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Трудещите се и обществено-по
литическите сили в основните орга
низации на сдружения труд, трудо 
вите и самоуправителни общности в 
Босилеградска община не могат изця 
ло да бъдат доволни от резултатите, 
които осъществяват в борбата 
икономическа стабилизация- Наисти 
на в тази важна обществено-полити 
ческа и икономическа задача има из 
вестни резултати които са и налице. 
Обаче съшествен 
сването и отношението 
и обществените цели 
Даже, слаби 
там, където
пряко да действуват върху тях.

сти вълиза на 7904 динара и отчита 
увеличение с 24 на сто.

Загубите, незаконното разпределе 
ние на средствата за лични доходи, 
незачитането на самоуправителните 
документи и. неприемането на нови 
работници отрицатлно въздействуват 
върху ефиктите на икономическата 
стабилизация. При това и нерацио
налното ползуване на мощностите, 
неуплътняването на работното време 
и лошото отнасяне при известно чи 
сло организации към обществените 
изисквания и занапред са открити 
въпроси. Награждаването според ре 
зултатите от труда, особено в обще 
ствените дейност^ все още не се чув 
ствува. Тук се приемат „твърди"' за
плати. Превишаването на средствата 
за лични доходи често се обосно
вават като мерки за запазване на жи 
зненото равнище. Макар че жизне
ното равнище трябва да се запазва, 
това не значи, че трудът не трябва 
да бъде изходна точка при разпре 
делението, че може да се заплаща за 
лентяйство и безотговорност.

За икономически изостаналата 
община капиталовложенията са твър 
де значителни. В това отношение се 
прави положителна крачка напред. 
Но, сроковете както за започване 
така и за завършване на обектите 
почти не се зачитат което изисква 
допълнителни средства. Понастоящем 
пък се преразглеждат облаганията, 
които се отделят за. общинските СОИ 
и с очаква и по този начин стопан
ството да запази част от дохода си.

Изходжайки от обстоятелствата, 
пред трудещите се, особено пред чле 
новете на СК стои задачата да пред 
приемат по-конкретни мероприятия 
и направят прелом в осъществяване
то на икономическата стабилизация. 
Всъщност, ако не се утвърждава лич 
ната й колективна отговорност за 
нерентабилните и незадоволяващи 
стопански резултати, за недостатъч 
но развитите самоуправителни отно 
шения, при известно число органи
зации н занапред ще бъде под 
въпрос осъществяването на задачите 
на икономическата стабилизация.

Васко Божилов

Както в цялата 
така и

... — страна, 
в. Димитровградс

ка, Босилеградска, Бабуш 
нишка и Сурдулишка об
щини, празникът на Репуб 

— 29 ноември бе
ше чествуван достойно.

В Димтровград — както 
ни съобщи нашият корес 
пондент Тодор Петров — 
председателят на Общинс
ката скупщина инж. Бо
рис Борисов е устроил 
прием по този повод. На

сени доклади за значение 
то на Деня на Република 

а в основните учили
ща по тържествен начин 
най-малките са приети 
пионерската организация.

В Бабушнишка община 
също във всички местни 
общности са'изнесени сказ 

с подбрани програми 
по случай празника на Ре 
публиката 29 ноември, а 
в основните училища по 
тържествен начин са прие 
ти пионери в пионерска
та организация.

И в Босилеградска общи 
на чествуването на Праз
ника на Републиката — 
29 ноември .мина под знака 
на отбелязването на 40-го 
дишнината от въстанието 
и революцията, като в на 
вечерието на празника док 
лад за значението на този 
велик празник изнесе Ла
зар Стойнев, председател 
на ОК на ССТН, 
ва учащата се младеж, 
пионерите и армейците из 
несоха съвместно изготве 
на програма посветена на 
29 ноември. Във всички 
основни училища по тър
жествен начин беше из-

та.

завликата

прелом в стопани
ки към труда 

почти няма. 
са резултатите поне 
трудешите се могат

приема освен представите 
ли на обществено-полити
ческия и културен живот 
в общината са присъству- 
вали и делегации на съсед 
ните общини в НР Бълга 
рия, с които сътрудничи 
Димитровградска община 
— Драгоман и Годеч и по 
сланикът на СФР Югосла 
вия в НРБ — Данило Пу- 
рич с членовете на посол 
ството. На приема за 40- 
годишнината от въстание
то и революцията у нас 
е говорил председателят 
на ОК на ССТН в Димит
ровград Цанко Костов.

За деня на Републиката 
електрически ток получи
ха последните неелектри- 
фицирани селища в обши 
ната: Искровци. Петачин- 
пи. Врабча и Паскашия- 
Инак както в Димитров
град, така и в местните 
общности в общината по 
случай празника са изне-

Според деветмесечните баланси, 
изразходваните средства в организа
циите от материалното производство 
по отношение на същия миналогоди 
шен период отчитат увеличение с 44 
на сто и по-ускорено се увеличават 
от общия доход (36 на сто), а чистият 
доход, възлизащ на 68 422 
нара е увеличен с 15 на сто. Докато 
средствата за съвместно потребление 
са намалени с 31 на сто, средствата 
за разширяване на материалната ос 
нована труда и резерви, възлизащи 
на 8280 хиляди динара отчитат уве 
личение само с 4 на сто. В тези ор 
ганизации са заети към 770 работни 
Ци — колкото и миналата година, а 
средният им месечен личен доход, 
който е увеличен с 25 на сто възли 
за на 6832 динара. Докато загуба от 
691 232 динара е отчела ООСТ „Из- 
градня"', превишаване на средствата 
за лични доходи се чувствува почти 
при всички организаци. За тази цел 
са изразходвани 5079 
Всъщност може би

ди-

а след то

вършено приемане на пио 
нерите в пионерската ор
ганизация. Денят на Репуб 
ликата беше тържествено 
чествуван във всички об
щности в общината.

М. А.

динара, 
тези средства в 

по-развити среди не са много, но в 
Босилеградска община тс би били 
твърде значителни.

Превишаване на средствата за 
лични доходи се чувствува и в обще
ствените дейности. Повече са : 
тени 867 977 динара. Най голяма 
от тях (678 хиляди дим.) са 
ни в Здравния дом. Същата 
зация е отчела и загуба от 
яди дим. Инак, средният личен 
ход по зает в обществените дейно*

запла- 
част 

загтате- 
гани 
хил

Голяма самолетна 

катастрофа
4??

до-

самолетът
ПРИЕМ В КОМАНДАТА НА НИШКА АРМЕЙСКА ОБЛАСТ ПО ПОВОД ДЕ 
НЯ НА ЮНА —; 22 ^Е КЕМВРИ

тази годинаНа 1 декември 
„ДС-9 супер 80" на авиокомпанията „Индекс- 
Адрия" катстрофира близо до летището в Аячо 
на о-в Корсика. Всичките 180 пътници и шест- 
членият екипаж загинаха. Самолетът е ИЗВ^Р* 
шил чартърен полет от Любляна до Аячо. От 
Любляна самолетът излетял в 5.30 часа по Гри 
кич и трябвало да се приземи в Аячо в 9 часа. 
В 7.55 връзката със самолета прекъснала. Ня
колко минути по-късно самолетът се разбил 
на височина около 1000 метра под връх Сан 
Пиетро, на около 30 км от летището Кампо 
Делоро.

Крепне и се развива Титовата армия
ПО ПОВОД 40-годишни- 

иата от създаването и раз 
питието на Югославската 
(народна армия комендан
тът на Нишка армейска 
област геиерал-подполков 
пик Еуген Лебарич устрои 
нг( 8 декември прием! за 
журналистите, които пи
шат за всенародната от
брана и обществената са
мозащита в средствата; за 
масова информация. За
познавайки йи с резулта

тите, които армейците са 
дали) в изграждането на 
страната той между дру-1 
гото изтъкна:

— Огромни ,са резулта
тите на; Титовита армей)< 
ци в укрепването боего
товността и морално-поли
тическото издигане на 'по
деленията и учреждения
та. На;миожес1рото,уче) 
чия, лагери и др. задачи 
— те се проявяват 
истински майстори в ръку

ването с най-съвременна 
та техника и въоръжение, 
предимно родно произвол 
ство. От ден на ден, все 
повече укрепва и се заз
дравява сътрудничеството 
между армейците и части 
те по териториална отбра
на и гражданска защита 
н организациите на едуже 
пия труд, местните общно 
стн н училищата. Те съв
местно участвуват в пока 

(На 2-ра стр.)

случилата се катастрофа, вВеднага след 
която загинаха цели семейства, от цялата стра 
на започнаха да прииждат помощи за постра
далите. Защото това нещастие не е нещастие, 
сполетяло отделни хора, семейства. Това иещас 
тие еднакво дълбоко трогна всички югославски 
братски народи и народности и затуй отзивът 
е така широк и всестранен.
(М.)________________________

като



НАС |И нI ПО СВЕТА

Крепне и се развива 

Титовата армия
СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН

ДВД ВЪПРОСА БЕЗ ОТГОВОР? то на сърудничество и съ
действие на организации
те на сдружения труд 
при прибирането на рекол 
тата, като по такъв начин 
са спестени 6 500 000 дина 
ра. Числящите се към 
Нишка армейска област 
войници са взели активно 
участие в залесяването на 

Косово. Засади 
500 000 фиданки,

(От 1-ва стр.) 
залите учения, 
това армейците 
ценна помощ в по-успеш- 

изпълпение на зада-

като при 
оказватВ Ню Йорк продължа- — Валдхпйм от Китай, Са „големия триъгълник" — 

ва да работи Тридесет и лпм от САЩ. Аналитици- възобновяването на аме-
те оценяват, че на избора рнкаио-съветскитс котак 
на генерален секретар на ти и известното влошава- 
ООИ пряко влияе еиолю- не па кнтпйско-пмсрикпм- 
цията на отношенията в ските отношения.

шестата редовна сесия на 
Общото събрание на ООН, 
но все още не е известно 
далн до 15 декември ще 
се нзгласуват решения по 
всички въпроси от днев
ния ред. Наблюдателите 
вярват, че Общото събра
ние ще одобри резолюции
те, конто досега са прие
ти от страна на комитети
те. Обаче съществува голя 
ма неизвестност във връз 
ка с два съществени въп
роса, по конто пряко тряб 
ва да се изясни Общото 
събрание.

Първият въпрос се отна 
ся до раздвижването на 
общи преговори за меж
дународното икономичес
ко сътрудничество. В гру
пата от 25 страни, сформи 
рана от председателя Ис- 
мет Кятани вече е постнг

ното 
чите.

От неоценимо значение 
на Югослав-е и приносът 

ската народна армия в из 
граждаието на страната.ЮГОСЛАВИЯ — ЕВРПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА 

ОБЩНОСТ голини на 
ли са
чиято обща стойност въз- 

13 200 000 дина- 
ген.-под-

— Само през настоящи 
та година — подчерта ге 
нерал-поднолковник 
барич — армейците са 
прокарали над 100 кило
метра пътища, на стой
ност от 17 милиона дина
ра, като старейншните са 
дали 152 874 грудочаса 
при участието ги 3 460 ча 
са на моторни превозни 
средства. Войниците и ко
мандирите от Нишка ар
мейска област са построи 
ли 6 армирано-бетонни мое 
та е обща дължина от 
165 метра, а за потребите 
на населението в някои 
селища в този край са из 
копали 65 км канали за

По-добри условия за 

износ на месо
лиза наЛо
ра. — изтъкна 
полковник Лебарич.

В годината на юбилея— 
армейците и населението 
са действували съвместно 
и на културното поле, ка
то по такъв начин на де
ло укрепват братството и 
единството. Тази година 
на Косово поделенията на 
ЮНА положиха огромни 
усилия на плана на укреп 
ването на сътрудничество
то с младежта и населе
нието, което още повече 
повиши престижа на ЮНА 
в обществото и доприна
ся за укрепването на 
братството и единството 
между народи и народнос 
ти у нас.

Тези дни Министерски
ят съвет на страните- чле
нки на Европейската ико
номическа общност взе 
решение, според което за 
износа на нашия „беби- 
бнф" (юнешко месо) се 
заплащат с 50 на сто по- 
малки облагания. Според 
мнението на министрите, 
югославският износ на 
месо в ЕИО отново ще се 
подобри.

Тези предвиждания не 
могат да се считат за иде 
нтични с нашите станови
ща по този въпрос. Имен
но, намаляването на обла 
гания не предпоставя и 
отваряне вратата на ЕИО.

Условията за износ на ме 
со изискваха и изискват 
още по-радикално намаля
ване на облаганията. Ос
вен това, 
краткосрочно — 
е само идущата 
което не дава възможност 
за дългосрочно планиране 
в нашето животновъдство. 
Освен това, с „автономния 
характер" на решението 
се изключва по-нататъшно 
то обсъждане на пробле
ма.

решението
валидно 
година,

нато принципно съгласие 
общите преговори да за
почнат идущата година. 
Остава още да се види 
какви инструкции ще по
лучи американската деле
гация.

След шест кръга гласу
ване Валдхайм и Салим 
получиха по едно „вето"

водопроводи, каптирали са 
9 извора на обща стой
ност от 1 171 630 динара, 
в които обекти са вложе
ни 51 471 трудочаса. Забе 
лежителни

Такав политика на ,,свъ 
ршен чин" безспорно не 
допринася 
споразумение и задълбоча 
ване на сътрудничеството.

по-доброза
резултати са 

постигнати и в оказване- М. Андонов

ОБСТАНОВКАТА В ПОЛША
40 ГОДИНИ ОТ ВЪСТАНИЕТО, СОЦИАЛИСТИЧЕСК 
АТА РЕВОЛЮЦИЯ И СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕ 
ТО НА ЮНАМалки надежди за 

споразумяване От партизански отряди 

до съвременни 

въоръжени сили (1)
Напоследък ходът на 

събитията в Полша серио 
зно усложнява обстанов
ката в тази страна. Обви
ненията между правителс 
твото и синдикатите „Со
лидарност" нарушиха гра
ницата на толерантност.

която досега беше „фрон
това линия", спазвана от

а за нейните становища в 
„радомската декларация” 
се казва, че блокират уси
лията за национално спо
разумяване. Ръководство
то на

двете споразумяващи се 
страни.

Изчерпани 
можностите за

ПАРТИЗАНСКИТЕ ОТРЯДИ — НАЧАЛНА ФОРМА 
НА ВЪСТАНИЕТО

ли са въз-
„Солидарност” се 

обвинява, че се намира на 
позициите иа политическа 
та опозиционна сила, бо
реща се за власт. От съоб 
щението проличава възмо 
жността за взимане на из
вънредни мерки. Най-веро 
ятно се касае за забраня
ване на стачките. Засега 
още не е известно дали 
Сейма ще гласува отделен 
закон или за целта ще бъ 
де гласуван 
синдикатите, в който се 
предвижда при кои обсто 
ятелства

диалог? 
Принципно, и правителст
вото, и синдикатите се из 
ясняват за споразумяване 
— и обвиняват

„... В нечуваната, свирепа борба на живот и 
смърт се раждаше и новата армия на нашите на 
роди, армия на която нашите народи не можаха 
ншцо друго да дадат освен голоръкнте си деца и 
безграничната любов.’"

МАЛКО

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
СФРЮ — НРБ едни дру

ги за „едносрочно наруша 
ване" на 
Освен това,

този принцип, 
становищата 

във връзка с тази идея са 
напълно противоположни. 
Затова

Сурдуличани в 

Перник
са примерите в 

историята една войска да 
ражда и израства в пазви 
те на своя народ с толко 
ва любов, както това бе-

ЮКП в 
въстанието

навечерието на

В трудните дни на пре 
дателство и дезорганиза
ция, когато 
войски нахлуваха от в си 
*нш страни и когато 
вителството на бивша Юга 
славия избяга в чужбина, 
единствено ЮКП 
привързана към своя на
род и направи всичко да 
организира отбрана на 
страната. Още от първите 
дни на април 1941 година 
по градове и села нашир 
из страната се разпрост
раняваше призивът на ЦК 
на ЮКП, в който се тър
сеше премахване на всич

(На 3-та стр.)

„конфронтацията
е неизбежна" достаВъз основа на договоре 

ните принципи за сътруд 
ничество

разпространено мнение 
полската

между СФР За пръв пЪТ
Югославия и НР България, на кризата на Политбюро 
в помещенията на Отечес- на ЦК на ПОРП не изда-
твения фронт в Перник де съобщение от плещма
се състояха конструктив- на който е оценявана об- 
ни разговори, в които бе щесгвено-политическата об 
подчертано, че досегашно- становка в страната Пле 
то сътрудничество между Нумът се свързва със 
Сурдулица и Перник е бщението
наистина плодовито. Нап-

ше с нашата армия. Укре 
пвайки наред с победите 
и развитието на НОБ, тя 
най-напред стана
народоосвободителна вой
ска, а в боевете 
на 1944 и 1945 
бре организирана 
но силна
войска. Най-силните

вражеските
общественост, 

от началото
законът за

пра
силназабраняват 

Ръководството 
„Солидарност" във Вар 

шава обаче е

се
стачките. остана
на към края 

година до 
и воен- 

революционна 
дви 

разви- 
на бор 

национално, соци 
ално и политическо 
вобождение.

насрочило 
протестен сбор за 17 де
кември.

При всичко това, тези 
дни в Чехословакия влез
на в сила закон за 
'чаване пътуването на 
ски туристи в тази 
на и на чехословашки ту
ристи в Полша.

съо
- „ - - — ,,Солидар

ност и предстоящото засе 
парламента, на 

което трябва да се гласу
ват важни решения. В пра 
вителственото

на
равен е договор това сът 
рудничество занапред да 
се обогати с нови 
жания.

