
Заседание на ОК на СКС в Димитровград

КОНСТАТИРА СЕ, ЧЕ НЕ СЕ КАСАЕ 

„ЗА ЛИЧНИ РАЗПЛАТИ“...
Тито в Македония

Президентът на. СФРЮ Йосип Броз Тито със съ
пругата си Йованка Броз от 7 ноември е в посещение 
на СР Македония- Президента Тито придружават 
Митя Рибичич, Фадил Ходжа и Марко Орландич.

На жл. — гарата в Куманово президента Тито 
посрещнаха и приветствуваха Никола Минчев и 
Ангел Чемерски, със съпругите си, както и Ксенте 
Богоев, Божко Станковски, Павле Давков, Хисен 
Рамадани, генерал-полковник Васко Карангеловски. 
След указване ■» на почестите президентът Тито с 
отворен автомобил отиде до спомен-костницата на 
падналите бойци в НОБ, където положи венец, а 
след това се поздрави с народните герои и роди
телите на падналите бойци от този край.

Президентът Тито посети завода „11 октомври“, 
най-голямото предприятие в Куманово. След. раз- 
глежадне на производствените цехове президентът 
Тито води разговори с ръководителите и работни
ците в Куманово. Президентът Тито след това изне
се свои впечатления. Той похвално се изказа за нас- 
тоянието на стопанските организации в Куманово

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБ- 
ИВАН ТОШЕВ ЩЕ СЕ ТЪРСИ ПО

ЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
^™™А ОТГОВОРНОСТ ЩЕ СЕ УТ- 
ТЕЛ*Е0?ГИ АЛЕКСОВУБЛИКАНСКИЯ ПРЕДСТАВИ- 
НР„ •д™?°™ащште в „народне нови- 
КРА^?НЕСЛИ СМУЩЕНИЕ в димитровградския

• ДА СЕ ЗАСТАВЯТ ГРУПИТЕ, КОИТО ДЕЙСТ
ВУВАТ ПРОТИВ ЛИНИЯТА НАСКВ „СТОЧАР" и да 
“™^?ДКРЕПА НА решението ЗА СМЯНА НА 
ДИРЕКТОРА. (СЛЕДВА НА 2 СТР.)

към постоянно увеличение на износа.
След Куманово президентът Тито замина за

Скопие.ВрятстВо СЪОБЩЕНИЕ НА РАДИО НИШ
Осведомяваме читателите на „Братство“ и гражда

ните от българската народност, че от 13 ноември, тази 
година, предаването за българската народност по Радио 
Ниш ВМЕСТО ОТ 14 ЩЕ БЪДЕ ИЗЛЪЧВАНО В 14 ЧАСА 
И 35 МИНУТИ.

Същевременно от 13 ноември (същата дата) се въ
веждат УТРИННИ НОВИНИ, които ще се предават В 6 
ЧАСА И 20 МИНУТИ на средни вълни 323,9 метара.

Радио Ниш
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От Общинския комитет на СК в Босилеград

Заключение: да се преразгледа 

работата на ръноводителите
Сурдулица

И ССРН ЗАПОЧВА АКЦИИ
лнтически организации и ОС 
под председателството на 
ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ, прелее 
дател на ОК на ССРН.

На 24 октомври т.г. се пре 
веде разширено заседание 
на ИО на ОК на ССРН в Су 
рдулица с представителите 
на изпълшггелните тела на 
останалите обществено - по

ководители в общината съще 
ствуват лоши взаимни отно
шения. Има комунисти, за 
които е вече утвърдено, че 
работят срещу позициите на 
СК, а дори се занимават и с 
неприятелска дейност. На 
някои такива лица органите 
на Службата за вътрешни 
работи им са взели паспор- 

пътуване в чужбина. 
Кои са точно имената на те
зи лица не бе посочено на

има

ма, по която партийните ор
ганизации в общината тряб
ва да тръгнат в конкретни 
акции.

КАК се реализират стано
вищата от Писмото на дру
гаря Тито и на Изпълнител
ното бюро на СКЖ въз осно
ва на досегашните акции на 
партийните организации бе 
главна тема на обсъждане 
на заседанието на Общин
ския комитет на СК в Боси-

(НА 3 СТР.)В. в.

Помощ на 
„ Сточар“ Прибиране на слънчогледалеград.

Мнозина членове 
нак-висш партиен форум 
общината изразиха мнение, 
че работниците от непосред
ственото производство 
муната настояват Титовите 
думи най-последователно да 

Такъв

на тоя тите за
'В тт ■

заседанието.
Ангелов изтъкна, че

опущения в ииформи 
специално между об

■,Ч1гпШШШ
,; '■ 1големи

88райето,
щинските форуми и гражда 
1ште. Той каза, че има при-

лошо стопанисване
се проведат в дело. 
случаи обаче не е с всички 
работници в извънстопански 
те организации.

Секретарят на Общинския 
Стоичко Ангелов ка

*&мери на 
с обществено имущество. 

Всичко обаче приключва с 
която не произ- 

казаха мио 
си. Кра

т * УУШ>

Щ/У‘утш

критика, от 
хождат акции — 
зина в разискванията 
йно е време критиката от 

да се премахне, осо- 
Титовите

комитет 
за, че в повечето трудови ко 
лективи, даже и между ръ- атоя ВНА

думи СсааясниГаи° конкретни.
могат°да се" отстраня^спск^ 
лите и другото, което обре;
менява обществено - полита менява стопапския живрт в®рШРзИ|ШшшШ

Гимназистите и армейците в помощ на кооперацията

Г©ш-Шт-

Е ■
ческия и
” ^Г'иато. п,т не се да- 
ле отговор, кои са най-вино- 
вните за видимото парализи 
райе на политическия живот 
в общината.

На заседанието се заклто- 
сс преразгледа рабо 

^танавещпси ръковод.™
дина в общината. Без това 
?,е пщ може да се подемат

ни въпроси. комихет на Общинският комитет 
СК заключи спешно да 
изработи акционна

-1

те. Поради това 140 хектара площ 
дени със слънчоглед трябваше да се бе- 
рат ръчно. На земеделската кооперация 
са били нужни 60 работни дни.

Кооперацията потърси помощ от 
трудовите колективи, гимназията и ос
новните училища и те се отзоваха на 
техния зов. От гимназията 260 ученика са 
работили два дена, също и 60 ученика 
от основното училище в Смиловцн.

заса-ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ 
Сточар" вече няколко години произве

жда слънчоглед. Тази култура предим- 
но се произвежда механизирано. Но по 
ради изобилните дъждове през 
на ие бе възможно до се предприемат 
механизирани мерки. Площите бяха тол 

комбайните

тази годи-

много под вода, че скова
изобщо не можеше да се влезе в ниви-

програ-



Провеждане на задачите от Писмото и речта на другаря Тито

На приказките 

край-търсят 

се конкретни 

акции

Общинският комитет на СКС в Димитровград

КОНСТАТИРА, ЧЕ НЕ СЕ КАСАЕ „ЗА 

ЛИЧНИ РАЗПЛАТИ“
„Сточар" и да сс помогне но 
партийната организация да 
разтурят групите, които сс 
пояшшат с цел да попречат 
на сменяването на директо
ра Славчо Димов.

Накрая ОК на СКС реши 
да сс отправи съобщение до 
секретариата на Мсждуоб- 
щпнеката конференция но 
СКС н Общинския комитет в 
както и на партийната орга
низация „Алекса Маркишич" 
в Ниш за вредното действу
ваме на дезинформациите 
във в. „Народне иовине“ за 
Димитровградска община.

Димитровград. — След вен 
чко две с думи може да се 
обрисува положението: ледът 
тръгна. Общинският комитет 
на Съюза на комунистите ми 
на в акция — всеобща, еди
нна и решителна. След доку 
ментирана информация за 
работата на предсеталп на 
съда Иван Тошев и неговото 
провинение на събранието 
на СК в органа на управле
ние, бе разобличено целокуп 
ното деструктнвно действува 
не на председателя на Общин 
ския съд от няколко години 
насам.

И тоя път, и на 12-часовото 
събрание на СК в органа на 
управление Тошев, вместо да 
направи самокритика в духа 
на Писмото, си послужи с 
тактиката — „нападението е 
най-добра отбрана“ и напа
дна секретаря на ОК на СКС 
и Общинския комитет както

съда, в които Тошев дейст
вуваше вън от линията но 
Съюза на комунистите и им 
противопоставяше други си
ли.
За всичко това Общинският 

комитет реши за предложе
ния вариант: Иван Тошев да 
се подведе под отговорност 
и информацията от заседа
нието на комитета да сс пред 
стави в органа на управле
ние н да се потърси за него 
н съответно наказание. На 
събранието на клона на СК 
в органа управление ще при 
съствуват и членовете на ОК 
Решено е да се даде пълна 
подкоепа на клона на СК в

— Има членове на СЮК 
предимно печалбари, които 
не живеят партиен живот, 
нито плащат редовно член
ския внос.

— Някои получават доба
въчни за деца, а по закона 
не им следва.

— Между незаконно забо
гателите едвам от един член 
на СЮК се посочи само име 
то на Рангел Искренов, пре
дприемач от Клисура. Оста
налите премълчаваха да ра
зискват върху проблема на 
социалните разлики, и пр.

Свободно .може да се ка
же, че разискванията са още 
анонимни, неконкретни и ка 
то такива не допринасят за 
разрешаване на проблемите 
Декларативни са и заключе 
нията, приети на края на за 
седанието, освен онова кое
то се отнася за здравната за 
щита, а това е да се разго
варя по въпроса с директо
ра на Дома на народното 
здраве.

След проведените събра
ния в партийните клонове в 
Клисура, Драинци и Костро 
шевци на 4 ноември е засе
давала местната организация 

СК в Клисура. Разгледа 
на е по-нататъшната работа 
по провеждането на Писмо-

Встъпително слово изнесе 
Любен Михайлов, секретар 
на местната организация на 
СК в Клисура. В изложението 
на Мнхайлович и в други из
казвания бяха изтъкнати сле 
дните проблеми:

— Здравната защита на на 
селението от този край, в по 
следно време е слаба, постоя 
нен лекар няма, а преди са би 
ли двама. Аптеката нямапъл 
но работно време, болните чес 
то пъти няма кой да прекара 
с линейката и се молят на 
частни лица, които ги закар
ват в болница срещу скъпс 
заплащане и тн.

— Земеделската коопера 
ция в Клисура изкупва доби 
тъка евтино и във вреда на 
земеделците.

— Членовете на СКС в ръ 
ководствата на обществено- 
политическите организации 
не са били активни.

на

М. Б. то.

. ' - - ,

и целокупната документация 
която говори за неговата ра
бота, противна на линията 
на Съюза на комунистите. 
Той се опитал да пред
стави своето действуване ка 
то лична разплата, което в 
своята дезинформация прие- 
и в. „Народне новине“.

