 
ите на сдружения труд щс 
имат — между другото — 
задачата Да оценят прилага 
пето на Закона за сдруже
ни* труд и другите оистем 

решения, след това как

пане на
л* вътре 
мата на социалистическата
самоуправителна демокра-

Т. Й.
ПИЯНИ
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ФОРМИРАНЕТО И ПРОПАГАНДАТАин НА НАШЕТО ОБЩЕСТВООТВРНТОСТТА - ИЗРАЗ НА ВРАТА
г: действуваме на пропаганда, 

която е идеологически оцве 
тена и има твъРДе изиюаи_ 
сирана структура на съдър
жанието си, в които ср ® 
разяват стратегиите на носи 
телите им и стойността на 
политическите, куттурните и
други отношения на отдел
ните страни или групи стра 
ни с нашата страна.

зиа-изключенителио
■ .> ни има

„а синтеза на
ТаоГ«зи .™колкоШобши за 
бележки се налага въпро- 

Колко днешният свяУ 
Югославия,

чение.
Само миналата година V 

пребиваваха повече сто 
тици чуждестранни кореспон 
денти от които над 400 по
сетиха и република Сърбия- 
Болшинството от тях публи 
куваха информации, които 
обективно и доброиамерно 
представят живота в наша
та страна. Наистина, между 
тях се намират и поотделни 
хора, на конто не би могла 
да се припише добрата во
ля и приятелските побуди; 
те идват с предубеждения, 
човъркат но обратната стра 
па на живота и във фуикци 
ята па определени цели ра
ботят с девиза „колкото по- 
раио, толкова по-добре . Но 
това съществено не влияе 

общата положителна кар 
която светът има за

I----------- Откритостта към света е "рвици^ к°итодИЗ;

трината
обвързана външна политика. Т“31' "1’’"'Ц с„сгсиа;
3С о”ваИза™“шГи предизвикателство, да-
ва шанс и носи риск.

нас

съ’г: 
знае за
сме присъствуващи

своите културни

колко
в този

СВЯТ СЪС
— постижения, идем изкуства,

и творчество, до код степен 
узнаваме за другите. 

Чрез средствата на масо- 
комуиикация, чрез разли 

чиите облици на научно и 
културно сътрудничество, 
чрез оживените политичес
ки и икономически отмоше- 

масовото движе-

политичес-
ВЙЯфГлоЖТаи практика
та на общественото Разпи' 
тне в кодто виждат аитици 
пация на бъдещето на све-

н какД-р Воислав Мнчович Такава пропаганда Към 
нашата страна и в нашата 
страна е обмислена и гшаии 
рана за постигане на дълго 
срочни цели на страните за 

служи. В най-голяма 
та си част тя не е открито 
агресивна, макар че има и 
такава. За тази пропаганда 
с хракгерна известна еласти 
чност, приспособяване към 
определени обществени стру 
ктури, определени моменти, 
прояви и проблеми у нас. 
Видимо е тежнението на та

ка
вана кон-С прокламацията 

ституционния 
откритост на нашата страна 

света е изразено наше 
то съзнание и убеждение, 
че за съвременния свят 
разделен и вълнУваи от Л1НО 
жество антагонизми и про
тиворечиви интереси, — за 
неговия живот, прогрес и 
за опазването на мира един 
ствената алтернатива пред
ставлява развитието на все
странно и равноправно сът_ 

без налагане

принцип за

та.към Мотивите на
нието на света за Югосла- 

„ многобройни и раз
преди всичко, Юго- 

независнма социа-

които
111 ГД, ЧРСЗ 
„ис па хората — нашата ст
рана днес е позната на вси 
чки меридшш. Нашите гра
ници спадат между, най-от- 
критите в света. Миналата 
година в Югославия са влез 

30 милиона чужди

ВИ а са 
лични 
сладня с 
листическа страна и не при 

к-кМ нито един от 
политиче-на дл ежи

съществуващите
ско-ндеологпческите и воеи- ли КъМ
ни блокове. Със своята въиш граждаии, докато над 21 ми 

политика и оригинални Лцона югославдии пътуваха 
пътища на вътрешното си 
развитие, тя привлича вни
манието на много страни, а 
особено на най-издържливи 

усилията им сами да 
намерят себе си и пътища- 

своето свободно раз
витие, освобождавайки се 
от доминацията 
йкй да станат самостоятелен 
обществен субект в светов- 

общност. Нейиият о- 
пйт в изграждането на соци 
алистическото
телно г общество, е предмет 
на оживено интересование 
Във всички части на света.
За това свидетелствува об 
стоятелството, че години на 
ред Югославия посещават

на
типа,
Югославия, нейната система 
и нейната политика.

В болшинството страни ин 
формациите за нашата стра 
пд се приемат без идеологи 
чески предразсъдъци, поли
тически бариери и изключи 
телности. Нашата информа- критически да говори за на 
тилна дециост няма за шата система и политика, 
цел да прави индоктрина- Основното тежнение е, на 
ция и пропагандистко нала нашия гражданин да се на- 
гане на системата на стой- правят по-възприемчиви чу- 
ността. Възприемчивостд на ждите идеи, стойности и 
нашите идеи, опит и практи опит и у него да се създаде 
ка се намира в тяхната про негативно отношение 
гресивност и хуманистичес- системата на стойността в

собствената страна, оносно 
неговите идейно-политичес
ки становища да се форми 
рат съгласно съществуващи 
те модели на обществените 

но-пропагандна дейност в системи в света и с идеоло-
които

зи пропаганда чрез изтъква 
не на супериорностите 
своята система на стойност
та и политиката на отделни 
или групи страни, косвено

нарудничество, 
на силата, идеите и система 
та на стойността без какъв 
то да е вид хегемония, под 
иеняване и подчиняване на 
народи и държави. От дру 
га страна-, всяко затваряне 
на наорда в „себе си”, в пре 
делите на своята култура, 
в света на своите идеи, не 
само че днес е невъзмож

но и вредно. Ценността 
и прогресивността на идеи
те на друга народи, при ус 
ловие тези срещи да бъдат 
равноправни, с уважение на 
аргументите, без супериор- 
но налагане, идеологическа 
индоктринацня и политичес

на

те в

та на
и настоява

но, ната към
самоуправи-

ко съдържание на поръките 
които косят в себе си.
Обаче, изправени сме пред 

редица слабости и пробле
ми в нашата информативни натисци.

Нашата откритост към 
света изразява: нашето на
стояване и необходимост да 
опознаем опита, творчество 
то и постиженията на дру
гите народи; възможността 
за свободна циркулация . на развитие и за него написаха Свободната циркулация на 
информациите, размяна на голям брой книги и статии, 
идеи, културни и духовни 
стойности и движението на 
хората; удобен момент на
шите идеи, постижения и 
стойности да представим на 
други народи и да се ербщ
нем с идеите и стойностите, ващи във всички течения 
които въ® всичко или въоб на живота «а световната об 
ще не са сходни с нашите щност, да направим по-дос- 
схващания и разбиране на тъпни на света богатството 
света, 'живота и проблеми- на нашите идеи, културното 
те на съвременния свят и и духовното творчество на 
отношенията между държа- нашите народи и народнос- 
вите и народите. ти и всичките стойности,

чужбина. Тази дейонст трдб 
ва да бъде по-разнообразна, 
по-съдържателна и по-разби 
раема
гражданин; необходимо е в 
по-голяма степен тя да-бъде 
приспособена към интересо- 
ванието, степента на осведо 
меността на чужденците за 
нашата страна, манталитета 
степента на образованието 
и тн., значи да бъде дифе-

гическите концепти, 
са противни на нашите схва 
щанид и нашата идеология- 
Такава пропаганда особено 
е активна в моментите кога 

случва”, като

хиляди журналисти, изтък
нати научни работници, соци 
олози, политици, публицисти 
и друга майстори на перо
то които изучават нейното

за чуждестранния

то „нещо се 
настоява да ползва опреде
лени трудности противоре
чи а и проблеми в нашето 
вътрешно развитие.

информациите и сътрудни
чеството в областта на ин- 

съобщения пред конгреси формирането с много стра- 
и различни научни срещи.

Тези интересования сре
щат нашето желание и пот 
ребност да бъдем присъству

изнесоха редица доклади и

ни има изключително зна
чение

Нашата страна се среща 
и с открита неприятелска 
пропаганда, която представ
лява съставна част от дей
ността на онези групи и си 

неин- ли в света, на които пречи 
съществуването на нашата 

зикът, с който с представя независима социалистическа 
не на света, често е неразби самоуправителна страна, 
раем за чужденеца. Не ря
дко и прости неща се съоб 
шават на комплициран на
чин. Затова е необходимо 
да се оспособяват кадри, за 
иимавацри се информиране
то на света; трябва да се 
организира
изгражда собствена модер- 

система на информиране 
на чуждестраната обществе 
пост.

ренцирана спрямо страните 
и регионите По-бързо тряб
ва да се освобождаваме от 

в обработката

въ® всички краища на све
та. Все по-оживеното, бога
то и разнобразно сътрудни
чество с 65 страни на кул
турно, научно и други поле 
та допринася към дифузия- 
та на нашата култура и тво 
рчество.

схематизма 
•на информациите, от 
вентивността и подобно. Е-

които могат да влезнат в 
световната съкровищница. 
Това настояване. извира .от 
нашето съзнание, че съшин 

Много страни и народи ските стойности нямат гра- 
днес проявяват изключител 
но интересование за Югосла

СОБСТВЕНА СИСТЕМА НА 
ИНФОРМИРАНЕТО

Неприятелската пропага
нда търси опорни точки 
при отделни хора в страна
та и съюзничество с всички 
елементи, които вражески 
са разположени към обще
ствената система, с различ
ни националистически гру
пи, остътци от буржоазията 
и куизлизите, разбити бюро 
кратско-догм атически сили, 
с анархо-либералистически- 
те елементи и недоволните 
от всеки вид. И в последно 
време имахме възможност 
да видим как отделни хо- 
г>а от тйпа на Милован Джи 
лае. Михайлов и подобни, 
които инак вече дълго вре 
ме са в служба на чуждите 
интереси — и за тази служ 
ба са добре възнаградени — 
влизат в служба на деструк 
тивната неприятелска про
паганда против своята стра 
на. Към тях понякога се 
приобщават и някои други 
отделни хора, които разли 
чното си незадоволство изра 
зяват по начин, който обек 
тивно ги довежда на пози
циите да служат ~на чужди
те интереси.

ГОЛЯМО ИНТЕРЕСОВАНИЕ 
ЗА ЮГОСЛАВИЯ

Свободното циркулиране 
на информациите и сътруд

ници и че нашата филосо- ничеството в областта на ин 
Фия марксизмът е вид формиранетто с много стра и Дългосрочно

на
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Нашата откритост към све 
та способствува да присът- 
вуват в нашата среда разли 
чии идеи, етически, полити
чески и други поръки, кои
то _ са често насочени към 
нашидг човек, към неговата 
съзнателност, към това не
говите идейни и политичес 
ки становища да се форми
рат съгласно чуждите систе 
ми на стойността. Чуждата 
пропаганда е различна 
методите, 
съдържанието, и целите, кои 
то иска да йостигне. Изве
стно е, че сме изложени на

6, телефон

по
по . интензитета,

Аяяу- ен всеели



И-МВК революционен
т.м. е проведено 
на ЦК 
ствие ПЪТ, ДЪЛЪГ ШЕСТ 

ДЕСЕТИЛЕТИЯ

те и другите 
субективни 
ществяването на 
доход въз 
жаването 
ства и за 
ползване 
средства 
Всичко

организирани 
сили върху 0съ 

общия 
основа на сдру 

на труд и сред
по-ефикасно из 
на обществените 

от миналия труд. 
„ това трябва да да

де възможност за поната
тъшно 
конкретни 
тието на

на СЮК,3сС~

вохо на^^еха^юс!"" 
което са приети Заключе
ния за актуалните идейно- 

въпроси за 
разпределение 

средствата за 
доходи и задачите 
другите субективни 
в тази област.

равителна
система. социалистическа

Съюзът на комунистите 
и синдикатите трябва да бъ 
дат в центъра на акцията 
за развитие на самоуправи 
телните обществено-иконо
мически отношения във 
всяка основна организа
ция на 
във всяка 
живеят 
щите 
рити

политически 
сдобиване, 
на дохода и 
лични 
на СК и 
фактори 

Образложение

проникване и КъМ 
крачки в разви

самоуправителните 
в сдобиването

чрез
на труда

сдружения
среда, в която 

и работят 
се и да бъдат

осъществяването

труд.
(От 1-ва Стр.) да осъществяваме на дело 

Марксовата идея за освобо 
дения труд, за свобода 
общност, асоциация 
производители".

Накрая той посочи, че 
60-годишният юбилей от
крива нови светли кръго 
зори и бъдеще пред всич 
ки народи и народности.

В работата на заседание 
то като

по предло 
жените Заключения пред 
ЦК на СЮК изнел Душан 
Драгосавац, секретар 
Председателството на _ 
на СЮК. В началото Драго 
савац

отношения, 
на доход 
размяна

труде-
Говорейки за младежта 

и нейната роля и участие 
почерта, че тя зае 

ма изтъкнато място в револ 
ЮЦионната борба на 
лавските 
сти
страната от фашизма, воде 
на от ЮКП и другаря Ти- 
то. Масовно участие в бор 
бата,

упосвободна в наи разви 
самоуправлението 

в банките, търговията и по
нататъшната стабилизация- 
Отделно се подчертават за
ключенията,

разпределението на ли 
доходи според 

и резултатите на труда, 
превъзмогване в

Тасична новия ............
ствува по-ефикасно в 
жаването 
осъществен фактор в рево 
люциоиното развитие 
социалистическо общество. 
Ефикасността в стопанисва 
гнето, обществената дисци
плина и отговорност тряб 
ва да бъдат ежедневни, 
но същевременно и дълго
срочни

курс, да се дей 
сдру 
този

на тие на
ЦК

«а труда югос-
народи и народно 

в освобождението на
изтъкнал, че всички 

допълнителни предложения, 
стигнали по отношение на 
предложения
саят до

наотнасящи се
до

текст се ка- чните труотделни задълже- 
банки, 

аку
способност на

гости участвуват 
Йован Манасиевич, предсе 
дател на Междуобщинския 
отбор на СУБНОР, Богдан 
Тривунич, председател на 
Междуобщинокия

да следвоенното строи- 
и в днешното из

граждане на страната. Мла 
Дкте

ни* в интерните 
възпроизводствената и 
мулативна 
стопанството, 
на основните

третмана телство
на производителния
и явленията

труд 
на уравнилов са били и са най-сил 

опора в осъществява 
революционната 
на СЮК и

идейно-политиче
ски задачи и активност на 
СК. Всички

засилването 
организации 

труд, обедин 
на труд и средства 

сдобиване на доход, насър
чаване творческата рабо
та, по-добро възнаграждава 
не производителността на 
труда, свръзване 
изводствените

ка. ната
нето на 
стратегия 
гаря Тито.