дание на гатели на нейното 
тие бяха идеалите 
бата за

ограни
пол

стра-
съдър-

съобщение 
се напада „Солидарност",С. М. ос-
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ГИОНА И РЕПУБЛИКАТА В 1982 ~ТИЕТ° НА РЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ В НИШКИ РЕГИОН ПРЕД КРУПНИ ЗА 
ДАЧИ В ПРЕДСТОЯЩИЯ ПЕРИОДГОДИНА I

ПО АНГАЖИРАНО ПО ВСИЧКИ 

ЖИЗНЕНИ ВЪПРОСИРЕДИЦА НОВИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ Активността на Социали 
етическия съюз в Нишки 
регион в предстоящия пе 
риод трябва да бъде още 
повече насочена към въп 

роси от жизнен интерес 
на трудещите се и граж 

даните във всяка конкрет 
на среда и към последова 
телно изграждане на акци 
онното единство на орга 
низираните социалистиче 
ски сили във фронтовия 
начин на организиране и 
действуване.
СЛЕД 21 заседание на 

ЦК на СКЖ Съюзът на 
комунистите в Нишки ре

с ство на храна. Още пове
че, понеже все повече мла 
дп хора считат сдружава 
нсто като предпоставка за 
ефективно занимаваме със 
селскостопанско производ

но и по-задълбочено, 
по-висока отговорност се 
разрешаваха проблемите 
във връзка със сеитбата 
жетвата, договарянето за 
селскостопанска продук-

СКУПЩИНАТА на Реги
оналната стопанска кама
ра в Лесковац неотдавна 
оказа поддръжка на осно 
вните решения, съдържа 
щи се в проектодокумен- 
тите за обществено-иконо 
хмическо развитие на СР 
Сърбия и Южноморавски 
регион в 1982 година. Оба 
че бяха изнесени и реди 
па забележки и нови пре 
дложенпя.

Предлага се в проекто
резолюцията за развитие 
на републиката по-важно 
място да се даде на пър 
вичното производство ка
то Цяло, а не само на 
селскостопанското произ 
водство. Делегатите в ску 
пщината считат, че трябва 
да се предприемат мер
ки за опростяване проце 
дурата в областта на ико 
номическите отношения с 
чужбина и напълно да се 
измени Законът за валут 
но стопанисване и кредит 
ни отношения, понеже не 
съдържа достатъчно мер
ки за насърчаване на из
носа. Беше изнесено и 
предложение износът на 
пазарите на клиринга да 
се третира както и изно 
са на конвертибилния па 
зар
поавата за валутно запла 
шане.

Предложеният 
на увеличение 
стопанската продукция 
републиката-от 3 
се оценява като низък. За 
това се предлага увели 
чепие на същия, а за цел 
та да се предвидят мерки 
за интензивна обработка 

пло-

размер 
на селско

в
на сто

а.ч необработените 
ши.

Предложеният
на увеличение 
стопанската 
републиката от 3 
се оценява като низък. За
това се предлага увелнче- \ гион раздвижи силна ак 
ние на същия, а за целта 
да се предвидят мерки за 
интензивна обработка на 
необработените площи.

Като ниски се оценяват I синхронизирано действу- 
н размерите на увелнче- ват и всички останали об 
ние на обществения про ; ществено-политически ор 
Дукт, дохода, промишле- ганизации. Вече сега може 
ната продукция, заетост
та. селскостопанската про 
дукция, вноса и износа, ко 
нто се предлагат в проек 
торезолюцнята за общес 
твено-икономическо раз
витие на Южноморавски 
регион. Делегатите в скуп 
шината са на мнение, 
тези размери трябва 
се преразгледат и увели-

размер 
на селско ш

продукция в 
на сто Ш т

■ Цтмвност за осъществяване 
целите на икономическа 
та стабилизация. В реали 
зацията на тези задачи

т
На последното заседание на МОК на 

ССТН в Ниш за председател на МОК на 
ССТН бе избран СТАНИМИР СТАМЕНКО 
ВИЧ, а за секретар — РАДМИЛО ЧИРИЧ.

ция, изкупуването на тпе ство. 
ннца. На този план са по 
стигнати добри резултати, 
но все още не се изпълня 
ват всички утвърдени пла 
нове. Затова органите и 
организациите на 
трябва да бъдат още по- 
делотворни в тази област.
Особено трябва да се сти 
мулира сдружаването 
договарянето на производ 
ството в селското стопан- раждане на организацион 
ство, защото е на високо ното единство на социали 
равнище съзнанието, че етическите сили във фрон 
това е най-добрият ‘ път товия начин на организи 
към увеличено производ- райе и действуване.

За постигането на тази
: —----- --------------- -   —■— цел, Социалистическият

съюз трябва да усъвър-

Активността на ССТН в 
Нишки регион, както бе 
оценено на последното за 
седание на МОК на ССТН 
в Ниш, занапред трябва 

ССТН да бъде още повече насо
чена към въпроси от жи 
знен интерес на трудещи 
те се и гражданите във 

и всяка конкретна среда и 
към последователно изг-

да се каже, че акциите по 
стабилизация, които раз- 
движава Социалистичес
кият съюз в региона ста 
наха съставна и най-важ 

I на част от активността на 
трудещите се и граждани 

че те в организациите на 
да сдружения труд, местните 

общности и делегатските 
чат до равнище на запла скупЩнни. 
нуваните размери с обще ; 
ствения .договор за разви
тие на региона до 1985 го 
дина.

В досегашния 
на всички равнища на ор 
ганизираност в Социалис
тическия съюз, по-серноз-

период,по отношение на

Н. Р.

станаха първоначална фор шенствува методите
действуването си и да по 
виши собствената органи
зираност.

Съвместно с останалите

нанералният секретар на 
ЮКП йосип Броз Тито.

Веднага след това, на 
4 юли бе проведено засе 
дание на Политбюро» на 
което бе взето

работила за нуждите на 
окупатора. Извършени би 
ли атентати на злопкобни- 
те агенти Космаяц, Залад 
и Драголюб Щерич. И 
останалите краища на 
страната бяха организира 
ни диверсии и се унищо 
жаваше всичко, което мо 
жеше да служи на окупа 
торите.

Обаче всичко това бе- 
ще малко за изгонване на 
окупатора от страната. Ве 

блян за свобода, 
и равноправие 

всички наши народи 
започна да

закони, 
на политзат

извънредни
амнестиране 
ворниците, закриване на 
концлагерите, мобилиза
ция за отбрана на страна 
та и очистване на воен
ния и държавен апарат от 
петоколонаши и народни

ки ма на въоръженото въста
ние. Инак, постъпването в 
тях беше 
Отначапото в тях постъпва 
ха предимно работници, 
студенти и ученици — чле 
нове на ЮКП и СКОЮ- 
По-късно идваха бедни и

доброволно.
в социалистически сили, 

ССТН трябва с повече фа 
кти и аргументи да опро 
вергава схващанията ни 
отделни лица, които об
виняват самоуправление
то и непосредствената со 
циалистнческа демокра
ция за настаналите нко

решение 
за започване на въоръже- 

оку
Тогава бе взе

но въстание срещу 
паторите.
то решение: веднага 
започне всенародно въста 
ние, основна форма в ра
звитието на въстанието да 
бъде партизанската вой
на, по-голям брой комуни 

градовете да ми
нат на командировка па 
терена, членовете на ЦК 

ЮКП да се изпратят

врагове.
На 6 април 1941 година, 

когато беше бомбардиран 
Белград започнаха да се 
разпращат 
до комунисти, 
щи на военна повиност 
да се обадят в поделения 
та си. а останалите да 
отидат по родните край 
ща и с думи и акции да 

за от

да
средно заможни селяни и 
интелектуалци. Силата на
отрядите във всички край 
ща не беше една и съ
ща. Отделни партизански

поръченията 
подлежа- номически трудности у 

нас. Във връзка с това е 
отряди в Македония, Хър необходимо по-ефикасно

да се разобличават антн- 
салюуправителните дефор 
мации, явления и поведа 
ния, а техните носители и 
да се подвеждат под поли 
тическа, материална и за 
конна отговорност.

Социалистическият съ* 
юз в Нишки регион ще 
посвещава изключително 
внимание на последо
вателното усъвършенству- 
ване на колективната ра 
бота и отговорност. Ще се 
водят акции за ползуване 
на всички възможности в 
областта на заетостта. Иде 
йно-политическото оспо- 
собяване на населението, 
провеждането на делегат
ските избори и действува 
пето на делегатите и де
легациите ще бъдат в цен 
търа на акцията на ССТН 
в Нишки регион в предсто 
ящня период.

ковният
сти отщастие

на ватско, Войводииа и Косо
во имаха 10 до 20 бойци, 
докато, например У жит
ният и Чачанскнят набро 
иваха и над 3000 въоръ
жени боеца.

и народности 
се осъществява на 22 
юни 1941 година, на деня 

нападението на Герма- 
СССР. В Бел

на
нав различни краища 

страната.
Призива на ЦК на ЮКП 

за въоръжено 
бе прието навред из Югос 
лавия. Нашите народи и 
народности под ръководс 
тво на Партията почти го 
лоръки тръгнаха в тежка 
борба против окупатора и 
помощниците му. Въстани 
ето в Сърбия започна на 
7 юли» на 13 юли в Черна 
гора, 22 юли в Словения, 
27 юли в Хърватско и Бо 
спа и Херцеговина и на 
11 октомври в Македония. 
Така в цялата страна се 
разрастна велнчива борба 
на нашите народи и наро 
дности за 
от чуждестранните завое
ватели.

подготвяват народа 
отбрана на страната. на

ния срещу 
град бе проведено заседа 

Политбюро на ЦК 
на ЮКП. Обстановката, 

с нападението 
СССР бе оценена

въстание
ОРГАНИЗИРАНА СЪПРО 

ТИВА СРЕВДУ ОКУПАТО ние на 1
РА Оснопен източник на 

въоръжаването и бойните 
припаси беше врагът. 
Плененото оръжие и тех 
пика веднага се употреб 
иваха против фашистите. 
Покрай това употребява 
ше сс и оръжие, което бе 
в народа. Отначало отр 
яднте бяха въоръжени с 
пушки, пистолети, бомби 
и с някоя картечница и 
тежка картечница.

създадена 
срещу
като подходяща за вдига 
не на въоръженото въста
ние в Югославия- На това 
заседание бе изготвено въз 

ЦК на ЮКП под 
заглавие: ,,До народите 
на Югославия", в което те 
се призовават на въоръже 
на борба срещу окупато 
ра. Партията й СКОЮ са 
в мобилно състояние.

Само пет дни по-късно, 
на 27 юни. в Белград бе 
формиран Главен щаб па 
партизанските отряди на 
Югославия и за негов ко 
мендант бе определен ге

След призива на ЮКП 
във всички краища на 
Югославия започна да се 
дава съпротива. Бяха бой 
котирани акции на оку- 
паторската власт, извърш 
ваха се нападки на воен
ни обекти и офицери, са 
ботажи в производството.

От май 1941 година в 
Белград ударни групи и 
десетини държаха фашис
тите като обкръжена кре 
пост. Най-напред запали
ли един камион и 90 ва- 
реа е нафта. Опожарена 
бе и унищожена столар 
ска работилница, която е

вание от

освобождение

(СЛЕДВА)
(Подготви:

Драгиша Радованович
Партизанските отряди 

във всички наши краища К. Георгиев
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СУРДУЛИЦА

Селскостопанското производство 

изискване на времето
ТИТО КАЗА

Способни сме да пазим 
свободата си момента, по не всякак и 

моментално, да бъде успе
шно решено.

11/10кунките обработваеми 
(според данните 

1977 год. възлизащи 
21 520 ха) и 13-те хиляди 

пасища може да 
сслскосто-

В целокупната общество 
на активност селското сто
панство заема изключител 
но място. Това не е 
последица само от момей

Политиката на активно съжителство тър
си сътрудничество с всички държави, без ог
лед на разликите в обществената структура п 
политическото устройство. Тези разлики са по
следица от вътрешното развитие на всяка сгра 
на поотделно, на развитието което но едни или 
друг начин е отражение на условията, които 
съществуват в отделни страни, и в този смисъл. 
Те са неизбежи 
витае на международните отношения, Но тези 
разлики са вътрешна работа на тези държави. 
Ге, значи, не могат да бъдат пречка, а не биха 
смели да бъдат повод за международно сътру 
дннчество. И затуй различни 
елементи, конто се натъкват в международния 
живот като фактор на заплаха, често пъти пред 
ставляват параван, за който се крият разни 
отрицателни и опасни тенденции.

Политиката на активно съжителство — 
за да може изобщо да се провежда — трябва 
да се основава върху определени принципи. Тя 
изисква равноправие в отношенията, зпщото 
там дето не съществува равноправие, там вла 
дее доминация, а не съвместно съжителство. Тя, 
значи, търси пълно зачитане на независимостта 
и суверенността на държавите, въздържане от 
агресивен натиск и, което е от отделно зна
чение, ненамеса във вътрешни работи на дру
ги държави. Тези принципи — след победата 
на антнхитлернстката коалиция през Втората 
световна война и под влиянието на световното 
обществено мнение, конто по това време силно 
се изявяваше — са внесени в Хартата на Обе
динените нации, но за съжаление, зарад отно- 

• <- шеннята между великите сили, си останаха зна 
чително далече от международната действител
ност. Прилагането на политиката на съжител
ство би представлявало съживяване на тези 
принципи. Тя следователно е напълно на лннн 
ята на общината концепция на Хартата и създа 
ва условия за укрепване ролята на самата Ор- 
ганизация на обединените нации.

Из експозето в Съюзната народна скуп
щина в Белград за външната политика на 
ФНРЮ, изнесено на 7 март 1955 год.)

отпш на
Сърболшб Микич

хектара 
се организира 
папско производство

задоволяване сво 
по и част от

ДИМИТРОВГРАД 
НА БОРБА ЗА ПОВЕЧЕ И 
ПО-КАЧЕСТВЕНО ПРОИЗ 
ВОДСТВО

ИС

само за 
нте нужди, 
нуждите на пазара.___ _
„Мораво II" — предзнаме
нование за успех

на днешната степен на раз
На 2 декември в Димит 

ровград бе проведено 
дание на Общинския сип

на което 
задачите

засе
В Сурдулишка община 

чрез сдружаване, договар 
яис и самоуправителио 
споразумяване 
се решат повече актуални 
проблеми в сслскостонан 
ското производство. Про- 

,,Морава П" дава

идеологически дикален съвет, 
бяха обсъдени 
ма синдиката в осъществя 
ването политиката по ико- 

сгабилизация

мога! да

комическа
ектът
шанс това производство да 
пол уч! I по-привлекателно 
място в целокупната дей 
пост в общината.

В рамките па Проекта 
а по повод Деня на осво
бождението на общината 
па Власина беше открита 
овцеферма, за която са из 
р&зходани около 180 мили 
она динара. Фермата ще 
има над 5 хиляди овце и

Б. Кръстим

талното състояние, по ко 
репно изискване, в петни 
скня смисъл па думата го 
ва стопанство да стане ис 
тинскн стопански отрасъл. 
Ст,що така с известно, че 
изискването на времето 
е възможно повече да се 
увеличи производство, п 
че селското стопанство 
не може да бъде второсте 
пенна дейност и задача.

Когато пък става дума 
за Сурдулишка община 
трябва да се изтъкне, че 
тя има изключително бла 
гоприятни условия за раз 
нообразно селскостопанс
ко производство. На цело

няколко хиляди агнета 
До 1985 година в рамки 
те на съшия проект са за 
планувани капиталовложе
ния от 80 589 динара. От 
тези средства чрез кома
сация на площи в индиви 
дуалния сектор ще бъ
дат създадени 400 ха под 
овощия, от които 150 ха 
вишни, 100 ха сливи, 50 
ха ореси, 50 ха лозя и 50 
ха купини. До края на на
стоящата година под ово 
щия ще бъдат създадени 
105 ха. през идната— 95, 
1983 — 93,1984 — 75 и през 
1985 година — 30 ха.

Досега, както ни осве 
дами Добрпвое Мнленко- 
внч, инженер по 
стопанство и задължен за 

Проекта

С. Димитров

на територията на общи
ната.

Както се изтъкна на за 
седанието през изминалия 
период, са постигнати ре 
дица положителни резул
тати. Увеличени еа почти 
всички икономически и 
финансови показатели в 
организациите на сдруже
ния труд в общината. От-

ОТ СУБНОР В СУРДУЛИЦА

Приключва изборната дейност селско

реализация 
,_.М'орава II", създадени са 
5 ха под овощия в Масу 
рпшко поле, а договорено 
е да се повдигнат още на 
двадесет ха. Понеже има 
голям брой лица, заинте 
оесовани за това сдружа 
ваие, очаква се до края 
па годината около 50 ха 
да бъдаг подготвени за за

наВ^ 17-те СДРУЖЕНИЯ 
Общинската организация 
на СУБНОР в Сурдулица 
приключват изборните съб 
рания.

В предизборния период 
борческата организация в 
Сурдулишка община пока
за всеобхватна обществе
но-политическа активност. 
На заседание с предеседа 
телите на сдруженията е 
извършена солидна подго 
товка, когато са поставе
ни и ясни задачи, които 
да се зачитат по време на 
изборната дейност. Поста 
вените пък задачи произ 
тичат от заключенията на 
Председателството 
Сюк, съюзния, републи
канския и регионалния СУ 
БНОР.

на
делно радва факта, бе ка
зано, че е увеличен изно
сът. Така например в кау 
чуковата промишленост е 
осъществен износ на стой 
ност от почти 95 милиона 
динара, което е девет пъ
ти повече в сравнение с 
деветте месеца на минала 
та година.сажданс на овощия.

Значително 
тъкис, че планът в Про 
екта, предвиден в облас
тта на животновъдството 
за тази година е реализи 
ран. Именно, договорено 
е да се повдигнат 35 фер 
ми за говеда н 3 овцефер 
ми. Заплануваните 
ства за тази цел през 
гоящата година възлизат 
на 15 331 динара 
а досега са изразходвани 
около 10 милиона 
До 1984 година 
план ще- се изразходват 
97 392 динара;

Изключително благопрн 
ятните условия, развойните 
планове в селското стопан 
ство и средствата, 
се отделят за тази

успешното стопа 
писваме на ТО „Власина 

продукт" и нейните пя 
колко основни организа
ции, занимаващи се изкл
ючително със 
папска дейност, 
раицйя изнекванието

В конфекцияе да се из „Свобода" пък износът 
възлиза на почти 96 
она

мили
динара и т. н. 

Тъкмо заради 
обходимо

това е неОт едно договаряне на сурдулншкитс бойци и в предстоя
щия период Съюзът 
синдикатите още повече от 
колкото досега да води не 
прекъсната борба 
кретните среди и то 
димно на

ПИЯ. Въпросът по икономи 
ческата стабилизация в па 
стоящия момент безспор

на но е един от най-значи
телните и от него произ
тичат множество задачи, 
които очакват членовете 

- Когато се касае за мяс на тази обществено-поли- 
тото и ролята на борческа тическа организация. За- 
та организация и задачи- Дълбочаването и таченето 
те,' : които й предстоят в 
предстоящия период, как 
от изтъква Градимир Ни 
колич, председател на Об 
щинския отбор на 
НОР в Сурдулица, всички 
те (около 1600) членове 
ще се ангажират на всич 
ки полета в осъществяване план постигна пълна афир 
то - на . самуоправи гелните мация.. Събирането и сре 
социалистически отноше ждането на мемоарии и

исторически материали за 
НОБ и

на
по-раншното рево 

люционно минало и зана
сред-

нас
пред е задължение на бой 
ците от общината.