За начина на работа като 
председател на съда и съдия 
следовател Тошев е показате 
лен примерът на Новко Ге
ров, който присвоил 1700 000 
ст. динара. Заявление срещу 
Геров било подадено на 12. 
10. 1967, а на следствие е да 
дено на 2.12.1967 година а пред 
мехът е върнат на прокура
турата след 5 години, едва в 
1у/2 година! Също така на 
своя приятел Д. Гещамов То
шев е правил услуги. Не го 
обвинил за 1 400

М. Величков

От заседанието на Междуобщинската 
конференция на СК е Ниш

толкова далеч, че поставят 
въпрос: дали изобщо е нуж 
но да се търси потекло на 
имуществото. Защото 
ако това се направи, 
да бъдат накърнени г 
тетите на тези хора. Подеми- 
зирайки с такива схващания 
Зарков постави въпроса: за
що ще бъде разклатен нечий 
авторитет ако се установи, 
че лицето, което е разпита
но не е направило нищо не
законно. Говорейки по-ната 

за диференциацията, Зар 
ков посочи явлението, че ед 
на част ръководни хора пре
мълчават неща и явления на 
терена, макар че знаят доб 
ре за какво се касае. Те 
слят, че е по-добре да не се 
заяждат, защото ако гово
рят, някой ще им се разсър-

«а!>Ра* Зарков се обърна 
ьъм Секретариата на Между 
общинската конференция на 

Да обърне сериозно ггчщ 
мание на „Народне новинР 
във връзка с информиране- 
щина АимитР°вгРадска о&

кг месо, а 
- за 200 кг — е възбудил дело 
срещу Добрин Стоилков. Про 
четена беше и служебената 
бележка на

уж
щелиДЕФЕРЕНЦИАЦИИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО 

НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ПИСМОТО
командира на ми 

лицията във връзка с държа 
нието на Иван Тошев от 9 
май 1972 година при разслед 
ването на кражбата, в квар
тирата на Георги Димитров 
директор на основното учи
лище в Грънско Одоровци.

На събранието 
ва на СК Тошев цялата доку 
ментация нарече „лъжлива“, 
„фалшива“ и че тя уж е пос
лужила на Райко Зарков на 
Общинския 
плата с него. В 
лификации той 
далече, че твърдеше, 
отборниците, които

автори-

Щ ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЪКОВОД
СТВА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ДАВАТ ПЪЛНА 
ПОДКРЕПА НА ПИСМОТО НА ДР. ТИТО И ИЗПЪЛНИ
ТЕЛНОТО БЮРО В РАЙКО ЗАРКОВ, СЕКРЕТАР НА ОБ
ЩИНСКИЯ КОМИТЕТ В ДИМИТРОВГРАД ПОИСКА ОТ 
СЕКРЕТАРИАТА НА СКС СЕРИОЗНО ДА РАЗИСКВА 
ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСАНЕТОНА В. „НАРОДНЕ 
НЕ“ ЗА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ОБЩИНА

В разискванията взе уча 
стие и Райко Зарков, секре
тар на Общинския комитет 
на ОК на СКС в Димитров 
град. Той, между другото 
каза, че във втората фаза на 
настоящата политическа деи 
пост възникват множествс 
проблеми. Започват да изли 
зат на повръхността носите 
лите на различни извраще 
ния. Паралелно с това се 
стига

на колекти
тък

НОВИ-комитет за раз- 
такива ква-

ЯСНО определение и кате
горично искане за организи
рана дейност върху базата 
от Писмото изразиха на тре 
тото заседание на Между- 
общинската конференция на 
Съюза на комунистите в 
Ниш нейния секретар Люби- 
ша Богданович 
вото разискващи.

Всички акции и мисли нг 
общинските организации в 
общинските ръководства ? 
по-нататъшното развитие на 
този край са насочени към 
самоуправителния социали
зъм, което същевременно оз 
начава и на по-пълна изява 
на работническа класа и на 
ръководната роля на Съюза 
на комунистите. В такова ос 
ветляване на процесите бе 
подчертано, че в Съюза 
комунистите няма място на 
ония, които нарушават най- 
основните етични норми, пре 
грамата и устава на СКЖ 
за пропагандаторите на 
ционализма 
скептиците и така нататък 
Политическото

ми-отиде толкоз 
че на

работническата класа на 
трудещите се, комунистите и 
обществените сили е насоче 
на и към социалните разли 
ки, които са резултат от не 
оправдано забогатяване, ко 
рупция, подкупване, стопан 
ски криминал, спекули с жи 
лища и др.

Така също, имало е голя
ма пасивност, на първо мя 
сто в редовете на Съюза на 
комунистите в провеждане
то на конституционните ама- 
ндманй и други задачи. То
ва нещо оставя впечатление 
че комунистите не са спо
собни да ги изпълняват. За
рад това заседанието изтък
на смисъла и значението на 
зачитането на демократичес. 
кия централизъм като един 
ствена алтернатива. в осъще 
ствяването на задачите, про
излизащи от Писмото. Чу се 
и това: в някои среди работ 
ниците не са запознати със* 
съдържанието на амандмани 
те, а тук-таме дори и не зна 
ят какво нещо представляват 
амандманите.

гласува
ли за него при избирането 
му за председател на съда е 
повишен данъкът макар че е 
знаел, че в такива самоупра- 
вителни констелации на ко
муналния механизъм не мо
гат да мина ти такива глу
пости. Нападките са оквали- 
фицирани като хулиганство 
а методът им е — отстраня
ване на отделни, дори и ръ- 
ководни хора било да заг^з 
Ш*а „че га има в джоба си“, 
“ ”за «секиго знае по не-
и да АЯ ™ тупа по лпйп„ гов°Р«. че са негови добри приятели.

Такъв

до диференциации дори 
такива, които ще се намерят 
под удар на политическата 
дейност на комунистите и 
трудещите се.

Какво становище трябва 
да се заеме към тях? Зарков 
каза, че съществуват 
мнения: едни

и мнозинст-
три

са за метода 
каквото е било, било (по- 

ясно казано изял вълкът ма 
гарето); другите са носители 
те на такива явления да се 
кажат ясно и гласно, но сре
щу тях да не се предприе
мат мерки, а третите са ре 
шително и докрай да се ре
ализира линията на Съюза 
на комунистите. Те са не са 
мо явленията и причините 
им да се идентифицират, нс 
те искат носителите 
бъдат подведени 
ност.

Един от многото разиск
ващи беше и Данило Богунс 
вич, полковник от ЮНА, ко
йто говори за комунистите в 
ЮНА като каза, че е необхс 
Аимо занапред да се разви
ват още по-тесни връзки ме
жду комунистите в ЮНА и 
останалите комунисти в про
веждането

начин на 
не на Писмото тълкува- 

е оценен ка
то опит да се обърне внима
нието от главните навторич 
ни релси и да се попречи на 
издирването на всеки 
отговорност, които особено 
са забележими от изборните 
машинации за председател на

на на съвместните
задачи.

Бе приета програма на дей 
ност на Междуобщинската 
конференция във връзка с 
реализирането на становища 
та от Писмото и речите на 
АР- Тито.

им да 
под отговор

вид
Ония, както изтъкна Зар 

ков, които считат, че не тря 
ова да се търси отговорност 
до известна степен и

на-
И шовинизма

внимание на сами
те „не са чисти". Те отиват М. Б.Страница 2
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РЕШЕНИЯ КА ПРЕЗИДИУМА НА СНЖ
а заседанието на Президиума на СЮК 

октомври бяха приети след™

1 1
IН °т 30

решения:
ОТ 30ПГтоАмТи Т19Н7а2 годинак™ Заседание 
тически оцени осъществяването т*3 И Кри 
от Акционната програма на ВтЛ задач”тс

Президиумът на СЮК 
Писмото на

ботата на предприятията, основани от групи 
граждани.

~пешно да се работи върху утвърждава
нето на критериите във всички републики и 
покрайнини и в постигането на съвместен до
говор в страната, когато е необходимо, за то
ва какви са мерилата на обществена оправ
да ност на социалните 
степен на развитие.

комунистите

договори и утвърди икономическата полити
ка за 1973 година и да се дефинира при какви 
условия ще работят организациите на сдру
жения труд в идната година.

8. Да предприемат необходимите мерки и 
действия за реализиране на съвместно прие
тата политика в обществения план на Юго
славия за 1971 — 1975 година.

Републиките, покрайнините и асоциациите 
на сдружения труд следва да постигнат до
говори и да утвърдят конкретни програма на 
развитие на енергетиката, металургията, ос
новната химия, нефтопроводите, транспорта и 
другите важни стопански комплекси и усло
вията за тяхното осъществяване.

Iразлики на сегашната

в органите и организациите 
на репуоликите, покрайнините и общините 
следва да осигурят спешно да се предприемат 
необходимите мерки за оспособяване на да
нъчните и инспекционните служби и други 
органи на контрол зарад последователно при
лагане на законопредписанията и решенията 
на държавните органи.

Комунистите в организациите на сдруже
ния труд трябва да провеждат конкретна ак
ция да се развие и учреди самоуправителни 
Работнически контрол.

3. Централните и покрайнински комитети 
на Съюза на комунистите 
веждането на

актуалните
глав-

Iв раз- 
икономически ирешаването на 

социални проблеми 1
ваща роля на работн^чес^тГклаеЛ РШШ' управителните ата класа в само-
ношения обществено-икономически от-
на членовете бе ШИр°ка ™бил,щаЦия
лизаЧцвд?Гнеа политГахГнТсГ "ПРХУ РЕа 
тигнати първите резултати бяХа П°С'
Да пр^„В Та3” "аСОКа 1рябва Решнтелно

иГГискГ== 
Гуи^“еал„СНОобшасНт^^УН',СТНТе В “
те органи особено да с^шГсоГкъм''^*38""' 

1- Да се направи завой в 
от по-дълго време 
несъгласуваност и

прао~ ~ вР-оас„СоГа„Ло— 
шаването на Ж "ео^тГе Ж 
™ и изпълняването „а всичкг^задъЛеш^.

Същевременно да се постигне споразуме 
ние на всички републики, покрайнини и сто 
панството по общата политика, в която кон
кретно ще се уточнят, кои загуби и непокри
ти инвестиции трябва да бъдат саниранн и 
да се осигури в следващите две-три години, 
от разпределението на дохода, да се отпуснат 
и употреоят известни средства за тази цел.

2. Да се постигне до края на годината до 
говор на органите в републиките и покрай
нините по общите основи на данъчната сис
тема и данъчната политика.

9. Да се реализира до края на годината
становището на Президиума на СЮК по утвър
ждаването на съвместната политика на раз
витие на агропромишлеността и системните и 
други решения за реализирането на тази по
литика. -

I
Е

I 10. Да се постигне договор на компетент
ните републикански и покрайнински органи 
по разпределението на средствата от фонда 
за кредитиране на по-ускореното развитие на 
недостатъчно развитите републики и покра
йнини.

във връзка с про- 
становищата от акционната 

програма на Втората конференция, да поде
мат инициатива веднага да се мине към из
готвяне на програма на социалната политика 
в самоуправителното общество.

4. Централните и покрайнинските коми
на СК ще утвърдят конкретни програми 

на дейност и мерки за коренна промяна 
физиономията на банките и другите финансо
ви институции, реекспортерите, организаци
ите на външна търговия и търговия на едро, 
осигурителните организации, а в съгласие с 
конституционните амандмани.

Също така, в републиките, покрайнините 
и общините да се предприемат мерки за тран 
сформиране на обществените фондове в ин
ституциите

Е

11. Да се осигури органите на федерация
та, републиките и покрайнините и асоциаци
ите на сдружения труд да ускорят работата 
си и да създадат възможност до края на 1973 
година да се утвърди общата дългосрочна по
литика на развитие на Югославия-

12. Задача на Съюзния изпълнителен съвет 
е съвместно с републиканските и покрайнин
ски органи да организира работата и осигури 
приемането на решения за по-пълно действие 
на пазарния механизъм и по-ускорен развой 
на единния югославски пазар.

Във връзка с това да се разработи сис 
темата от антимонополистични мерки и да се 
попречи на икономически неоправданите пре
имущества на единния пазар и затварянето в 
локални и републикански рамки и да се при
емат съответни законни и други мерки.