съвет
на Съюза на синдикатите и 
Гойко Вукичевич, секре
тар на Междуобщинската
конференция на ССРН.
От тържественото засе
дание е изпратено приве 
ствено писмо до призидента 
на Републиката 
тел 
Тито.

— Заключенията 
кват
за постоянно

подти-
към обществена акция 

увеличение 
производителността на тру
да. дохода, икономия 
средства, особено 
по-добро използване 
пацитетите и т.н. Само по 
този начин можем с ус 
пех

актуални осно 
на нашата революция.

на сдружения
яване вите

чрез развитие на самоупра 
влението и сдружени* труд.

ДРУ-

По-нататък Тасич говори 
за приложението на Зако 
на за сдружения труд, чий 
то двегодишен опит без 
спорно разкри нови про 
странства за нови отноше
ние в труда. „Започнахме

на
— Всички организации 

и ръководства на СК и СЮС 
комунистите в Социалисти
ческия
скупщини,
съвети,
общности на интересите, 
стопанските камари и т.н. 
трябва да изработят програ 
ми и планове за остлттествя 
ването им на практика, ка 
то изхождат Единадесе 
ти* конгрес, неговите ре 
золюции и заключенията на 
пленума —
Драгосавац.

енергия, 
на кана про 

и оборотни 
организации и по-голяма а- 
фирмация на планирането.

Според думите на Душан 
Драгосавац,

_ и председа 
на СЮК Йосип Броз 

Ст. Н.
съюз, делегатоките 

изпълнителните 
самоуправителните

да разрешаваме твър- 
актуалниде изострените 

политически проблеми, кои 
то международното иконо
мическо положени* 
повече подчертава. Ние то 
ва можем 
решим 
само 
усилия, 
организирана работа и чрез 
развитие на нашата самоуп

Заключенията Осъществяването ини
циативата на др Тито — 
условие за по-нататъшн
ото развитие на ССРН

пре дстав ляв ат 
ване 
ботка

осъществя- 
и по-нататъшна разра 

в практика на вече 
идейно-поли- 

определения. Това 
че трябва да се за- 

дейноста на Съюза 
на комунистите, синдикати-

още

успешно да раз 
и неутрализираме 

чрез наши вътрешни 
с по-добра и по-

утвърдените
тически
значи,
сили подчератл Д.

БОСИЛЕГРАД Български рабо
тници на екскур
зия в Югославия

(От 1-ва стр.) организации и конферен
ции ще се проведат до 10 
септември т.г.Започва сътрудничество между Бос- 

илеградсна и Кривопаланешка общини
изисква -на всички равни
ща в Социалитичекия съюз 
в общината и във всички 
видове и начини на органи 
зирането и действуването 
му, където се приемат реше 
нията и провеждат поли 
тическите становища и из 
води, колективното решава 
не да бъДе израз на колек 
тивната работа. Освен то
ва, то трябва да бъде и ре 
зултат на ангажиране на 
широкия фронт на труде 
щите се хора и гражда
ни, както и израз на дей 
ността на всеки трудещ се 
и гражданин поотделно.

Председателството на ОК 
ще утвърди про 

ектодокументите и ще оце 
ни политическата дейност, 
по отношение провеждане 
в дело инициативата на дру 
гаря Тит0 в Общинската 
организация на Социалис
тически* съю3 в Димитров 
град, до 15 септември т.г.

на ССРН

СО на Крива паланка. Пое 
тигнато е съгласие техниче
ската документация за из 
веждане на инвестицио
нния обект да изготви елек 
троразпределително предпри 
ятие „Електрокривапалан- 
ка", а геометричните рабо
ти за далекопровода и низ 
потоковата мрежа да за
върши Босилеградска общи

Най-отдалечените от Боси 
леград села Караманица, 
Голеш и Жеравино наско
ро ще плоучат електричес 
ки ток. Това е всъщност 
заключението въз основа 
на съвместните разговори, 
проведени от страна на пре 
дставители на Общинските 
скупщини и обществено-по 
литическите 
от Босилеградска и Криво
паланешка общини, състоя 
ли се през миналия месец 
в Крива паланка и минала
та седмица в с. Голеш, Бо 
силеградска община.

В рамките на крайгранич 
но сътрудничество между 
Димитровград и съседните 
общини в НР България — 
Годеч и Драгоман, днес 
в Димитровград пристигна 
група от 30 работници от 
Годеч, която с 15 работни 
ци от сдружения труд в 
Димитровград ще бъде на 
двудневна екскурзия из на
шата страна.

Програмата на дейността 
за непосредственото реали 
зиране инициативата на 
другаря Тито в обществени 
те организации, дружества 
и сдружения на граждани
те ще се изготви до края 
на октомври, а избирането 
на изпълнителните о ргани 
и председатели ще се про 
веде до края на ноември

организации
на.

Общинската конференция 
на ССРН в Димитровград, 
•на същото заседание, прие 
програма за дейността на 
Общинската

Първият ден екскурзиан 
ще пребивават в Ниш, 

коиц
Това сътрудничество, как 

то изтъкна в Голеш Лю 
беи Стефановски, предсе
дател на Събранието на об 
щина Крива паланка, е от 
голямо значение и за две 
те общини, че то няма да 

само върху 
но и в 

на път от към 
паланка до Жерави

тите
където ще разгледат 
лагера „12 февруари" от 
Втората световна война.

На 21 т.м. групата ще 
пребивава в Крушевац, къ- 
дет0 
папски 
гледа града, 
в 7, в Въриячка 
посети 
център 
ята.

Група от 30 работници от 
Драгоман, окоято също ще 
бъдат 15 работници от Ди 
митровград, на 27 и 28 юли 

пребивана в
страна. Първият ден ек
скурзиантите ще посетят 
Ниш, където ще гостуват 
на работниците от Тютюпе 
вата индустрия в този град, 
а ще псоетят и кону лаге 
ра „12 февруари".

Организатор ва екскурзи 
е Общинският сшщи 

съвет в Димитров-

органнзация 
на Социалистическия съюз 
за организирането, 
шенствуването и осъществя 
ването на колективна рабо 
та, решаване , отговорност 
п въвеждане на едно-

усъвър-Посочените села не би мо 
гли наскоро да получат 
електрически ток от Боси 
леград, а отдалечността им 
от него е финансов проблем. 
За по-ефикасно решаване на 

проблем Общинската 
от Босилеград се 

до Съ

т.г.
ще посети иякои сто 

обекти и ще раз 
а след това 

баня ще 
рехабилитациоштия 

и ще разгледа бан-

се задържи 
електрификацията, 
изграждане 
Крива

На заседанието бяха при 
ети и решението за измене 
ние и допълнение правилата 
та на Общиноката органи 
зация на Социалистическия 
съюз; решението за изме 
пение и допълнение на ре 
щението За организиране 
на органите и начините на 
действие на организацията 
и решение за изменение и 
допълнение на решението 
за брост и структурата на 
делегатите на Общинската 
конференция на Социалисти 
ческия съю3* както и на
чинът на тяхното избиране.

мандат
председателствуващия. Спо 
ред 
шията
мептите на Републиканската 
и Междуобщинската коифе 
ренция на Социалистичес
кия съюз трябва да прик 
лючат, във всички местни 
организации и конференции 
на ССРН в общината, до 
20 юли т.г.

иагодишен
но.

програмата разисква- 
във връзка с доку

този
Изграждането на далеко

провода, както бе изтъкна
то в разговорите, може да 
започне след като 67, дат 
определени условията меж 
ду „Електрокривапаланка" 
и ОС в Босилеград.

скупщина
067,рна с предложение
бранието на община Крива 

Разговорите, кои 
бяха проведени, лосо 

съществува вза- 
готовност

паланка.
то нашатащечват, че 
им на 
ши 
капия
направлението
паланка.

да се ре 
за електрифивъпроса 

на тези села от към 
на Крива пример на сътруд 

между две общи 
социалистиче-

Този
ничество

от две 
републики е голям под 
за още по-всестранпо 

за от-

Заседанията в местните ор 
ганнзации и конференции, 
на които ще се приемат не 
обходи мите документи и 
изберат председателства и 
председатели на местните

ни
ски 
тик
развитие и пример 
ношения* 
ват голямо

договорите изгра 
на далекопровода 

Добровница (Криво 
община) До с< 
ше финансира

Според 
ждането 
от село 
палашешка 
Жеравино

ите
(кален
град.

които заслужа- 
почитание.

А. Д.А. Д.В. Б.
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НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙТЮСТТА

НА СЪЮЗА НА СИНДИ КАГИЗЕБабушница: Проблеми по завманвта нв работа Копвитивиата работаНеквалифицираните напират
подтик иа трудещите сенов«,т «а неквалифицираните,

специалистите напускат оо 
щината... ___________

Докато на Клона на 
Бюрото по настаняване на 
работа постоянно расте бро

на социалистическо 
то самоуправление и делег 
атската система

ваиетоИздигането на копект 
работа и отговорно 

част в укреп-ивната 
ст е съставнанередности.имавсе ощеШуробаджаиачеството

болка, която е пуснала ДЪ 
боки корени, които трудно 
се подсичат. Ако не е то, 
тогава не би се случвало 
и да се отказват вече зая 

вакантни места, ле 
мнозина по

клона по

заявяват тези пот 
в Клона по настаня 
на работа. А когато 

им предложат ста- 
— тогава те някак 

ги приемат. Та- 
минала-

ссъстав на ливо 
на Об- реби 

на ване 
съюз 13 оттам 

дни обсъди жанти 
актуален въп

на рабо ка

обсъждане на Проек 
отнасящо

Разширеният 
^Г"р°и,ция
Социалистическия 
Бабушница 
един 
рос:

ното
тоначертанието 
се до колективната работа 
и отговорност, което бе про 

в основните синди

на ДРУгаря 
и а ксиИнициативата

за въвеждане
работа и отговор 

еднодушно се прие
та от страна иа всички тру

се в Босилеградска 
Без дилеми илици 

като Дъл

Тито 
локтивиа 
посттези водено 

кални организации.
неохотно

например, през
46 Т5аъ„атГОДна=тапепиЯ50Паст°ажан

Основните организации
труд заяви 

са полови

твъРДенастаняването
Изтъкнато 

през последните 
години и покрай 
телните резултати 
таняване на работа, 
пак броят на незаетите ра 
сте Чрез пускането в деи 
отвие на кови прочзводст- 
вени мощности в ^ДпгъР >
Лисца” и „Балкан в общи 

яата броят на заетите на- 
” с 61 %, като достиг

от 1643 души. 
с това чувствително

ОбШТ'800/Г До” НЕРЕДНОСТИ ПРИ » 
ТАНЯВАНЕТО НА РАБО IА

вени 
би се случило дещи

община.
ативата е приета 
бока революционна промя 
па от голяло значение за 
по-нататъшното развитие на 
соицалистическото

и делегатската си 
битно реше 

цело-
демократичеки от 
и нов подтик

беше,та. две-три
забележи ти.

по нас на сдружения 
все ли 26, а приети 

ната от този брой- 
Това 

си не е 
страна
цип на сдружения 
просто не е 
начин 
дяват 
ти ви.

заможни хора от 
настаняване на работа да 

такава, а на ония» 
работа действител 

трябва, трудно да я^го

В публичното обсъжда 
не проявена съдържателна 
активност

получат 
иа които 
но им 
лучат.
то изтъкнаха 
разискващите, случва 
кои търсещи работа при 
лагат към документите си 
и „неверни" удостоверения, 
в които се изнасят неточни 
данни въ» връзка с матери 
алиото им и имуществено 
то състояние. Има случаи 
и на „двойни" работнически 
книжки, като едновременно 

работа иа повече 
М. А.

самоугг-иякакзадължение 
схванато добре от 

на някои оргаииза 
труд и 

ясно по такъв 
как мислят да подмла 

трудовите си колете

с обсъжда 
ла Проектоначертани

Освен това, Във връзка 
нето
то в основните синдикални

равлеиис 
стема т.е. като 
пие за укрепване иа

мнозина от 
се ня

организации се прието и 
предложението в числено 
по-големиге организации да 
се формират синдикални 
подружници.

купиите 
ношения
работата на трудещите

са заключе

в
се.расна 

на бройка 
Ведно 1 
нарасна и
„а общината & ЧИС1ВДГ

— също се увеличи

Именно, това
за- с цел за по 

Предло- 
мандата 

съвети 
синдикални ор

нията на разширеното 
седание на Общинския син ефикасна работа.

с коетосъстояло
се неотдавна в Босилеград.

произлизат, 
от публич

ди кален съвет, жетгието
на изпълнителните 
в основните 
гаиизации да трае две го 
дини, както и председател- 

да бъде избиран на ед 
В основните

ходът 
доход 
два пъти. 

През

Заключ0иията 
като резултат

Не ще съобщим нищо 
ако кажем, че при 

на работа
се чака 
места и т.и.^ изтеклите две годи 

Тигър” са заети 600
„Лисца 58, в 

Болници

ново, 
настаняванетони в

работници,
„Балкан” въ® В.
28 и т.н. Н0 и този темп на 
приемане на нова работна 
ръка не е в състояние да 
задоволи „търсенето’ кое 
то от ден на ден расте все 
по-бързо.

ятв година.на

ДОБРИ СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ
организациисиндикални

предложено е мандата 
председателя на общинския 

съвет да бъде 
година, а същият да 

из редовете

на

синдикален
една
бъде избиран

председателството. Пред 
предложено, ще наброява 
седателството пък, както е 
девет члена чийто мандат 
да бъде четири 
Броят
пълнителните съвети е пре 
дложено да бъдат от 35 чле 
на. Основните синдикални

темпове. В момента „ЦъР* 
ни връх" строи

баня, а „Комуналац

делоПровеждайки на 
Заключенията на Председа- 

па т тк на ч/Юк 
връзка с осъшествя- 

на стопанската ста 
и средносрочна

нов хотел на
3вТн0иСвЕак°аТнтиВме^? в Зв.