— Критическата провер 
ка на собствената практи 
ка и ясно утвърдените 
предстоящи задачи ще бъ 
дат основа за по-успешна 
работа през идната; годи
на. Очакваме

в кон-
пре-

възпроизводст- 
свързване, увелн- 
износа, подобре

ние производителността на 
труда, по-добро ползуване 
на производствените мо
щности,

веното
чението

динара 
на тоя

на революционните тради 
ции, развитието на деле
гатската система, сътрудн 
ичеството с младежта, учи 
лищага ЮНА са също та 
ка задачи на борческата 
организация в Сурдулица, 
която и досега

икономисване ив предстоя 
щия период общинската 
организация на СУБНОР 
още по-успешно да осъще 
ствява задачите си и с то 
ва да оправдае доверието, 
което в нея има СК и ос 
таналите организирани си 
—- на обществото нй — 
изтъква Николич С. М.

увеличение на 
дисциплина.

трудоватакоито
целСУБ- както н

За нов 
Общинския

председател на
синдикален Съ 

до провеждане на 
изборите в Съюза на син
дикатите

ветна този

. в общината бе
избран Саша Димитров.

Т. П.

селскосто- 
дават га

ли

на
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ИЗБОРИТЕ В ПЪРВИЧНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НЕ СВ 

10 НРАВ НА МЕСЕНА
В стмсюа пропан - оо-шаи 

шмше аа селското тапети
автогуми годишно, а рабо 
та ще има за още 380 ра 
ботника. „Текстилколор“ 
вече закрачи в новата сре 
дносрочна програма, като 
строи нови производстве
ни хали, като по такъв на
чин се създадат възможно 
сти за разширяване на о- 
бема на производството и 
приемането на нова рабо 
тна ръка.

Тези капиталовложения

На общия събор на об 
щината в Бабушница, кой 
то се проведе на 20 ноем 
ври 1981

В уводното изложение, 
и в разискванията на събо
ра, беше дадено пъл
но съгласие във връз
ка с плана на общес
твено-икономическото ра
звитие на общината в 
предстоящия период. При 
по-нататъшно укрепване 
на самоуправителиите со 
циалистически отношения, 
развитието и подобрение
то на жизнената и трудо 
вата среда и интензивно
то укрепване на всенарод 
мата отбрана и обществе 
пата самозащита, основа 
на развитие в предстоя
щия период ще бъде по
нататъшната 
ция на 
при интензивиране па сел 
ското стопанство.

година, на който 
присъствуваха делегати па 
Общинската 
представители на общест 
вено-полнтическите

скупщина,
в Бостае^радск^оЩцин^н^длъ^кността "^секретари' 

*
тела ще бъдат изорани над 300 членове на СК

орга
низацни, представители на 
сдружения труд и остана 
лите структури в община
та, беше обсъден общест 
веният план на общината 
до 1985 година. Уводно из 
ложение във връзка с об 
ществення 
председателят на Общин
ската скупщина Станимир 
Илич.

Изборната дейност в 
Съюза на комунистите в 
Босилеградска община, ка 
кто това бе изтъкнато на 
заседанието на Общинска 
та конферпеция па СКС 
в Босилеград изисква Пъл 
на мобилност и ангажира 

комунисти в 
общината. От комунисти- 
те се очаква и пълен при 
нос в по-нататъшното и- 
дейно-полмтическо, ора гни 
зационно, кадрово и акцп 
онно оспособяване.

в промишленоста ще дадат 
възможност общественият 
продукт да расте средно 
с 15%, физическият обем 
на производството с 14% 
а заетостта с 9,3%. Също 
така ще бъдат положени 
усилия за изграждането на 
нови производствени мощ 
пости с повторното откри 
ване на мина „Ерма" в 
Ракита.

В предстоящия 
на селското стопанство съ 

голямо

зации ще се проведат до 
31 декември, а в Общин 
ската изборна конферен
ция до края на февруари 
идната година.

план изнесе

М. я.
модерниза- 

промишлеиостта1022не на

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

С капиталовложения ог 
около 800 милиона дина

периодпазим 

обществените имоти
ра. ще се модернизират и 
разширят мощностите на 
гумарската, химическата 

металообработващата 
С капита

що така се дава 
внимание, защото през из 
теклия период то не се 
развиваше с предвидните 
темпове, или дори _беше 

В селското сто 
вложат 112

Уводно изложение във 
връзка с изборната 
ност изнесе Симеон Грпго 
ров, председател на 
щинската конференция на 
СК, който между другото 
изтъкна, че в предстоящи 
те избори трябва да бъдат 
избрани решителни, акци 
онно способни и безком 
промисни лица, които на 
практика потвърждават и 
се борят за политиката на 
СЮК. И в останалите ди 
скусии бе подчертано, че 
на отговорни места и по
стове
избрани най-авторитетни и 
лица, които ще допринасят 

по-нататъшното'

деи- и
промишленост, 
ловложения от 210 милио 
на динара в химическата 
промишленост „Лужница" 
ще се модернизира и раз 
шири производството 
овладяването на нови прои 
зведенця като: сглобяващи 
търби за напояване изра
ботка на ПВЦ-търби, пзра 
ботка на цилиндрични и 
сферични съдове, както и 
разширяването на помеще 
пия за магазини. В „Бал 
кан'" във Велико Боиин 
ци ще бъдат вложени око 
ло 43 милиона динара за 
декомплектиране на съоръ 
женнята и модернизиране 
то на леярната. За разшир 
яване на .мощностите за 
вътрешни авто-гуми ще се 
вложат 367,5 милиона ди 
пара, което ще даде въз 
з.чгожност за производство 
па 11,4 милиона бройки

Об- ЯВЛЕНИЕТО за посегателства срещу об 
ществените имоти не е рядко явление в Боси 
леградско. Присвояват се преди всичко оощес 
твени гори, долища, конто след залесяването 
са запазени от пороищата, пасища, граничещи 
се с частни ниви, изоставени речища, ниви, ли 

Много от тези имоти са изоставе 
собственост на общината, 

на земеделската

в упадък, 
панство ще се 
милиона динара, което ще 
даде възможност за увели 
чение на производството 
на зърнени растения 
сегашните 30 000 на 
40 000 центнера. В инфра 
структурата се предвижда 
да бъдат изградени универ 
сален магазин в Бабушни 

1500

с
от

над
вади, гори 
ни или пренесени 
която ги е дала на ползуваие

в

кооперация-
Една от причините, че хората така чес 

свободно взимат от обществените имоти 
е че земеделската кооперация не е в състоя 
ние да ползува всички имоти и те с Г°ДИН“ 

необработени. Сигурно е, че нямаше да 
земедеелката кооперация стопа

ца с повърхнина от 
квадратни метра. Предви 
жда се и адаптиране на 
хотела в Бабушница, теле 
фонните централи в Звон 
ци, СтрелъИ, Любраджа п 
Велико Бонинцн; модерни 
зиране на пътната мрежа 
и др. Общественият раз
воен план ще бъде приет 
па следващата сесия на 
Общинската скупщина 
Бабушница.

Томислав Андреевнч

трябва да бъдат то и

ра- стоят
бъде така, ако 
писваше тези имоти.

Има явления тези посегателства да не 
се изнасят на видело. Хората премълчават, за 
да не обидят съседа, да не се карат помежду 

Дори някой да се осмели и изнесе на съ 
рание, че еди кой си е присвоил ооществназе 
чя срещу него обикновено се отправят остр1 
нападки и останал без подкрепа и тои замъл 
чава При общинската скупщина преди имаше 
комисия за отнемане на 1.езако..мо г,рмс;иое.т 
те плоши. Тя вече не работи. Сега оощегвеиият те пло ш. я общетвените имущества.

в Босилеград 
. Мно

за
звнтне на самоуправителнн 
те социалистически отно
шения и укрепването на 
братството и 
Но, за да се успее в осъ 

на изборна-

единството
в

ществяванего 
та дейност трябва, както 
това бе изтъкнато на за
седанието, да се

комбинации на те 
Миленко

си.

осуетят
ДИМИТРОВГРАД: 1всички 

сни интереси. 
Стоилкович, Още една улица 

с асфалтова основа
изпълните 

МОК нален секретар на 
СКС в Лесковац подчерта 

СК са нужни аФир
идейно-политичес

правозащитник пази 
Откак такова лице бе поставело 
ска община, неговата работа се чувствува 
зина са дадени на съ«, а е установено и сът
рудническо между правозащитник. и местни 
Р' общности. Разбира се, ефектите щяха да оъ 
пат още по-големи, ако се създаде пепримири- 
мост срещу "—.летвата »» обществени

че на
"Т7"мирани 

ки и марксически издигна 
които ще се бро 
всякакъв вид не-

4‘-XV

ти лица, .
ят срещу 
самоуправителнн явления 
а за задълбочаване и вие 

на самоулравител

те у

пмотиТГимуществаТСВСкрайна сметка, местни
те общности, земеделската кооперация, об .се 
твено-политическш с

дряване 
ните и делегатски отноше 

и за преодолеяване на 
трудно-

;!•
организации и всички гра 

жда^Ги трябва да бъдат единни срещу онези 
които решат да присвоят обществен имот. В 
този смисъл трябва да се ангажират и мирови
те съвети, за да не се стига до съд-

Дълг на всички е да пазят общественото, 
В тази насока може да се раздвижи 

населението от село.

ния
икономическите

■ аксти.
На заседанието членове 

кон
измене

те иа Общинската 
ференция приеха 
нието й допълнението на 
статутарното решение в 
Съюза на комунистите, с 
което са утвърждава оо 

изборна конферсн 
пай висш попити 

в организа- 
Сьюза па кому 

Раз

като свое
разяснителна акция сред

Има мнения, че по-добре е имотите да 
се обработват, отколкото да стоят исобработс 
ни Земеделската кооперация би следвало да 
„ма своя програма как най-рационално щс пол 
зува имотите, конто й сс предоставят. А това 
значи — по-тясно сътрудничество със селско
стопанските производители във всички облас 

селскостопанското производство. 
Очевидно, начини и възможности да се 

пресече пътя на посегателствата срещу общес
твеното — има. Необходима е обаче акция,

Ив. Андонов

/'.•'■■•'ЗЯМ
итинска

По повод 29 ноември, покрай други- обек 
ти на диммтроиградчанн бе предадена на

асвалтова основа. Ка

ция като 
чески орган пол-
цията на. зуване още една улица с 

сас се до улица ,,Нишава", която бе асвалтира 
па само за 2-3 дни, па дължина от над 500 мет

на са-

а общината.пистите
ширява се и ролята

комитет и се у!
съществуването

Обпа
ЩИНСКИя 
вържяава
на Председателство 
комитета. Също така чле 
новете иа ОК на СК в Ьо 
силеград приеха изборни
те документи и уточниха 
срокстете за изборите, ко 

първичните органи

ра. Улицата с построена от средствата 
мооблагане.

ти нана
На фотографията е „хванат” един момент 

по време на асвалтирането на споменатата ули
Т. П.ца.

иго в
Страница 5

Братство * И декември 1981



---------——

Златните ръце на Станимир
явлениестопанство •Л МШШШ5Г

5?!
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦ

СРЕЩИ1Ш

„Тигър-Димитровград“: 
положителни резултати 

на стабилизационната 

програма
— с безкрайно любоот Прибой направи, ръч- 

едно приспособление, 
което струиа пад 70 мили 
она стари динари. Хора- 

сят. Той е тачен

мир
питстно с нарастващ инте 
рее все по-ясно разбирах 

и все по-дълбоко чуе

„Ако не беше майсторът 
такъв чопск, сигурно и аз 

напусна тази про 
— каза високият

по,
щях да
фесияГ’ 
рус младеж, чисто изказ 

Зае

ме,
твувахме, че именно в то 
ва той вижда смисъла на 
своя творчески труд, кой 
то граничи с изкуството. 
Всякакви моделчета, вся
какви калуии от ламари- 

за автомобилната инду 
стрия, с помощта на елеци 
алиите ножици, 
изпод ръцете на майстора 
като че ли без усилие, с 
някаква виртуозност. И са 
мо искрените думи на по 
мощника Спасен ни въз
връщат реалната предста 
ва за нещата. Той приз 
нава, че не му достигат си 
ли опитност и рутина, за 
да направи всичко като 
майстора. А и вижда се, 
че е така. Но той има ам 
биция да стане достоен

та го тър 
майстор.”

Ето го и него. Нисичък 
здрав, мъж с прошарена 
и леко оредяла 
благ поглед и закачливо-

ване ни заинтригува, 
душахме се в разговора, 
а по-късно и пие се вклю 
чнхме в него, запознахме 
се с този млад човек, а на 
края се разделихме като дружелюбна усмивка под 
приятели, с обещание да мустак. От един поглед си 
се срещнем скоро и най- 
важното, да видим майсто 
ра и да се убедим, че има другите 
„златни ръце и голямо чо 
вешко сърце".

коса, с
• ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СУРОВИНИ И МА- 

ИАЛИ Е СЪС 7,7 НА СТО ПО-МАЛКО ПО ОТ-ТЕР наНОШЕНИЕ НА ЗАПЛАНУВАНОТО
излизатличеше, че той е от хора 

та, които предразполагат 
към себе си, с

Най-голямата стопанска 
организация в Димитров
градска оощина „тнгър- 
Днмитровград” приключи 
деветмесечнето с положи 
телни делови резултати. 
Тези резултати са постиг 
нати олагодарение на при 
лагане мерките на стабили 
зационната програма, а 
преди всичко поради пес 
тене на суровини и мате 
риали и увеличението на 
износа. До известна сте
пен финансовите резулта
ти са подобрени и вслед 
ствие покачването на це 
*ште с 20 на сто.

Пестенето на суровини 
и материали е със 7,7 на 
сто по отношение на за 
плануваното за това де 
ветмесечие? Износът пък 
е увеличен за пет пъти 
по отношение на същия 
период од миналата годи 
на и е достигнал сума от 
94,5 милиона динара. При 
това 20 милиона от цело 
кушщя износ е реализи
ран на конвертибилния па 
зар в — Германската фе 
дерална република и Ве 
ликобритания. Останалата 
продукция е пласирана 
на пазарите в СССР и Чехо 
Словакия.

ношения на същия период 
на миналата година раз 
ходите на стопанисване 
са увеличени с 83 на сто. 
Доходът е нараснал е 5 
на сто но-бързо от общия 
доход. Чистият пък доход 
по отношение на същия 
период на миналата годи 
на бележи увеличение от 
120 на сто, а по отношение 
на плана е преизпълен е 
21 на сто. Такова увеличе 
ние е и в резултат на об 
стоятелството, че личните 
доходи са се увеличавали 
по-бавно от дохода.

Не отлагахме дълго сре 
щата, защото пред очите 
ни беше все този 29-годи- 
шен младеж Спасен, кой 
то говори за своя майстор 
с искрен ентусиазъм едва 

благоволение. У 
нас вече се беше оформи 

убеждението, че той 
първо е обикнал майсто
ра, а сетне и професията 
— тенегкеджия.

ли не с

ученик на своя учител. 
Затова гледа „с четири 
очи”, слуша с „четири 
уши”, мисли и съобразя
ва непрекъснато. Е, все 
още не може да се спра
вя с тенекиджийския алат 
като майстора.

Сега не може, но ще се 
научи непременно. Нали 
майсторът всеки ден е до 
него, показва му, помага 
му. Той е взискателен и 
строг, но справедлив и чо 
вечен. В най-трудните и

ло

СЪС СТАБИЛНИ ТЕМПО
ВЕ

За стабилните темпове 
на стопанска дейност сви 
детелствува фактът, че 
през деветмесечнето за а- 
кумулация са отделени 
към 56,3 милиона динара 
което представлява рязко 
увеличение по отг/ошение 
на миналата година, кога 
то са били отделени в де 
ловия фонд, което е таран 
ция за стабилно стопа
нисване, 
фонд са внесени над 5 ми 
лиона динара, а значител 
ни средства са отделени и 
за жилищния фонд —■ 9,5 
милиона динара. През де 
ветте месеца на текущата 
година номиналният личен 
доход е увеличен с 35,5 на 
сто и средният личен до 
ход в тази стопанска орга 
низация възлиза на 7866 
динара.

През този период ико 
номичността на труда бе 
лежи увеличение е 2 на 
сто по отношение .на съ
щия период на миналата го 
дина. Производителността 
на труда пък (изчеслена 
според осъществения до
ход на работник) бележи 
увеличение с 80 на сто.

Прилагайки мерките на 
иконмическата стабилиза
ция през деветмесечнето 
енергия е изразходвана за 
16 процента по-малко, сред 
ствата за представителни 
разходи 13 на сто, за път 
ни дневни с 2 на сто.

Лесно намерихме метал 
ния цех на ООСТ „Димит 
ровград” в Дпмтровград,
а още по-лесно и майсто- 

СТАНИМ
С. Еленков

ра-тенекиджия 
ИР ЕЛЕНКОВ. Малко по- първнте думи и жестове 

премахват всякакви барие 
ри. Беше ни приятно и ин 
тересно да разговаряме с 
него. И през цялото вре.ме 
мислите ни търсеха и да
ваха отговор на въпроса, 
защо младият му помощ
ник, го е обикнал, на как 
во всъщност се дължи то 
ва младежко преклонение?

късно инжинерът Глиго- 
ров разказваше: 
всички го знаят. Прав вир 
туоз е, когато хване лама 
рината може да направи 
каквото си поиска. Наско 
ро за потребите на ФАП

„Него
напрегнати моменти викне 
ли с 
сене!

В резервния усмивка „Браво Спа- 
— на младежа ся

каш кри ле му израстват, 
силите му се удвояват, а 
на душата му става леко.

Такъв е майстор Стани 
мнр , откакто се помни. 
Не крие тайните на про
фесията, на всекпго пома 
га. особено на младежите 
в металния цех. Преди 
време 14 години той е ръ 
ководнл бригада и е под
готвял още много младе- 

— сега вече майстори. 
Какви ли не хора са мина 

през ръцете му. Впро
чем 22 години той работи 
тази работа 
Димитровградска община 
съществува по-добър май 
стор-тенекиджия от нега.