13. Президиумът на СЮК счита, че за осъ
ществяването на политиката на Съюза на ко
мунистите и дейността му в разрешаването 
на актуалните задачи на СЮК от съществено 
значение за успешно функциониране на уста
новените с конституцията общи органи във 
федерацията. За да се помогне на тези органи 
в изнамирането на решения за още огкри- 
тите въпроси в стопанската система и поли
тиката на развитие, с които се осигурява на 
по-трайнн основи икономическа стабилизация, 
е постигнат договор да се формира отделно 
работно тяло и организация във федерацията 
и по републиките и покрайнините. Задължа
ва се Изпълнителното бюро на Президиума

Да се осигури прилагането на предпн- на СЮК да формира такова тяло. 
санията за задължаването в чужбина, за да ,4. Комунистите във всички организации
се осигури да могат да се задължават само н среди следва да бъдат инициатори и носн- 
ония организации и общности, които разпо- тели на провеждането на всестранно пестене, 
лагат с девизи и динари за изплащане на чуж „а борба за намаляване на производствените 
дестранни кредити. За изпълняване на тази разходи, бюджетните разходи и фондовете и 

. „-р.тирият мрпки ла се отстоани задача, по необходимост, да се променят и иа всички непроизводителни разноски в ра-
= А Р лохол без оабота присвоя- допълнят предписанията. ционални граници и слагането на всички ви-=г получаването на доход оез раоота, присвоя _ .пир потпебленне под пряк самоуправителен,Е ване на обществено имущество и други не- 7. Да се осигури най-късно до края иа АОве^отрЛАение^ВДА^ контрУолЯ
Е законни и несоциалистически явления в ра- 1972 година и колкото се може по-точно да се работни юски * р
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на
следното: 

разрешаването 
натрупалата се финансова 
затруднения.

I
на самоуправително-сдружения 

труд, а също така и за промяна на физионо
мията на жилищните предприятия и слагане
то им под пряк контрол на самоуправително 
сдружения труд.

5. Да се продължи с акцията на отстраня- 
на забелязаните пропуски и слабости в 

работата на наши предприятия в чужбина, 
недостатъчната организираност, 
конкуренция,

ване

нелоялната 
присвояването на обществени 

средства и разни други злоупотреби и подо
бни.

Да се приемат обществени договори и са
моуправителни споразумения за разрешаване 
то на отворени в тази област въпроси, да се 
подобри кадровия състав, спешно да се подо
бри системата на евиденция на обществени сред 
ства, с които се работи в чужбина и дейност
та на трудовите организации в чужбина да 
се сложи под контрол на трудовите колекти
ви и производителите.

Във връзка с това да се приемат закони, 
с които ще се регулира облагането на всички 
видове доходи въз основа на рента и ^.а се 

забогатяването от продажба напопречи на 
земя, сгради и по други основи.

Да се преизпитат и разгледат принципите 
и практиката във връзка с правилното навак
сване за експроприирано имущество.г

Въз основа на конституционните аманд- 
мани да се постигне договор между републи
ките и покрайнините за съгласуването на ус
ловията, при които се извършва личен труд 
със средства, които са собственост на граж
дани.

СурдулщшС превъзмогване на слабостите — за 

акционно и идейно укрепване 

на младежта
И ССРН ЗАПОЧВА АКЦИИ

ОТ 1 СТР. рава, конто не са отговорно 
прилагали Закона за екс- 
иропрняция и нацнона^г/за 
цип на землището и локали 
те, па са допустнали да се 
някои незаконно обогатяват

Препоръчено е ОС възмож 
но по-скоро да утвърди кон 
кретна програма за работата 
си в провеждане на станови 
щата произлизащи от Писмс

11рнсъствуващнте разисква
ха върху задачите на ССРН 
произлизащи от Писмото иа 
другаря Тито и Изпълнител 
иото бюро иа Президиума на 
СЮК, както и заключител
ната реч на другаря 

■ пред политическия актив но 
! СР Сърбия-

Между другото 
рамо с слабостите и отрица
телните прояви да се отстра 
пипат по-ефикасно и по-решн 
телно. Общинската скупщи
на да ускори изготвянето иа 
статута на общината в духа 
па конституционните проме
ни в СФРЮ и СРС.

| На заседанието е отправе
на критика към работата но 
органите иа общинската ун

младежите ергени. И органи 
зирапо ис се 
идейното и професионално 

па младежта, а

младежта и проблеНа 3 ноември т.г. бе про дни към 
мите й, недоверието на чле 

СК към младите
работило па

съвместно заседание 
на ОК

велено
на Председателството 
на Съюза на младежта в Сур

ловете па
развитие 
много ученици от средните 
училища нямат отговарящ!

и храна, макар

и слабият интерес пахора
ръководителите па трудови 
те организации за дейността 
па младежките организации 
и необезпечаванс на условна 
за работа. На такива обстоу 
телства отрицателно са вли 

и слабите делови резул

Тито
дулица с младежите комуни 

стопанските и образова 
трудови

сти в 
тел но-възпитател н и квартири 

че прескъпо плащат па нае 
модателите си. Преподавател 

кадър в Технически*1

констати-
организации.

В разговор с 
тич, председател 
Съюза на младежта непосред 
стаено след заседанието уз
нахме, че младежта не е ак.

и идейно добре под 
нито пък достатъч-

то.
Лгобиша Рис 

на ОК на Заключено е във всич
ки местни организации и по- 
дружннци на ССРН в Сурду 
лншка община да се прове
дат събрания на конто кон
кретно би се разговаряло вър 
ху задачите произлизащи от 
споменатите документи.

М. Величков

СКИЯТ
училищен център „М. Пияде" 
в Сурдулица 
работата па средношколска

ясли
тати иа партийните органи- не подпомага
зации при трудовите органи 
зации, неправилното разоре

на личните доходи
та младеж.

Отправената критика от 
младежите, каза Ристич, пре 
дставлива и 
задачи.

циопно делениеготвена, 
но дейна. Причините за това 

отношение на

нарезултатитеспоред
труда, големите социални ра 

и неразреше
на пипе бъдещ г

са. л лошото 
първичните организации на 
СК при трудовите организа

лики, - както М. Величковжилищен въпрос запият
Страница 3
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Сурдулица

Из нашите общини В конкретна 

борба срещу 

слабостите
В бабушнишки „Текстилколор“

На директора—партийно предупреждение, 
на партийното ръководство-смяна

Истината с една: и разис 
доза

Партийната организация е 
предприятие „Текстилколор" 
от Бабушница заседава на 3 
ноември цели десет часа.

Всички наболели въпроси 
които измъчват предприятие 
то повече от една година бя 
ха изказани от множество у 
частници в заседанието и нг 
края с гласуване бяха нало 
жени съответни наказания 
за опущенията, които са на 
правили отделни хора и фо 
руми.

юзната организация в пред 
приятието Петър Йончпч, из
несе много данни за състоя 
нието в „Текстилколор”.

— Партийната организация е 
бездействувала, иначе няма 
ше да има неправилност*! — 
каза той. Ние се мразим, дру 
гари, ние не си приказваме 
работническото самоуправ
ление е задушено, правим 
списъци кой да бъде член иа 
работническия съвет, на про 
форганизацията, на секрета 
риата на партията в предпри 
ятието. Защо не позволим де 
мократично избиране на най 
-добрите? Имало е размест
ване на работниците по ра 
ботни места — незаконно, г 
с цел да получи един илу 
други по-голяма заплата. Той 
изтъкна че има игра и с кон 
курсите, с приемане на ра 
ботна ръка в предприятието 
направи забележка, че жена 
та на началника на произвол 
ството получава значително 
голям доход и че доста рабо 
тници живеят 
кост за работното си място

си държание, незачитание нг 
самоугтравителните нрава на 
трудещите се в секцията, изг 
граване на конкурсите и т.н 
Да се изясни и потеклото нг 
имуществото му и да сс въз 
буди следствие срещу него 
ако се е провинил. До 15 де 
кември търговските магази
ни с оборот над 1.500.000 ди 
нара да въведат каси, от 
1.000.000 — 1.500.000 динара 
касиери с блокчета, а пол 
1.000.000 динара — магазинс- 
рите да наплащат продаденг 
те стоки срещу блокчета пол 
индиго, с цел да се осуетят 
възможни злоупотреби. Кому 
тетът реши до 25 ноември 
т.г. във всички трудови орга 
низации да се конституират 
органи на вътрешен контрол 
Осъжданите за стопански 
криминал да не се настаня

кванията няма много 
субективизъм и изнесените 
явления съществуват реално 
Нормите в предприятието, в? 
знаграждението на работни 
цитс искат солидно и обсто 
йно преразглеждане и нами 
райе па правилни критерии 
Иначе е недопустимо псква 
лифициран член на колекти 
ва да получава по-голяма за 
плата от висококвалифици 
рани работници. Взаимните

След запознаване на кому 
пистите в Сурдулишка общи 
на с Писмото на другаря Ту 
то и Изпълнителното бгарс 

Президиума на СЮК и 
заключителната реч на Прел 
седатсля Тито пред полити 
ческия актив на СР Сърбиг 
сс мина към конкретни ак 
ции. На 3 ноември т.г. в пет 
часови разисквания Общин 
ският комитет на СКС и ко 
мисията му за провеждане 
становищата на Писмото взе 
ха конкретни заключения, за 
да се мине от думи към де

на

отношения, 
на караници също 
и трябва да се махне. Иначе 
дребни забележки — за по 
лзване на кола, за команди 
ровки и друго не са явлениг 
(нито проверени истини), кс 
ито могат да тегнат на ко 
лектива.

На един чужденец на та 
кова събрание, а журнали 
стът е такъв в случая, е тру 
Ано да даде задоволяваща 
оценка. Струва ни се обаче 
че заключителното слово на 
секретаря на общинския ко 
митет на СК Будимир Велш 
кович е съвсем убедително 
— трябва да се разбере, че 
от събранието никой 
лиза победител, трябва 
подобрят взаимните 
ния, да се оправят нормите 
и възнаграждението, а крити 
куваните да си вземат поука 
за по-нататъшната работа

Може би това 
идеална насока на бъдещия 
състав на секретариата на 
партийната организация г 
„Текстилколор” как да запо 
чие работата си.

Иначе

насърчаването 
е ималсДиректорът на предприятн 

ето Воислав Панчич е нака 
зан с партийно предупрежде 
ние, началникът на проигра 
ството Любисав Чирич е на 
казан със същото наказание 
а секретариатът на партий 
ната организацията е нака 
зан с цялостна смяна.

Партийната организация на 
след

ла.
Между другото, бе заклю

чено членовете на комисия 
та при ОС за оценка на стой 
ността на недвижимите име 
ти да се заместят с нови, за 
шото са бездействували до 
сега. Конституционните аман 
дмани до краз на годината 
да се приложат в трудовите 
организации Ако не 
прави това, отговорните, акс 
са комунисти да бъдат изкл 
ючени от СЮК и сменят от 
Функции. Също така до края 
на ноември ВЕЦ „Власина“ 
да разкъса договора си с дг; 
ректора на Санаториума т, 
Сурдулица и в бъдеще той 
да не ординира хонорарног 
амбулаторията й. В 
на трудова 
не се дават лични доходи на 
лица за едно и също работно 
време в различни

ложи тези наказания 
дълготрайни разисквания за 
неправилностити и спънките

дето г ивече има да се раз 
ват на подобна работа, а къ 
местят на други работни ме 
ста. Ония, които са правили 
злоупотреби с жилищни кре 
дити да се подведат под от 
говорност, а сегашните и бъ 
дещите средства от жилищ 
ните Фондове при трудовите 
организации да се сдружат г 
оощински Фонд и да се из 
ползват за

се на
УЖАСНИ ВЗАИМНИ 
ОТНОШЕНИЯ в неизвест

Мнозинството от изказали 
те се подчертаха, че в пред 
приятието е имало просто кг 
зано нечовешки взаимни от 
ношения. Груповщина, под 
тиквана от ръководните, от 
стремежи на някои да се до 
берат до позиции, идваща 
даже и от несъзнание, каква 
вреда може да нанесе на ко 
лектива, е владеела тук по 
вече от две години. В резул 
тат на това са сменявани от 
работните си места 
работници, неправилно 
ределяни нормите, възнагра 
ждението не е било според 
действителните трудови ефе 
кти и прочее.