фабрика за преработка на 
а ОСТ „Балкан" 

Почти

телството 
във 
ването 
билизация 
та програма, разширеният 
състав на Общинския коми 
тет На Съюза на комунисти 
те в Бабушница обсъди 
стопанските резултати през 
първото тримесечие на нас 
тоящата 
■нето на нови 
в периода от 1 януари на 
1978 до 1 юли настоящата

глина,
строи нови цехове, 
всички организации на сдру 
жения труд са изправели 
пред редица трудности във 
връзка с кадровото им укре 
пване, за да могат производ 
отвените мощности да да
ват предвидените ефекти.

Изтъкнато беше също, 
че тези резултати са дело 
и на активността на Съюза

въпрос се посве 
внимание на

години, 
на членовете на из

На този
ти значително 
заседанието на Председател 
ството на Общинската 
ференция ла Социалистиче 

И не без осно

кон

съюз- 
Именно, от изнесени 

в анализа на обсъжда
не някои

организации са изтъкнали, 
че е нужно всяка от тях 
да има свой член-представи 
тел в Общинския синдика 
лен съвет, което както 
подчертано на заседанието, 
е съвсем възможно и обек 
тивно.

ския
вание.
те година и приема- 

членове в СКне данни личи, 
организации на сдружения 
труд, първо заявят, 

отказват
беа след

заявенитетова -
свободни работни места. 1а 
ка в течение на 1978 година

заявени общо 502 ва “КР™ 
от които 407 комитет

95 мунистите
ЧИЧ, между другото изтък

на комунистите в сдруже
ни* труд и във връзка с 
осъществяването на задачи
те от средносрочното раз 
витие.

Също така беше подчер
тано, че в областта на сел 
ското стопанство и търго 
видта не се осъществяват 
заплануваните задачи.

В разпределението на до 
хода е имало редица непра 
вилности, като неоправдате- 
лни разлики в личните до 
ходи измежду стопански
те и нестопански дейно
сти, в полза на последните, 
които не винаги са и ре 
зултат на трудови постиже 
ния, и все още неадакват 
ната свободна размяна 
труда между стопанските 
организации и самоуправи- 
телните общности на инте
ресите.

След разискванията бяха 
приети заключения като се 
подчерта, че след годишни 
те почивки ще се подго
твят отделни конференции 
на СК, които ще обсъждат 
поставените въпроси, преди 
всичко: 
ване, за 
ското стопанство, свободна 
та размяна на труда и др.

продължение на заседа 
иието разширеният състав 
ил Общинския комитет 
обсъди и информацията

година.
В уводното си изложение 

на Общинския 
на Съюза на ко- 

МИОДРАГ ПАН
В основните синдикални 

организации все още се яв 
яват и въпроси на които 
трябва да се даде отговор. 
Такива се напр.: как да се 
се решава колективната и 
лична отговорност в колек 
тивните тела на Съюза на 
Синдикатите, как да се уто 
чни разпределението на ра 
ботата и отговорността в 
изпълнителните отбори, да 
ли трябва да се формират 
постояли в основните син 
дикални организации кои 
въпроси и пр. Това са са
мо някои от въпросите, 
които в реализацията на 
Титовата инициятива тъР 
сят отговор т.е. съответни 
решения-

били
канти места,
на неопределено време и 
ка определен срок. От об
Място са°отказани! “"факта - През изтеклите три ме 
-ки вакантни са 370 рабо -^„астаящ^година

7%,
ва за възпроизводство 100% 

на 28 073.000 ди 
нара. В първите три месе 
ца на годината общият до 
ход е нараснал за 39%, до 
ходът с 60% и чистият до 
ход с 66% в сравнение със

на:

тни места.
В отговор на този въпрос 

се чуха
осъществените средст

новните проблеми 
област.няколко мнения, 

трябва да вярваме. и възлизаткоито
Едно от тях е, че много от 
организациите 
ни* труд от боязън 
би да „закъсат” 
вече 
места.

От общия брой 
членове на СК 1549 души — 
490 са до 27-годишна въз
раст. Броят на непосред
ствените производители е 
429, селскостопанските про 
изводители са 433 и 687 са 
от останалите структури. 
Незадоволителен е, сега бро 
я.т на селскостопанските про 
изводители с оглед на фак 
та, че те са най-числени в 
състава на населението в об 
шината. Обаче, поради 
предналата им възраст 
постоянната миграция 
младите от село. В някои 

организации на 
приемали нови 

пери
од, докато други са прави
ли това с недостатъчна 

и подготовка.

на сдруже- 
да не

отказват
вакантнизаявените

Но има и друго не същия период на изтекла 
ШО А това е. че в някои та 1978 година. Характер 
всемогъщи членове" на но е това, че средствата за 

комисии по настаняване на общо и съвместно потребле 
работа в организациите на ние са вървели с по-умере 
сдружения труд, щом ка- ни темпове, доходът за съ 

че не могат да вместни потреби е увели- 
прокарат „свои хора” — при чен с 52%, или с 8% по-ма- 
стъпват към този вид на лко средствата за общи по- 
изиграване на обществения треби са намалени с 40% в 
договор по настаняване на сравнение със същия пери 
ботна ръка. Това явление бе од на изтеклата година. В

резултат на това

на

то видят, Целокупното публично об 
съждане в общините ще бъ 

на де обсъждано и на Между 
и общински* синдикален съ 

на вет в Южноморавки регион, 
а след това и в Републиканчисти

ят доход иа трудовите ор 
ганизации е пораснал с 6%. 
През първите три месеца 

годината е осъществен 
личеи доход от 

динара , или с 38% в 
от същи* период 

на миналата година,
14 изпод 
в региона 
републиканското 
— изтъкна Панчич.

Що се отнася до инвести 
ционната активност, беше 
йзтъкнато, че тя продължа 
ва главно с предвидените

ше осъдено и критикувано ос 
тро, обаче не бяха посоче 

и конкретни имена на 
хора или организа 

труд,

първични 
село не са 
членове в изтекли*

ски* синдикален съвет, къ 
дето ще бъдат уточнени и 
всички въпроси произлиза 
щи от публичното обсъЖ 
дане. До края на септемв 
ри, председатал на ОСС, 
нужно е да бъдат извърше 
«и всички подготовки, за 
да могат с пълна готовност 
да приемат колективното 
Ръководене. Това значи, че 
трябва максимално да се ин 
тензивира работата във вси 
чки пори на обществено-по 
литическия живот.

за„кадровото укреп 
развитието иа сел

ни
такива 
ции на сдружения 
гака че и за нататък си 
остават анонимни.

на
среден 
3 971 
повече

системност 
Заключено беше 
края
литиката

В накрая до 
на годината и на поИ СЪС СТАЖАНТИТЕ 

ВЪРВИ ТРУДНО
Не е розово и положени 

ето със стажантите. Със 
закона е установено на кол 
ко. работника колко стажан 
ти трябва да бъдат приети, 
и организациите на сдруже 
ния труд някак срамеж

но за 
средното равнище 

или 24 изпод 
равнище

на приемане да 
се посвети по-голямо внима 
ние.

по
приемането на нови членове 
в СК и прилагането като обсъденият 

лиз се изнесе на обсъждане 
пред делегатите на Общия 
ската конференция на Съю 
за на комунистите.

ана
на идей 

ио-политически мерки. Пред 
седателят на статутарната 
МИРОСЛА^^ЕТРОВИЧ01^
позна присъствуващите с ос М. А. В. Б.
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3скЕвДбосилегНр%ОБЩИНската конфернция на

ОТ ШЕСТАТА СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

Обогатяване съдържанието и опресняване 

на действуването — постоянни Бавно се осъществяват 

планираните задачи
методите 

задачи на комунистите
Съдържанието 

та и методите 
нето на

на работа- 
на действува 

запии първичнитес^органи
ойг на СК бе тема' к°ято обсъдиха членовете на Об
щинската конференция на 

в Ьосилеград
данието, проведено през та
н1таСеДТЦай С Разисква- нията в общинската кон
ференция на СК, всъщност 
приключи обемистото обсъ 
ждане по този мзключител 
но важен идейно-политиче 
ски въпрос, водено

основа на сдружени * труд, 
стабилизацията на стопанст 
вото и спирането на небла 
гоприятни 
стопанското 
щината.

транспорта, 
реализацията на 
чния план, 
акумулативна 
водствена

изоставане
средносро 

недостатъчна 
и възпроиз 

способност на

На проведената през ми
налата седмица шеста сесия 
на Общинската скупщина 
в Босилеград 
те на трите
тъРа
въпросът как се осЪществя 
ва дейността във връзка 
с реализацията на средносро 
чната програмадь-по обещст 
вено-икономическото разви 
тие на общината през нас
тоящата година? Бе 
нтирано, 
нето

в текущата година да бъде по 
строена сепараци^ 
кварц. За посочване че 
са обезпечени средства за 
изграждане на поден склад 
от 750 м2 използваема площ, 
а с изграждането трябва 
да се започне тези дни.

натенденции в
развитие на об на делегати-

съвета в цен 
на вниманието бешестопанските 

■инфлация
на задача на всички 
писти, а особено на 
от сдружения 
жат

на засе- организации, 
и пр. (са основРазрешаванет 

ните о на жизне- 
въпроси във 

конкретни среди раздвижва 
най-често 

те и първичните 
ции На СК, 
ни резултати са постигнати 
благодарение «а

кому 
онези 

ТРУД, да вло 
повече усилия в пре 

махването на субективните 
слабости и всички

всички
ха Осъществяванетокомунисти- на за

дачите в областта на зана 
ятчйството е свързано с осъ 
ществяването на програма
та за изграждане 
наятчийско-услужен 
тър, който ще подтикне ра 
авитиет0 на тази дейност. 
Средствата са 
а изграждането ще започне 
през

организа 
но положител сили да конста 

че осъществява
на планираните зада 

доста- 
сложни и трудни ус 

Именно

съсредоточат в 
ваие на целите

осъществя 
и задачите 

от политиката на икономиче 
ската стабилизация 
папското развитие, да раз 
ят по-съдържателна дейност 

разрешаването на жезне 
въпроси местните

вичните организации на ПСК
въз

ангажира 
носта «а всички организира 
ни субективни сили

на за- 
цен-основа на 

който изготви 
публично

материала, 
и пусна на 

обсъждане Об
щинският комитет на СК

чи не се навлиза в
и сто тъчно 

ловия. 
ето наСлабостите

задачи
обезпечени,увеличени- 

производителността 
икономическите делови

икономическата

и насрещните
В втората половина наРе-Актавността на членовете 

на СК в общината г 
давана на обстановката 
въпроса
и методите на СК 
гашната

ните
общности и трудовите 
лективи.

зултати и 
стабилизация
но са

Изказалите 
нието 
ниха, 
гла

т.г.се на заседа- ко-е съгле непосредстве 
свързани с осъществя 

ването ,на цялата развойна 
програма в комуната.

единодушно 
че активността е мо 

да бъде и по-интензив 
на и да даде по-забележител 
ни резултати. Макар, че 
могат да се приведат и ня 
кои обективни

преце
В инфраструктурата 
видените 
ка не се 
лостно

по пред- 
планове също та- 
осъществяват ця-

за съдържанието 
в досе Опресняване па методи 

те — условие за ефикасностработа и
които стоят пред ко 

мунистите в по-нататъшна 
та работа, мина в знак на
идеологическото 
ние

задачи-
Развитието на 
дейности все 
волява

те, стопанските 
още не задо-Що се късае до въпро

са за методите за работа 
на ПО на заседанието е из 
тъкната необходимостта те 
постоянно да се 
опресняват 
опити и нови форми, а ко
мунистите да се 
за по-ефикасна 
последно 
та се подготвят 
зирано,
служава много 
внимание. В

Изграждането на далеко 
проводи за някой от села 
та за високо напрежение, 
което започна в дължина от 
27 километра и 19 трафо- 
станции не се осъществява 
така, както е планувано. 
И покрай обезпечените сре 
дства работата върви бавно. 
В течение е и изграждане
то на два трафопоста в Бо 
силеград, които ще се пол 
зват за кланицата, Здрав 
ния дом и построената жи 
лищна сграда.

трудности, 
причина за това са 

субективните с лабости. В 
някои

главна
определ- 

в СЮК, записано в Ре 
золюцията на Единадесетия 
конгрес: „Осъществяването 
на ръководната идейно-по 
литическа роля На СК в 
обществото трябва винаги 
Да е насочено към обезпе 
чаването на историческата 
роля на работническата 
класа и решителното влия
ние на трудещите се и гра 
жданите в социалистиче
ските отношения, както и 
закрепването единството на 
нашите народи и народности 

стабил
ност на обществото ни. За 
това СК трябва постоянно 

идейно-полити-

Планираните цели и за 
адчи във всички сфери на 
обществено - икономическия 
живот на комуната не се 
осъществяват със задовол 
яващи темпове. При това 
най-много изостава развити 
ето на селското стопанство, 
а с това бавно се реализи 
рат и самоуправителните и 
доходни отношения, както 
и сдружаването на селско 
стопанските производители 
съгласно Закона на сдру 
жения труд.

среди има отделни 
лица или групи, 
решаването на обществени 
въпроси влагат лични мо
тиви и интереси. Има и при 
мери на бездействуване или 
недостатъчна 
и нспособеност

развиват, 
с положителникоито в

подготвят 
работа. В 

време заседания 
по-органи- 

но този въпрос за-
ангажираност 

да се про 
ведат в дело приетите про 

Несъгласуваността 
на програмите на първични 
те организации на общест 

политическите орга 
също намаляват 

ефикасността в действуване

по-голямо 
подготовките 

занапред ще трябва да 
се включва по-голям брой 

комисии, 
групи,

самоуправителни органи и 
пр. Ще трябва по-често да 
се обсъжда провеждането 
на приетите програми и 
задачи и търси отговорност 
от онези, които не изпълн 
яват задълженията си.

грами.

вено - 
низации

комунисти, чрез 
временни делови

Пътната мрежа, и по
край забележителните ре 
зултати, не е добра, особе 
но в селата. Мостовете в 
Бранковци, Рибарци, Мусул 
и Г. Тлъмино и Млекомин-

и политическата то. Делегатите бяха осведоме 
ни, че окончателно през 
втората половина на тази 
година ще бъдат извърше 
ни всички подготовки и 
започне изграждането на 
фабрика за преработка на 
картофи, чиято стойност 
възлиза на 81.000.000 динара 
и на сушилня за лековити 
билки, овощия и зеленчук.

С оглед на това, че цело 
купното стопанско положе
ние в общината и по-ната
тък е сложно и се характе 
ризира с неблагоприяни 
процеси проблеми вАвто

да укрепва 
ческото и акционото 
ство, развива - 
те отношения.