С добра дума, с друже 
любна усмивка 
пример той води бъдещи 
те майстори ден след ден, 
изпълнявайки винаги сло

ДОБРИ ФИНАНСОВИ ПО
КАЗАТЕЛИ

Общият доход през де- 
ветмесечието възлиза 
493 милиона динара и е 
по-голям по отношение на 
същия период на минала 
та година с 86,25 на сто. 
Ако се изземе увеличение 
то на цените реално об
щият доход е увеличен с 
60 на сто. В резултат на 
прилаган^ на стабилизаци 
онните мероприятия разхо 
дите по стопанисването са 
се увеличавали 
от общия доход с 15,2 на 
сто. Въпреки това по от

Сигурно всичко е започ 
нало от човешкото обая
ние, което блика от лич
ността на този обикновен 
честен труженик. А пос
тепенно са се натрупвали 
впечатленията от онова, 
което професията изисква 
и майсторът показва неп 
рестанно в своето трудово 
всекидневие:

на „Балкан,, и 

„Компас“ 

- заедно
жи

лииздържли- 
вост, сила, воля и постоян 
ство, амбиция и отговор
ност, знания и опит, изоб 
ретателност и естетически 
вкус. И към всичко това 
непременно трябва да се 
прибави един 
,,оцветител" — обичта към 
хората, обичта към коле
гите си и обичта към оно

по-бавно и едва ли в
След като проведоха ра 

зговори и изготвиха про
ект за икономическа ос
нователност, трудещите се 

трудовата единица 
„Компас", на гранично- 
пропусквателният 
„Градини", и колегите им

и с личенпостояненот

пункт
жни и трудни поръчки на 
най-различни трудови ор
ганизации в страната. Ни 
кога до сега 
че не знае.

Повече

ва, което ръцете му могат от гостилничарската тру- ^ у
Да сътворят.

дова организация „Бал- Няколко дена поред по- 
кан - Димитровград на сещавахме меТалнИя 
4 декември проведоха ре- в 00ст „Дими „
ферендум за обединяване. „ г, и по-точно работилницата,Референдумът е напъл-

не е казал, 
че не може.

В заключение може да 
се каже, че „Тигър-Димит 
ровград", въпреки 
днените условия на стопа 
ниока дейност през деве 
тте месеца постигна добри 
стопански резултати.

цех
от две десетиле

тия майстор Станимир Ел 
енков радва с труда си хо 
рата. С мисъл за тях и с 
обич към професията се
га той подготвя своя млад 
последовател.

затру
където работи бай Стани 
мир, заедно с помощника 
му Спасен Стойчев. Часо
ве наред наблюдавахме ра 
ботата на майстор Стани-

но успял — всички труде
щи се са гласували ЗА обе 
диняването.
Т. П.Ст. Н.

Т. Петров
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ОТОЛВТА™и 1X1 всички СТРАНИ, «единяаятйсй

**«
Брой 1892 

Година XXXVIII 
11 декември 1961 

Белград

В ТОЗИ брой:Източниците на нашата сина
“■ ——,.Нашата сила е в идеите, които ни вдъхно

вяват и в целите, за които се борим’’
(Тито)

Разговори за културата

Време на диалог и
критически анализк онтрареволюдията и поуките от събитията в Косово, иконо

мическата стабилизация, отговорността и демократическият 
централизъм — вече с месеци са главните теми на разиск
вания в Съюза на комунистите. И двете последни заседания 

на Централния комитет на СЮК бяха посветени точно на стабили
зацията (двадесет и първото) и на контрареволюцията в Косово 
(двадесет и второто). Стана дума и имаше разисквания за отношени 
ята между републиките и покрайнините, за националистическите и 
статистически поведения, затварянето, информирането ...

По всяка тема бяха казани повече критически думи и забе
лежки отколкото похвали. Действителността, очевидно, се намери 
под лупата на критиката, пък в критиката най-често се употреОя- 
ват остри думи, които донеотдавна не бяха подходящи в политичес 
кия речник. И на заседанията на най-висшето партийно ръководст
во все по-често има диалози и реплики. Думата, следователно, е все 
по-рязка, обаче все още е в дисхармония с делото. Опитите да се 
пресече пътят на слабостите, не дадоха желаните резултати. Не е, 
например, последователно приложена отговорността нито към хора 
та, които са отговорни за националистическата еуфория в Косово, 
а разискванията за икономическите несполуки се завършват главно 
с принципното подлагане на отговорност.

Стигнахме, обаче, до положението когато вече не е възмож
но да се търпят разликите между определенията и изпълняването 
им. И когато не бихме искали, обстоятелствата в множество напра 
вления карат към коренна промяна на отношението: 
дефицит се намалява, инвестициите 
ват", по-малко се задължаваме в чужбина, онова което самоуправи- 
телните общности на интересите не стигнат да похарчат се връ
ща на стопанството ...

Обаче, не е достатъчно това. че отношенията се променят 
почти изключително там къдсто по стария начин поради обектив 
ните обстоятелства не се може по-нататък. Има много места, къдсто 
и по-нататък се правят опити да не се прилагат законите и догово-

отношението и мнението как почти

Редакцията на „Комуни
ст” се отнесе с молба до дру 
гаря Едуард Иле, изпълните
лен секретар на Председател 
ството на ЦК на СК на Сърбия, 
да отговори на няколко въп
роса за актуалната ситуация 
в културата и за подготовка
та за предстоящия Конгрес на 
СК) ______________

Политическата платфор- 
на СЮК за Косово 
А. Души:

Рднини и аони оценки
(Опитът и поуките, както 

и анализът на слабостите в 
работата на организираните 
социалистически сили и ръ
ководства в К°сово, се каса
ят преди всичко за комунис
тите в покрайнината, но и за 
целия Съюз на югославските 
комунисти и другите общест

вено-политически организации 
и техните ръководства, само 
управителните и държавни- 
те органи)_________________

платежният
в много среди се „подстрека-

рите. Сякаш е пуснало корен
позволено. А различните други явления, пряко насочени 

срещу системата на социалистическото самоуправление —
„полезните малверзации", неприемането или. отричането 

на стабилизацията, до отнемането на правото на ра
ботническата класа да решава за най-важните въпроси също та
ка нанасят големи щети на нашето по-нататъшно развитие.

Допускането на такива явления на мнозина е добре дошло. 
Поради „дребните" лични или местнически интереси, отделни хора 
са готови да изневерят и на най-светлите придобивки (единението 
например) на страната и народа.

Добре е, че в Съюза на комунистите за всички проблеми 
се говори по-ясно, откровено и критически Критическият анализ на 
състоянието винаги в нашето общество бе изходната точка за съз
даване на новото, за превъзмогване на слабостите. В подготовката 
за конгресите и конференциите на Съюза на комунистите 
все по-ясно, че идеите и целите, за които се определи Съюзът на 
югославските комунисти ще допринсе делата да настигат думите. 
Без това Съюзът на комунистите би нарушил и авторитета и водеща 
та си роля-

всичко е като се
почне от 
на политиката

Организирането на СК в 
общината
Велимир Филипович:

Изборната конфере
нция е кай висш 

форумстава

(Общинският комитет на 
СК в Ниш даде подкрепа на 
проекторешението за измене
нията в 
общинските организациии на 
Съюза на комунистите. Съще
временно, членовете на коми
тета считат, че трябва да се 
допусне възможността за ор
ганизиране на извънредни за 
седания на изборната конфе
ренция)

Опорните точки за тези нови крачки, за по-решително раз- 
коптрареволюционериге от всички цветове и белези (па 

ричали се те националисти, либерали или бюрократи) бяха подснле 
ни на последните заседания па Централния комитет на СЮК, на 
централните и покрайнински комитети па СК в републиките и по
крайнините. Все по-ясно става кой на коя страна е. Така се откри
ва, по-голямо политически чисто пространство, на което ясно се 
разпознават действителните намерения и искания на всякого.

В политическата активност па Съюза па комунистите се из 
кристализираха няколко неотложни работи. Лазар Мойсов, член ма 
Председателството на Цк на ОЮК (в неотдавнашната си реч пред 
политическия актив па Загреб) тези задачи формулира така: „Пър- 

политиката иа стабилизацията, втората е премахването на

чистване с
организирането на

вата е ^ ^ _всички явления и облици на национализъм и третата, борбата про
тив тенденциите, които чрез критиката на досега изминатия път 
призовават на връщане на старите надминати отношения". Добави
ли бихме още — последователното изграждане на системата и от
ношенията, за които се определихме.

Нашата сила, чийто корен изхожда — както Тито казва — 
ог идеите и целите за които се борим, толкова ще бъде по-творчес 
ка колкото бъдем по-бдителни към всички явления и сили, конто 
допринасят за развитието па социалистическото самоуправление, 
теглят назад или в страни. По-изостреиата борба против всички про 
тивпици на самоуправлението е една от главните характеристики 
на подготовката за коигреоите и конференциите ма Съюза па кому
нистите. Конгресите, всъщност, може добре да се подготвят само 
единствено чрез премахване на негативните а и насърчаването на 
положителните процеси, което, разбира се, няма да зависи от хуба
во съчинените отчети и документи, по от готовността и решител
ността да се променя, онова което не струва, а да се изгражда и 
издига социалистическото самоуправление.

Стабилизацията в шабашка 
„Зорка"
Обрад Кович:

Най-важно • чув
ството иа онгурновт

Всички производствени 
организации работят седем 
дии в три смени, мощности
те се използуват с над 90 иа 
сто. С пример против затва
рянето иа пазара.)Милнвое Томашевнч
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РАЗГОВОРИ ЗА КУЛТУРАТА

права па всички трудови хора да 
като право на всич 

ки за решаване на въпроса в ху
дожеството (разделение на роли
те например). Оттам исковете по
чти за равноправие в разделение 
па ролите. Съюзът па комунисти 
тс съвместно с останалите само 
управители трябва решително да 
погдигне искът за същинска пре 
цепка на художествения принос 
па всеки отделен човек наред с 
всички 
злизат
прави решително няма да 
напредък в театрите, няма да се 
осъществяват високи художестве
ни постижения, а Съюзът на ко 
муиистите ще сс намери в роля
та на опя който подкрепва компро 
миссрството и който потъва
опортюнизъм. __
ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ СЕ НА
МЕСВАТ ТАМ, КЪДЕТО НЕ ДЕИ- 
СТВУВА СК

Някои кръгове културни ра
ботници понякога правят забележ 
ки на Съюза на комунистите, че 
неоснователно атакува някои ху
дожествени творби. При това се 
забравя, че не може да стане ду- 

за художество, ако живописец 
предназначи палитрата си за слу 
жба на национализма, че не мо 
же да стане дума за художестве 
но литературно произведение ако 
поетът ставя своята памфлетна 
книга в служба на реакционните 
сили на обществото, дори и на не 
говите врагове. Ако Сък>зът 
комунистите заема решително ста 
новище във връзка с тези явле
ния, той действително и ясно на 
практика се определя против вси 
чки видове национализъм и про 
тив реакционните тенденции в об 
ществото. Мисля, че определение
то на Съюза на комунистите за 
политическа разплата с такива тен 
денции е твърде правилно и пред 
ставлява ефикасно оръжие. Таки 
ва политически методи все пове
че се ползуват и дават пълни ре-

се тълкуват

нашият раз- Време на 

диалог и 

критически 

анализ

Ако сте съгласни
започнем с кратък ана-

положенпеговор да
лнз на съществуващото 
в културата; какво в тази област 

направил Съюзът на комунисти ------  конге
те в Сърби» измежду двата 
реса?Съществена и цялостна нрецен 

това какво с направено вка закултурата измежду двата конгре 
са .може да даде само предстоя 
щнят конгрес чрез отчети, докла 
дн и разисквания, които ще се 
водят във връзка с това. Понасто 
ящем се намираме в етап на из
готвяне на политическия отчет н 
другите документи, така че мога 
да направя само някои частични за 
бележки и от мое име. За оценка 

приноса на Съюза на комуни 
стнте от решаващо значение е Це 
покупното положение в култура-

.. а .'Г

копссквеици, които прои 
от това. Ако това не се ка

йма

Едуард Иле

коментатор на явления ииитслен
анализатор на състояния; също 
ка сс получава впечатление, че 
в борбата за цфирмоция на свои 
нтс становища СК е принуден да 
сс бори срещу бюрокритичиите,

ха

на

та.
Положението в културата гря 

бва да наблюдаваме в контекста 
на целокупните обществени, а о- 
собено икономическите движения.
От това становище в СР Сърбия 
неочаквано много е направено в 
разширяването на материалната 
база на културата — преди венч- .чува от откровени разговори, за 
ко чрез изграждане на много но- някои „горещи" теми? 
ви културни домове, младежки до През последно време често 
мове и на други обекти. Без оглед се поставя този въпрос. Този пъ
на това, че могат да се направят прос понякога неоправдателио се 
забележки по адрес на функцно изтъква като ключов развоен въ 
налността на някои обекти и на прос на нашето общество н Съю 
тяхната преувеличеност в отделни за на комунистите. Неговото из- 
случаи, факт е че културният жн тъкване често като ли че нодраз 
вот в новопостроените помещения сшра да сме завършили всичко 
е станал по-богат. От друга стра което в досегашния диалог ни е 
на реалното материално положе останало като заключение, като 
ние на културните работници е цел, като становище. Точно пора

ди това че има много нереализи 
Необходимост от критическа вало- рани заключения и становища, ко

Редакцията па „Комунист" сс отнесе с молба до другаря 
Едуард Иле, изпълнителен секретар ни Председателството на ЦК 
на СК на Сърбия да отговори на няколко въпроса за акгуалната 
ситуация в културата и за подготовката за предстоящия Конгрес 
на СК I

ма
топа е знак на известна пасивност 
на членовете па

1 рудно с да сс обобщава 
състоянието в Съюза на кому ние 
ти а е и да сс дават заключения, а<о 
ито би оохваиали Съюза на кому 
пистите като цяло. мисля, че про 
дължават да^се явяват различни 
тенденции, следователно различно 
е и присъствието на Съюза на ко

на

муиистите.
Неотдавна един участник в 

разискванията за издателската деЦ 
пост, състояли се в Градския ко
митет на Организацията на Съю 
за на комунистите в Белград кри 
тически изтъкна, че се случват ня 
кои процеси да ,,текат", а Съюзът 
на комунистите не се явява. Гова 
е оценка, на известш! обстоятел
ства в издателската дейност, коя 
то може да се приеме, понеже е 
частично точна. Обаче, когато бе 
изнесено 
връзка с мястото и ролята на Съю 
за на комунистите, това място 
най-малко се вижда като действу 
ване на Съюза на комунистите в 
самоуправителните органи и в ре 
довийте и легални облици на ак 
тивност на една трудова органи 
зация, в която първичната органи 
зация на Съюза на комунистите 
има собствено място и роля. Зато
ва в практиката често се случва 
СК да се намери извън или над 
трудовия колектив, а тази позиция 
е вредна и за Съюза на комуни 
стите и за трудовата организация.

Нормално е, в борбата за свои 
те становища, Съюзът на комуни 
стите да се стъдкновява с разли 
чии тенденции. 'Обаче

влошено.

ито на демокритичен начин сме 
Чрез по-нататъшната демокра приели, мисля че въпрос по диа 

тизация на културата, в онова ко- дога е секундарен въпрос и до 
ето в докладите често се нарича известна степен натрапен. По- 
„доближаване на културата до съществено е да започнеме да ра 
трудовите хора" доста е постига ботим и както това вече всекидне 
нато. Сдруженият труд и култура вно се казва да „преминем от ду
та е — все по-малко фраза, а все ми на дела", и осъществявайки ве 
повече действителност, изявяваща че отдавна приетите, а нереализи 
се чрез различни облици и съдър рани заключения и становища да 
жания на свързване, договаряне водим и диалог. Освен това винаги 
съвместно финансиране и осъще се поставя въггрос кое е морално- 
ствяване на различни резултати из 
дейността на културата до филма 
театралното представление, музи като 
калния концерт, художественото идейни определения и досега в

практика е действувал като съу 
частник в диалога. При това 

да се приеме диалога

ризация

зултати.
Обаче не е добре, когато в 

някои случаи, след успешна ак
ция на Съюза на комунистите и 
останалите самоуправителни сили 
в трудовата организация, интерве 
нират държавни органи. В такива 
случаи се затълява острието на 
политическата борба, акцията на 
Съюза на комунистите загубва зна 
ченнето си, особено когато аргу 
ментите на успешната политичес- 
ска разплата в първичната органи 
зация на Съюза на комунистите 
се ползуват като съдебни аргумен 
ти, а членовете на Съюза на ко 
муиистите като свидетели в съда. 
Като демократично общество и 
Съюз на комунистите, ние ясно се 
определихме преди всичко за по
литически методи в борбата сре 
щу всички отрицателни тенден
ции. Това е и израз на силата на 
нашето общество и Съюза на ко 
муиистите. Когато за такова опре 
деление нямаме сили, тогава е ра 
збираема . намесата на държавни 
и други органи. В противен слу
чай тази намеса е повече вредна, 
отколкото полезна.

И накрая въпрос — какво о- 
чакваме от предстоящия конгрес
на СК?

становището във

то право на оня, който желае да 
натрапи разискването, какво стои

резултат зад него и на кои
творчество.

Съюзът на комунистите в то
зи период решително се бореше трябва 
и успешно съпротивяваше срещу на Тези, които имат добри наме 
явяващите с явления и определе
ния от националистически, либе 

догматически
рения, диалог който не излиза от 
рамките на програмните станови 
ща на Съюза на комунистите. Съ 
щевременно трябва решително 
да се премахне диалогът от вра 
жеските . позиции, които са про 
тивоположни на основните опре 
деления на нашето общество. През 

се явяват трудности в развитието последно време се явяват стано- 
на марксически ориентираната кри ВЩца на НяКОИ културни работни 
тика. Марксическите центрове, от 
които голямо число от тях нямат

ралистически или 
характер.