Председателят на профсъ

— Живеем като зайци 
боим се да приказваме, боим 
се от

не из 
да се 

отношепоследствия.
построяване на 

жилища на работници с мал 
ки^лични доходи. Също така 
пуолично да се обявят 
ната на всички, които не са 
измирилн различните си дъл 
гове към обществената 
и срещу тях да се предприе 
мат

Мнозина други членове на 
СК изнесоха подобни данни 
Някои енергично винеха ди 
ректора и началника на пре 
изводството, някои оспорва 
ха тази енергичност, изтъква 
йки че не всичко носи на 
душата си директорът. Ня 
кои от работниците хвърли 
ха повече от вината върху 
началника на производство 
то Любисав Чирич, а някои 
разпределиха, вината, върху 
директора и непосредствени 
те му помощници.

нито ед 
организация да

имеизказване е

трудови 
организации. Да се съгласу
ват личните доходи в стопа и 
ските и нестопански трудови 
организации 
трудовите резултати, защотс 
тези в стопанските 
телно по-малки. Завеждащи 
ят горската секция в Сурду 
лица да си подаде оставка 
или да бъде сменен 
си, заради бюрократичното

каса

политически и админи 
стративни мерки. Да се пре 
изпита, досегашната данъчна 
политика в общината 
готвят ясни инструменти за 
същата

редица 
са ог въз основа наколективът не е за 

тънал в трудности от 
ско естество, наскоро ще бъ 
дат готови новите произвол 
ствени сгради и предприяти 
ето ще разраства.

стопаи са значи и из

през 1973 година 
максимално да се икономис 
ва. с обществени средства. Пг 
провеждат в дело Закона *за 
гащите и съветите при ОС да 
експроприация и национали 
зация на

от постам. н. н.
члаллалллллллалаллл^

землището и лока 
лите, където досега 
раше един от изворите за не 
законно забогатяване. Същс 
така безрезервно 
мени Закона 
бата на

Заседание на инспектори е Босилеград се намкма повече, отколкото дейст 
вително е възможно — 
той. каза

да се при 
за купопродаж 

квартири и жилищ 
ни сгради в обществена соб 
ственост и по такъв начин 
наваксат средствата 
довите

ОТКРОВЕНО — е светлината 
на Писмото

Директорите
те организации в комуната 
прикриват загубите на сво 
ите работници — каза НИ 
КОЛА ДИМИТРОВ, съдия на 
Общинския съд. Така се избг 
I ва. съдебната отговорност 
но това същевременно гово 
рь: и за поведението 
ководните лица 
вото.

на стопански

на тру 
организации, които 

неправилно са им отнети.В Босилеград се проведе 
съвместно заседание на слу
жбите по инспекция, съдеб
ните органи, службата за об 
ществено счетоводство и ор 
ганите на преследването, на 
което се прие акционна про
грама за по-нататъшна рабо
та. С тази програма се нала 
га в срок от един месец, съ
гласно решенията на Общин

на конкретни примери, в кс 
нкретни случаи. траверси на някое частно ли 

це във Владичин 
ги препродава на друга коо 
перация.

хан, а тс ок на СКС 
•шинската предложи Об- 
гтг ~ конференция на 
9 „™°ято ще се проведе на ноември т.г. да разтури 
първичната организация на 

при строителното пред 
приятие „Зидар“ в Сурдули 
на, която е бездействувалат 
предприятието доведено в без 
изходно положение.

На заседанието също така 
доминираше въпроса как 
най-ефикасно да се отстраня 
ва съществуващия стопански 
криминал в комуната. По-то
чно, как изцяло да се защи
ти общественото 
От сегашните

на ръ- 
в стопанст

Положението 
та кооперация 
ДРАГОЛЮБ ГАВРИЛОВИЧ 
директор на Службата на 
обществено

в тлъминска 
— изтъкна Според Димитров особенс 

оездействува инспекцията пс 
пазаря.имущество 

констатации, с 
реализирането на акционна-

счетоводство в 
Лесковац, е твърде хаотично 
Досега са

Всички сигнали 
ални

ската скупщина, всички об
щински инспекции кадровс 
и организационно да се учре 
Дят.

за евенту 
злоупотреби не се 

зучават веднага и това 
ляма грешка —

та програма налага се да се 
търгне напред — заключи се 
на заседанието.

раустановени реди- Бе дадена и оценка, че г 
'-УРДулишка община досега 
не се е пристъпило ефикас 

решително и отговорно 
от всички политически 
моуправителни

ца. примери, които е го-говорят 
за несъвестна работа и зло 
употреби. Въпреки

каза проку 
рорът СЛАВОЛЮБ МАНАСИ 
ЕВИЧ. Няма

но,Във връзка за досегашни
те опущения и проблеми на 
тези служби, на заседаниетс 
се водеха обстойни разисква 
ния. Взето е решение 
ки инспектори да преразгле 
дат работата си и за греш
ките да се търси да си да 
дат оставка. Също така се 
заключи сътрудничеството 

между тези служби да става

Стопанският криминал — 
съществува в различни фор 
ми — изтъкна РАДОВАН ПУ 
РТИЧ, командир

Босилеград. Но спорел 
него той най-много 
ва в така нареченото търгу 
ване на вересия, както и в 
различните машинации прг 
изкупа. Тлъминската 
рация — каза той продава

това още 
точ

с какво и 
мущество разполага коопера 
цията.

оправдание за 
що е разтакано решаването 
на екцесното

не е известно колко са 
но дефицитите, и

и са
структури р 

общината в борба срещу 
бостите

положение г 
тлъминската кооперация.

елана милици и недостатъците, по 
тенцирани в Писмото 
лючителната реч на 
Тито. Това

всич- ята в
и зак 

другаря 
е ведно и остра 

на ония които са 
изчаквали да се в бъдеще ак 
тивно включат в борбата.

Накрая бе 
най-скоро време да се устрои 
подобно заседание

Гаврилович посочи,, че в 
транспортното 
в Босилеград не се достатъч 
но зачита самоуправителния 
договор за разпределяне на 
личните доходи. Тук се взи

договорено гсе скри
предприятие

с присъс 
твие и на най-отговорните за 
стопански живот в

забележка

коопе комуната.
В. В. М. ВеличковСтраница 4
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Перспективи на „ Тигър“

ТРИ МИЛИОНА РАДИАЛН 

АВТОГУМИ ГОДИШНО
Един от най-големите 

край са каучуковите 
рот, в състава на които 
самостоятелен

БОГАТСТВО 
ЗА ЦЕЛИЯ КРАЙ

заводи в нашия 
заводи „ТИГЪР" от Пи- 

се намира и бившият 
завод „Димитровград" Милиож обувки разни ви

дове, МПЛ.ЧОЩ метрове фо- 
дии н импрегнирани тъкани 
за промишлени цели, гумени 
нишки, ленти и над стотина 
други каучукови технически 
изделия — топа е огромна 
продукция, чиято стойност се 
изписва с милиарди динари. 
Л когато към тази продукция 
сс добавят три милиона ра 
Анални автогуми — цифратг 
на милиардите ще сс увели
чи няколкократно.

На населението от Пирот 
ска и Димитровградска об
щини; е известно какво пред 
ставляват за общинското сто 
паиство заводите „Тигър“ и 
тези два града. Голяма бру 
топродукция, много работни 
цп, сравнително високи лич- 
пи доходи: — всичко това има 
положително въздействие вх 
рху възхода на икономиката 
и: на. целия живот.

в едноименния град.
Този завод, според най-нови 

над 4.300 работници, 
над 30

данни, има 
осъществява годишно

и към 8“а с?:рГдиНарТРа бРУТОПРОДУКЦИЯ
доход.

Заводът отдавна е извес
тен по качествените гумели 
цървули, обувки, ботуши, а 
през последното десетилетие 
се наложи и като внушите
лен производител на автомо
билни гуми и други научуко 
ви технически изделия. Из
вестният автомобилен завод 
„Дървена застава“ от Крагу- 
евац е най-големият потреби
тел на тигровите гуми, но в 
болшинството 
на коли са ги приели за со
лидни и трайни и ги предпо
читат пред другите марш?.

Но времето на старата ди
агонална гума все повече ста 
ва минало. Изтласква 
та „радиална“ гума в целия 
свят. Трудещите се от „Ти
гър“ отдавна са разбрали, че 
продукцията трябва да се 
ориентира към търсенето и 
в резултат на това отдавна 
вече тук се е родил първе
нецът на „радиалната“, кой
то в скоро 
милиони братя.

В хрониката на завода е 
записано, че на 17 април 1971

година е бил 
бен направен про- 

маршрут на радиалната 
тигрова гума от Пирот до 
границата при Градини, за. да 
се проучат характеристики- 
те й. Шофьорът Симеон Иг 
кятович е съобщил след мир 
шрута кратко: 
движи спокойно, не изнася 
в завоите, ннто гумите сви
стят".

„Колата се

А после 
'троби и 
правени,
„радиалка“ стане обувка на 
„Застава 101“, новата кола 
на завода „Цървена застава“ 

Бъдещето принадлежи на 
радиалната гума. Според стй 
тистически прогнози след 
5—6 години на 85 на сто от 
разните видове возила ще се 
монтират радиални гуми. 
При това положение стара
та тигрова диагонална гума 
ще стане нежелан артикул. 
Затова трудещите се от „Ти 
гър“ искат да изпреварят вре 
мето, затова строят:

притежатели много още нови 
изследвания са на- 
докато тигровата

„Тигър“ Пиротя нова В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ГУМ АРА, 
наричат тамошните заводи 
на „Тигър“, е настанен на ра 
бота всеки петнадесети жи
тел на комуната. Като изчи
слим по семейства, излиза, че 
в димитровградска гумара си 
садят хляба най-малко трй 
хиляда, души, а това е една 

общия брой жи
тели в общината. И то сега 
А утре сигурно ще има мно
го повече работници в тези 
заводи.

както популярно
ЗАЕМИ, ЗАЩОТО ТРЯБ
ВАТ МНОГО ПАРИ ЗА 
СТРОЕЖА

За такъв голям производ
ствен обект в състава на 
„Тигър“ са необходими голе
ми инвестиции. Предварител 
ните документации предвиж 
дат сумата от 75 милиарда 
стари динара. Това е огром 
на сума, която при условия
та на налагаща се дисципли
нираност в инвестирането 
трудно може да се осигури 
Но колективът е намерил на 
чин да обезпечи нужните сре 
дства за строежите по про
ект по проект едно. В нача
лната фаза от изграждането 
са ползвани пари на пирот 
ски стопански организации 
и на банката, а за недости
гащите суми се е прибегне
ло до записване на заеми, ка 
то специфичен вид пестене 

Работническият съвет на 
„Тигър“ е приел решения за 
записваен на следните видо
во заеми:

гат да внасят свои влогове 
за ползване на определено 
време (2 години) от „Тигър“ 
за строене на новия завод. 
За вноските си те ще полу
чават 10 на сто банкова лих 
в.т и 2 на сто тигрова пре
мия, или общо 12 на сто лих
ва, което « повече, отколко- 
то в банките.

време ще има
пета част от

НОВ ЗАВОД 
ЗА „РАДИАЛКИ“ Посредствено от работните 

заплати на „гумарцнте“ се 
прехранват мнозина труде
щи се от други стопански от 
расли: в търговските магазп 
ни, в гостилиичарството, в 
строителството 
прониква, парата на „гумар- 
ците“. А от разните об 
ния на работната заплата и 
продукцията се стичат сред
ства и в общинската каса за 
издръжка на обществените 
служби и за благоустроява
не на града и комуната.