си един 
демократични 

действува 
въз основа принципите на 
демократичния централизъм, 
развива теоретичната рабо 
та и идеологическото подго 
твяне за действуване в кон 
кретната практика, обогатя 
ва съдържанието, формите 
и методите на действуване 
и засилва

ци още не са в строеж. Всъ 
щност, 
селата

К. Г. пътната мрежа в 
представлява голя 

ма спънка в развитието на 
целокупния селски бит. О-Защо в Звонска баня?

Горската секция е изгот- 
проекторешение 

разширяване цеха за прера 
ботка на Дърво и чрез фон 
дове и банкови кредити е 
обезпечила 25.521.395 
ра. Тя се ангажирала през

чаква се до края на годи 
ната с булдозер, който ще 
купи общината, тоя въпрос 
да бъде по-успешно разре
шен.

завиладни в Звонска баня ври като в кош- 
Туристи от почти всички краища на наша- 

страна между които мнозинство от тях с 
години наред са най-рсдовни гости на Звонска 
баня- Именно, това бе причината, да се заинте
ресуваме какво най-много привлича тези хора, че 
въпреки познатите пререкания, свързани с пре
биваването им в банята, те си остават нейни вер-

Тези
ница.своя работническо 

класов състав”. та
дика-

В. Б.След конгресите — по-ши
рока активност

В дискусиите, които се чу 
ха на заседанието, както 
и в разискванията по пъР 
вичните организации на СК 
бе изтъкнато, че в периода 
след конгресите комунисти
те развиха по-интензивна 
и по-широка активност въР 
ху всички въпроси от об 
ществено-политическия 
стопанско
живот в общината, 
са, преди всичко, учредя 
ването наобществого въз 
основа на Конституцията, 
изграждането на делегат
ската и скупщинска систе 

реализацията на сред
развоен ллаи, вац __

от текущата
политика, за джОРДЖЕВИЧ — 

крег/ването на органите и ,ки отдалечеността 
службите, защищаващи 200 км.) аз със семейството
демократичните отношения, си прекарвам тук не само 
развиването на всенародна отпуската си но и половинат. " лгг, да

вът, а какво по-хубаво от 
пълната с риби река Ерма 
и тези прекрасни планини, 

ловим глигани, зай 
лисици... С всяко мое 

с мене търпзаше и 
в по някой мой приятел и 

досега не се е случвало ня

ни гости.
кой от тях да не се върне 
пак.

— Преди 15 години дой- 
тук за да се лекувам 

ОЛИВЕРА МИХАЙ-

— Гостувал съм 
бални в страната, 
ка и крайбрежието му съ 

така не са м.и неизвест

в много 
Адриати ..

дох
каза ни 
ЛОВИЧ от Белград. Тогава 

погле-

що
ни. Даже обиколих и някои 
туристически 
бина, но такъв 

аги къле не 
наистина

места в чуж 
рай като 

видях. Тази 
подмладя 

по 2-3

едвам ходех, а 
дмете ме сега, 
мивка ма лицето ни гово 

нащата събеседница. 
Тук хората са гостоприемни 
и работливи, по струва ми 
сс, че все още недостатък 

обръща внимание 
иа туризма в селото, а и 
със
ва ще се 
доволна.

усет тук
баняикономическия 

Тов питук прекарвам 
месеца годишно и занапред 

ще остана 
претвърже-

ва, * '
заявявам, че 
неин най-верен 
ник и посетител. с -4но се

снабдяването не съм 
реши особено 

Но мисля, че и то 
след като бъде построен 
бъдещият хотел и асфалта 
райето на пътя бъде свър
шено.

— Живея в град Круше 
каза пш нашия след 
събеседник ВЕРЧО

ма, 
носрочния 
проблемите 
икономическа

Пътят за „Бачовдол
но въпре 

(около Тези дни и овцефермата на земеделска 
перацид „Будучиост” в Бачов дол ще по1лучи ток. 
Привр4>шват се и последшгге работи по строежа 
на далекопровода <Уг махала „Мншаринцн” до фер 
мата.

Трябва да признаем, че 
много по-приятно ни беше 
да слушаме ласкалшята, от 
колкото критиките адреси 
рани до банята и персона 
ла й, но да се надяваме, че 
тодза са само временни иедо 
стат7,ци които след време 
ще бъдат премахнати.

Изграждането на далекопровода ще струва 
над 600 хиляди динара. Сума от 430 000 е обезпе 
чнла земеделска кооперация „Будучиост”, о ос- 
талата сума електро^цистрнбуня в Бабуштща.

С довеждането на ток в „Бачов дол1' се съз 
дават условия за организиране работата па фер
мата ат съвременни начала.

обществената самозащита и 
жизнени въпроси ввсички

местните и трудовите общ-
в коитоСъщо така доста е 

изнамирането
пости. ци,
направено в 
иа конкретни решения

материалната
идване

Т. Петров
закрепването
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СРЕЩА С НАШИ РАБОТНИЦИ БЕЛЕЖКА

ПРИЯТНО ЗАДЪЛЖЕНИЕПРИЗВАНИЕ 44Стокоао „грешно
напредседател

синдикална орКатоповече да 
задачите си. Смя

то се може,Васев, сега квалн 
теиекеджия, ве- 

години ра
Миле

фициран
след една по-осиовната 

ганизация, какво ше каже 
те за самоуправителните 

■и за възиагра

на този месец,
в магазина за брашно и други жит- 
Долна Любата бе докарано известно 

трици. Това количество обаче не 
да задоволи потребностите на селско- 

това село и затуй

В началотоИЗПЪЛНИМ
таме, че за по-голяма про
дуктивност трябва да подо 
бряваме и работите усло 

Васев.

;^ълга пауза, 
ни изделия в 
количество

тринадесет
в ООСТ „Услуга" в 

Тези години, 
младост и

че
боти
Босилеград, 
част от своята

отношения 
ждавалето въп вашата тру
дова организация?

— Днес 1 
на развитие на самоуправ
лението у нас 
то много. Помия

когато за пръв пъ'г 
да работя- Сега 

вси

вия — казва можеше
стопанските производители от

обща надпревара, <^ъпътствуваиа с нава- 
връзки с мага-

след 29 годинизнание, е вградил в про 
фесионалната работа. Но

на самоуправиЗа Деия
получили сте 1 рамота 

значка, присъ 
от Републиканския С7, 

на Съюза на синдика

настана
лица, разчитне на приятелски 
зинера, протести против такова продаване и под. 
За няколко часа, докато прахта от изтоварянето 
да легне, триците бяха продадени. В стремежа да 
се дойде ДО един два чувала от този за скотовъ- 
дитс твърде необходим фуражен продукт, никои 
не питаше за качеството или пък за цената.” Се
га чувал струва 120 динара, утре може да бъде 
пО-ск^по" — мислеха си долнолюбатчани и купу-

тели 
с бронзовав нея — За Цялото 

активно
е постигна 

какво
не само 
това
участвува 
ществено-политическите ор 

и организации в ко 
муната и в своята 
ва организация-

време той
и работи в об

дена
беше, 
започнах
съвсем е по-друго: за 
чко се договаряме и всеки 
въпрос

гани
трудо

съвместно решава 
и по този начин всемеРоден е 1946 година в село 

Радичевцн. Член е на СК 
от 1969 година. Непрекъс 
нато и активно участвува 
в работата на самоуправи
телните органи и органи
зации в организацията, в 
която работи. Между дру 
гото бе член на централ- 

работнически съвет 
на първичната 
организация- 

е председател на 
основната организация на 
Съюза на синдикатите. По 
мнението на всички члено 
вс на основната синдикал 
на организация в трудова
та му организация, той 
•изключително се изтъква 
както в непосредственото 
производство, също така 
и в обществено-политиче 
ската дейност.

Заварихме го в работил 
ницата, в която ехтеше от 
ударите на чукове, звънте 
ше от резането на мета 
ли и блестеше от оксиже 
нния апарат.

— Ето в тази не така 
добре обзаведена рабо
тилница прекарах трина 
десет години. Но с друга

соци 
самоуправи 

Възиа 
според ре 

(IIа труда все о- 
не с заживяло така, 

Законът 
I я труд и Ста- 
Съюза на син 
Но всекидневна

повече доизграждаме 
алистическите 
телим отношения- 
граждаването 
зултатите 
ще
както изискват 
за сдружени- 
тутът на 
дикатите. 
та практика в нашата тру 
дова организация показ
ва, че този вид на доход 
ни отношения все пове 
че укрепва, така че можем

ваха.
Когато всичко приключи 

даденото количество 
вала с по-низко качество и естествено на по-низ
ка цена, т.е. около 70 динара на чувал. Онези, ко
ито бяха взели от тези, трици, протестираха 
при магазинера, като търсеха да им се върнат 
от парите. НО магазинерът им обясняваше, че 
вината не е негова, а грешката е станала в 
счетоводството. Заради това грешката не може да 
се изправи, а „откъде да зная кой е взел от евти
ните трици, сега всеки може да каже, че е взел 
от тях, а заплатил ги като „скъпи" — отбранява
ше се магазинерът. И — толкова.

Може би магазинерът наистина не е виновин 
за грешката и оправданието му има известни ос
нования, но какво щеше да се случи ако от по
евтините трици имаше 200 или 300 чувала? „Гре
шката" щеше дълбоко да бъркне в не така „Дъл
боките" джобове на селяните.

Отговорните би трябвало» да обърнат по- 
голямо внимнаие на редовното снабдяване на живот 
новъдите с фуражни храни, като при това водят 
сметка да не стават такива или подобни грешки.

К. Г.

излезе, че в про- 
трици е имало и 40-50 чу

лия
секретар
партийна
момента

В

да очакваме и много по-до 
бри резултати и в това от 
мошениеМ. Васев каза ни Васев

Другарите му, с които 
работи са доволни от не
го. Казват, че никога не 
прави въпрос ако трябва 
да се помогне, поучи.. Вси 
чки смятат, че Грамотата 
съвсем е оправдала целта

на СР Сърбия- Как 
во всъщност за вас зна 
чи това обществено приз 
нание?

тите

— Естествено е, че се ра 
двам. То ме много повече 
задължава пред всички, 
особено пред другарите, 
с които работя и които бя 
ха единодушни в предло 
жението. Надявам се, че 
ще оправдая доверието 
на колектива, защото то 
трудно се спечелва 
тъ^на Васев.

и че се е намерила в заслу 
жени ръце.

В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

Щетите ще бъдат компенсиранииз

През март миналата годи 
на Бабушнишка община бе 
ше сполетяна от 
природни бедствия, 
воднения и свличане на зем 
лище, претърпяха големи 
щети жителите на Горчинци, 
Радининци, Калуджерево, 
Провалени, Горни Стриже 
вац, Богдановац, Вава, Кам 
белевац, Ралин. Нашушкови 

и „Комуналац", 
„Тигър" и някои други 
дови организации.

сията и предложението за 
разпределение на получени
те средства. Те ще "бъдат 
разпределени така:

сегнатите села от мразовете 
са отделени 350 000 динара.

Сума от 330 000 динара е 
предназначена за саниране 
на причинените щети на 
жилищни и други обекти, 
следствие 
лище.
делени така: 
ници 
(според 
сията
мата) 21 стопани, в Калуд
жерево 10, в Проваленик 3, 
Г. Стрижевац 4, Камбелевац 
2, а по един стопани от Ба 
бушница, Студена, Велико 
Бонинци, Горчинци, 
новац. Модра стена, Вава, 
Ралин, Нашушковица.

ДИМИТРОВГРАД
редица 
От на-82 души завършиха Шко

лата на самоуправителито
На комунално-услужяото 

„Комуналац" 
щети са от

предприятие 
за претърпени 
пуснати 206 000 динара.

свличане на зем 
Те ще бъдат разпре 

в село Ради- 
средства ще получат

На самоугтравителната об 
щност за локални и 
тегоризирани 
бушница — 400 000

На местната общност в 
с. Радинци 100 000 динара 
за регулация коритото на 
р. Бучарка.

За регулация коритото на 
р. Лужница

400 000 динара.
За обезщетение на най-за

В Димитровград успешно 
приключи с работа Школа 
та на 
„Милентие

Факултета за политически 
науки в Белград.

Лекции в школата изна
сяха обществено-политиче
ски дейци от общината и 
то 2 гимназиални препода 
ватели, 3 икономисти, 7 
юристи и 2 политически ра 
ботника. Те

•нека 
пътища в Баца кактосамоуправителите 

Попович", коя 
то в продължение на 6 ме 
сеца, от янУаРИ до юни 
т.г., посещаваха 82 курси 
сти. В този випуск 60 от 
тях бяха от непосредстве 

производство, преди 
мно квалифицирани работ
ници, а останалите 22 от 
други стрктури.

Школата
групи, а лекции 
всеки втори 
относно 
ник в
КОИТО Във
тации се 
курсистите, 
собени на

преценка на комитру динара, ще се определи су

Големи щети нанесоха и 
мразовете, 
добивите от зърнените кул 
тури, овощията и др.

които намалиха
пред курси 

стите обработиха общо 31 
теми от областта на мар- 
ксическото образование, 
обществено - политическата 
и икономическата 
в нашата -страна, самоупра 
вителиото

ното

са резервира- Богда-Според
мисията
щетите

преценка на ко
за утвърждаване ни

работеше в две 
изнасяха

от природни 
бедствия в Бабушнишка об 
шина 0т наводнения на р. 
Мурговица и Лужница и от 
свличането «а землище въз 
лизат на 42 649 408 динара. 
Изпълнителният съвет на 
Скупщината на Социалисти 
ческа

система
понеделник, 

всеки втори втор 
месеца. Лекциите, 

вид на консул 
изнасяха 

бяха

организиране и
прочие.

Обща оценка е, че този 
випуск е ©способен 
пълняване на задачите, 
миращи се пред 

лната

за изпред 
приспо- 

структурата на
на-

синдика 
и останалите обще 

ствено-политически
република 

на заседанието си , 
вруари настоящата 
е обсъдила доклада 
мисията

Сърбия
от 21 фе 

година 
на ко

слушателите.
органи

зации в общината, а особе 
но за по-нататъшното

Организатори на Школа 
та бяха Общинският син 
дикален съвет и Общински 
ят комитет на Съюза 
комунистите, а реализатор 
на програмта Центъра за 
култура в Димитровград.

Всички курсисти имаха 
обезпечена литература, из 
готвена от Института ’ за 
политически студии при

в Бабушница 
взела решение на Бабушни

ппо ЩИНа да се отпуснат 1 УИ6 ДОО динара за саниране 
на щетите.