Но, покрай изтъкването на по 
стигнатото трябва да се спрем на 
пропуските и слабостите, които 
също така имаше. И по-нататък не е нор

мално, че за съжаление е станало 
явление. Съюзът на комунистите 
с пасивността си или по друг на
чин да дава простор за някои не- 
приемчиви тенденции.
СК НЕ СМЕЕ ПАСИВНО ДА ОТ
СТЪПВА

Мисля, че недостатчната идей
но-политическа подготвеност на 
членовете на СК за навременно из 
граждане и приемане на станови 
ща по всички въпроси в своята 
среда е една от причините за ела 
оостите в действуването на С ъю 
за на комунистите. Затова върху 
тях. влиаят други сили. За пример 
ще взема състоянието в - 
ните учреждения. Изглежда, 
се намираме пред сериозна 
сност от нахлувания на средно 
качетво и иезадълбоченост когато 
става дума за художествените пр 
зултати на театрите. Затова 
много причини. Голямо число хо 
ра стремят всичко да припишат 
п™™ ?ИМНИте затруднения. Не- оспорваики участието и на този 
елемент мисля, че преди вешо
ип1?РОС -за безсилието на са- моуправителните сшщ и сЪЮза на 
комунистите да дадат 
стремежите

ци, които се опитват да се пове 
де диалог по всичко' и за какво-

дългогодишен опит, всякак са да- то и да е и да се замъглява 
ли принос за развитието на кри положението и въведе „разнообра 
тикаха, но всичко това с оглед зие'" в нашите, инак ясни основ

°Рйе™*та и необхоДим°- ни обществени и партийни опре стта от постоянна критическа ва деления 1
лоризацид за всичко което се слу По принцип, откровените раз
Гдос?атКъ™РГРдавити^оВданяе Г°В°РИ ™ да дада?
е достатъчно, в развитието на ня- принос за по-нататъшното разви
кои области в културата се оста- хие „а творческата м^съл в Съю
що полоХие'"ОТТ<иечеан “пример За На ™истите. Да ли такида
да тХ^ е ™н1мато^<Ьиятя разговоРи Ше «ма достатъчно за-за това е кинематографията. Нито виси от всички нас от
Съюзът на комунистите нито оста идейна оспособеност и 
налите самоуправителни социали Колкото Съюзът 
етически сили не са изнамерили 
достатъчно сила решително да се 
съпротивопоставят срещу явления 
та, каквито са в приватизирането, 
груповособственическите отноше
ния и опортюнизма в тази, но и 
в някои други области на култу 
рата.

Конгресът ще се проведе при 
твърде сложни обществени и по
литически отношения. По 
той ще се различава от предход 
пия. В предконгресната подготов
ка и по време на конгреса са ни 
необходими откровени разисква
ния за положението и целокупни 
те отношения в културада. Необ 
ходима ни е храброст за да не от
минем нито един наболял въпрос. 
Необходими са ни дълбоко осмис 
лени становища и политически ре 
шения, които ясно ще разкрият 
пътиша на по-нататъшно разви
тие. И най-важното: необходима 
ни е решителност и отговорност 
за последователно провеждане на 
приетия път

това
нашата
знание. театрална комунистите 

по-успешно организира идейното 
и политическото образование на 
членовете си

че
опас

разговори ще има 
повече, а ефектите им ще бъ 

дат по-плодовити. Затова 
никакво основание да спречаваме 
диалога и откровените 
понеже това би билпОткровеният диалог не е едно ложно на основните 

Н също както и „разнобразията" на обществото като пяло 
на схващанията От воеме ня

Има ли достатъчно откровен чава впечатление че СК П°ЛУ 
диалог в Съюза на комунистите? турния живот ’
Да ли от време на време се стра административни

все
нямаме има

разговори,
противопо-

определения

в кул 
има роля на допъл 

тенденции. Дали
на по-нататъшно раотпор на зпитие. 

самоуправителните Разговора води: Зорнца БаняЧ
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ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА СЮК ЗА КОСОВО пата им работа и по-високата от

говорност.
и ще един фактор има съществе 

но значение за по-нататъшното ра 
звитйе на стопанството в косово 
— средствата на фонда за разви
тието на недостатъчно развитите 
и по-голямата интеграция на сто 
панството в Косово, републиките 
и на САН Войводина. Някои дого

Единни и ясни оценни
„Наш голям дълг е да се вър 

ши последователен критически 
анализ на политическата ориента 
ЦИЯ и политическите 
то ставаха в Косово

ът и поуките, както и анализът на слабостите в работа 
рганизираните социалистически сили и ръководствата в 

но и Се касая* ПРСДИ всичко до комунистите в покрайнината, 
т„„ип до Ч^лия Цюз на югославските комунисти и другите общес 
твено-политич-ески организации 
телните и държавните органи.

та на
грешки, кои 
през послед 

ните години, имайки предвид че 
най-голяма

вори за това са постигнати, вси
чки републики и Войводина пое 
ха задължението да построят по 
един стопански обект. Обаче, то
ва не и единственото съвместно 
начинание и сигурно не. най-важ

и техните ръководства, самоуправи
отговорност за създа 

деното положение пада на ръко
водството на Косово. Отговорност 
та пада и.на ръководствата на Съ 
юза на комунистите на Сърбия и 
на Съюза на югославските

комунистите възможно по-бързо
да се оспособи за своите задачи 
в развитието на социалистически 
те самоуправителни 
особено с

се развиват само заедно и върху 
основите на самоуправлението.
ИНТЕНЗИВИРАНЕ НА ПРОИЗ- ното ~ значително повече трябва

да се очаква от самоуправителното

Г* Ю&» « —ШЕЕШЕВ
Г|г^УДОВИТе Х°ра И граЖДаНИте въобще на цялото югославско про в Косово,, във всеки случай отде- странство ' е

Да С6 изтъкнат свъРза Обаче', на такива важни начи- 
мештСрлг стопанската дейност. И- нания трябва по-голяма двустранна 
менно една от наи-важните задачи отвореност и доверие, намиране 

да се положат всички усилия на съвместните интереси и над
а«ване на Условия за увели всичко последователна реализация 

чение на производството в нали на договореното. Момент е да се 
чните стапански обекти. На пър- каже: от наш общ интерес е да 
во място, касае се за по-пълно из- тръгнем по-нататък от обобщеното 
ползуване на производствените ка принципното поставяне ш проб 
пацитети и увели.чение на произ лемите и отговорно да се отнася 
водителноста на труда, което се ме към поетите ^адължщшя 
налага като първостепенна зада- Тпп= . е адь еш1я"
ча, та стопанството в Косово въз е дълг на единението, дълг
можно по-делотворно да се вклю грУД°вите хоРа в Косово да изтра 
чи в общите процеси иа икономи лиЧЯ„У,СИЛИЯТа за постигане стаби 
ческата стабилизация. За това съ с състоянието в покрай
ществуват всички предусловия, ™™,,иИ„1?лНО
тъй както стопанството в тази по- КЛючЛ!^,тУ,10Ж "тт се ,провеДат 
край!-шна има добра основа в _то яяа от Платформата, _ 
техническата оборуденост 5™^,“ сам° моменталното
над средно равнище. коя- нагаРс проблемите,
то дава възможност с една трета 
част по-голям обществен продукт 
от реализирана. Защото и покрай 
постигнатата
то, икономическата обстановка в 
Косово е сложна, а подобрението 
й може да се обезпечи само с пъл 
лно ангажиране на трудовите хо
ра в покрайнината, с по-качестве-

ВОДСТВОТОотношения, 
откровено, демократи

ческо и социалистическо сдружа 
ване на интересите и с решаване 
на спорните въпроси.

Следователно, на пръв план се 
поставя борбата против национа 
лизма, която подразбира и 
нататъшно укрепване на нацио
налните права на народите и на
родностите. в съгласие с разпоре 
дбите на Конституцията. С други 
думи, това значи, че афирмацията 
на албанската народност и ней
ното всестранно развитие в наша
та страна са възможни само в ус 
ловията на социалистическото са- 
моуправителнсГединение в СР Сър 
биег и СФР Югославия, а никак 
чрез затваряне и отклоняване от 
едно такова единение. Същевре 
менно опитът от събитията в Ко

кому
нисти, че не са по-бързо виждали 
това, че по-рано и по-решително 
не са предприемали мерки по по 
вод събитията в Косово. Само с 
откровен, задълбочен и прецизен 
критически анализ на политичес 
ката ориентация и на направени 
те грешки, дългосрочно гледано, 
може да се обезпечи действуване 
то на трудовите хора в борбата 
против национализма и иреденти 
зма."

по-

Този цитат от Политическата 
платформа за акцията на Съюза 
на югославските комунисти 
развитието на социалистическото 
самоуправление. братството и 
единението в Косово 
потвърждение на решителността и 
изтрайността на Съюза на кому 
нистите щото досегашната актив
ност върху стабилизирането на 
състоянието в Косово да се интен 
зивира. При това мното е важно 
да се утвърдят насоките на акци
ята, които ще открият път към 
осъществяване на основните про 
мени на общественото и политиче 
ското състояние, създадено с опи 
та за контрареволюция, чиито по 
следици имат отражение на Юго
славия и нейната стабилност на 
вътрешното й развитие и между 
народен авторитет, на доверието 
между народите и народностите 
в Косово. Разбира се, този доку 
мент не изчерпава всички актуал 
ни и дългосрочни въпроси. Оба
че, единствените и ясни оценки и 
становищата на СЮК за най-важ 
ните въппоси на днешния момент 
в Косово трябва да допринесат за 
укрепване на политическата актив 
ност на Съюза на комунистите в 
Косово и в цялата страна, с цел 
да се санират причините и после
диците на контрареволюционната 
дейност в Косово.

Платформата със своите 
шест части, е своеобразен крити 
чески анализ на причините за съ 
битията в Косово, с ясно изразени 
напътствия за ефикасна политиче 
ска акция, чиятд цел е да се пре 
махнат последиците на контраре- 
волюдията и да се стабилизира 
положението в Косово. Вече може 
да се говори за резултатите, кои 
то постигнаха трудовите хора в 
Косово в борбата против врага, 
докато Съюзът на комунистите 
води непрестанна организирана 
акция за развитието на политиче 
ската работа сред масите, за изди 
гане действуването и пълното ан
гажиране на органите на самоуп
равлението. С това се постига, че 
Съюзът на комунистите и органи 
зираните социалистически сили в 
по- голяма степен да се оспособ- 
яват и в по-нататъшния ход на 
акция по-решаващо да допринасят 
за укрепване на социалистическо
то самоуправление, братството и 
единството и единението на наро 
дите и народностите в Косово.

ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА НАЦИ 
ОНАЛИЗМА ЧРЕЗ РАЗВИТИЕТО 
НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

С цел в акцията по стабилизи
рането на състоянието в Косово 
да не се спре на половин път, 
Съюзът на комунистите и органи 
зираните социалистически сили 
трябва по-решително да се проти 
вопоставят и на национализма и 
иа иредентизма, Ето защо в САП 
Косово е необходимо Съюзът на

по

е още едно

така и по то-
сово е още една поука, че нито 
един национализъм, било парти- 
куляристически 
ски, било централистически — у- 
нитаристически, не бива да 
подцени, а още по-малко да се 
скрие. Така както не бива да се 
скриват нито явленията на нера- 
вноправие. майоризация и етати 
етическите монополи, изкуствено
то деление на народите и народ
ностите на Югославия, които може 
да съществуват и всестранно да

за-
чи-

сепаратистиче
възник

контрареволюцията в Ко-
анг^иранГнГвсГки СЪВМеСТН° 
рани социалистически 
ло със Съюза на 
ху укрепването

се

организи- 
сшш, наче 

комунистите, вър 
и по-нататъшното 

издипше на социалистическото 
моуправление и 
сово.

степен на развитие

са-
единението в Ко

А. Души
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СК В ОБЩИ НАТА

Изборната конференция
е най висш форум

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ след шест месеца да се извършат 
повторно избори за общинските 
ръководства. Какво се променя 
досегашния начин иа организира 
не на общинската партийна орга 
низания? Най-висшият партиен 
форум в общината ще бъде избор 
пата конференция на общинската 
организация на СК, 
орган иа СК в общината — общни 
ският комитет, със своето предсе 
дателство, като колективен поли
тическо-изпълнителен орган. Об
щинският комитет избира предсе 
дател, който председателствува и 
на заседанията на председателст 
вото. Освен това общинският 
ммтет избира и свод работни те
ла (комисии), учредява актив иа 
работниците комунисти и между 
две заседания па изборната кон
ференция съгласува уставното

общинската органи 
зация с уставите па висшите ор
гани иа СК. От споя състав пред
седателството избира секретар. Из 
пълнителиите

шп ШС се разграничат правата 
задълженията и задачите на об
щинския комитет и на общинска 
та конференция. Освен това 
се премахнат непрецизностнте в 
предишния Устав, който общин 
ска га конференция определяше и 
като форум и като орган на СК 
в общината, който сам на себе 
си дава отчет за своята работа и 
оценява себе си. Следователно, из 
борната конференция е най-виещи 
ят общински паритен форум, а об 
щипският комитет 
ган ма СК п общината. В 
кпанията във"връзка с този въп
рос, водени на заседанието на об 
вдиискня
бе дадена подкрепа 
менения в организирането на об
щинските

Общинският комитет на СК в 
Ниш даде подкрепа на пректопре 
дложението за измененията в ор 
ганизирането на общинските ор 
гаиизации на Съюза на комунисти 
те. Същевременно, членовете на 
комитета считат, че трябва да се 
допусне и възможността за ор 

ганизиране на извънредни заседа 
ния на изборната конференция

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ иа 
СЮК, на заседанието си от 17 
ноември, упълномощи републикан 
ските и покрайиинските комите 
ти да приемат решения за орга 
иизирапе иа форумите и органите 

Съюза на комунистите в об
щините. Проект иа такова реше 
пие изготви и Централният коми 
тег па Съюза па комунистите на 
Сърбия и същият публично се 
обсъди в общинските комитети. 
Окончателно решение бе прието 
иа последното заседание иа ЦК 
на СК в Сърбия. В обосиоваиието 
на това решение ясно се посочва, 
чс основната причина за тези про 
мени е произтекла от потребата 
по-прецизно да се дефинират мяс 
тото. ролята и задачите на общип 
ските партийни ръководства и ра 
зграничат отговорностите иа вся 
ко от тях. Тъй както в края иа 
настоящата и началото иа следпа 
щата година се провеждат избо 
ри за партийните 
оценено е. чс много по-добре те
зи промени да се извършат сега, 
а след това да се проведат избори 
те, отколкото да се чака конгре
сът на СК да промени Устава и

в

ще
а нац-внсшпят

ко
най-висш ор

разне
на

ре-
комитет на СК в Нишшепне на

на всички из

организации на СК, с 
оценката че такива лица на орга 
низпраието ще допринесат за ук
репване на демократическия цен
трализъм в СК и за по-голямо вли 
янне лърху първичните организа
ции на СК върху дефинирането и 
провеждането па партийната по
литика. На края, трдбва да 
каже, че членовете на Общинския 
комитет на СК в Ниш считат, че 
решението трябва да се допълни 
и с разпоредбата, която в извън
редни обстоятелства допуска ор
ганизиране на извънредни 
дапия иа наборната конференция.

секретари се изби 
рат от състава па комитета. Из
борната конференция на общин
ската организация на СК ще 
провежда всяка четвърта година, 
а съчиняват я делегатите па всич 
ки първични организации иа СК 
в общината. Тя 
лизира и дава оценка за 
стта па СК в общината 
теклия период въз основа

се

разглежда, ана- 
активио- 
през из-

грамната ориентация на общинска 
та организация за предстоящите 
четири години. Освен това тя при 
ема уставно решение па общин
ската организация, избира общни- 
ски комитет, делегати

се

ръководства.

на съюзния 
и републиканския конгрес па СК

засе-
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СТАБИЛИЗАЦИЯТА В ШАБАШКА „ЗОРКА"

па СК, изграждал постоянно
0X110-

член
и упорито самоуиравителни

търсейки нови облици, осотения.Оено в областта иа системата 
разпределението и рамките на въз 
производствените цялости в колек 
тива и по-широко. От там може 
и да се разбере страхът щото 
ради тежкото икономическо по
ложение, в настоящите деликатни 
условия да не се стигне до по- 
рязко късане па връзките между 
организациите па сдружения труд 
в по-тесните и по-широките въз- 
производствени цялости.

Най-важно е чувството на сигурност
ПИЯ. Променили се времената фо- 
пмите па сътрудничество получа 
вали нови правно-икономически 
форми, обаче винаги в същнос! 
ставал съвместният интерес • 
съвместно влагане на срсдстваш. 
Има много примери. Иаи-повия 
е че в сдружаването па средшва 
за разширяване па електролизата 
иа цинк са подписани 16 самоуп- 
равителпи споразумения, от които 

извън териго-

н а

по
организации работят седем дни и 

90 на сто. С примерВсички производствени 
смени, мощностите се използуват с надтри

против затварянето на пазара.
йннтс фабрични порти се разшир 
явалн н отваряше Днес шабашка 
„Зорка" само с името сп с шаба 
шка. Самоуправнтелно свързана и 
сдружена с над 60 друтп органи
зации, „Зорка" се намира па те
риторията на две републики, С1* 
Сърбия и С)“ Черна гора и една 
покрайнина — САП Войводшш, в 
седем общини, в които са форми 
рали отделни трудови и основни 
организации иа сдружения труд. 
Освен и Шабац организации ::: 
сдружения труд на „Зорка“ 
и в съседните общини Бладимир- 
цп, Богатпч, Коцелсва и Любовни, 
но и в— Руми н в Мойкован.

ОБГАД ковач
ВСИЧКО каквото с сторил в 

живота — дала му е фабриката. 
ТЪк започнал — и останал. Дошъл 

юноша. Сега е дипломиран 
инженер, директор на трудовата 
организация-

Това са детайли от живота на 
Момчило Петровнч, когото преди 
повече от тридесет години, като 

.Зорка” довел дядо му. 
старият „Зоркин" работник Стан 
ко, да го запознае с бъдещия ко 
лектив. Момчило учи докато ра
боти, от техник станал инженер, 
а след това и дипломиран инже- 

Започнал от

НЕ Е ВСИЧКО В ИЛИКА
Трудностите, с които колекти 
ежедневно се среща до голя-

като

12 е организациите
рицта па СР Ст.рбия.

вът
ма степен са резултат па това вън 
шно „обкръжение", но и на су
бективните слабости в някои ос
новни ортанизации на сдружения 
■труд. Тазгодишният деветмесечен 
баланс показал, че 6 основни ор
ганизации на сдружения труд им
ат затуби в стопанисването. Пора 
ди известни причини, най-лошо ми 

организациите, които произве 
минерални торове. Те загу 

били 311 069 хиляди динара, кое
то е 97 па сто от общите загуби. 
Общо взето, „Зорка" е положител 
но стопанисвала.