— РАБОТНИЧЕСКИ ЗАЕМ 
— трудещите се от „Тигър“ 
са решили в срок от две го
дини да отделят като влог за 
строежа по 10 на сто от ра
ботната си месечна заплата. 
Тези вноски също ще бъдат 
олпхвявани с 10 на сто годи
шно, като ще се върнат след 
определено по решението 
време.

Строежът бе открит още 
преди една година.

а после ще започне монта
жът на машините, които ве
че са в завода и чакат след 
половин година да бъдат пу
снати в експлоатация. Тога
ва новият тигров завод ще 
започне първата си произвол 
ствена битка — да произве
де за пазара близо един ми 
лион радиални гуми за една 
година Това ще е и край на 
подготовителната и първата 
фаза. от строежа на завода 
— гигант. А в следващата фа 
за той ще произвежда общо

навсякъде
На 20 декември миналата 

година, на празника на заво
ди „Тигър“ бе направена пър
вата копка. Строителните мг 
шини на пиротски „Прогрес** 

земли-

лага

в този ден разровиха 
щето на „Тигър“, за да изка 
пат основите за огромния пре 
изводствен павильон на заво 
да за радиални гуми. Още не 
е изтекла една година, а кор 

павильона са вече

От тези заеми — пестения 
— биха могли да се наберат 
повече от 3 милиарда стари 
динара, срещу които банката 
би отпуснала още толкова 
кредитни средства.

Представете си полезния 
ефект, когато новият завод 
започне да произвежда три 
милиона радиални гуми. От

— ВАЛУТЕН ЗЛЕМ, който 
записват наши трудещи се на 
временна работа п чужбина 
(при приемане на работа в 
„Тигър“ мнозина могат да но 
стъпят на работа).

пусите иа 
покрити. Но строителните ра ражението ще е чувствител

но и пърху димитровградски
боти ще продължат още мал заводи и работиичеството — ЗЛЕМ ИЛ НАСЕЛЕНИкъм. три милиона гуми годи теко, след това ще се встроя? кто от мо-

съоръженияенергетичните
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Голям отзив 

на почина
изселниците от 

акцпи'|:1комуна> и 
нея, ще подкрепят 
им със заеми във вид на сне 
стяване. Още повече, че то- 

заем тегли но-голяма лнх 
отколкото ако се влага 

и банките. Обществено-поли
тическите организации в Ди
митровградска комуна

решение да нроагпти-

с очебиеща — две на сто е 
по-голямо олихвяването.

РАБОТНИЦИТЕ ОТ „ТИ
ГЪР“, включително и от за
водите в Димитровград, са 
гласували единодушно за ре
шението да отстъпват като 
заем 10 на сто от работните 
си заплати в срок от две го 
дини. МОМЧИЛ КОСТОВ на 
пример е заявил, че сигурноо

Решенията за заемите,ра 
Работпоздравени от всички, 

ннцнте от нашите краища 
на временна работа в чужби 
на, до началото на миналия 
месец са записали 720 мили
она динара в чужда валута,

зн
ва,

МИЛАН МИКОВ от с. Же 
люша, Димитровградска ко
муна, на временна работа в 
гр. Лор (Западна Германия) 
е заявил, че записва заем от 
9 хиляди маркн, БОЖИДАР 
РИСТИЧ, от с. Дойкиицн, във 
Висока, е записал 10.000 мар 
ки. Нашенци, работещи във 
Франция, са съобщили, че 
всеки ще запише по 12.500 
франка заем за новия завод 
Никой от 2.500-те нашенци в 
чужбина не е заявил, че не 
иска да запише заем.

пече
имат
рат акцията и да разяснят па

Вяра и в населението 

от Димитровградско
„Тигър“ — Пирот

Къде и как се внасят 

пари за строеж 

на завода?

населението двустранната по 
лза от този вид заем.

В гумарата, която сега е 
съставка на „Тигър“, работят 
мнозина синове и дъщери на 
родители от всички райони 
на комуната. Всеки техен 
динар, даден във вид на заем 
чрез срочно вложеиие за нс 
вата фабрика, е и помощ на 
тях, да имат утре по-силен 
завод, по-големи, работни за 
плати и по-добър и по-богат 
живот.

е щял да намери начин да 
даде заем за новия 
ИВАН ДИМИТРОВ — мла
деж, работник в „гумарата“ 
е казал, че младежите при 
ветствуват решението за за
ема и ще са първи в акция
та. А ВЕРИЦА СИМОВА, съ- 
що от там, счита, че акцията 
е могла да се проведе и по- 
рано, защото Димитровград 

ският колектив от заводите 
е бил винаги за такива ак
ции на солидарност.

В „Тигър“ вярват, че пасе 
лснието от Димитровградска

завод

НАСЕЛЕНИЕТО също не 
е безучастно. Мнозина вече 
са внесли на „Тигър“ за вре
менно ползване свои пари

Според решение на работническия 
„Тигър" всеки жител от нашите краиша може да 
участвува със средства в строенето на завода за 
радиални гуми.

Парите, внасяни от хората, представляват вло
жения, които могат да се изтеглят след определен 
срок, а дотогава ще се ползват от „Тигър" изклн>- 
чително за строенето на завода.

На внесените суми следва годишна лихва от 10 
на сто и тигрова премия от 2 на сто годишно, или 
общо 12 на сто годишна лихва.

ТОЗИ ВИД СПЕСТЯВАНЕ СЕ ОРГАНИЗИРА 
ОТ БЕЛГРАДСКАТА БАНКА, клон Пирот, а вноски
те могат да се записват:

— В БЕЛГРАД, ул. „Теразие" 12 (в Представи
телството на „Тигър”.

— В ПИРОТ — на гшнетата на БЕЛГРАДСКА 
БАНКА — клон Пирот.

— В ДИМИТРОВГРАД — на пипетата на бан
ковия клон на Белградска банка.

При записване на заема Банката и вложителят 
сключват договор за осрочване на спестовния влог 
на две години (24 месеца) с предназначение за стро
ежа, при годишна лихва 10 на сто и премия 2 на 
сто.

съвет на

срещу общо олихвяване от 
12 на сто. Един гостилничар 
от Пирот обаче още държи 
рекорда с внесените пет ми
лиона стари динара. Ползата м. н. н

ГРАЖДАНИ ОТ ДИ
МИТРОВГРАДСКО, НЕ 
ОСТАВАЙТЕ НАЗАД! 
ЗАПИСВАЙТЕ ЗАЕМИ 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА НОВИЯ ЗАВОД В 
„ТИГЪР“, ЗАЩОТО НО 
ВИЯТ ОБЕКТ ЩЕ ДО 
ПРИНЕСЕ ЗА ПОВИ
ШАВАНЕ НА БЛАГО 
СЪСТОЯНИЕТО И ИЛ 
ДИМИТРОВГРАДСКА 
КОМУНА. НОВА РАБО 
ТНА РЪКА (1.000 ДУ

ШИ), ПО-ГОЛЕМИ ЛИ
ЧНИ ДОХОДИ, ПО-ГО 
АЯМО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
— ВСИЧКО ТОВА ЩЕ 
СЕ ОТРАЗИ ПОЛОЖИ 
ТЕЛНО И ВЪРХУ ВА 
ШИЯ РАЗВОЙ.

ЖИРО СМЕТКИ, НА КОИТО СЕ ВНАСЯТ СРЕДСТВАТА 
ЗА НОВИя ЗАВОД

— РАБОТНИЦИ, на временна работа в чужбина, 
внасят свои средства за строеж на завода в чужда ва
лута. Жиро сметката за такива влогове е: 628-620-309 — 
Белградска банка — клон Пирот.

— Граждани, които осрочват свои влогове за но
вия завод, внасят сумите на жиро сметка: 628-620-7200 при 
Белградска банка — клон Пирот.

Банката гарантира за всички влогове и лихви.
Отчитането на премията става 

на годината, на базата на лнхвочисла, които Бел
градската банка — пиротскнят клон — 
на базата на спестовния

след изтичане

ССРН — Бабушница изчислява 
влог през течение на изте

клата година.
Премиалната сума „Тигър" прехвърля 

на Белградската банка в Пирот, където 
в спестовната книжка на вложителя.

За тези вложени

Акциите не са манифеста
ции, а борба

на клона 
са записва

средства в полза на „Тигър” 
Банката гарантира и признава на спестителите вен- 
чки права, които са предвидени за редовни спестов- 
ни влогове.

В края на миналия месен 
Бабушница е заседавал И: 

пълнителният съвет на Со
циалистическия съюз по за 
дачите от Писмото на пред 

на СЮК и на Иа 
пълнителното бюро.

ктури на обществения 
вот. Затова 
лост
ност в проучванията — 

Мерките са набелязани

жи
се изисква зря 

в действията, обстой
в

Гражданите обаче не могат за целта да внасят 
спестовните влогове, които вече са внесли на книж
ка в приротския клон на Белградска банка.седателя

На заседанието е изтъкна
то, че една от задачите 
ССРН ще е съвместно 
фсъюзите да настоят

В уводното изложение пре 
на Общинската на

дседателят 
конференция на ССРН Ста 
нимир Илич е казал, че полк 
тическата дейност по Писмс 
то в организациите на Съю
за на комунистите едновре 
менно обвързва цялото насе 
ленне, специално членовете 
на Социалистическия съюз 
да предприемат мерки и нес 
бходими акции за реализира 
не на задачите от Писмото 
Членовете са готови да ока 
жат пълна подкрепа, на всич 
ки мероприятия по Писмото 
а каква ще е реализацията 
на задачите, зависи от сами 
те нас — е казал той.

с про 
за. про

веждането на коиституцион 
ните амандмаии в предприя 
тията и учрежденията. Под 
чертана е необходимостта ол 
продължавана на разисква
нето по измененията на Кон 
ституцията и на. общинския 
Статут и това, 
да се проучи работата на ор 
1аните — съда, СУП, органи 
тс на общината, да се 
нови тяхната досегашна

че е нужно

уста 
ефи

касност и да се насърчат р 
борбата против 
на социални разлики, 
конно забогатяване и по осъ 
ществяване на законните пра 
ва на населението.

носителите 
неза

Акциите не са манифеста 
ции. Те изискват усилия и 
борба в атмосфера на кри 
тика. От тук трябва да се'за
сили въпросът за отговор 
ност на всички, защото вина 
та за състоянието не е самс 
в редовете на Съюза на ко 
мунистите и неговите ръко
водства, но във всички стру

На 21 ноември в Бабушни 
Ца ще се състои 
ма Общинската, конферен 
Ция на ССРН по работата, на 
Местните общности 
ганизациите на ССРН 
ло.-

заседание

и на ор
на се

Изграджднето иа Гумарата в Димитровград
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Конфекция „Свобода“ 

Осведомителен бюлетин
Телеграми

Разработка на Писмото 

на др. Тито и на Изпълни
телното бюро10 ноември 1972 брой 5 * година I

В конфекция „Свобода“ — ната значително са по-голе- 
, Димитровград на 27 октом- ли:. ' 
врит.г. членовете на първич 
ната организация на СК про 
седоха събрание. На дневен 
ред бе една точка: „Отчет за 
дейността на местната орга
низация на СК“. Отчетът бс 
подготвен от секретариата 
на първичната организация 
.а докладва секретаря Мио-' 
драг Нейчев.

На деветмесечието 

положителен резултат
АКЦИЯ ЗА ПРИБИРАНЕ 
НА СЛЪНЧОГЛЕДА

По решение на работниче
ския съвет от 30 октомври 
всички работници на конфек 
ция „Свобода“, освен работ 
ниците в моделарницата, до 
работката и склада на гото- 

В разискванията бе спряно ви произведения, бяха на тру 
вниманието на членовете вър дова акция за прибиране на 
ху отговорността в провеж- слънчогледа от именията на 
дането на Писмото на пред
седателя Тито и Изпълнител 
ното бюро
седателя'Тито пред политиче ' платен по един трудоден, а 
ския актив в Сърбия.