и ераз 
сис

на социалистическо-
витие на политическата 
тема

на

то самоуправление, в наша 
та социалистическа 
управителна
на общност.

само 
и необвърза- Неотдавна делегатите 

трите съвета на Общинска 
скупщина в Бабушница 

обсъдиха доклада на коми

на
та

А. Д.
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ЗАПОЧВА ЖЕТВАТА 

И ВЪРШИТБАТА
ТРУЖЕНИК С 90

ТРУДОВ СТАЖ
ГОДИНИ

Със своите 95__ години, кои
вс_? °ще Достоинствено

ностт, Васил Ангелов __
до В асе от

В Народоосвободителната 
война не е участвувал, но 
изтъкна, че и той, както и

правехме
те...

закачки с моми- Тези дни в Димитровград 
ска община започва жет 
вата и вършитбата. В ОСТ 
„Сточар" през миналата сед 
мица бдха в пълен разгар 
подготовките-жетвата и вър 
ньитбата да дочакат подгот 
вени.

он Забърдие, а останалите 
в Димитровград и околни
те села.

Дя
Фамилията на Ангелов 

наброява повече от 100 чле 
нове,

_ лтттт - сел° Ярешник 
е един наи-старите жители 
в Босилеградска община. За 
него с удоволствие и почит 
ще ви разкажат не 
селяните му, но и 
от няколкото 
защото този 
ден

мнозинството от 
ТО ОКОЛО Църноок,

население- 
е изпи- внуците вече завърш В „Сточар” ни осведомиха, 

че не очакват високи доби 
ви, поради редица причини. 
Между тях са и тези, че 
общината е предимно пла
нинско-хълмиста, а и вре 
мето през тази година не 
благоприятствува 
на посевите. Очаква се до 
бивите да бъдат от 1500 до 
2500 килограма от един хек 
тар на частния сектор, от 
носно от 2500 до 3000 хил 
яди килограма на общест 
вения сектор. Това сигур 
но не са големи добиви, 
което е и потвърждение, че 
ориентацията 
култури е правилна.

Така,

само съ 
хората 

съседни села 
едър и усър- 

планивнец вече

Тракторите, 
шачките комбайните, 
то не бяха способни, вече 
са оспособени за включва 
не в работата.

вър-
кои

деветдесетилетия 
на неуморимо 

Когато

особенодава пример 
трудолюбие, 

неотдавна го посе 
тихме в родната му кЪща 
Ярешник и

Въпреки обстойните под 
готовки, трябва да кажем, 
че тазгодишните площи, за
сети с пешиница, овес и ече 
мик не са на повръхност, 
каквото заемаха преди ед 
но десетилетие. С оглед 
преориентирването в произ 
водството на обществения 
сектор са засети само 46 
хектара с пшеница, 107 хек 
тара 
ечемик.

в
го попитахме за 

тодините здравето, той 
мивка каза: с ус

Много са Васил 
Ангелов 
от Ярешник

Дядовото, 
не мога вече да ги броя. Ро 
ден съм през 1885 година, 
па пресметни. А

не е както що беше. 
Слухът ме издава, а и кра 
ката все по-рядко ме изна 
сят вън от къщата. Да ме 
служеха както до миналата 
година,
шанс да бъда и „най-стари- 
Рят” в общината — приба
ви полушеговито дядо В асе.

И наистина дядо В асе до

към другиздравето
вече

овес и 61 хектар с 
Преди десет годи

ни, например, само с пше 
ница са били засети почти 
500 хектара, което е с де
сет пъти повече.

например, тази го 
ООСТ „Нишава” имадина

около 770 хектара природни 
ливади, от които 200 хектара 
се косят, а останалите ще се 
използват 
Организацията 
400

може би имах
като пасбища, 

има и към
Подобно е положението и 

на частния
от някогашните около 

три хиляди хектара, сега 
с пшеница, овес и ечемик 
са засети около 600 хекта-

хектара изкуствени ли- 
Очакваните добивисектор, къде вади.

са около 1500 килограма отминалата година удивлява- 
ше съселяните със здравето 
си. Макар, че на гърба си но 
си цял век, той наедно с 
внуците коси по ливадите 
в Църноок, където косене 
то изисква майсторство и 
твърдо притискане на „ро 
жето”. И не само с това. 
Все до миналата година
той
на в. „Политика , която е 
чел над 50 години и това 
винаги без очила! Когато 
срещна нашия въпросите 
лен поглед, спрян върху 
очилата в джоба на жилет 
ката му, дяДО В асе ни ка
за, че и сега може да чете 
без очила, но си ги държи 
за всеки случай.

През един така Дълъг 
жизнен век човек много 
научи, види, чуе, 
вее много приключения и 
събития- Дядо В асе много 
от тях е забравил, но доста 
ги и помни. Завършил е 
четирикласово училище в 
Назърица 1899 г. с отличен 
успех, но за по-нататъшно 
школуване тогава не могло 
ни дума да става. Участву 

Балканските вой- 
в Първата световна вой 

на, 6 години бил е кмет 
в общината в Бистър. Каза 

че населението е има 
в него и бла 

автори-

то

природните, относно около 
4500 килограма от хектар от 
изкуствените ливади.

ли факултети, а той чака 
лятото да му дойдат парав 
нулите, на които с удовол 
ствие разказва за старите 
времена.

Преди да се сбогуваме и 
да му пожелаем крепко 
здраве, питахме го как се 
чувствува пред 
на „стотната”?

— Като човек, който все 
още има какво да каже 
«а младите, 
дат

твал големи симпатии към 
борбата на партизаните, 
давал им храна и скривал 
ги пред българската фа
шистка войска и полиция 
та, че тук са минавали. 
Тежко беше това време- 
казва дядо В асе — понеже 
българските фашисти си 
служеха със силен терор 
за да спрат помагането на 
партизаните.

ра.

Въпреки всичко това, нео 
бходимо е жетвата и вър
шитбата да се дочака под 
готвено, бе 
неотдавнашното 
на Общинския щаб за же 
тва и вършитба. На съ 
щото заседание представи 
телите на ОСТ „Сточар” из 
тъкнаха, че организацията 
разполага с осем трактори 
и вършачки и със седем 
комбайна. Една вършачка 
и два комбайна ще работят 
в район Висок, две върша 
чки и два комбайна в рай

Това са, безспорно, голе 
ми количества сено, >което 
ще се ползва като основна 
храна за собственото ста
до. Сеното се прибира вече 
Лял месец, а значителна по 
мощ на „Сточар” оказва 
и младежката трудова бри 
гада на ОК на ССМ в Ди 
митровград
единство”, която помага 
прибирането на реколтата.

заключено на 
заседаниебе редовен абонент

вратата

Винаги да бъ 
честни хора и да паз 
свободата и

В селскосталаноката дей 
«ост е влагал изключите 
лен труд и винаги е бил 
един от най- добрите стопа 
ни. Обработвал е над 200 
дка земя, отглеждал по 
120 овце, по 10 говеда и 
няколко коне. Сам е за
садил
ки и прокарал път до 
своята воденица в дължина 
от 2 км. Всяко кътче ^ от 
имането му е „огледало” «а 
дългогодишния му усилен 
труд.

ят „Братство-родината, 
защото това е най-скъпото 
на света.

К. Георгиев А. Д.
СЪВЕТИпрежи

10 000 борови фидан Поддържане на почвата в овощните градини
Състоянието на почвената ма за поддържане на поч 

вената повърхност има по 
ложителни и отрицателни 
страни. Тревната растител 
ност, особено 
през своята 
коренова

Във всички случаи в 
млади, до 4-5 годишни гра
дини зачимяването тряб 
ва да се избягва.

При бедни откъм хумус, 
леки почви, осигурено на 
появане и богато торене с 
азот зачимяването винаги 
влияе положително върху 
растежа, количеството и 
качеството на плодовете.

На тежките, но бедни от
към хумус почви при за 
чимяване се подобряват 
структурата, водопропус- 
клшвостта и отчасти прове 
тривостта. Коренната систе 
ма на тревната растител 
ност обогатява почвата с 
хумус. Буйният растеж на 
тревата през пролетта оба 
че е свързан с отнемане 
то на много кислород и 
азот и почвата обеднява 
откъм така необходими за 
нуждите на овощните ра 
стения по това време еле 
менти. Затова ранната ко 
сеитба на тревата и богатото 
азотно торене през проле 
тта до голяма степен, осо 
бено при липса на възмож 
ност да се напоява, намал 
яват вредното влияние на 
чима и при тежки и плът 
ни почви.

повърхност в овощните гра 
дини има огромно значение 
за растежа, развитието и 
плододаването на овощните 
растения. От него частично 

проветряването.
културата, 

еднообразна 
система обогатя 

ва почвата с хумус и подо 
брява структурата й- Зато
ва при леки и бедни откъм 
хумус почви чимът е мно 
го желателен, 
гато

За живота живее много 
хубаво, а ще бъде още по- 
хубаво. Преди се 
много 
много, 
сигурни 
дуваме. Особено тегобно бе 

бивша Югославия. Жи 
ск7,пернички ни се 

само
бяхме млади и през зима
та неуморно ходихме по 
седейки, събори,

зависят 
влагата и хранителните ве
щества в почвата и подпоч 

обитаван

вал е в живееше 
трудно. Работехме 
а никога не бяхме 

да ли «яма да гла

ни
в целия 

от корените на растението 
зимен! пласт.

Начинът

вата
ни.

особено ко- 
може да се напоява и 

нс е осигурен с достатъчно 
оборски тор.

Чимът оказва вредно 
яние 
тения 
през
Пъвтежа и образуването на 
завърз, когато овощните ра 
стения се нуждаят от мно- 

тревната расти- 
обсебва

ло доверие 
тодарение на този 
тет нерядко е успявал да 
издействува от властта обле 

и да помага на хо 
намерили се в яуж-

за поддържа
не «а почвената повърхност 
зависи най-много от почвено 
климатическите условия от 
наклона на терена и от въ 
зраста иа овощните расте 
пия-

ше в
вотът 
усмихваще когато

вли
върху овощните рас 

главно с това, че 
пролетта по време на

кченид 
р ата. свадби,да.

ПОДДЪРЖАНЕ В ЧИМ

Поддържането на почве 
«ата
ли зачимяването, бива есте 
ствено и изкуствено. Есте 
ствеиото зачимяваие се ха 
рагктезира с голямо разно 
образие на тревната расти 
телност. При културното 
зачимяваие видовият със 

«а тревите е много ог 
дори

до едно расте-

го азот,
повърхност в чим, и- телпост подвиж

ния азот и така ги изтоща 
ва. Освен това Тя изсуша 
ва почвата, което при ма 
лък воден запас е особено 
вредно.

Очевидно надцеляването 
или наиа положителните 

отрицателнитав
рамичен, както често 
се свежда

страни на за 
чпгмявакето зависи от поч 
вено-климатичните условия 
и от възможността да се 
напоява) и тори.

ние.
Зачимяването като систе-
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На бра* ми Руско

ТОЙ по всичкиКогато идва
вази талазибуйни пролетни

цветните сезони.като
разцъФат момиченцатанаИзригват

ми
зеницив искряшите 

вулкани възхищения и
възклици.

блоковете сеИ сякаш
смаляват

и свиват се в черупките си
диви.

шумящИ сякаш градът
се постишава,

ехтежа и гласоветезадушна
си диви.

лютивиБензиновите
изпарения

поглеждат през прозореца
и гузни

да прекрачатне смеят
прага.

И Съседското любознателно
око

наднича през тарасата и
пита:

а сега от кои цветя е
букета.

Зная :как щя**» Да са
бедните

без твойто теменужно,
люляково,

или божурово
дохаждане. И чувствуваме:

напират вълните

Мотив от БолевдолМилорад Геров:

СПОМЕН ЗА д-р МИЛКА ПЛЯКИЧ па едно ново 
доскоро недозирано 

раждане...
А идващите с цветя по 

домовете ни 
изпращаме до прага с 

неказани думи 
(кънтящи в нас и с мъка 

спирани):
Довиждане, до другото ви 

цветно идване!
Стефан НИКОЛОВ

велик изследовател 

на Понишавиете
Следвашият
брой
на »Братство« 

излиза
(Кална) и други места в кар 

Източна Сърбия, къ
Оттогава изминаха някол 
ко десетилетия на треска
ва изследователска работа 
на плеада учени и положе 
ниетб се измени. Оказа се, 
нашите краища не само че 
не са вече някъква терра 
инкогнита, но са едни от 
най-интересните и с расте 

и животни богато об

ста на
дето да не е крочила тази 
храбра и дълбоко преданна 
на биологията жена.

Изследователите на земно 
то утробие трябва да при 
тежват редица невсекиднев 

големи зна- 
безстра-

ДЕНИЦА ИЛИЕВАнани качества:
абсолютно 
велика душа и готов 

за себеотрицание, кра Винаги ще те обичамния
дарени ^предели.

Големи заслуги за по-доб 
рото опознаване на Пони 
шавието се падат и на неот 
давна починалата др Ми- 
лика Плякич — Пляка, ре 
довен професор по зооло 
гия в белградския Универ 
ситет. Почти дб последен 
Ден тя неуморно работе
ше втьрху събраните мате 
риали в пещерите на Из 
точна Сърбия, включител 
но и Димитровградско, кое 
от редовно обикаляше

ния, 
шие, 
ност
йна ^ърпеливост и скром 
ност. На широките общест 
вени къргове учените-био 
спелеолбзи все пак остават 
непознати. Така беше и с 
др Плякич. Тя описа за 
пръв път в науката голям 
брой нови видове пещерни 
изопода, между които и не 
малък брой от пещерите 
край Димитровград, които 
допринесоха нейните трудо 
ве да се прочуят между 
учените от целия свят. 
Миналата година на профе 
сор Плякич бе присъдена 
и Октомврийската награда 
на град Белград за моног 
рафията й* „Таксономско- 
биогеографскн
на примитивните еволютив 
ни серии на (низшите бни 
скоидея в Югославия, от 
делно на каверниколните 
елементи о*т фауна на ОьР 
бия.”

Биолозите от Понишавие- 
то ще помнят другарката 
Пляка и като

24 август т.г
Близък ми е топлия дъх на вя*4»Ра 
и всяка безсънна нощ.
Близки са ми пазвите на живота 
и тяхната майчинска мощ.
Ние с живота живеем с една мечта 
и вървим в същи посоки.
Съдбата да не ни разделя никога, 
да живеем със същи копнежи навеки. 
Взимам звездите Ор небето и ги броя, 
взимам думите от сърцето си, 
за да покажа към теб любовта моя 
и колко на мен близък ти си.