Благодарение на изградените 
самоуиравителни отношения за 
взаимна помощ, единение и соли
дарност, създадено е чувство на 
сигурност и при трудовите^ хора, 
които стопанисват със загуби. Те 
предложили допълнителни стаби
лизационни мерки за себе, а това 
приел и целият колектив. Сега, ве 
че за десет месеца, „Зорка" уве- 

производството с 6 на сто 
в сравнение със същия период на 
минатата година. Особено значе
ние има увеличението на продук
цията на минераши торове, дока
то цехът за фосфорна киселина 
увеличил производство дори с 42 
на сто. На трудностите трудовите 
хора отговорили с работа. Всички 
производствени организации рабо 
тят седем дни вседмицата, в три 
смени. Мощностите се използуват 
с 90 на сто, което е на горната све 
товна грешни на икономическата 
зона на използуването на капаци
тетите. Извънредните мерки по
казват, че всички организации на 
сдружения труд са били по-стро
ги към себе си, а това бързо по
ложително се е изявило в добри
те делови резултати.

И тъкмо този, чрез самоупра- 
вителните отношения изграждан 
„Зоркин“ човек, е способен да пре 
одолее всяко неприятно новонас- 
тъпило положение. Наглед пара
доксално е сведението, че средни- 

работниците 
„Зорка" възлиза на около 8800 ди
нара, което е чувствително по-мал 
ко от същия на работниците в 
този отрасъл. С усмивка, дирек
торът на трудовата организация 
за киселини и соли, Момчило Пет 
ровнч, който в този цех прекарал 
почти тридесет години, изтъква че 
колегите му в подобни колективи 
месечно получават значително по 
вече.

БЕЗ НЕСПОЛУЧЛИВИ РЕШЕНИЯ
Днес „Зорка" с помощта иа 

колективи, които поддър- 
следят нейните развойни 

инициативи, прави големи трудо- 
матсриалии усилия щото и 

икономически условия 
темп

момче в
па други 

жат пима

1111 II
сложните
да задържи запланувания

развитието сп. Развойните про 
според проекта до 2000 го

нер по технология, 
преди три десетилетия да работи 
в цеха на киселини, а сега, поне
же е минал през всички етапи на 
труда винаги в същия чех, е ди
ректор на трудовата организация 
за неорганични киселини и соли.

Да е осамотен, примерът на 
Петровнч може би не би заслу
жавал и да се споменава. Както и 
Момчило, така работейки и учен 
ки се усъвършенствувалн мнознн 
ството сегашни директори на тру 
довите и основните организации 
на сдружения труд. И не само те. 
Мнозина започнали да работят в 
този колектив като неквалифици 
рани или полуквалифицирани ра
ботници, а сега са дипломирани 
инженери, магистри или доктори 
на науките. В тази среда те се 
наложили с работата си. „Зорка" 
ги приела, а те творчески й се 
отплащат.

ОТВОРЕНИТЕ ПОРТИ НА
ФАБРИКАТА
Своевременно един изтъкнат 

обществено-политически работник, 
срещайки се повторно с работ
ниците от шабашка „Зорка" кога 
то го осведомили какво всичко

нали
ждатСдружаването било винаги ос 

новата, върху която се изгражда 
ли основите иа 
развитие. Пресметнато е, че днес 
в „Зорка" има около 160 разно
образни самоуправителни връз
ки в създаването н разпределени 

на дохода. „Зорка” е органи
зациите в Лозница. Смедерево, 
Панчево и Сребърници влагала и 
влага в съвместни обекти. Най- 
много самоуправителни споразу
мения са подписани с водостопан 

организации от Войводииа, 
Босна и Херцеговина

на
грами,
дина ще се направляват и ната
тък в рамките па шестите произ 
водствеми дейности: химия, рудар 
ство, металообработване, 
водство на пемстали и строител
ни метали, цветна и черна мета-

по-нататъшпото

произ-

ето
лургмя-В развойния път не е имало 
несполучливи решения. Всяка про 
грама икономически и технологи
чески се е потвърдила, защото я 
реализирали собствените кадри, а 
изграждани са върху собствената 
суровинна база н върху стратеги
ческите проекти на страната. За 
да не загуби темпа, не отричайки 
се от ключовите програми, „Зор
ка" по сроковете ги динамизира- 
ла, приспособявайки се към нови 
те условия. Така, до средата на 
настоящата година са завършени 
и последните започнати обекти от 
миналия планов период. Обаче в 
ход е реализацията на големите 
проекти. Най-големият от тях е 
фабриката за бяла ламарина, коя 
то същевременно е най-голя-мата 
отделна инвестиция в „Зорка". 
Ключовите обекти в този започ
нат средносрочен планов период 
са фабриката за азотни торове и 
разширяването на електролизата 
на цинк, а започнала е инвести
ционната процедура за още някол 
ко обекта, каквито са: фабриката 
за фасадни тухли, фабриката за 
бои, за алати и двата цеха за до 
машна химия" в трудовите орга
низации за защита иа растенията 
и фармацията.

Материалното развитие, изтък 
ва Раденко Жуннч. е по на втор 
план. То е само последица на по

ските 
Славония, 
и Македония, където — анализи
те показаха това — „Зорка" по— 
често пласира своите стоки на 
някои свои произведения, отколко 
то в „своя" Подринско-колубар- 
ски регион или в СР Сърбия. 
Самоуправителни споразумения 
са подписани също така, с търгов 
ските и износните организации 
навред из страната.

— Ако сме против нещо в 
„Зорка’ — заявява Раденко Жу- 
нич. председател на колегиалния 
делов орган — тогава сме против 
затварянето на пазара, против ре 
гионалнизацията на Югославия- 
Това ни много засяга, и това е за 
нас по-трудно отколкото 1шак теж 
ката световна икономическа об-

личила

междувременно е постигнато, 
тъкнал, че в „същата „Зорка" не 
може два пъти да се влезне".

И наистина, този колектив, ко 
йто е получил много обществени 
признания (между другите и Наг 
радата на, АВНОЮ и Орден 
труда с червено знаме) само за 
няколко години удвоил кадрите 
си. Понастоящем Сложната орга
низация на сдружения труд Хи
мическа индустрия .Зорка” 
повече от осем хиляди работни
ци, което е двойно повече откол 
кото преди пет—шест години. Ко 
лективът не само кадрово укреп
нал. От година на година произ
веждали нови стоки, а навред по 
нашата страна и на всички конти 
ненти пристигали нови 
хиляди тонове „Зоркини" произве 
дения.

Това

из-

становка.
Жунич изтъква, че интересът 

на „Зорка’" е да влага в други 
краища за обезпечаване на дома 
шна суровинна основа. Обаче, ко 
лективът има дълг в изостаналите 
общини да изгражда и преработ
вателни капацитети. С тази цел 
вече са построени няколко фабри
ки в неразвитите общини, а сега 
се подготвя изграждането на ка
пацитети със „Зоркините" произ
водствени програми в Мойковац 
и Сребреница. „Зорка" влага в 
други републики и покрайнини по 
ради простата причина — затова 
че това е икономическа логика, но 
и че с редица коликтиви поддър
жа традиционно добри отпоше-

на

има

ят личен доход на в

стоянното развитие на самоупра 
вителните обществено-нкономиче 
ски отношения в колектива. А та 
зи сложна организация на сдру
жения труд, в която всеки втор 
работник е член на някой от мно 
жеството самоуправителни тела 
и органи, а всеки четвърти —

стотици

не е вече организация в 
шабашките стопански предели. Не

„Обаче", 
да съм толкова

добавя той
получавал, ни

ма пред очите ми за пет—шест го 
дини производството в „Зорка" 
така да се каже би се удвоило!"

Очевидно, не е всичко в пли 
ка. В „Зорка" е изградена такава 
система на отношения, че всеки 
трудов човек, който се наложи с 
работата си, доколкото изрази го 
товност още да учи може да се 
усъвършенствува и напредва. Та
ка, само в последните пет години, 
висши и полувисши училища за 
вършили 860 „Зоркини" работни
ци. Инак, докато .работят, се шко 
луват 2772 работници, докато учи 
лищата за марксическо образова
ние посещават повече от 1000, 
димно млади хора. Същевременно 
във висшите и полувисшите учи
лища „Зорка” стипендира 1032 сту 
денти, а средното училище за ра 
ботници по химически занаяти — 
333 ученици. Практически, всеки 
втор работник се школува.
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Природните потенциали не 

се ползуват достатъчно Отиват, но не забравят 

селото \

МЕХАНИЗАЦИЯ ИНИт •НЕДОСТАТЪЧНА 
ОСТ НА ТР?ДА * ОБЩе:с?Йр«^ИЗВОДИТЕЛН 
ПОЛАГА С МАЛКИ ПЛО ЕТи НИЯТ СЕКТОР РАЗ

Може ли 
панство в

които се размислят, но си 
гурно ще се приобщат към 
останалите. Радва фактът, 
че в акцията участвуват

, По неточните склонове на Църнок, между 
Ьуцалево, на север, Църнощица на запад 
дол на юг, са пръснати махалите на село Брес 
тница. Селото се намира на 830 м средна над
морска височина и заема площ от 1733 хекта-

и Зли

селското 
предстоящия пе 

Риод да заеме по-важно 
място в стопанството на 
Димитровградска община 

е въпрос, който измъч 
ва не само селскостопан 
ските специалисти, но и 
стопанските и обществено- 
политическите дейци в об 
щината. Налице е 
мен природен 
който се ползува със 
сем малък процент и то 
по екстензивен начин.

Безспорно, за незавидно 
то положение на селскосто 
ланското производство 
предишните години са спо 
собствували редица обек
тивни обстоятелства. Пре 
ди всичко селскостопански

хора, които не живеят в 
селото, но са решили да 
електрифицират родните 
си къщи. Където и да жи

сто- денията за добивите 
делни
култури. Години 
добивите 
възлизат на 16 до 18 мц 
от хектар. Толкова са и 
добивите

от от- 
селскостопански

ра.
наред 

от царевицата Брестница е хубаво се
ло. Особено хубава 
ка се получава 
ността „Рудин". Бели 
ски къщурки, около тях 
овощни и зеленчукови гра 
дини, ливади, гори и паси 
ща. Многобройни са коша 
рите и останалите помощ 
ни постройки. Преди две 
столетия Брестница е би
ла привлекателно село за 
много хора от различни 
краища. Заселвали се тук 
и създавали семейства 
а плодородните ниви, 
градини и ливади, па
сищата и горите им пре
длагали добри възможиос 
ти за живот. Сега техните

низалия, брестничани про 
караха път, който свърза, веят, брестничани обичат 
селото им с шосето Боси- родното си село. 
леград — Рибарци. Този I; 
път е „аеортата" на техни 
те съобщителни връзки.

глед- 
от мест- 

селот шеницата в 
частния сектор. В общест 
вения сектор добивите от 
царевицата възлизат на 30 
мцУха, а 
25 мц/ха.

В следвие на това еже 
годно намаляват обработ 
ваемите площи, за сметка 
на което се разширяват 
горите и пасищата.
Така например от общо 
12156 ха площи и гради 
ни през 1971 година — 
през 1978 са намалели на 
9601 ха. или от общо 18 186 * 
ха обработваеми площи 
през 1971 година — същи 
те са намалени на 16 004 
ха, през 1978 година. Та 
зи тенденция продължава 
и занапред.

Напоследък на пробле
мите в селското стопанст 
во се отделя особено 
внимание. Разглеждат се 
възможностите за зна
чително подобряване на 
селскостопанското про

изводство, с оглед съз
даване на агрокомплекси. 
Раздвижена е инициатива 
възможно по-големи пло
щи да се засяват, т.е. да 
се увеличи производството 
на храна. В тази насока 
Димитровградска община 
наистина има голям потен 
циал, но предварително 
трябва да се уредят реди 
ца въпроси: уедряване на 
площите, прилагане на ме 
ханизацид и агроетхничее 
ки мероприятия. Ст. Н.

... На мнозина тук 
живеят родителите. Най- 
често идват и най-активни 
в електрификацията са 
младите — заяви Гаврил 
Стоименов, председател на 
комитета по електрифика 
ция.

огро 
потенциал от пшеницата

СЪВ

в

За успешно провеждане 
на акцията по електрифй 
капия брестничани са пред 
приели акция по разширя 
ване на махленските пъти 
ща. Направен е по-удобен 
пътят към махала Придол. 
Както каза Борис Евти
мов. председател на Соци 
алистическия съюз в село 
то, останало е още да се 
разшири и поправи пътят 
до махалите Ранчин дол 
и Козарска падина. Тази 
задача ще бъде изпълне
на навреме, така че всич
ко ще бъде готово за раз 
карване на електрически 
те стълбове и за прокар
ването на далекопровода.

Жителите на село Брест 
ница активно действуват 
и за подобряване на снаб 
дяването и укрепване сис 
темата на всенародната 
отбрана и обществена са 
мозащита. Желание им е 
по-целесъобразно да изпол 
зуват възможностите за 
развитие на селското сто 
панство. Всяко домакине 
тво в това село произвеж 
да необходимите зеленчу
ци, а овощия имат н за 
продажба.

— В предстоящия пери
од животновъдството ще 
бъде в центъра на наша
та обща активност — каз 
ва Стефан Андонов, предсе 
дател на Съвета на местна 
та общност и секретар на 
първичната партийна орга 
низация. В селото вече са 
създадени 10 ха изкустве 
ни ливади, с тенденция за 
постоянно увеличаване. В 
тази насока обаче ни е 
необходима по-голяма по
мощ от обществения сек
тор. Особено е нужно да 
се подобри изкупуването 
на добитъка и останалите 
селскостопански излишъ 
ци.

■

те производители разпо
лагат приблизително с 90 
на сто от 
ските площи. На тези пло 
щи се прилага ниска тех 
нология, главно

селскостопан-
внуци напускат селото и 

в Босиле-се настаняват 
град, Скопие, Ниш и дру 
ги градове в страната.

животин
ска впряга и ръчен труд.

От друга страна, небла 
гоприятната конфигурация 
на терена, качеството на 
площите, лошите комуни 
кации са се отразили вър 
ху миграцията, така че по- 
младите напускат селското 
стопанство и търсят препи 
тание в промишлеността. 
В резултат на това рязко 
е влошена

Обаче това село не е 
без перспективи. И сега 
тук съществуват обектив 
ни условия за хубав жи
вот. Разбира се, необходи 
ми са почини, които да из 
менят живота на хората. 
Днес Брестница има око
ло 70 домакинства със 161 
жители, повече от които 
са в напреднала възраст. 
Но годините им не пречат 
успешно да разрешават ко 
мунално-битовите пробле 
ми и постояио да подобря 
ват селския бит. С обща 
акция, която организира
ха местната общност и 
първичната партийна орга

С. Андонов

При това ценна помощ им 
оказа Общинската скупщи
на.

Сега пред местната об
щност, комунистите и вси 
чки селяни стои крупна 
задача — електрификация 
на селото.

възрастовата 
структура на слескостопан 
ского население. Така на
пример във Висок и Буре 
ла са останали по един

— Добре сме се органи 
зирали и считам, че тази 
благородна акция ще да
де очакваните резултати. 
Акцията ще водят всички 
домакинства, освен 5-6,

или двама стари хора, кои 
то главно произвеждат за 
своето препитание, без да 
създават пазарни излишъ
ци.

За незавидното положе
ние свидегелствуват све-

лг КЛОНЪТ НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИя В 
БОСИЛЕГРАД, ОСНОВНО 
„ХРИСТО БОТЕВ" и КИРИЛ ИВАНОВ, 
преподавател.

Похвални грамоти бяха 
МИЛЧО КОСТАДИНОВ,
ОРГИПВА, СТОЯНЧО ЙОРДАНОВ, АЛЕК
САНДЪР КОСТАДИНОВ И ЯНКО АНГЕ
ЛОВ.

в ДолнаНа тържество, устроено 
Любата по повод Деня на Републиката — 
29 ноември бяха връчени благодарствени 
и похвални грамоти на организации и от
делни лица, изявили се с извънредно тру 
долюбие и активност в неотдавна успешно 
завършилата акция по електрификация 
на селото. Решение за присъждане на при

УЧИЛИЩЕ
ДОЛНА
ЛЮБАТА връчени па 

ПАВЛИНКА ГЕ-

Решението па Съвета за присъж
дане ма признания беше топло приветс- 
твувано и намери широк отзвук в местна
та общност. Това е за пръв път в Долна 
Любата да се присъждат : 
най-дейиите в една толкова 
сова акция, какваго е електрификацията 
на селото. За успешното й провеждане 
бяха необходими извънредно големи уси
лия, интензивна обществено-политическа 
акция, много материални средства и до
броволен труд. Целта се постигна със за
дружно, с принос на всички участници, а 
наградените заслужиха признанията.

Безспорно, това трябва да се следи 
бъдеще. Защото признанията

на най признаци^ на 
- важна и ма-заслужилите

знанията е приел Съветът на местна об
щност, съвместно с ръководствата ма об
ществено-политическите организации.

и в
служена награда, по и голямо насърчение 
за ангажиране в бъдещите акции.

са за-благодарствепи грамоти бяха удо 
„ЕЛЕКТРОМОНТАЖА’ ОТ КРАЛЕ-

С
стаени
ВО, която построи електрическата мрежа,

К. Г.
V Манол ЯНЕВ
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ЗА УЧЕБ НИЦИИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ЗАВОДА

НОВ УЧЕБНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

ОТШМШИНОСТ
специалисти от обВ поредицата нови учеб 

ницн предназначени за уч
веди п
ластта на българския език

Предложеният ръкопис 
260 страници, а учеб

епиците от българската на 
в СФР Югосла- има

пият материал е групиранродност 
вия, от второто полугодие 
на настоящата учебна го 
дина ще се нареди и учеб 

— ХРИСТОМАТИЯ

тъй кптов седем глави.
всяко от тях носи част от

заглавия свърз-поетнчннникът ващи ги в една цялост.за VIII клас под заглавие 
„Червени знамена”. Става Мла-НопнцаНаблюдавайки предло-дума за съвсем нов и съ 
рвеменен учебник, който 
на последното сн заседа-

депов: Белград,жената христоматия като изчезвакойтоученическо помагало, реал (масло)идава до заключе
нието, че той представля 
ва съвременен учебник, 
който с подбраните чети- 

откъси от модерната

ние от 11 ноември т. г. ра 
згледа Комисията за учи
лищата на' народностите 
в СР Сърбия, която

работи като ор 
ган към Просветния съвет 
на Сърбия. След проведе 
ння конкурс за изработка 
на тази христоматия, гру 

от изтък-

но се
ТЕЗИ ДНИ В ДИМИТРОВГРАД

ИЗЛОЖБА НА НОВИЦА МЛАДЕНОВ
творчеството му. Предим- 

се отнася До из 
Бел-

вече
пет години ва.