Показателите за деветте месеца на 
текущата година потвърждават правил
ната стопанска политика в предприяти
ето и реалността на приетия стопански

Данните сочат, че общият доход за 
деветте месеца в сравнение със същия 
период на миналата година е увеличен 
за..27°/о. Такова увеличение е резултат и 
на повишаването на цените на дребно. 
Изразходваните пък средства по отно
шение на общия доход са намалени с 4% 
което изключително е резултат на ико
номиите.

земеделската кооперация 
„Сточчар“ в Димитровград 

и речта на пред- На всички работници е за-

план за тази год1ша. Разбира се, за по
ложителните резултати способствуваха 
инструментите на пазара и изменените 
законопредписання,

доходите получени от спест 
явания на работна сила „Сто 
чар" трябва да внесе във 
фондовете си.

Отзивът сред работниците 
бс задоволяващ, макар че ня 
кои работници взеха отпуски 
по болест само за тоя ден, 
което води на помисъл, ч.е са 
отсъствували умишлено. ~ Но 
оправданието от лекарите ви 
наги е достоверен документ

В разискванията ясно про
лича несъгласие между чле
новете работници и слу
жещи. Неоспорима е конста
тацията, че съществуват гру
пички членове на СК, които 
погрешно тълкуват отделни 
становища на Съюза на юго
славските комунисти по ста- 
билизарине на стопанството 
Така например един член кз 
за, че е дошло време админн 
страцията да върне парите 
на стопанството, мислейки 
при това, че трябва да се на 
малят заплатите на служите 
лите, а да се увеличи на не 
посредствените производите
ли, макар че личните дохо
ди на служителите са по-мал 
ки в сравнение с останалите 
стопански организации в тоя 
отрасъл п на територията на 
общината, а личните доходи 
на непосредствените произво 
днтели в сравнение с други 
подобни организации в отра 
съла и по отношение на ос 
таналнте работници в кому-

които предоставят 
на стопанството повече място за разгръ
щане на инициатива.

Доходът на предприятието 
също е увеличен, и то с 45°/с 
Това увеличение в размер 
29°/о е от общия доход, а г 
размер от 16°/о е резултат нг 
увеличената работна сила.

Зарад увеличените лихвт 
за краткосрочни кредити, кс 
ито предприятието ползва от 
Стопанската банка 
ворните задължения са уве 
личени с 14%. От друга стрг 
на благодарение премахване 
то на лихвите върху делови* 
фонд от страна на общност 
та в текстилния отрасъл нг 
стопанството — законните зг 
дължения са намалени с 
17%. Това премахване на ли 
хвите -е в полза на увелича 
ване фондовете на предпри 
ятието.

Печалбата в предприятие 
то е увеличена с 52%, кое 
то главно е резултат на по 
вишаване рентабилността нг

предприятието. Това пък уве се отбележи, че само 16% 
велпченис е резултат на

сила
V

личение се разделя равно 
правно — по 28% за увелича растване па работна 
Еа не на личните доходи у 28% : до като останалото е резул 
временно се разпределя 
фондовете за смекчаване нг ; нення в структурата на про 
неликвидността и съгласува нзводство. Именно, през 1^71

година са изработвани обле . 
кла от тъканите на поръчи 
телите, докато през 1972 го 
дина такова производство с

ПОПРАВКА НА ПОКРИВА 
НА УПРАВИТЕЛНАТА 
СГРАДА
Колко самоинициативност- 

та може да бъде полезна сви 
детелствува следния пример: 
понеже покривът на управи
телната сграда прокапваше 
бе необходимо спешно да се 
поправи. От комунално-жи
лищното предприятие бе по 
търсено предложение срещу 
каква стойност ще поправи 
покрива. Предложението с 
цифрените 
право изненада всички — да 
поправят покрива „Услуга“ 
търсеше 16 хиляди динара!

В предприятието се род*: 
идеята — сами да поправят 
покрива. Още повече, че ме- 

^}жду работниците има таки
ва, конто знаят зидарския за 
наят. Сметката действително 
се оказа правилна. Със соб
ствени сили е направено ^пе 
стяване от 14 хиляди динара 
защото действителната поп
равка струва само две хиля 
ди динара.

Този пример показва, че с 
добро стопанисване в днеш
ните условия са възможни го 
леми спестявания, понеже 
специализираните услужни 
организации твърде скъпо на 
плащат своите услуги.

тат на рентабилност н изме

не с новите мерки, конто ве 
че влезнаха или ще влезна-! 
в сила в началото на иднатг 
година.

работ
ниците са увеличени с 18% 
в сравнение с миналия пе 
риод, което с оглед увеличе 
ните жизнени разходи на е 
сравнително малко. Затовг 
се налага до края на година 
та да се увеличи рентабил 
ността, за да се смечкаг раз 
ходите на живота и повици 
жизненото равнище на ра 
ботниците.

Осъщественото производ
ство също е увеличено, и тс 
с 55%. При това трябва дг

дого

Личните доходи на сведено на минимум.
Трябва да отбележим, 

всички тези сведения се от 
насят за предприятието ка 
то цяло, къдего е включеиг 
реализацията чрез потреби 
телите па едро и реалпзацн 
ята чрез собствената търгог 
ска мрежа.

чс

показател на

Из историята на 

конфекция „Свобода“
С РЕКОНСТРУКЦИЯТА 01 

1964 година са създадени ус 
ловия за пабавкага на нови 

’ машини. Освен това, между 
собно работниците са бил! 
в неравноправно положеоне 

работели мг

недостатъчно количество елс 
ктро.еиергня, която дотогава 
предприятието е вземало от 
градската мрежа. За норма/ 
пата работа па „Фнксирка 
та” и останалите машини с 
трябвало да се осигури до 
статъчно електроенергия- От 
тук се роди необходимостта 
от построяване па трафо 
пост, за който бяха пзразхо/ 
вани 15 милиона стари дина

ИЗВОД
ОТ ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОД ЯНУАРИ 

СЕПТЕМВРИ 1972 ГОДИНА (БЕЗ ПАРИ) понеже все още 
шини марка „Чспсл”, конте 
са по-бавни и при това по 
стари по отношение ма по 
новите „Спнгер” машини. Зг 
това са набавени пови с 6.00С 
уболвання в минутата и сг 
създадени по-добри условия 
за работа.

ПериодПореден 
номер

1. Общ доход
2. Изразходвани средства
3. Доход
4. Договорни задължения
5. Задължения според закона
6. Печалба
7. Лични доходи
8. Чиста печалба
9. Отношение за фондовете от 

печалбата
10. Средно работници
11. Печалба на работник
12. Заплатен нето—месечен личен 

доход на работник
13. Личните доходи месечно на 

работник от дохода (бруто)
14. Осъществено производство
15. Обществено производство 

на работник

19721971Структура
МЕСЕЧНА ДОСТАВКА 
РАВНА ПРИБЛИЗИТЕЛНО 
НА ПОЛУГОДИШНА ~

12719.948.319
14.895.373
5.025.946

403.637
172.356

4.476.953
2.742.649
1.734.304

15.642.035
12.147.825
3.494

355.232
208.100

2.930.878
2.150.252

780.626

ра.
123 Подобряването на машин

ния парк възложи по-сфикас 
па и по-добра работа на кро 
ячшщата. Затуй и за пея сг 
набавени пови производство 
пи средства. Купени са „Ра 
||мдп” е кръгъл и вертика 
леи нож.

Мощностите па предпрпя 
тието са били по-големи пс 
отношение иа броя на работ 
ниците. Ето защо се почув 
ствувала нужда за настаня 
ване иа още работници. С 
общи средства на Бюро ра 
ботна ръка и предприятието 
са обучавани бъдещите ра 
ботиици. Обучаването и при 
емането е направено на двг 
пъти, така чс общо са били 
приети 70 работници, главне 
млади и перспективни работ 
нпцн.

145 Освен обикновените, иаба 
вени са специални 
—. зВ дупки, за копчета, фир 
царици, пикприцм и т.н. Про
изводството става по-качест
вено и ио-доходно. При НСИ 
чки артикули с намалено 
времето за производство, нс 
неже за това дават възмож 
пост новите съвременни ма 
шини. Въведени са междуфг 
зни преси, което ДО ГОЛЯМО 
степен допринася за по-каче 
ст вена изработка и намаля 
па себестойността иа продук 
цията. Също са подобрени ус 
ловията на финалното гладе 
не, понеже са купени 3 до / 
преси за финално гладене.

Октомври ще остане като 
своеобразен рекорд: достав
ката на стоки на потребите 
лите иа едро в магазините е 
почти равна на полугодиш
ната доставка. Именно, стой
ността на доставените стоки 
възлиза на около десет ми
лиона динара, което предста 
влива една трета от планира
ния брутопродукт за 1972 го
дина. Такъв резултат е пос
тигнат благодарение 
все по-пълното ангажиране 
на производствените мощно
сти. Най-голяма част От бре
мето понесоха работниците в 
склада на готови произведе- 
нил.които работиха без пре
късвания съботно н цедено 
време през целия октомври.

Въз основа на това, очеви
дно може да се заключи, чс 
стоките за сезона есен-зима 
навреме са доставени на па 
зара, понеже сезонът на про 
дажбата им вече започна.

машппг114
083
152
128
222

38,73»/» 14526,63%
116314271 на
1925.5232.881

1181.062903

971 110882
15515.709.99010.107.583

По топа преме о купена м? 
шината „фнксирка", коятс 
също допринася за по-каче 
ствено производство. Но то 
ва поражда нов проблем —

13450.03237.297
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По повод Международната година на книгатаНеволите в 

бистърсното училище ТИТ0В0Т0 ПОРЪЧЕНИЕ
зации и институции могат да 
изиграят голяма роля в при 
ближаването на книгата тъ
кмо до тези слоеве и в това 
аз виждам целта на тази ми 
сия-

Желая тази акция да бъ
де мощно насърчение за още 
по-голяма циркулация и раз
мяна на научни, културни 
художествени и други произ 
водения между народите и 
страните в света. Така ще 
се даде възможност най-ви
соките достижения действи
телно да станат достояние на 
всички хора, включително 
разбира се, и на онези, коц 
то не биха могли това да осъ 
ществят само със собствени
те си сили.

За нас, в Югославия, „Ме
ждународната година на кни 
гата" представлява повод за 
още по-голямо ангажиране в 
тази насока на международ
ни размери, но също такад* 
задължение да създаваме ус 
ловия книгата действително 
да стане достъпна на всекиго 
всеобщо обществено благо. 
Самоуправителното югослав 
ско общество, наред с пови
шаването на благосъстояни
ето, настояава книгата да до
ближи до всички трудови хо 
ра, преди всичко до работ
ническата класа и трудовото 
селячество, на които в мина 
лото това бе отнето. Книга

чна и художествена стойност 
никога не е оставала прите 
жание само на една страна 
или нация, нито нейните сто 
йности н поръчения са огра 
ничсни от времето или дру
ги граници. Тя е част от съ
кровището на 
собственост на цялото чове
чество.

За съжаление, на голяма 
част от човечеството книга
та все още не е достъпна. 
На стотици милиони хора от 
пета им е възможността да 
я използват, възможността 
да се образовават изобщо 
Това са онези които целият 
си живот трябва да посветят 
на запазване голата си егзи- 
стенция. Затова усилията към. 
разширяване на културата и 
и образованието са неразрив 
ни от борбата за надделява 
не на вапиющите икономиче 
ски и социални разлики в 
днешния свят. ЮНЕСКО и 
сродните национални органи

„Решението на организаци- 
на ЮНЕСКО 1972 годияата

на да се провъзгласи за „Ме 
година на кни-ждународна. 