Осещам, че понякога безсилна съм 
да мразя Ръцете ти корави, 
да мразя теб,
че на пътищата си ме забрави.
Недей забравя часовете, 
в които ненасито те обичах, 
в които целувах ти очите 
и с бисерни извори ги кичих!
Налей чаша с червено 
и пей за нашата дружба.

Сложи на гроба ми свежи цветя 
да се любувам на тяхната красота!
Не позволявай спомените 
и забравата да ни раздели!
Не позволявай цветята да увехнат 
и не забравяй целувките 
Винаги ще те обичам 
п затуй спътник те наричам!

Завърша втормят 

срок за записване
всяка лятна въканция през 
последните десетина годи
ни. Обиколила е всечки пе 
щери в Поермието (Кости 
на дупка при Звонска баня, 
Джамбаска пещера под 
Калето, Ветрена дупка при 
Власи и др.), проходила е 
и пещерите в ОдорОвското 
поле (Попова печ, Тъвна 
дупка, Джамънска про
паст), след това Света дуп 
ка над Гуленовци, пещери 
те в Пиротско) около Сла 
виня, Височка Ръжана, 
Станиченье, Долна Държи 
на и тл.). Няма пещера 
около Ниш (Сичево, Йелаш 
вица, Кравлье), Свърлиг 
(Периш), Бела Паланка (Кру 
пац, Космовац, Въргуди- 
нац), Бабушничко Люберад 
жа, Ресник), Княжевац

В Средношколския обра 
зователен център „Вук 
Караджич” във втория кръг 
на записване в трети клас, 
по обявения конкурс, прие 
следните кандидати:

— в математико 
ческия

отношения техни
отдел, за техничес 

сътрудници са приети 
12 ученика,
ки

вино— в природо-технически 
отдел, за лабораторни тех 
ници, за биология — 9 уче 
ника,

— в текстилния отдел — 
За занятие конфекционер

—3 ученика, за занятие----
работници по изработка 
бризгачи — 1 

Третият

Да изчезнатучител, ав 
тор на университетски и 
училищни учебници, сУг ко 
ито на

се възпитаваха и уче 
ха поколения 
ученици от основните учи 
лища.

ми смели.ученик, 
срок в 

клас ще стане към края на 
август т.г.

студенти и трети

Д-р Сп. Сотиров д. г.
СТРАНИЦА 8
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ладежкл ЩД
звонци

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИОб|чения за девойки и младежи УПОРИТ ТРУД I - ВУИОВА ГРАМОТАПреди няколко дни, «а 17 
т.м., в село Звонци, Бабуш 
нишка община, завърг- 
лагеруването на 34 девойки 
от Димитровградска и Бабу 
шнишка общини, 
в това село, в течение' 
ш дни, получаваха основни 
знани,^ от областта на все 
народната отбрана, общест 
вената самозащита и 
нните науки.

Това бе 
от 26

По време на обученията 
оспособиха 

щита от средствата 
сово
жданите и 
блага,

те се и за за- 
за маши

унищожаване За Живко Стоилков и Ев 
тим Караджов, 
телокият колектив 
зователнид център 
Караиванов"

на гра-
материалните мате за пример. Прилежни 

младежи и ученици има о- 
ще а от преподавателите 
достатъчно сте узнали за 
мен — скромно казва Жив 
ко и подчертава, че в досе 
гашното школуване незнае 
за неуспех и големи труд 
ности. Любовта към ес
тествените науки виниги го 
подтиква към нови раз- 
ширявания на знанията. Ми 
налата година, както ни 
каза, е участвувал на репу 
бликаиското съревнование 
п0 математика. Но не са
мо това. Преподавателите 
казват, че знае историчес
кия път на СЮК, СКОЮ до 
детайли...

— Средношколският жи
вот, по точно то а в Боси 
леград, има и свои трудно 
сти за тези ученици, които 
жмвеят в частни квартири. 
Разделен от родителите си, 
трябваше да бъДа и уче
ник и да завършавам 
всички други работи. За 
подобрение условията на 
живота на средношколска-

преподава 
в Обра 

„Иван 
в Босилеград 

има само похвални 
С чувство на изострена 
длъжност

които каквито са ядрени-
химичеоко-биологичес-

юите И други средства. Всъ 
щност, 
знаха,
•нататък 
с техните

на те,

девойките
младежите

се запо думи.
и по- 

ще се запознават 
характерности и

»вое-
отговорност и с 

високо съзнание изпълнява
ха твърде дисциплинирано 
всяка задача, издигаха се 
над останалите, 
сите

втората смяна, а 
аони до 3 юли 

геруване в Звонци бяха 29 
девойки от споменатите об 
щ-ини. Да кажем, че от 19 
юли започнаха обученията 
и за над 40 младежи от две 
те общини. И девойките, 
и младежите са от редове- 

извънучилищната

защита от тях. 
Освен това тена ла получиха 

за оказване на вси 
видове първа помощ.

знания
чки и ако тър 

примерни младежи и 
ученици, това са те 
ха ни.

Тези

От теоретичните обу- 
значително мяст0 и- 

лекциите във връзка

—каза-
чения 
маха
със самоуправителната, не
обвързана политика 
шата страна 
стта на обществената само 
защита.

двама ученика за- 
тази година чет 

на гимназия 
успех. Но 

тази, година четвъ 
ти клас на гимназията с 
отличен успех. Но, не 
мо тази, но и през цяло
то си школуване бяха кръ 
гли отличници. Като дар 
на ваички усилия те по
лучиха и Букова грамота. 
Всъщност техният успех 
беше и причината за разгово 
ра ни с тях.

вършиха 
върти клас 
та с отличенна на- 

и от .обла-
те на
младеж. не само

Обученията 
с цел оспособяване 
дежта

се провеждат 
«а мла 

за ръкуване с леко 
оръжие, така че вс 

девойка и младеж да 
оъдат оспособени, да работят 
в частите на териториална 
та отбрана, а в случай на 
необходимост, 
оръжие без 
обучения-

Ж. Стоилковса-
Девойките имаха и стрел 

ба с военна пушка и вое
нна муниция като показаха 
твърде 
А всичко 
дение,
лагеруване имат пълно оп
равдание.

пехотно 
яка

добри резултати, 
това е потвърж 

че обученията чрез
да ползват 

допълнителни
Тихи, 

много
впечатление на вече серио
зни младежи. За себе си 

говорят, 
успех, който 
считат като 

резултат от всекидневната

А. Д. чувствителни и 
скромни отдаватОБЗОР та младеж мисля, че е не

обходимо изграждане на 
общежитие — казва Карад 
жов.

— Буковата грамота дой 
де сама по себе си. В същ 
ност тя никога не им беше 
и задължение. Задължение 
то винаги да бъДа напъл 
но отличник, имах само 
пред себе си.

Необходимо по-уопешно развитие 

на самоуправлението в меетннте 

общности

не искат много да 
а отличният 
са постигали

длъжност на всеки младеж.
— Основното училище за 

вършихме и двамата в с. 
Бистър, където 
НИ ртботят 
ци.

родителите 
като просветни 

Другарството и взаим 
ната помощ не прекъсна 
и когато се записахме в ги 
миазията в Босилеград. Тук 
разбрах веднага, че трябва 
да продължа, като отлич- 

Питате ме на кого 
дължа за до- 
успех и дали и- 

трудности. Считам

В местните общности в 
Димитровградска община 
са постигнати добри резул 
тати в осъществяването на 
конституционната им роля- 
Съюзът на комунистите и 

организирани 
социалистически сили по
следователно са провежда
ли принципите, на които 
се основава 
ет0

то и в развитието на деле 
гатската система.

Трябва обаче да се каже, 
че освен осъществените ре 
зултати в досегашния пери 
од са забележени и реди
ца слабости, които са би 
ли спирачка за по-успешно 
развитие на местните общ
ности. В общината има и 
такива, в които организи 
раността е само формална, 
а липсва съществена поли 
тическа и обществена дей 
ност.1

—-казва Стоилков.
Като активен младеж и 
комунист той и показа то
ва. Сега като бригадир от 
Босилеград работи на „Ав 
томагистралата 79”.

Наесен и двамата ще по 
на някои от 

като ес 
както

Е. Караджов

бяха надценявани с 
рит труд — изтъква Карад 
жов.

Другарите от природно- 
математическата паралелка 
за тях имат само благодар 
ни думи. За мнозина от 
тях те са били „десна ръ 
ка" в обучението. Винаги 
са намирили време да им 
тълкуват 
формули, физически зако
ни, природни явления... И 
покрай всичко активно да 
спортуват с тях.

— Не зная защо ме взи

пик. 
най-много 
сегашния

останалите

емат пътя 
факултетите. Тъй 
тествените

мах
там, че голяма любов към 
книгата ми вдъхна 
ми и разбрах, особено 
миазията, че с труд винаги 
може да се постигне отли
чен успех. Мисля, че с 
активна работа от 5-6 ча 
са на даден е съвсем дос
татъчно за положителен ус 
пех на всеки ученик. А тру 
дности имаше но винаги

науки,
„лежът"

майка 
в ги

положени- 
и функцията на 

общности като 
на единна система на 

самоуправлението и вла
стта на работническата кла 
са и останалите трудещи 
се хора и граждани. Осъ
ществявайки тази роля ме 
стните общности в общи
ната са постигнали значи

намере- 
им е да се запишат 

някой от тех 
факултети. По

им успех в бъде
щото им следване, увере
ни че ще уопеят да реали 

желенията си.

казват им 
нието 
и завършат 
ническите 
желахме

местните 
база

математически
Причини за това са не са 

домакинст 
местни об 

но и

мо старческите 
ва, в повечсто, 
щности в общината, 
обстоятелството, че все о- 
ще изостава необходимата 
дейност на работниците от 
сдружения труд.

зират
В. Б.

тел ни резултати в разре 
редица пробле 

интерес. За
СПОРТшаването на 

ми от 
това

Има случаи и на недоста 
и несполучлива връ 

на делегатите и делега

жизнен 
свидетелствуват изгра 

предимно 
характер, Забележителен успех на хандбалиетитетъчна 

зка 
циите 
стните

обекти.дените
комунален 

водопроводи, 
и селски

със съветите на мс 
общности,

обществено-политически
те организации. В тази на

местим об-

от
кактомежду

пътища.като
селски и клуба, са добър 

постижение на 
успехи в насрещните състе 
запия- Това обещават и до 
брнте игри в изминалото 
първенство.

Ето и табелката на край 
ното «класиране:

залог за 
по-големи

отборът бе 
непосредствено

На края ка тазгодишния 
състезателен сезон хант- 
балистите па „Асен Балкан
ски" от Димитровград се 

на четвърто мя

пех, понеже 
създаден 
пред започването на състе 
запнята.

улици, помещения за удов- 
летворяване на обществе
ните и културни потреби 

гражданите и прочие.
Това е една от основните 

констатации, която характе 
самоулравителните 

местните общ

в някои
изостава и коорди 
дейност иа обще- 

орга-

сока
щности 
нираиа 
ствс ио-п ол«ити ческитс 
пизации.

па класираха 
сто в първенството па тре 

сръбска дивизия — 
Ниш, в която се състезават 

отбора от Нишки рс

Едногодишният опит и 
ентусиазмът, който прояви 

не само хаитбалистите 
но и хората, които водят

възловите въ 
от които зависи по- 

развитие
общности, които 

от основните клет- 
нашата политическа

таА това са 
проси, 
нататъшното 
местните 
са една 
ки па

ризира
отношения в 
носи в Димитровградска об 

отношения об 
Общинската конфе 

Социалист-иче- 
на неотдавна

ха
осем
гнои. В четирмадесет пър- 

мачове димитров 
хандбалисти от

на
Тезишина. 

съДи и 
рений я на
ския СЪЮ3'
състоялото

Успешни

веиствени 23 точки 
18 точки 
17 точки 
13 точки 
12 точки 
12 точки 
10 точки 
10 точки

1 214 111. Челик (Житопаджа)
2. Железничар II (Ниш)
3. СГЙ (Ниш)
4. АСЕН БАЛКАНСКИ
5. Наша крила (Белотинац) 14
6. Пирот II
7. „Б. МИЛОЕВИЧ" (Г. Хап) 14
8. Рудар (Йелашиица)

градските 
белязаха 6 победи, 1 мач иг 

наравно, 7 пъти бяха 
всич

1 4914
47 314система*

Безспорно, че в предстоя- 
е необходимо 

съюз,
комунистите в не 

да покажат по-голяма 
и да се ангажират

раха
поразени и спечелиха 

13 точки.
Треньорът ма отбора, пре 

физкултура 
Симов и хантба-

76 114се заседание, 
резултати,

в посочените области, 
постигнати и в органи- 

.тара-гето и оспособяването 
трудещите се хора и гра 

областта па весна 
отбрана и общест 

самозащита,

6 0 8периодос- ЛГИя
Социалистическият 
особено

ко 80614
0 9вея 5поподавател 

Миладин 
листите 
смента. 
това . е забележителен

са 3 0 914го,
дейност 
за непосредственото решава 

местната общност.
А. Д.

са доволни от пла 
Всички считат, чс С. Мановна

ждани в
родната
вената

не в усг
как
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БОСИЛЕГРАД

Пряката детона защита - янтерев
на всички

бележка

По дирите иа 

нередността общинав Босилеградска 
се осъществяла обществе- 

интерес на всички де 
от най-малка възраст 

обезпечат еднакви уе 
възпитание, обра 

Отдел

които дават възможност 
на по-голдм брой ДОИа Да 
се обезпечи радостно дет

,оби ство в решаване на техните 
конкретни и специфични ну 
жди. Във връзка 
това в Босилеград 
се изгражда детска градин 

стойност възли 
3.000.000 динара,

..
Осъществяване на развой 

ната програма на детската 
защита в настоящата годи

иия
да

стои, че по на да се 
ловия за 
зование 
ни усилия 
обезпечаване 
безгрижно

та скупщина 
неоправдателни причини ре 
гиоиалната СИО за пътища 
-и ОСТ за пътища »»ьра- 
ня” отсрочават изграждане 
то на тези два километра 

Самоуправителната

е посветена
леите ни и на Международ 

година иа детето. Ио 
стигнатите резултатн_в об 
ластта иа ст,щата показват, 
че тя се осъществява на 

начин. В рам

от Две реки до 
Дукат с години вече 

в раз 
планове и програ 

на Общинската скупщи 
Босилеград като обект 

за изграждане. Но все още 
от това планинско 

от света.

Пътят
село с и развитие.