литература на югославски, 
български и световни писа 
тели,
ния, умотворения, очерци, 
напълно задоволява изнск 
ванията на Общия план и 
програма по 
език.

Новият учебник ще съ
държа всички четива, вне 
сени в учебния план и 

по български 
VIII клас. Подбо-

Навлнзавайки в света иа 
стойнос-МНОЗИНА димнтров- 

градчанн навред из стра
ната в областта на култур 
ннте дейности осъществя 
ват значителни резулта
ти, а особено в отделни 
те дисциплини на изо
бразителното изкуство. 
Пред димитровградската 
публика тези дни се пред 
стави със своите творби 
художникът Новица Мла 
денов, който на димптров 
градските любители 
изобразителното изкуство 
е известен от по-рано. По 
знавайки художествената 
изява и творческите дела 
на Младенов не е излиш 
но да напомним и това, 
че става дума за труже
ник на изкуството, който 
повече от две десетиле
тия създава и твори —от 
начало в Димитровград, а 
по-късно в Ниш и Белг
рад.

песни, стихотворе- но това
гледите на стария 
град, които до 
степен са възприели 
зи на декоративното изку 
ство. Това е всъщност и 
йашето единно .„възраже 
ние"’ на творчеството му, 

степен

художествените
познания Младенов 

става истински изследова 
новото в изобрази 

Актив-

тп II известна 
бел епа рецензенти 

нати просветни работни
ци от редовете на българ 
ската народнет в писмена 
форма осведомили Завода 
за учебници в Белград, 
по-точно неговия Програ- 

че учебника

тел на
телното изкуство, 
ността му в този свят на 
изкуството, дългогодишни 
ят опит съчетен с безспор 
пия -чу талант, който при 
тежава авторът, резултира 
н сериозно и майсторско 
творчество. И този път 
авторът потвърждава уме
нието по автентичен

български

което до известна 
е студено.програма 

език за 
рът и на другите матерна 
ли, конто се съдържат в 
учебника също така са с 
доста педагогическо изкус

мен съвет,
(при определени забележ
ки) съотвествува на новия 
учебен план и програма 
и като такъв ще може да 
се печата при условие да 
бъде одобрен за печат от 
страна на Просветния сь

Новица Младенов пона- 
стояащем е член на сдру 
жението на художниците 
в СР Сърбия- Досега е 

самостоятелни 
изложби.

на
на

чин да пренесе на плат
но част от всекидневието, 
предимно от обкържваща 
та ни природа. Обаче в 
творчеството му до голя
ма степен 
ща и професионалната му 
насоченост. В 
Младенов работи като ре 
алнзатор в Белградския 
драматичен театър. Имен 
но това се отразява и в

и сръчносттво, умение 
внесени, така че и те за-

имал пет 
художествени 
в градовете Ниш, Титова 
Митровица, Земун две в 
Белград, в Димитровград 
му е шестата. Участвувал 
е на няколко колективни 
изложби, между които и 
в Димитровград.

доволяват новите изисква 
ния. Разнообразното съдър 
жанне на учебника, него 
вото съдържание и фор- 
,\га, ще бъде в състояние 
да привлече вниманието 
на ученика и развие лю
бов към литературата.

К Трайков

вет.

Авторът на учебника е 
известният автор на учеб 
ници Димо Илчев от Вра 
ня, който междувременно 
почина, така че окончате 
лното му оформяване бе 
поверено на други езико-

присъствува-

момента

С. Игов

ПИСМО ОТ ДИМИТРОВГРАДБРАТСТВО И ЕДИНСТВО НА ДЕЛО

Къде е цигулката на Георги Гайдаров?Вълнуваща среща Преди няколко години Жорж 
Гайдаров почина. Тъй като за нас 
ледници не бяха провъзгласени него 
внте близки, цялото му имущество, 
включително и скъпоценната му ци
гулка се намериха в ръцете на общин 
ската съдебна комисия. Точно тук 
се губи следата на неговата цигул
ка. И какво става по-нататъК? Някой 
си съдия от Пирот, също така човек 
който обича музиката и знае цената 
на една цигулка чрез съда в Димит 
ровград взима за късо време скъпо 
ценния инструмент, и също така за 
късо време я „връща”. Разбира се

„циганска

МНОГО ХОРА в Димитровград 
все оше сп спомнят за семейство 
Гайдарови и по-специално за Георги 
Гайдаров, неговата часовничарска ра 
ботилница и фотографското му ате 
лис. Но най-много те сн спомнят за 
цигулката иа Георги Гайдаров.

Георги Гайдаров — Жорж, ма
кар, че е бил занаятчия, той е изпит 
вал и голяма любов към музикалното 
изкуство. Затова още като младеж е 
членувал в много музикални друже 
ства, джазови състави и естрадни 
групи, които успешно устройвали 
градски концерти. За отбелязване е, 
дейността на „Червения джаз” кой
то бе основан след освобождението. 
Благодарение на него Димитровград 
отдавна се запозна с музиката на 
Моцарт, Бах. Чайковски, Стравнн- 
ски и др. Тази любов към музика 
та накара Жорж да се снабди с ци 
гулки от малкия арсенал на извест 
ните западноевропейски майстори. 
И днес в Димитровград известно чи 
сло музикални радетели си спомнят 
за цигулката на Жорж, нейната 
непроценима стойност, нейната мело 
дичност. И много души от тях се пи 
тат: Къде е цигулката на Жорж?

Местната общност в се гато на края представи
ло Ракита, село в което тел на „Младост” връчи 
живее българска народ- на председателя на мест
ност и културно-художес- ната общност скромен по 
твено дружество „Мла- дарък — портрет на дру- 
дост в Бабушница продъл гаря Тито — от буриите 
жават да развиват тясно аплодисменти едва можа- 
сътрудничество, започнато ха да се чуят поздравнтел 
преди 5-6 години. Именно ните думи на двата гово- 
тези дни бабушнишките рители. 
самодейци изнесоха под
брана
програма в препълната 
зала на Културния дом 
в Ракита. Освен ракитча- 
нидази вечер в залата има 
ше зрители и от съседни
те села, защото тук кул
турно-художественото дру 
жество „Младост” винаги 
е посрещано с големи сим 
патии.

Изведнъж залата заехтя 
громко от песента „Дру
же Тито, ний 
обет...” - — 
късно с общо братско „Ти 
тово хоро”, което дълго- 
дълго не прекъсна. Никой 
не искаше да наруши този 
непринуден но могъщ и 
искрен излив на задружие 
и братство и единство.

На раздяла — нова по 
кана от ракитчани: „Ела 
те пак при нас ...” 
Томислав АНДРЕЕВИЧ

културно-забавна
не същата, а някоя 
цигулка" която се предава на музи 
калната секция при Културния иен 
тър в Димитровград. Сега работни 
цнте от това заведение, конто поз 
навали цигулката на Жорж искат 
да се намери същинската цигулка 
собственост на Жорж.

Съмненията си остават и по-ната 
тък, а и затова трябва да се намес 
ят компетентни лица от града, за да 
разрешат този въпрос.

Кирил ТРАЙКОВ 
Директор на културния център 

В Димитровград

ти даваме 
и продължи до

Всяка точка от програ
мата беше придружена от 
бурни аплодисменти, а ко
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
РЕФОРМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НИШКИ РЕГИОН ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ОРГАН 

ИЗАЦИя „Й. Б. Тито" В ДИМИТРОВГРАДИЗПЪКВАТ ЧЕТИРИ ВЪПРОСА Помощ на 

психолога
През учебната 1980/81 година учениците в сред 

ните насочени училища в Нишки регион са постиг 
нали задоволителни резултати. В реформата 
дното образование са разкрити 
лучени нови опити, 
целта на реформата

Ф Съюзът на комунис
тите, младежката органи
зация и самоуправителни
те. органи в училището 
трябва решително да пре 
одоляват отпорите и тра
диционните схващания на 
някои преподаватели по 
отношение на ученическо 
то самоурпавление. Още 
повече трябва да се афир 
мира класовата общност 
като форма на ученичес
ко самоуправление. В нея 
трябва по-силно да се из
яви акционното и възпи
тателното действуваме на

на сре 
нови простори и по 

осъществяванено пълното 
все още е далече.

За целесъорбазна акция 
на СК и останалите социа 
листически сили в образо 
ванието и обществото на 
този план необходимо е 
да се дадат отговори на 
повече въпроси, някои от 
които са твърде съществе 
ни. Защото средношколци 
те „бягат" от производс
твените специалности' 

Как да се издигне възпи
тателната роля на средно 
то училище? Защото все 
още е слаба връзката ме 
жду средното образование 
и сдружения труд? Как 
ученическото самоуправ
ление да се изяви като об 
ществено отношение и 
път за формиране на со
циалистическа личност?

ф Опитите от записва
нето показват, че много 
по-силен е стремежът към 
специалности от общес
твените дейности. Пълни
ят отговор на въпроса изи 
еква задълбочен анализ, 
който ще осветли пробле 

от повече обществени 
аспекти. МОК на ССТН в 
Ииш неотдавна оцени, че 
същината на отговора^ ле 
жи в материалното и обше 
ствено положение на ра 
ботнииите в материалното 
производство.

ф Забелязва се, че пре
подавателите обръшат мно
го по-голямо внимание 
квантитета на научните по 
знания, 
ното и възпитателно дей- 
ствуване чрез обучението 
по своя предмет. Занапред 
преподаването трябва да 
бъде ефикасно 
на основните научни поня

тия и факти, а да се 
афирмира възпитателната 
роля и свободните учени
чески дейности, както по 
такъв начин се създава 
възможност за изява на 
способностите на всеки 
ученик.

ф В средните училища 
се обръща много по-голя

За пръв път в псгория 
та на димитровградското 
средно училище ,,Й. Б. 
Тито" през тази учебна го 
дина е приет на постоян 
на работа психолог. Прие 
мането му е продиктувано 
от необходимостта да се 
оказва професионална по 
мощ в разрешаването на 
редица въпроси, пряко 
засягащи възпитателно-об 
разователния процес.

ща-разговор с учениците 
от I и II курс, тъй като в 
тези класове остро се про 
яви неоснавателното отсъ 
ствие на учениците от, ре 
довните часове.

Счита се, че целият уче 
бно-възпитателен 
ще бъде значително подо 
брен, ако всички фактори 
във възпитанието (препода 
ватели, психолог, самоупра 
вителни органи, родители 
и ученици (проявят по-го 
лям интерес и дейно се 
ангажират в разрешаване 
то на изникващите проб 
леми в обучението.

У
Комплектуването на учи 

лището с нови учебни по 
магала и пособия изисква 
от преподавателите доста 
усилия. При това не бива 
да се забравя, че насочено 
то образование е дълготра 
ен процес и че присъстви 
ето на един психолог в 
училището може да способ 
ствува за разрешаването 
на проблемите.

процес

Всъщност, психологът в 
това училище е професи 
омалей сътрудник, който 
подпомага работата на са 
моуправителните органи и 
тела в училището, както 
п работата па само управи 
телните органи и тела в 
училището, както и рабо 
тата па класните препода 
ватели. От особено значе 
ние са контактите, конто 
сс поддържат с изостава 
щите в обучението учени 
ннци. Такива контакти се 
поддържат н с родителите 
на тези ученици.

На практика в Е Има

ССМ и останалите органивнимание на образова- 
про-

мо
зации на средношколска
та младеж.

тел но-възпитате л н и я 
цес, а недостатъчно се ук 
репва и развива връзката 

училището с общество 
то, отделно със сдружения 
труд. Една от целите на 
насоченото образование е 
задоволяване кадровите по 
треби на ОСТ, но трудо
вите организации проявя
ват недостатъчна 
за това. Недостатъчна е и

От началото на учебна 
та година е проведена среК. Георгиев Ст. Н.

на

Хубава игра и висока победа
9 БОСИЛЕГРАД: „МЛАДОСТ" — „РАДНИЧКИ’ (ВРА 

НЯ) 4:2 (1:1)на

отколкото на идеи
грижа

инициативата на средните 
училища за укрепване 
тази връзка.

С осем точки (при една отложена футболна 
среща), футболистите на„Младост" се намират на 
деветото място в групата.

дни от защитниците 
послужи с ръка в собстве 
ното наказателно поле и 
съдията Стошич, без 
се двоуми посочи бялата 
точка. Б. Тасев беше ус 
пешен изпълнител на дуз 
пата и повиши резултата 
па 3:1.

сина
изнасяне

да
В последният кръг 

есенната част от тазгодпш 
ното първенство в „А" гру 
пата па Мсждуобщписката 
футболна 
футболистите 
лост" се разделиха от лю 
бителите па футбола в Бо 
смлеград с хубава игра и 
висока победа срещу от 
бора па ФК „Радиички' от 
Враня*

гостсискпя вратар. Но ра 
достта иа босплеградчанн 
не трая Дълго време. След 
няколко 
съумяха да използуват ед 
на груба грешка па вра 
таря на „Младост" М, Чп

на
МЛАДИТЕ ЖУРНАЛИСТИ СЪОБЩАВАТ

минути гостите
дивизия В|Щ11яТурнир в чест на празника па ла-

До края на мача зрите 
лите, а имаше ги към -1000, 
видяха още два гола. Гол 
майстор за „Младост"' бе 
шс 3. Младенов, а за го 
ститс — лявото крило. Да 
добавим, че в тази част па 
играта домакините създа 
доха още три-четири из
вънредни голови положе 
пия, но не гн използуваха 
а най-голям „виновник" за 
това беше вратарят на го 
стите.

„Младост” игра в. със-

нсп и изравниха резултата
1:1.Пп повод Деня на републиката — 29 ноември, в 

Образователния център „йосип Броз Тито" в Дими
тровград се проведе турнир по баскетбол в които 
участвуваха представителни отбори на I, II,

1У Турнирът изобилствуваше с интересни баскет
болни среши, с хубава игра и оспорвана спортна 
борба. Средношколците проявиха наистина голям 
тепес така че мачовете бяха наблюдавани от мно
жество зрители и се играха във внушителна спорт-

НЙ Борбата^за първото място беше интересна и 
неизвестна. Всички отбори имаха желание да бъдат 
победели, а най-усърдни бяха състезателите от I 
клас, чиито шансове обективно бяхаЛае 
нира спечелиха представителният отбор на IV клас.

С талант и игрива игра симпатиите на зрители
те спечели Петър йованович, У-ник »т ^ас.^

Във второто полувреме 
играта беше още по-инте 
ресна, а любителите 
футбола видяха още чети 
ои гола. В този период на 
играта осоебно добре нг 
раха домашните фу 
сти, Най-напред в 55 миму 
та Ж. Евтимов беше най- 
находчив в наказателното 
поле пред вратата па-гос 
тите и отблизо вкара топ 
ката във вратата — 2:1 за 
..Младост". Този 
каш даде кри ле па момче 
тата в зелените фланелки. 
Футболистите на „Радиич 
ки” успяха да 
няколко опасни 
мия, но в един момент е-

По време па целия мач 
се водеше оспорвана бор 
ба между двата отбора 
Играта беше хубава, дина 
мнчна ц коректна, възбу 
дителни сцепи имаше в 
изобилие и в едното, н в 
другото наказателно поле 
редеха се действитлно из 
годни положения и пред 
едната, и пред другата вра 
та. Към средата на пър 
вото полувреме една доб 
ре организирана атака на 
..Младост" бе завършена 
с хубав и точен удар па 
А. Васев — и топката спря 
в мрежата зад гърба иа

на

тболи

та в:
гол ся М. Чнпев, С. Владими

ров, С. Спасов, А. Васев 
3. Младенов, Б. Иванов, 
И. Арсов, Б. Тасев, Г. Гсор 
гнев, Ж. Евтимов и В. За 
хариев.

разрешат
положе-

М. Янев
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. тръгваше за там за разговора с 
началника си в Ниш:"... Ние бих 

чрез изпращане на вос 
напълно да затво 
и да осуетим ми- 

диверсаити. Обаче не 
Нас и без

[раницата не е във вътрешността ме могли 
ппи поделения 
рнм границата 
паването па 
искаме да правим тола.

обвиняват за инциденти-
Оръжие муниции и други съоръжа 
нгр>, пленени при арестувани лица 
и диверсаити

ПОКАТО джипката стенеше по това прави за да отркие убиеца, 
В,^ч по ра“мапът; по кой- ако та^ьеималоповииаги па- 
то само Селски кола и коопорати ново идваше на г омисьла, че 
впият камион минава, Драган ка- аа прави зарад Мира. Да н 
то подскачаше в седалището си, без Някаква голяма потреба от 
размисяяше за всичко, което само ваше в селою, само да да я Д 
през един ден му мине през гла В мислите си ес връщаше ед 
вата тук, на границата, каква но- па година назад, ко: ато като млад

топа ни
те, които сами предизвикват 
границата. Пристигането па наши 
поделения биха схванали като про 
вокация, като повод да ни лапад 

ви сс вменява в

па
сега,

— Да отидем първо в ктдда 
та па Живака — каза Драган.

— Дадено — съгласи се Иван.
Иван нарочно спомена учител 

ката. Знаеше, че Драган се инте 
рееува за нея- Много пъти са го
ворили за нея. Чудна беше тази 
учителка, сама, без близки в то
зи край- Неомъжена, рядко оти 
ваше някъде. Имаше си момче, 
което избяга през границата, а го 
вореше се че а посещава и някой 
железничар. Железничарят беше 
родом от града, работеше във въ 
трешността на страната, но при 
всяко идване в града, посещаваше 
и учителката. Говореше, че му е 

бовница. За голямо чудо, 
не си правеше труд да опровергае 
тези приказки.

Драган познаваше учителката 
още от първото си идване в Ра- 
динци. Прие го с много резерв 
а такава я и знаеха, резервирана, 
и по-късно. Опитваше се да раз 
говаря с нея, но тя си оставаше 
затворена, мълчалива. Ревностно 
изпълняваше учителската си длъ 
жност, но извън училището, поне 
такова впечатление правеше, ни 
що Не я интересуваше. Нищо, ос
вен момчето й. докато си беше 
на село, в последно време и же
лезничаря...

В следващия брой: „Опечале
ната снаха’.