гата" има огромно междуна
родно значение и дълбок ху 
мапсн смисъл. Би било голя 
мо щастие, когато човечест
вото би могло, в значително 
по-голяма степен, да се пос
вети на такива и подобни на 
чннашщ, които са ог полза 
на вспчки страни и народи. 
Акцията представлява и при 
знв огромните средства, ко
нто все още се изразходват 
за уиищожаванет она хората 
народите и благата, да се из 
ползват за благосъстоянието

Общо е мнението, че от петте основни училища в 
босилеградска община, бистърското има най-много нераз
решени въпроси и че от година на година се натрупват 
все повече. Ако това положение продължи сигурно един 
ден ще се постави въпрос за по-нататъшното съществува
не на училището. За едно такова предсказване има 
нование.

културата и

ос-

Еснафщнна и усложнения и веднага да се прилага. А 
{ о много добре се знае, че едну 

акт може да сеКогато се отпочне с разре ^ норма тивен 
шаването на някой проблем ; измени така набързо, 
започват да се създават но- Г. Ясно се впджа, че отговор 
ви. Така се плете мрежата , ните другари не са толкова 
от недоразумения и разпри . наивни да не знаят това, нс 
в колектива, а това създава ^казват, че така се е свикнало 
лоша атмосфера и води де в бистърското училище, 
слаба образователно-възпита .*• За това опущение са пред 
телна работа. ' упреждавани повече пъти,

почти всички членове но но без полза. Общинският 
трудовия колектив признават ж просветен инспектор на пое 
че сътресенията стават ре ледната ревизия също им е 

около назначаването направил забележка. Даде- 
нови работници (дирек- „ но е обещание, че в бъдеще 

тор, преподавател или прие^ няма така да се прави, 
лужник). При една такава' 4 
обстановка и започват да дег ^ 
ствуват групи, които чрез л
агитации, обещания, закани На 1 ноември, по време кс 
и различни машинации се * гато 
борят за ,своял човек. И ко * ка, възпитателят в интерпа 

запо': 0 та Стоян Максимов набил 
ученика Винко Христов от 

До 4 ноември

па човека.
Книгата винаги е била из

вор на знания, 
мъдрост и средство за меж- 
дусобно запознаване и сбли
жаване, макар че понякога 
е и злоупотребявала. Добра 
та книга, е истинско хуманно 
поръчение и с истинска нау

хуманност

довно
на

Крайгранично сътрудничествоВъзпитание с бой

учениците играли топ

ПОСЕЩЕНИЕ НА 

УЧИТЕЛИ
га се завръши всичко 
ва да тлее омраза и недо
волство и дасе чака случаГ седми клас.
за връщане на „мило за дрг директорът на училището 
го". В една такава атмосфе ? никого не е разпитал за по 
ра се живее с години. Хора л боя, понеже ученикът отсъс 
та съзнават това, но за гол твувал.Тои заявил пред инспе 
ямо съжаление, нямат сили тора, че ученикът наистина 
да пребродят мътните води е бит и ще проучи случая, 
на еснафщината, които гр Сега за тоя случай има две 
влекат назад, не позволявай противоположни версии. Спс 
ки им да бъдат на равнище РеА едната, на ученика тек 
то на съвремени просветни ла кръв от устата и носа му 
работници. бил му е повреден гръбнака

майка му го водила на ле 
кар в Босилеград, но възпи 
тателат им дал 300 
да не го съдят и пр. Друга
та казва, че ученикът, псу
вайки, предизвикал възпита 
теля и той го ударил, колко 
то да го заплаши...

В протокола на просвет- 
инспектор е наложено 

на директора: „Веднага да 
вземе на отговорност въпита 
теля Стоян Максимов, пора 
ди нанасяне на телесни пое 
реди на ученика Винко Хри 
стов и да забрани всяко фи 
зическо наказание".

Дали ще има съдене, оста 
ва да видим. За сега можем 
да констатираме, че положе 
нието в бистърското основ
но училище трябва да се к? 
ни, за да не се стигне до за 
дънена улица.

ТЕЗИ ДНИ в Димитров
град гостуваха 35 учители от 
годечкото основно училище 
Домакините — димитровгра
дското основно училище — 
запознаха гостите с работа
та на професионалните ак 
тиви. Освен това пред гости 
те и учителите от Димитров 
град бе изнесен доклада: 
„Югославия като са:*юупра 
вителна и братска общност 
на народите и народностите 
и учебното дело в нея”.

ние в димитровградското ос 
новно училище. 

Представителите на

та у нас е и могъщо средст 
во за взаимно запознаване и 
сближаванедет

ското списание „Тик-так” от 
Горни Милановац и редакте 
рите му Воя Боевич и Олга 
Обрадович връчиха на госту
ващите учители от Годеч 
скромни подаръци 
издания.

иа народите и 
народностите, за развитието 
на братството и единството
и междусобното равноправие 

Затуй длъжност на всички 
обществени фактори, на вси 
чки културни и образовател

техни
Поотделно гледано, бол 

шинството преподаватели са 
примерни и солидни просве 
тни работници. Но_ когато ги 
захване стихията, те затъп 
ват в крамолите. Моментал 
но има и съдене.

Това посещение на учите
лите от годечкото основно у 
чилище е в рамките на край 
граничното

динара ни организации и институ
ции, както и на самите тях 
само с обединенисътрудничество 

Димитровградска общи
на със съседните общини — 
Годеч, Сливница и Драгоман 
— от НР България.

Гостите от НР България се усилия, 
възможно повече да доприне 
сат за успеха на тази благо
родна дълбоко човешка ак
ция“.

на
запознаха също с организа
цията на учебното дело, от 
носноСамоуправление на думи

Според признанието на ди 
ректора на училището Стояе 
Караджов, на председателя 
на съвета натрудовата общ 
ност Симеон Христов и се 
кретаря на училището Петър 
Караджов, самоуправление 
то не е в ред. Законните прел 
писания и правилниците на 
училището не се зачитат. Нс 
пример, повече години се 
практикува на едно и същс 
заседание 
мени някой нормативен акт

ния основното образова Ст. Н.

............................ ..................РАЗКАЗ

ИСТОРИЯ ЗА ПРИЗРАЦИ
зсраха бяха очите на земята;

1:.

а аз за нашата пъстра котка. Едва нея 
Ж кат™ Се Аа я ВОАЯ въРзана с 
ме нарече амъчител на^ГотГТв^

Г.ЙГГ..“"“ “™” - "

Е САШО-
вите храсти и върбите — нейните 
ресници. Лежахме на брега 

рото и наблюдавахме играта на един вид 
насекоми, които наричахме водомерни. 
Духаше тих, топъл, сякаш приспивен вя
тър, по ПЪТЯ идеше някакъв човек. На 
него висеше черно късополо палто, а 
на главата му се олюляваше черна полу
твърда шапка с широка периферия. 
През врата си беше преметнал вързана 
с книжен канап хармоника и водеше 
една крава. След зимата в тъмния обор 
животното пристъпваше тъй, като че ли 
топеше кра келед крак във влажната 
пролетна земя.

на съвета да се кана езе-
С. А. С

УЧАЩАТА МЛАДЕЖ-ПРЕД 

СЕРИОЗНИ ТРУДНОСТИ Богослужението беше 
рът говореше, а аз не разбирах нишп 
и °на Тами бОГОСЛуже1,ието доскучаваше 
вихъпъ^ °РГаН и от °Реме на време 

Р на нег°вата музика се втурва- 
ше, помиташе сухите думи на 
които сякаш шибаха 
ваха, 
ъгъла

скучно. Пасто

Около 600 младежи от Боси
леградска община се намират 
в училищна скамейка. Също и 
техните проблеми са големи и 
сложни. Учащата се селска 
младеж живее и работи при 
трудни условия. Особено оне 
зи от училището за квалифи 
цирани работници, повечетс 
от които практически се обу 
чават при частни занаятчии

В Босилеград няма учени
чески стол, нито интернат.

Малко внимание се обър- 
ща и към проблемите на ги 
мназистите. Не се подемат 
мерки да се помогне в по
нататъшното школуване на 
най-добрите гимназисти. На 
стипендирането и на приема

нето на нови стажанти вече 
отдавна е забравено от стра
на на трудовите и стопански 
организации в общината.

За просветните работници 
се посочи, че те имат оконча 
телна роля в образователно- 
възпитателния процес при 
оформяване на младежката 
личност. Обаче, напоследък, 
дори и млади просветни ра
ботници 
на Съюза на

пастора,

—ГГС -
5552,‘ЕТ“ —

Не, не исках 
ква. Там

Човекът с черното палто и широкопо- 
шапка беше учителят, едновреме

нно и кантор на малката селска църква. 
Когато неделен ден той свиреше на ор
гана, ние лежахме в стария църковен 
двор между гробовете, а над нас се но
сеше буря от звуци, докато не дойдеше 
църковният служител да пропищи:

— Марш в църквата, езичници. Не 
нарушавайте покоя на мъртвите!

прусаци с раз
лични схващания и воюваха във Фран- 
ция. Веднаж мама ме заведе в църква
та на балгодарствена молитва за един 
паднал войн. Войнът бе мой чичо. То
гава за пръв път чух органа отблизо и 
ми се стори, че потъвам в музиката, 
пуших ушите си с пръсти. Наоколо по

лата

да ходя повече на цър- 
.... „ т мУ3иката трябваше да се пла
ща с мируване. Колко по-добре е да
о?ЖвИремеЪиаТКАУ редИЦИТе робове и от време на време, когато органът за-
^ма?анаа^°НИШ пепеРУАИте, които от- 
цветята белннте мъРтвн уханието на

напускат редовете 
— комунистите, ко 

ето търси отделен анализ.
Задачата на общинското 

младежко ръководство ще 
бъде последователно да орга 
низира акции и след провеж 
дането на Третата конферен
ция на СЮК.

Нашите бащи бяха

’ °ЗИ шкаФ- пълен с ехтящи звуци, ни занимаваше от дълго време, 
мене и моя приятел Юрн Щурук.

Веднаж някакъв латернаджня при
седна да отдъхне в крайпътната канав-

за-В. В
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Нултуро * просвета * изкуство
Заседание на партийния актив на 

просветните работници
лко конкретни примери, 
гато преподаватели 
ти и не

ко-
комунис 

разговарят помежду 
си, с което дават лош при
мер на учениците си. С щ\е 
одоляването на тези отрица 
телни прояви значително ще 
се подобри общата образова 
телио - възпитателна дейност 
на училищата 
активът.

Повече ред и отговорност 

в училищата
НАКАЗАНИЯТА НЕ 

РЕШАВАТ ВСИЧКО
заключи

И нормативна дейност 
самоуправителните 
среща много трудности, по
неже има случаи когато 
мунистите не желят да рабо 
тят в съответните 
за съгласуване на норматив 
ните акти с конституционни 
тс амандмани и пр. Също та 
ка, с години наред нищо не 
се предприема да се уреди у 
чилшциия двор, а поставена 
та ограда ежедневно се уни
щожава от разни 
и граждани.

на
органи УСПЕШНАТА дейност на общинските 

Ции зависи, до голяма степен, от ефикасността на 
съдията за нарушения. При това, много по-лесно 
е на инспектора да състави акт. Много по-трудно е 
обаче тоя акт да се проследи и разреши.

Във всичко това най-важното

инспек-
ко

комисииЦели четири часа, в късните вечерни часове, чле- 
ковете на партийния актив от Основното училище и гим 

Босилеград разискваха за обстановката, проб- 
„ в своите трудови организации

щината. Всъщност това беше продължение 
то заседание на актива.

е как и дали съ
дебните решения действуват върху намаляването на 
нарушенията в една или друга област.

В случая ще говорим за един вид нарушения, 
в босилеградската община са в растеж. Ка

сае се за увеличаване на отсъствията 
които според закона задължително трябва 
вършат основно училище.