се вършат за
условия за

детство и след 
на Единадесе- 

на СЮК, как- 
конгрес на 

грижата за 
значително 

и в осъществяването 
става интерес на всич 

В. ь.

натасе намиранаред
войните

ка, чиято 
за иа
Д Ляобата интернат, къДето 
ше живеят деца от осюов 
ното училище. Детската гра 
динка ще бъде завършеиа 
до септември т.г. и в знак 

Го-дината на детето ще 
започне с работа.

За отбелязване е, че вече

ми вна в път. В
общност за пътища казват, 
че ОСТ за пътища „Враня 
не иска да започне с рабо 

на пътя- Тя пък изтък 
обезпечава

решенията
тия

задоволяващ 
ките иа обществената гри
жа за децата досега са пла 

сле

кои грес 
то и Осмия 
СКС, в които

получи

хората
село са отсечени 
Делегатите от това село в 
Общинската скупщина по
стоянно поставят въпрос: 
„Няма ли (и тази година да 
измине, а пътят 
не само желание?.

и реализирани 
задачи: в общесгве 

организира 
и трудови

нирани 
дните
ното хранене, 
не на жизнени 
условия в общежития за учи 
лищната възраст, почив
ка, рекреация и пр.

Обаче за децата от пре 
възраст в Бо

тата децата 
място 
си тя

СИО не
и, че съответнитева, че 

средства
служби в общината за

не са за

ла
та-да оста- ки.зи част на пътя 

вършили с регулирането на
имуществено-правните отио 

Няма ли да 
спрем на въпроса: 
вярва делегатът, какво да 
каже в местната общност, 

и хората не знаят 
на проблема?!

Тази недостатъчна актив 
ност затруднява работата 
и показва колко неотговор 
но се отнасят компетентни 
те спрямо своите задачи. 
Естествено, работата не 
же да завърши само един 
от тях. Но когато всеки из 

своята

ДА ПАЗИМ МАЛКИТЕ ФАЗАНИ
С цел развитие на ловния грижа за тя , т б . 

спирт и изобщо лова уве ^аемш че фазаните унищо

-=гг«: = каГ'даг-гг
дружество „Видлич" фената златоца. 

разгърна Затова 
пусна

По следите 
които довеж

Ако търгнем 
«а причините,

до нерешаването на 
възлов проблем за ду 

ще се срещнем с 
и обек

сешения. дучилищна 
силеградска община все о- 

(ие е мног0 направено, 
организирана иолуд 
и дневна работа за 

от тази възраст в Бо 
в селските цен-

дат кое да
тоя щекатчани,

Освеннередности 
трудности. Трудно 

от недо

личението 
щита и 
околната

редица 
тивки
стите произлизат 
статъчните финансови сред 

които изцяло не за- 
нуждите. Пре- 

път бе

в която 
изхода

невна
деца
силеград
трове това липсва.

Във връзка с обществе 
ното хранене на децата в 
основните училища можем 
да бъдем доволни. Голям 
брой деца ползват тази об д^ра.

грижа. Ученици- Това е иай-свежият при- 
че ловът не трябва 
наблюдава само чрез

ловно
в Димитровград 
широка дейност и 
в лбвните предели в общи 

2000 фазани, чиято 
възлиза на 200

ловът, унищожа
ването на фазаните и техни 
те гнезда и яйца, не пред 
приемане на мерки за тя* 
ната защита по време жет 
вата и коситбата, пускане

ства,
доволяват
ди 5-6 години тоя 
направен от Дукат до ЦъР 
нощичка махала Голема 
река,
и от Две реки до училище- 

Обаче
„изграденият път” вече тря 
бва да се поправява и дои 
згражда, от това два километ 
ра от пътя още не са про 
карани. Всъщност 
и проблемът.

Нередностите и субектив 
ната 
съвсем
информацията на Общинска

пата 
стойност

МО

а преди две години
на кучета и котки, с цел тя 
хното
да се наблюдава само като 
вредно. И в тази насока мо
ралът трябва да бъде на 
първо място, но все пак 
трябва да се знае, че уни 
щожаването на този поле
зен дивеч се наказва от 
500 до 10 хиляди динара.

гражданите в 
община 

както и досе

ществена 
те в общежитията С7,що та
ка, при известно финансо 
во участие на родителите 
им.

част отвършва унищожение можето в тази махала. мер, 
да се
унищожаване на дивеча, но 
че и за този дивеч е необ

отсрочването ня 
да продължава. В обра 

тен случай дукатчани ще 
продължат и с така вече 
трудния °Ц селски бит 
без път и без всекидневни 
най-необходими потребле
ния в полупразния магазин, 
т.е. отсечени от света.

същата,
ма

работа,За по-ефикасна 
както и за по-съДъРжателна 
работа с младото поколение 

всичко по-

ходима грижа и да се вла 
гат определени средства.

може да бъде 
стопански от

етук
А ловъте нужно преди 

нататъшно развитие иа са- 
моуправителното организи
ране в тази област. От гол 
ямо значение е и ускоре
ното развитие на най-необ твърде

форми За ПОДО тази насока, 
на предучилищни- Неооходимо е.

и значителен 
рас^ъл и в това отношение 
ловното дружество в Дими 
тровград прави първи, но 

важни крачки

не ангажираност са 
от друг вид. В Безспорно 

Димитровградска 
ттте покажат, 
га, своята 
примереност 
пълна помощ и 
на ловнотб дружество в тя 
хната акция, коцто е от об

В. Б.

в
съвестност и 
и ще окажат 

подкрепа
ходимите 
брение 
те заведения- 

Тази
среди в комуната са раздви 
жени акции и инициативи,

обаче да
помощ и всич 
общината. Фа 

са все още много

им окажат 
ки жители в 
залите
малки и трябва Да се води

година във всички
А. Д.Работническият съвет на ООСТ „Младост” — 

ОСТ Конфекция „Сво-
ща полза.

производство в състав на 
бода” Димитровград на заседанието си състояло 
се на 14. 06. 1979 г. прие решение, с което дава ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВА
полугладни режими и разтоварителни 
дни или даже 
не, но за

В последно време все повече хора, 
предимно по-млади, се полагат без ле
карска консултация на различни дие
ти и гладуване, с което безспорно се 
урежда тяхното правилно физиоло
гично развитие. Частично или пълно 
гладуване е профилактично и лечебно 
средство при редица заболявания на 
обмяната на веществата като затлъст
яване, захарен диабет и др. и при 
чернодробно-жлъчни, стомашно-чревни 
и бъбречни заболявания, екземи, не- 
вродермити и при болни с шизофрения 
и някои други психически заболява
ния. Установено е, че при провежда
не на пълно гладуване за 30 и пове
че дни настъпват значителни нару
шения при обмяната на вещества.

Прилагането на така 
разтоварителни дни с плодове, 
и картофи; комбинирани диети 
дове, зеленчуци и мляко; нискокалора- 
ийии диети 
пълно 
лимонов 
или

дни на пълно гладува- 
кратък период отвреме 

(2 — 3 — 5 дни). През този период 
болните приематОбявление минерална вода и 
малко количество плодови сокове.

От гледище на съвременните пос
тижения в науката за хранене ние не 
можем да се съгласим, че гладната те
рапия е метод на лечение, който мо
же да се използува радикално за профи 
лактика и лечение на затлъстяването, 
сърдечно съдовите заболявания, захар- 
ниа диабет, хиперлипопротеинемиите, 
дегенеративните заболявания на ста
вите и пр. Както изтъкнахме, ние 
сме привърженици на прилагането на 
т. нар. нискокалорийни диети (1200-1400 
калории) и широко използуване на ле
чебната физкултура и физиотерапев
тични процедури. Освен това много 
нашироко прилагаме така наречените 
разтоварителни или плодови дни (в 
продължение на 1 — 5 дни), както и 
пълното гладуване в продължение на 
2—3—5 дни. Хората, които са склонни 
към напълняване, е добре да се вклю
чват

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА 6 СТУДЕНТИ НА ПОЛУВИС- 
ШЕТО ТЕКСТИЛНО УЧИЛИЩЕ В ЗАГРЕБ ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 1979/80 Г.

УСЛОВИЯ

— завършено средно училище

— завършено! стопанско училище 
Кандидатите трябва да доставят следните докумен- наречените 

мляко 
с пло

та:

— извод из книгата на родените
само със сурова храна; 

гладуване с минерална вода и 
сок в продължение на 1-3 дни 

зигзаговидно 1-2 пъти седмично се 
постига много.

— оригинално свидетелство за завършен 
зрелостен изпит и всички класове в средното учи
лище

Примен изпит по математика и хи
мия ще се проведе след записването и по програ
мата за приемни изпити.

Срок за подаване на документите е 25 юли 
1979 г. при п ерсоналната служба на ОСТ Конфек
ция „Свобода”

Доказано е, че за функциониране
то си организмът се нуждае от при
емане на минимум 40-50 г белтък дне
вно. При пълно гладуване организмът 
е принуден освен използването на ма
знини за енергетични нужди 
разхода 
се извличат

активно в спортуване, туризъм, 
плуване, разходки, гребане и ежеднев
на лечебна физкултура при домашни 
условия, пътуване пеша по училище 
или на работа и съответно диетично 
хранене с изключване на захарта, 
харните изделия и тестените храни, 
?п^1а??пане консумацията на хляб (до шц—150 грама дневно).

Такива трябва

да из-
и структури белтъци, които 

от клетките при повече 
от 15-дневно гладуване. Освен това при 
пълно гладуване настъпва витаминен 
недоимък, който от своя страна води 
до нарушение на обмяната на веще
ствата. Това са науадо обосновани 
гументи, които дават основание 
препоръча прилагане на така

за-

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" 
ДИМИТРОВГРАД Да приемат

но мляко, обезсолено сирене 
кавал, едно добре варено яйце, 150—200 
грама месо или месни изделия,

грама краве масло и изобилие зе-
Д-р м. л.

днев- 
или каш-

5

ар- 15-да се
наречени ленчуци.
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Тъпан чуна ЗАСАДА В ПОЛИТЕ КД 

КОЗАРИЦА (В)върх Църиоок
„Това било

“ в“ла „Неманьинци” и селото
лишете Трг1°Т°’ Къде съга Щ° е учи- Щ ■ гаи имало още едно село, 
викало се „Орле" и се намирало на ед
на рамнишка под Църноок, 
шна Каловска 
„Соборище".

нашите 
ство. У

3поТЕ’ те=

ка насегт™ ок°Ло Цръноок да кажат 
ьа населеиието, дека турчите на ютре-
и V иое г™?" Тупан на Чърноок 
това Се тУпано най-напред чуе,
Злптр -г аГИ За убиенийо турчин
?елериет УРеЦИ И напР™- а 
““1° °ъс страове слушало 
Ньето на тупано навър Цръноок.

Къга телалйете сбрали у Неманьин- 
Ци резултато бил зла пресуда за хо
рата от село „Орле". Олалнийо тупан 
се ная напред чул у ньиното село и 
треоало да платат силан данок. Да
ден им срок един дън, а они тай 
данок не могли да го сберат за десет 
годин. Ако не го дадат, турците че за- 

И хората видели дека 
но да избегат на

Милорад КОЗИЧ

ИНФОРМБЮРОВСКИ афиши,
ни пред Културния Д°м в Димитровград, 
рени една пролетна сутрин през 1950 година, со
чеха, че в самия град съществуват ятаци на ин- 
формюборските агенти. Афишите, това личеше и 
на пръв поглед, водеха потекло от един от инфор- 
мюборските пунктове през границата.

Пропаганден материал от информбюровските 
страни се внасяше по това време твърде често, 
предимно по безпътните места край границата, 
внасяка го в страната и го оставяха в най-близкия 
храсталак, който намериха и още същата нощ се 
връщаха назад.

разхвърля- 
наме-било

над дън- 
точно спремамаала,

т наР°До от тия две села млого 
злини и зулумйе правил некой 
сан турчин, кой не слушал 
ската власт. Сам си 
резйе 
ги дава, 
зимал. Н

чука-
распа-

ни тур- 
турал разни по- 

и давачини и кой нетеял да 
Он го премлатувал и на сила 

е помагали ,ни молби, 
би до турската власт, ни предупреж
дения от турчино що дръжал тия две 
села како чивлик. Тай зулум бил 
тодина на година све 
На народо се додеяло от лошийо тур- 

и решили да го убият. Тека и 
сабале на Орлов камик турчи-

Афишите пред Културния дом показвах» 
че лицето, което поддържа връзка с нелегалните, 
пеома тозини жал- материал и го разпространява в града.

В село Радейна, няколко километра северно 
от Димитровград работеше една учителка, до
шла от информбюровска страна. Тогава още 
маше достатъчно наши просветни работници, ко
ито да заместят чужденците.

Учителката се

от палят селото, 
друг излаз нема, 
друго место. А по тегаяшните 
закани за грешка у едно село не одго- 
варала се у друго. Преко ночта чове
ците позбрали най-нужните работи и 
по-едрата стока и тихо и тужно напу- 
щили родното село „Орле". Наста
нили се у Светиниколско, Македония, 
къде и дън-дънске има село Орле."

ня-по-непоносим.
турскичин 

едно
но найден мрътав.

държеше твърде резервирано 
към пашата страна и политика. От друга страна, 
събираше младежите от селата и ги насъскваше 
срещу Югославия- Един от тези младежи беше 
и неин „любовник".

Но биеше
Арно ама с това не се свършили 

муките на бедните селяни. Турците 
от кюстендилски вилает решили да 
се осветат за това убийство. Они не 
зимал и у предвид що е он бил зулум- 
джия, що не слушал ни султанови на
редби, но си карали по туроки — уби- 
ен е турчин и требе да се освети. Тур
ците се надигнали и дошли у Неманьин

в очи и това, че учителката 
отвреме-навреме от един железни-

се
посещаваше
чар в града, така че по селото се приказваше, че 
:' ухажва учителката. Железничарят 

кяр, макар и на години, известен като стар” уха- 
жьор", така че никого 
щения на учителката.

Все пак, нещо 
когато железничарят

Разказа 72 гдоишният Веселин Аризо- 
нов от махала Лазаровци, село Назъ- 
рица.

той беше бе-

не очудваха неговите посе-

друго беше чудно. По вре- 
посещаваше учителка- 

при нея се намираше и нейният „любовник", 
оащо ли двамата идват едновременно?

Оперативният работник от Службата 
сигурността се отби една вечер в училището. Тря- 
оваше да поразговаря с учителката, за да про
вери някои свои предпоставки.