На васпат.
дълг с легални и други средства 
да сс борите против чуждестранна 
та агеитура, която използва ро
днински и други връзки и която 
очевидно ер е инфилтрирала и гра 
ничии,, район, специално, да не 
допуснете агенти и диверсапти да 
проникнат във вътрешността на 
страната. Ние сме длъжни на хо
рата да осигурим мир, за да мо
гат на спокойствие да работят'".

Влезнаха в селото, а това не
що Драган почти и пс забеляза. 
От размишленията му го сепна 
гласът на Иван:

— ще сс отбием ли при учи 
телката?

СДРУЖЕНИЯ НА ЕМИГРАНТИТЕ В ИНФОМБЮРОВСКИ СТРАНИ
В течение на информбюровската кампания и стрините ни 

Информбюро Ояха създадени сдружения ш> югославски нолнтичес 
кн емигранти, чннто членове бяха югославски граждани, които се 
озоваха в тези страни при излизането на революцията и ноказиха 
да се върнат в страната, а често бяха и приспивани от полицията 
в тези страни да не се връщат в Югославия. Към тях се приобщи 
и малочнелената емиграция от страната, съставена от лица, конто 
се изясниха за Резолюцията.

В действителност, тезн емигрантски сдружения фактичес
ки бяха агентурн на разузнавателни служби в ннформбщровските 
страни, от чннто редове се подбираха агенти за нелегално изпраща 
не в Югославня по разни субверзнвни и диверсантски задачи.

Сдруженията имаха свои управления, в конто се избираха 
най-твърди сталиннсти, а издаваха н свои вестници и друга пропага 
ндна литература, която сетне, по разни начини, внасяха в Югосла
вия. Сдружението в България издаваше вестник „Напред”, в Румъ
ния излизаше в. „За социалистическа Югославия", в Чехословакия 
— „Под знамето на интернационализма’’.

Най-голяма част от ннформбюровскнте емигранти след нор 
малнзиране на отношенията се разкаяха и се върнаха в Югославия-

— Искаш да кажеш, да се 
отбием в училището — му отвър 
на Драган.

— Добре де, в училището, а 
и учителката е там.

В селото и нямаше къде да 
се отбиеш на друго място освен 
в училището, защото никакво 
друго учреждение нямаше. Там 
на разположение им беше сел
ският прислужник, който можеше 
да извика някого, да ви даде пър 
ви сведения.

Обаче училището беше затво 
рено. Беше ваканция. Учителката 
беше заминала някъде, а прислуж 
пикът го нямаше.

вина му донесе. За войника, кой- оперативен работник работеше във 
то донесе пълен чувал с вражеска вътрешността на страната. Там ня 
литература, за смъртта на дядо маше големи проблеми. Появяваше 
Слави, за признанието на даскала, се по някой лнформбюровец, ко
за новите задачи, конто получи, тото и самата среда разкриваше 
Осъждайки себе си. защото вместо и разобличаваше. За шпионаж и 
вече да започне да работи върху дума не можеше да става. Тук 
разкриването на връзките на да- обаче всичко беше по-пнак. Поло 
скала в града, се разкарва по то- жението на границата беше почти 
зи лош терен, за да открие при- военно. Иифор.мбюровските стра 
чините за смъртта на някой си ни водеха същинска война срещу 
старец. Убеждаваше себе си, че Югославия. Спомни си, когато

НАШИЯТ ФОТОРАЗХАЗ взяшгааввна

Стълбове ттш
Шта. ш зк-^аяя

тшттт

■уж.

ши
а.а'/ ш

л:

V

1. За един месец електрическите стълбове 
се „издигнаха" над баирите и чукарнте под 
Гребен планина.Най-отдалечените от Димитровград 

южната част на общината, като Петачинци и 
Врабча, наскоро 
са между
цираха. Лошият, непристъпен терен 
леността на жителите в тях, бяха причината за 
това „закъснение".

села в

получиха ток. Впрочем, те 
последните, които се 2. Въртолетът на ЮНА допринесе щото 

стълбовете възможно в най-късо време да бъ
дат пренесени, там където трябва, 
зи начин бяха спестени много

електрифи- 
и малочис-

като по то 
труд и време.

3. ЕлектромонтьоритеАкцията по електрификацията от електроразпредел
ителното в Димитровград, при трудни условия, 
завършват монтирането и поставянето 
цата.
Текст и

проведоха
съвместно армейците и населението, а голяма 
помощ оказва и Общинската скупщина в Дими 
тровград.

на жи-

снимки: Тодор Петров
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шдд™ЖвЖ1Г0 Сурдулица

ПРИЯТЕЛСТВУВАНЕ МЕ
ЖДУ ЛОВЦИОСТАНКИ

РНМСКН
ГРОБИЩА

В степенуването работа 
та на една организация 
на ловците често главно
то мерило е броят на пус 
натите фазани, построени 
те хранилища, унищожени 
вредители и редица „тех- 

стойности". Чес
то обаче се забравят дру
ги стойности, които не се 

. изказват с бройки, записа 
ни показатели, 
други ,,актове".

Ловческото

ганизации, прерастващи в 
значително задълбочаване 
на братството и единство
то на нашите народи и на 
родности. Така сурдулиш- 
ките ловци са установили 
братски отношения с лов 
ческите дружества от Кн 
ич и Маврово. Първо са 
се срещнали ловци от те 
зи места, а тогава и пред
ставителите на общински 
те скушцини, 
сътрудничество 
още по-съдържателно. Та
ка се .спечелиха нови при 
ятели, разменени са опити 
в рамките на своите зада 
чи, а и на други релации 
са установени добри отно 
шения.

нически

отчети и
което това

дружество 
„Слободаи Пенезич—Кър 
цун" в Сурдулица не е из 
ключение в тази насока. 
Не е

направи

(Рисунка: Никола Цветков) 
някои

тежко да се заклю
чи, че се касае за разви
тие на приятелски отноше 
ния между ловческите ор

Когато се 
Строшена чешма, 
вие по Дудина долина и 
се озове пред Муйин кла 
денец, оттам може да се 
стигне до останки от рим 
ски гробища. Пътят по- 
нататък води по старото 
римско корито към Гаци 
ното лозе. Частично е 
потънал в долина. След 
това се минава през слив 
ника на Люба Христов 
Мишев и под наклон се 
излиза под Гациното ло 
зе. Тогава по изохипса се 
върви вляво край лозята, 
за да се навлезе в смесе 
на храстова горичка. 
Именно тук,, в нея се на 
мир ат останките от рим
ските гробища.

Стари царибродчани, 
които като деца са пасли 
добитъка си казват, че 
това място са отбягвали, 
понеже родителите им раз 
правяли, че тук (уж) изли 
за някаква жена с деца и 
подобно, което ги карало 
или да заобикалят тази 
местност, или да я преми 
нават набързо със страх. 
Тези места сред народа са 
известни като „Свети мес 
та".

тръгне от 
па се за

ща им Арса с още 
хора са копаели в местно 
стта Пайтина 
дето в лунни нощи се яв 
явало блещукане. (Това се 
обяснява с фосфоросцен- 
ция на скелети в някогаш 
ните гробища). На 
моято

то е единствено автенти
чен. На средния 
кръстта под него се нами 
ра добре запазена фигура 
на известния римски сноп 
фашион. Този 
вол са носили по-забележи 
телни римски 
притежавали освен военна 
и цивилна власт. Такива 
граждани са могли да сло 
жат този

кръст ирудина, къ
С. Ми кич

АСЕНОВО КАЛЕ—„РАЙ“ ЗА ИМАНЯРИТЕзнак — сим

В непосредствена близ
ост на Звонска Баня се на 
мира прочутото Асеново 
кале. За съжаление ПРО
ЧУТО повече в средите на 
иманярите отколкото сред 
археолозите, 
още не намират време по- 
подробно 
крепостта, която така без

това граждани, каже и това, че мерките 
са ефикасни. Пишат се 
писма до милицията, ня
кои иманяри са и глобя
вани, но те са толкова упо
рити, че изплащат глоби
те си и продължават усър 
дно да копаят и да разру 
шават този паметник.

За отбелязване, е че дока 
то доскоро те оставяха ог 
ромни изкопи, сега вече 
гражливо ги засипват с 
цел да прикрият престъп
ленията си. Някои дори 
копаят през деня, като ми 
нават за геолози, търсещи 
полезни изкопаеми. А всъ 
щност тези „геолози" срут 
ват този ценен паметник 
от средния век, за да тър 
сят в него съкровища на 
злато.

те намерили стари
римски пари.

В храстовата 
вляво от Гациното лозе, 
по посока на вилата на 
Пашата, край пътя се ви 
ждат обработени камъни, 
някогашни надгробни па
метници от римските гро 
бища. Между тях се от 
кроява един с димензии 
50 х 40 см

горичка,
знак и върху 

кръст и той се забеляза 
на два запазена 
(Тези

които всекръста, 
граждани се нари 

чали ликтори). Това по-на 
татък свидетелствува, 
е било лоцирано селище, 
а гробищата са били 
терени, на които подлога 
та (падинката) не е могла 
да се обработва.

Тези гробове ни посоч 
ват към търсене на рим
ското селище. В този пре 
дел се забелязват още тех 
ните лозя, градени терасо 
видно, овощни градини и 
градинки.

Вляво от локалитега се

да разгледат
че

душно унищожават иманя 
рите. Впрочем 
има и на други 
нашата страна, обаче тук 
в този край, са същинска 
напаст. С модерни средст 
ва — електронна техника, 
спеологически

на
в сечение и с 

височина 65 см. Една част 
е в земята — най-вероят
но до 30 см. На 
забелеязват по-големи и 
по малки кръстове. Може 
би се касае за семеен над 
гробен паметник. Кръсто
ве се намират от всички 
страни, на камъка. Този

иманяри 
места в

него се

въжета, 
най-различни прибори за 
копаене и разрушаване, 
иманярите полека, но „си 
гурно" разрушават този 
средновековен, все още не 
изследван паметник нами

камък като че 
на първоначалното си мяс 
то, а вероятно е премес
тен.

ли не е
намира крастов извор Язо 
винье, а дясно Кърнишор. 
Непосредствено около из 
вора Кърнишор се забел 
язват римски тръби от 
глина, което свидетелству 
ва, че тази вода е ползу 
вана. Получава се впечат 
ление, че някогашните 
пражители «а Димитров
град — римляните — са из 
брали идеално благоприят
но място за пребиваване. И 
не е никакво чудо, че в 
непосредствена околност 
на римското гробище се 
строят вили. Трябва обаче 
да се сигнализира за исто 
рическага и културната 
стойност на останките от 
римското гробище, за да 
се запазят за бъдещия му 
зей на Димитровград.

И така, ако иманярите 
продължават с този темп 
да „изследват” Асеновото 
кале, в най-скоро време 
от същото няма да оста
не НИЩО. Затова много 
по-безкомпромисна тряб 
ва да бъде борбата срещу 
иманярите.

Камъкът е направен от 
лапоровит варовик, изсе
чен умело ,а такъв мате 
риал наблизо няма. Спо 
ред устно съобщение на 
д-р Спас Сотиров римска 
кариера е имало на отда 
лечност 20 км. По-ната- 
тък до малко кръстовище 
има няколко обработени 
камъка във формата на 
плочи. Тук се забелязва, 
че и пътят е направен с 
подпорни зидове и се по 
лучава впечатление за 
улица с покрити плочи. 
По-нататък вляво се върви 
по долинка, а малко по- 
нагоре под наклон се за 
белязват пет надгробни 
каменни кръстове, подре 
дени в облик на кръст.

Каменните кръстове са 
с различна големина, а и 
различно са запазени. Сре 
дният е най-голям и най- 
запазен. Има височина 
60 см. размер на кръста 
50 см, със сечние на глав 
мия стълб 30 х 30 см и 
със сечение на хоризонта 
лиото кръстосване 20 х 20 
х 30 см. Останалите чети 
ри кръста имат по-малки 
димензии. Разпределени са 
във вид на кръст, а най* 
големият е в центъра, кой

ращ се на върха на една 
от най-необикновените и 
най-красивите стени в то
зи край.

Не може да се каже, 
че не се превзимат мерки 
та Асеновото кале да се 
защити, но не може да се

Останки от предишни 
периоди в непосредствена 
близост на града са на
мирани доста- От римско 
време има останки в мест 
ността „Кале" над Манас 
тирчето. Всъщност това е 
римска боево укрепление. 
Известният римски военен 
път е минавал през ,,Гра 
динско поле" и в местно- 
ста „Яз" р. Нишава части 
чно е открила слоеве от 
каменен път. Остатъци в 
„Градинско поле" има от 
римско градище. Бройни 
скелети и други предмети 
са намерени при полага 
не основите на Мотела, 
къщата на Саша Манов и 
други. Всичка това по без 
спорен начин доказва, че 
непосредствената околност 
на Димитровград в рим
ския период е била интен 
зивно населена и че по-се 
риозни проучвания на то 
зи период тепърва ще се 
провеждат.

Според разказите на ме 
стни (синовете на Арса 
Пейчин) жители още ба

Т. Петров

Умоляват се абонатите 

на „Братство“ па внесат 

дължимите суми за 

1981 топ.

Д-р Александър ГИГОВ

Братство * И декември 1981
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СИМЕОН КОСТОВ

I

•Ш ТРИ ПИСМА I

ч

хумореска !!

Донесеше детето- 

узеше прасето...
„За всичко лошо в организация 

та обвинявай бившите дирктори".ПЪРВИЯТ ден новият директор 
обходи всички сектори и служби в 
организацията и се здрависа с всич
ки. Разбира се, придружаваха 
сега вече бившият директор, който

I
«Съдържанието на писмото малко 

го изненада, но нямаше накъде и 
На всички събра-

го:
приложи съвета, 
ния той говореше за предшествени
ците си само най-лошо: че бяха та
кива и онакива, нямаха си понятие 
от работата и организацията, прес 
ледваха личните си интереси, задуш 
ваха интересите на работниците и 
колектива... И да видиш чудо: колек 
типът примирна, дисциплината 
подобри и работата напредна!

замина па нова длъжност извън ор 
заместник (от !ганнзацняти, неговият 

съществуването ни организацията се 
промениха десетини 
той винаги беше и оставаше втор) и 
още няколко кариеристичио настро 
син полтропи.

ПИТАТЕ ме дооди ли еннат със снауту? 
Дооднше ли унуците? Кига ме питите, че ви

директори, а

кажем... се
Преди годнне седимо с бабуту сами уз 

кавторат и чекамо, чекамо, бройнмо дъновс 
преди двайсе и девети и ка дойде празннкот 
нема никога.

После дойде абър—пнеамце: „Тате, не 
може да дойдемо нмамо гоене за празннкат .." 
И тека мине празнпкат без децата...

После дойде Нова година... Нийе 
бройнмо, бройимо, дънове и ночи и никой не 
дойде! Пред нову годнну или по нову годнну 
стигне честитка: „Честита да ви йе нова... не
ма да доодимо, че чекамо нову годину у ...” 
Сваку годину у друг ресторан и друг град. 
И нийе с бабуту пак сн останемо сами...

След тази задължителна куртоаз 
на визита, двамата директори, бив
шият и новият, останаха сами в кан 
целарията. Бившият довери 
вия няколко тайни от доссгаиншта 
работа, посочи му неблагонадежните 
заети и явления и го посъветва къде 
и как да се държи.

Мина известно време и пробле
натрупаха. Пак недовол | 

ство в колектива, безделие, закани... 11 
сега? Второто писмо! Друг из 

ход нямаше. Отвори го и прочете 
поръката:

„Проведи преустройство на ор
ганизацията".

Веднага повика сътрудниците си 
и структурите и започна подготовки 
за преустройство. Заетите, загриже 
ни за досегашните места и лични 
доходи, забравиха трудностите и про 
блемите и послушно започнаха да си 
гледат работата.

Преустройството стана безкрай
но дълго. Пропуските бяха забраве I) 
ни, организацията пак стихна.

Малко по-късно директорът има 
ше сериозна потреба да отвори и 
трето писмо, но все се колебаеше.
Ако го отвори, ще изчерпае възмож 
ността да се окуражава с помисъл 
за писмата. Използува ли и третата 
възможност, после/ когато възник
нат нови проблеми, какво ще прави 
и сам не знае. Но най-новите проб 
леми изискваха спешно решение.
Ще отвори и третото писмо.

Отвори го и нзведнаж почувству 
ва, че всичко около него се върти, 
че целият свят пропада. Секретарка 
та му донесе кафе, но той не го по
гледа. Погледът му беше закован за 
писмото, което му поръчваше;

— Напиши три писма и бягай!

мите пак се

Каквона но-

пак

— Давам ти ключа от ей това, 
там, чекмедже. В него има три пие 
ма. Пликовете са обозначени с чие 
лата 1, 2 и 3. Когато се намериш в 
тежко положение и не виждаш из-

писмо. 
плик

:
А туя годину, нито смо бройили дънове 

ни ночи. Два—три дни преди празникат свир- 
ну лимузина пред порту и дойде синат и сна- 
ата, по-големото и най-малкото унуче. Бре де 
да мине празник, никой не минуйе... Измисли
ли синдраци па од йедън празник напрайили 
целу недельу...

И най-после си решише да иду на ра-

ход от него, отвори първото 
Следващият път отвори втория 
и накрая писмото с номер. 3. Недей 
от любопитство да отваряш писмата 
преждевременно или пък да нару
шиш реда им.

боту.. . благодари на 
вниманието

Новият директор 
предшественика си за 
и обеща да спазва съветите му. След 
това се разцелуваха и отвориха още 
една бутилка уиски.

Реко пак че останемо с бабуту сами... 
Децата са другу памет имаю- Остайише 

детето, а узеше прасето.
Да йе жив и здрав кой измисли стабили

зация) . Тека и нийе че може да се порадуйемо Времето минаваше, 
ректор се изяви и на трудовото по
ле, и в разискванията, и с връзките 
и обещанията... След известно време 
организацията западна във финансо 
ви трудности, в колектива зацарува 
лентяйство, недисциплина и недовол 
ство. От всички страни идваха забе 
лежки по адрес на работата на ди 
ректора. Объркан и изплашен, ди
ректорът си спомни за трите писма.

Отключи чекмеджето, взе писмо 
то номер 1, отвори го и прочете:

новият ди
на унуци.

!|Айд, със здравйе. т
■Е

чЛ/и&ц/ьос/ ■й

(Хумореската получи I награда на 
конкурса на Радио Белград за 1981 г.)
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