Тя го прие в своята 
стая, предложи

Записал: К. Георгиев ме,
та,

по

ТРАШТНШ ТУРИЗЪМ МОЖЕ ДА КЪДЕ ЗНАЧИТЕЛЕ1
СТОПАИШ ОТРАСЪЛ обзаведена

му да седне. След това се обър
на Към своя приятел, който също беше при 

Младежът излезе без

скромно

нея:
дума да каже.

Дори и не е много служебно,
приятел да си стои. Ако не му пречи, 

когато ви посещава „железничарят", 
пречи да слуша и нашия разговор.

Учителката беше 
мообладана,

В тези юлски дни през 
Димитровград минават мно 
гобройни домашни и чуж 
де странни пътници и тури 
сти. Статистичните данни 
показват, че през последни 
те години югославско бъл 
гарската граница на пропу 
сквателния пункт „Гради
ни" и ж.п. гара Димитров
град в течение на година
та минават и по 5 милиона 
души. Фактът достатъчно 
говори какви възможности 
се откриват за развитието 
на транзитни^ туризъм.

и определени усилия- При 
мер в това отношение е 
мотелът на „Уния”, 
цитет 60 легла в 30

Да кажем, че преди рекон 
струкцията нито една стая 
нямаше баня и тоалет, а 
сега всички имат-А тран 
зитният турист се «уждае 
от това.

можешеи вашнят
с капа 
стаи.

На този обект неотдавна 
приключи реконструкцията 
и модернизацията, за кое
то бяха изразходвани 4 
милиона динара. Тези капи 
таловложения, безспорно, в 
най-къс срок от време ще 
покажат пълната си оправ

не ще му

привидно спокойно и са- 
но от очите и личеше страх. За да 

го прикрие, сърдито отговори:Сигурно е, 
един

че това е
положителен пример 

разрешаването на проб 
лемете свъРзани с транзит 

В тази насо-

— Какво искате от мене. Дошла съм тук по
покана на вашата страна. В противен случай, учи
лището би било закрито.

— Отбих се тук на обикновен

в

'НИя туризъм.
-ка в общината се и правят 
определени усилия- А в

от туризма и изобщо 
не трябва да се съмняваме, 
понеже той може да бъде 
значителен отрасъл на ди 
митровградското стопанство.

разговор.
Очаквам да ми направите поне едно к^фе, а вне 
без основание се сърдите.

— Вие още от вратата ми подхвърляте 
железничаря. Това са само селски интриги...

— Прощавайте... железшгчаря не 
само зарад селските интриги, но напротив, 

че не ви е любовник...

полвложенотоданост, понеже 
сигурно ще се върне двой
но. С реконструкцията 
дернизацията 
приспособен 
категория и сега е един от 
най-уредените мотели от Бел 

Само

зата
заи мо

мотелът е 
към висока ви споме

нах
Имайки предвид интен 

зивкостта на движението на 
магистралното шосе Е5Н, 
съвкупното туристическо 
стопанство в общината, ре 
гиона, Републиката все до 
Федерацията, проблемите 
във връзка с транзит пия 
туризъм са решавани етап 
но, в зависимост от матери 
алните и финансови възмо 
жности. В рамките «а пла 
на и програмата за реали 
зиране на качествен тури 
етически оборот, са анга 
жирани и квалифицирани 
организации за туристичес- 
ко-гостилничарско стопанст 
во. По този начин са из 
градени редица обекти — 
кантората на „Компас", на 
граничния пропусквателен 

„Градини”, с компле 
туристически сервис, 

мотелът на „Уния” край 
лътя, нелоредствено до П>а 
да, хотелът на „Балкан” в 
центъра на града, беизино 
станции и други обекти.

защото положително зная,
Затова и дойдох.

Пред вратата на стаичката се чу шум. Опе
ративният работник дойде д0 вратата и бързо 
ги отвори. Пред вратата, изненадан, подслушваше 
нейният приятел.

А. Д.границата.град до

Ще срутим отерото, и да 

построим ново
— Влез, момче, защото и ти можеш да по

твърдиш. чс железничарят не ти е съперник. 
Учителката и младежът гледаха се смуте

но...

Разговорът с учителката продължи до къс- 
през мощта. Нейното условие беше да й 

сс даде възможност безпрепятствено да замине за 
своята страна. За сметка на това, каза всичко, 
какното имаше да каже. И за днверсанта, един 
свой бивш Съученик, който минаваше през гра
ницата н искаше от нея да му устройва срещи с 
железничаря, както и за афишите, 
ла от дгтерсаита и ги предала ма 
а той ги разпространявал в Димитровград.

училище, което ще 67,де 
построено за една годила, 
ще бъде едно от пай-модер 
ните училища в общината 
с всички придружаващи го 
обекти, които отличават 
едпо модерно училище.

Отделно голяма е радо- 
Звон

След като на 19 юни учи 
звънец

на последния

по
означи 
час в 
годи-

— това беше и края на 
съществуването на училищ 

па осн. у-ще 
Звоици.

ЛИщИИЯТ
край
тазгодишната учебна
на

които получи
лата зграда 
„Братство” в железничаря,

стта на младежта от
която най-сетне ще по 

за забави, защо-

25 годиниКогато преди 
се строеше основното учи- 

Звоици, едва 
можеше и да си 

че след само че
то ще бъде

Знаеше и уговореното място, където желс- 
по-късно оставял написани доклади за 

шпионска връзка — защото от разпро-
ци, зинчарятли зала

Звоици отдавна лип- 
в която може

пункт
тен

лучи 
то на

лище в
ня-кой
помисли, 
твърт столетие 
срутено. За сравнително кра

ппеме се оказа, че гога атрално 
вашните проектанти не Много хубави ученически 
с достатъчно мислели в-,,р спомени ни свързпат с т 
XV оаботата си и затова те- ва училище - казаха ни 

У Р обект „живя” мал- някои вече бивши ученици, 
В досегашното учили- —■ ло нашата радост ще ъ 

учебните стаи бяха пре де неизмерима, когато сле 
У малки, коридори- дващата година на мястото

„ Т,ши без за- иа сегашното училище „ще
Т6 зТфизкултура и забави, никне” едно хубаво, ново и 
От разговора п1 който во модерно о=,ще с коете 
дихме с бъдещите строите ще се гордеем "Я“

разбрахме, че новото 1

своята
страияването на пропаганден материал се минало 

събиране данни от разузнавателен характер. 
Няколко нощи след това група оперативни 

работници от Службата по сигурността чакаше в 
засада край една «къщичка в лозята в подножието 
ла Козарица, недалеч от града.

Диверсантнте не идваха. В земята край те-
кутия

сваше зала,
Да б'ьдс прожектиран 
мо-филм или пъ.к някое те 

представление.

К1Г- към

тко

Обаче, досегашните опити 
че Димитровград 

все още не 
всички проб 

вр7,зка с транзи 
Липсват ав

показват 
ска община 
е разрешила 
леми въВ 
тния туризъм. 
токт,мпинзи, сервизи, С7,вре 
меини хотели и мотели и 
редица ДРУДИ неща, които 
спират транзитни» турист.

В тази насока се правят 
. I 1 * » ' 1

мелите на колибата, в малка консервена 
сичостана лаеизпратен доклада на шпионина, кой
то не отиде през границата.

хи и»
ко.
ще 
калено В доклада бяха унесени технически данни 

за железопътната линия Ниш — Зайчар. Именно 
там беше па работа железничарят.

В града вече. не се гюявиха афиши.
• ■ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________
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122 юли, 8,15 часа

Висок на ТВ журнала
момент висо-живот. И в настоящия

отново се борят да върнат сла
вата на своя край-

Телевизионните зрители на II юли 
т.г. ще могат да видят този край, ДО 
узнаят много нови неща за миналото 
му, да видят по от близо историчекси- 

преработката на мля
ко, да чуят нови записи за стари пе
сни от този край.

Филмът е цветен. Във

Телевизионният екипаж на ТВ журнала 
половинчасова програма от ьи 

няколкодневното ои пребивава- 
повече от селата, за

снеха много пейсажи от този прекра- 
сеп край на Димитровградска общи
на, народни 
и занятия.

Но целта на 
само да покаже 
Чг«з много подробности от миналото 
на Висок се дава по-широка престава 
за много поклеиия, които отстояваики 
па много трудности подобряват своето 
икономическо положение, културен

чани
засне 
сок. С 
не те посетиха

КОЙ СА ТИЯ „ПИ“? те паметници,обичаи, пародии песни

това предаване не е 
хубостите ща този край. всеки слу- 

преживелиците ще бъдат по-пъл-чай
ви и по-хубави, ако предаването еле

на цветен телевизор.
Редактор на ТВ Журнала Ди" 

Йотов.

па неможе дау весникат 
йеднуш да прочетим це- 

ако

Четим онядан
се начудим и назверим дитешгга некой погреши пало име и презиме водуЧетим: „Манча Манчов сипал

весник обико&шл села и 
Манча Ман-

МИТ7,рйе за мене.
у млекото... „Весник ко 
градове 
чов сипал

и човеци вЪздън чету кико
воду умлекото... Изрезилише ме

сетим никига да сипем

-РЛТМИР ТУМАНОВСКИ — СССРг Род ГОЛЯIV!
__ Не е все едно! Вие сте на рабо-

дължен да давате всички-

1П1децата и нема да се 
капку вощщу у млекото...

Попов — казва 
път иска-

— Не е красиво, 
началникът. — Не за първ 
те да ви се освободя от съвещание.

— Но какво да правя. Порфирий 
разболя!

весникат редовно 
изнесу ли и дру-

Откико ме изнесоше у 
четим весникат и гледам че

та и сте 
те си сили!

— Аз ги давам, Порфирий Кузмич, 
даже повече от другите.

— Съмнявам 
а вие

гога. Кузмич. Леля 
— Леля 

път кой беше?
— Тогава също се разболя леля 

ми. Само че другата.
— Това е неправдоподобно. Попов.

имате толкова 
очем, колко са те ци-

ми се
казвате? А предишния Другите са на 

през това време кой 
Не, не вярвам на ва- 
— По-добре си приз-

се.
съвещания, 
знае къде сте. 
шите роднини, 
найте...

директор роднину си 
работу у неговото предприятие. Ре-

кико

Знам дека йедън 
назначил на 
ко са че
мене за млекото. Ка онядан 
„Некой” директорйе назначаван) свои на работу.

излезне у весникат. Че га изнесу
четим пише кико __ Аз... такова... — запъна се Попов.

— Хайде, по-смело. На мен 
мъж, можете всичко да разкажете.

— Мм-м-м... не бива, Порфирий

Откъде накъде вие 
пр

фром и словом?
— А според вас Порфирий Кузмич, 

колко трябва да бъдат?
— Не знам, но неимоверното коли-

катомного лели. В

Реко айде може това да йе директор и не
ма да га износе. Ка знам дека у нашуту задругу 
стану кражба. Реко са че ги изнесу у весникат, 
нека ги чету кико за мене ттто четоше. Ка дойде 
весникат отвори га, прочето га од корице само 
у йеднО Ьощенце намери кико ,некои” подкрадую 
задруБете. Нити се знайе кои подркадую, нити 
койе задруБе се подкрадую- Усукано и увийено 
у обланде...

Кузмич...
— Нещо дълбоко, интимно? Не се 

безпокойте. По тайните съм като гроб?
— Добре — въздъхва Попов, нека 

остане между нас. Когато 
поредно съвещание, 
заболял, 
ма...

чество на вашите лели, които постоя
нно се разболяват, ме навежда на ня
кои мисли.

— Че пък на какви мисли? Аз имам 
много роднини, хора възрастни, раз
боляват се.

— Попов, вече никой не ви вярва, 
когато кажете, че се разболял някой 
ваш щурей 
когато беше

започва 
аз казвам, че е 

да допуснем, девер или ку-
тдтI*

— Това го зная — прекъсна го на
чалникът. — По-нататък...

— Освобождават ме. Аз се о- 
глеждам и на пръсти се промъквам 
по коридора...

— Не предъвквайте нищо — пре
дупреди заинтригуван началникът.

— Влизам си в стаята и превър-

,
или девер. Помните ли 
съвещанието по произ

водителността, кой ви се разболя тога
ва?

Я не губим веру, реко че изнесу и другога, 
нече да сам само я- — Чичо.

— Не лъжете. Попов! Този 
е фиктивна фигура. Аз след 
верих 
чичо.

чичо 
това про- 

и се оказа, че изобщо нямате
У наше село требеше да прайимо мОст. 

Преседникат на меенуту зайедницу растървил 
парете. И нийе га изнесОмо на събрание. Реко 
са че излезне у новине. На събранийето беше и 
новинар. Целу неделю чека весникат. Ка дойде 
четим, дека „некой” си не гледащ работу и зато
ва мосат нейе напрайен.

там два пъти ключа.
— Сам?
— Защо сам? С документите.
— Защо?
— Но нали няма да ме уволните, 

Порфирий Кузмич?
— Обещавам. И какво правите

— Аз нямам, но жена ми има.
—- Извинете, но вие женен ли сте? 

От осем години Порфирий„ Кузмич.
— Какт0 и да е, това не ви оправ- 

А когато беше съвещанието за 
тогава кой се беше раз-

там?
дава. 
тримесечието, 
болял?

Попов сниши глас:
— Пускам щорите, изключвам те

лефона и... и...
— И почвам да работя- Знаете ли 

как хубаво се работи сам в стая, до- 
като другите са на съвещание...

— Тъй! — каза началникът, като 
помълча малко. — Не очаквах от вас 
такива машинации. Попов. Значи дру
гите провеждат съвещания, решават 
проблеми, напрягат се да подобрят 
работата, а вие в това време си гледа
те работата? Така ли? Аз, като обе
щах, няма да ви уволня, но и на ут
решното съвещание ще поставя въпрос 
за разглеждане.

Изгуби веру у веенгада и у новинарйете. я~ТТ1 -Тогава' стРУва ми се, никой не 
беше болен сериозно. Май че някой 
си беше навехнал крак. Я И

Прекрасно! А когато беше 
щанието 
то време?

Кико може кита Манча погреши пише у 
весници с цело име и презиме, дека йе Манча 
Манчов сипал воду у млекото, а ка директор 
сгреши, благайник украдне, преседник наемете 
да се не напрайи мосат навреме, тегая пише не
кой йе стрешил.

съве-
по упълтняване на работно-

— Тогава също имаше нещо, Пор
фирий Кузмич — видовно отвърна По- 

— Нали ви казах, роднини мно
го, не може всички да запомним. Едни 
се разболяваха, друг се жени — 
все едно?

пов.

не е
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