Така например в началото на тази учебна го
дина просветния инспектор представил на съдията 
за нарушения около 95 актове срещу родители, кои
то не позволяват децата им да отиват на училище. 
В тая учебна година най-много отсъствуват учени
ците в долнолюбатското основно училище — общо 
53. Имайки

назията в 
лемите и задачите

в об- 
на предишно- които

на учениците, 
да за-

хулигани

Централно място се Много пътиРазличнитедаде
на възпитанието на младгЛч'» 
от двете училища. Самокри 
тически се

разискванията 
излизаха от рамките на учи 
лищната проблематика и за 
сега въпроси от работата на 
общинската скупщина и об 
ществено-политическите ор
ганизации. В тоя смисъл бя 
ха поставени въпроси за обе 
зпечаването на. Босилеград с 
вода за пиене, за целесъоб 
разността на мястото на ку 
лтурния дом в двора на учи 
лищата, за дейността на пар 
тийни форуми и др. Въпрек:

секции, кръжо 
ци и други форми на учени 
ческн свооодни дейности са 
организирани, но тяхната ра 
бота все още не се вижда 
понеже нямат необходимата 
подкрепа от съответните

констатира, че не 
са изчерпани всички налич 
ни средства, начини 
пионерите и младежите 
интензивно да се включат г 
обществено -

и силг
по прс

подаватели. Понеже двете V 
чилшца работят в две 
и в една сграда, срещат 
редица трудности във връз 
ка със свободното време и 
помещения, но тоя проблем 
се решава до края на месе 
ца, когато ще се завърши пс 
правката на старата, училищ 
на сграда и всички ученицт 
ше учат в предобедните ча 
сове.

предвид сериозността на въпроса, след 
доставянето на актовете, съдията 
реагирал на време.
случаи веднага да реши в селото. Целта 
ясна: децата веднага да започнат 
чилшце.

Съдията е наказал 21 
казание, което предлага закона. А това е 100 дина
ра глоба. Срещу седмина е прекъсната съдебната 
процедура, тъй като става въпрос за ученици, кои
то са вече на петнадесетгодишна възраст. В три 
случаи не са известни лицата — нарушители. Пет
надесет актове не са 
те на всевъзможни начини 
на разпит.

И сега, след налагането на съдията за наруше
ния, от 53 само петима ученика отново отиват на 
училище. Наистина твърде малко, за да може да се 
помисли, че наказанията са подействували върху 
премахването на тази проява.

Евидентно е, че съдията за нарушения не е ус- 
йял да се справи с въпросната проява, която ще 
има дълбоки последствия при създаването на негра
мотни в босилеградската община. С това ведно и 
ефикасността на просветната инспекция е твърде 
слаба. Значи, нужно е да се активизират и другите 
фактори. В случая обществено-политическите орга
низации, конто действуват в районите на тези села.

Но това същевременно означава, инспекциите 
по чийто адрес се чуват все повече забележки тря
бва да пременят стила и съдържанието на работа
та си. Как и на кой начин те са най-компетентни

политическия 
живот на училищата и кому
ната и правилно да се нап 
равляват в своето 
ние. Миналата

за нарушения е 
Той е настоявал всички тези 

е била 
да отиват на у-

сменн
сс

възпита- 
мла

дежката организация е бездей 
ствувала, поради това, че на 
чело на същата в гимназия 
та е бил един неактивен мЛг 
деж. Също се каза, че никой 
нищо не е предприел той да 
сс смени.

година

родител с максимално на-че между комунистите от у 
чилпщата мнозина членуват 
в тези тела в общината, ни 
кой от тях не даде 
и да било пояснение

къквотс
Беше изтъкнато, 

ктивите досега не 
прояви на национализъм и 
други ексцесии постъпки, нс 
се подчерта безделието и не 
заинтересоваността на няког 
комунисти и изобщо чинов 
ническото отношение на мно
зина

или от
говор на поставените въпро
си. Дори и самите 
виха въпроси ма заседание 
то на актива, с цел да им се 
даде отговор на предстояще 
то заседание на партийния 
клон на комунистите от Бо
силеград. В тази своя част

че в колеПриемането на ученици г 
Съюза на комунистите е би 
ло стихийно. Приемани сг 
само ученици от четвъртк 
клас без систематична и дъл 
готрайна работа с тях. В бъ 
дещ е на зачленяването г 
СКС на младежи и девойки 
от гимназията и паралелките 
на училището за квалифици 
рани работници ще се обър 
не особено внимание. Това 
ще бъде постоянна грижа у 
отговорност на комунистите 
г/росветни работници.
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разгледани, защото /родители- 
не идват при съдиятас ималс

те поста

просветни работници 
към работата. Така се позво 
лява унищожаване на инвен 
тара от несъзнателни учени
ци, слаба хигиена по учебни 
те стаи, закъсняване на часс 
вс у редица други недостатъ 
пи. Изтъкнати бяха

разискванията на комунисти 
те от училищата в Босиле 
град не бяха на своето рав
нище.

и няко С.А.С.
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ка и заспа. Ние му измъкнахме латер
ната и с нея се прибрахме в двора. Тък
мо щяхме да проникнем в тайната на 
този преносим орган и латернаджията 
с ругатни се появи в двора на Щуруко- 
ви. Трябваше да се помирим с него сре
щу питки извара.

Юри беше две години по-голям от 
мене и вече ходеше на училище. Вед- 
наж се бе промъкнал в църквата, кога
то църковният служител биел камбани
те за вечерня, и до полунощ удрял с 
пръсти по клавишите на органа, а той 
все така ням, звук не проронвал, само 
металските му тръби проблясвали 
лунния зрак.

Жените търсеха Юри. Намериха го 
на разсъмване, в три часа. Той бе изте
глил въжето на църковните камбани и 
камбаните, които още не бяха претопе
ни за топове, се отвързали, забили, заз
вънели.

леко. Кравата тръгна към ливадата на 
пастора. Учителят нямаше нищо против 
това, така тревата на неговия участък 
бе пощадена.

Лежахме зад старите стебла на вра- 
тигата. Учителят ситнеше насам-натам 
покрай вратигата, съблече палтото 
се израви пред нас по бархетна раира- 
на риза и презрамки над нея, откопча 
колосаната си яка и пъшкайки, седна 
на тревата. Загледан към полските чу
чулиги, със стръкче трева чоплеше чер
ните си зъби. Седя така, седя известно 
време, но после взе хармониката, отво
ри някакъв капак и извади оттам една 
книжка. Прелисти я с ревматичните си 
пръсти, огледа всяка страница, изпрапи 
се, пое дъх и започна да декламира ви
соко. „Един призрак броди из Европа, 
призракът...”

Ние бяхме разочаровани. Нямаше 
музика от хармоника, запълзяхме назад 
като червеи в бразда на нива, а думите 
на учителя ехтяха над полето и пролет
ните ливади: „Един призрак броди ... 
Призракът..

Тази история за призраци никога не 
чух в училището от моя пръв учител. 
Едва много по-късно се натъкна* на 
книжката, в която тя е написана.

От немски: Н. П.

сами да предложат.
В. В.

Димитровградси И

Въпреки предприетите мерки броят 
иа неквалифицираните преподава

тели остава голям
На 31 октомври сс прове

де заседание на -Съвета за 
образование и култура при 
Общинската скупщина в Ди 
м игров град.

На заседанието е разгледа 
на информация за квалифи 
кационната структура научи 
телските кадри в димитров
градска община.
Разглеждайки квалификации 

опната структура на учител 
ските кадри 
година, на заседанието се за 
ключи, че състоянието в учг 
лищата е значително подоб
рено. Но това е относително 
понеже в основните учили 
ща по селата числото на не 
к ва л иф и н и ра н и препода вате 
ли е все още голямо.

През последните години 
от страна ма Съвета за обра

зование и култура и Образс 
вателната общност, много пт 
ти е разглеждан въпроса, кг 
кто да подобряване на ква 
лпфикацнонната структура 
така и за ония преподавате 
ли, които поради неизпълня 
пане на предвидените закон 
ни предписания остават без 
работа.

От започването на учебна 
та 1970/71 година без рабо 
та, поради неквалифицира- 
ност, са останали четири прс 
светни работника, а на 31 ав 
густ 1972 година още девет.

на

Свиренето на орган бе тайна, под- 
кантора. Види се, трябваше

от 1965—1972
властна на 
най-напред да се изучиш за учител и да 
ходиш облечен в черно, ако искаш да 
накараш един орган да те се подчини. През 1965 година е приет 

Закопа за основните учили
ща, където е предвидена ква 
лификационната структура 
на преподавателите.

Учителят със своята крава сви към 
долчинката и ние се примъкнахме към 
него. На ливадата, определена за орга- 
ниста, той отвърза кравата и я удари А. Д
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Пред Третата конференция на СЮК за От петък до петък във вашия градмладите

ДимитровградТрудови акции на младежите 

от Димитровград Общественият договор за настаняване 

на работа все още не е подписан
Тази неделя, наново по по 

кана на младежкия комитет 
в към 450 младежки и девой 
ки от димитровградската гк 
мназия, промишлените пред 
прнятия, града и местния гар 
низон, участвуваха в акции
те по залесяване.

0 това обаче няма да сс 
тзчерпят младежките трудови 
акции. Мла/^жкнят комитет 
е запланирал още акции, ме
жду които се намират нови 
акции за построяване на пъ 
тя Димитровград — Радей мг 
и нови акции по залесяване 
В тях също ще участвуват 
гимназисти, младежи и де 
войки — производители, ар
мейци.

Тзобщо, сред младите съ
ществува интерес и разбира 
телство за провеждащите сс 
трудови акции. Такъв ннте 
рее обаче не проявяват ня
кои трудови организации 
Именно затова обществените 
фактори в тях трябва да ста 
нат по-дейни, за да се приз 
нае на трудовите акции ста 
тус на обществено полезна 
дейност.

Димитровградските младе
жи и девойки — работниче
ска, средношколска, градска 
младеж и армейците от мес 
тния гарнизон, тази есен пре 

няколко забележител

Общинската профорганиза 
ция ДО 20 април.

. . . Общинският съвет на 
нрофорганизацията е израбс 
тил „Обществен договор за 
определяне правото па пре
димство за настаняване 
работа в трудовите и другг 
организации". Този договор 
е презеитираи на всички оу 
ганизации в общината пре: 
месец март т,г, с молба да 
бъде разгледан от страна на 
самоуправителпите 
и да се реши дали се приема 
или не. Решението за прие 
манс на договора от страна 
на трудовите организации е 
трябвало да се представи на

Неотдавна в конфекция 
„Свобода" се проведе кон 
курс за приемане на работ 
цици. Трябваше да бъдат прг 
ети три лица, а бяха сс яви 
ли към шестдесет. Нормално 
о п такива случаи исдоволс 
твото па иеприетите.

„Свобода” посочихме са
мо като пример, понеже по 
ложеиието във всички тру 

организации в общи

1акар че договорът е ця 
лостио приет почти във вси«- 
ки трудови организации, ре 

за приемането не е

ведоха 
ни трудови акции.

Преди всичко, твърде це 
нна е тяхната помощ в акци 
ята за построяване 
Димитровград —
Именно, на два пъти, надстс 
младежи и девойки от гим
назията, местния гарнизон и 
промишлените предприятия 
се озоваха на призива, отпра 
вен от младежкия комитет е 
града, и дадоха по един тру 
доден. Целта на тези акции 
бе да се ускори асфалтиране 
то на тоя участък от пътя 
Димитровград — Висок, по 
неже е в закъснение.

След това над 300 души 
средношколска младеж и ар 
мейци взеха дейно участиег 
прибирането на слънчогледа 
от кооперативните блокове г 
Смиловско поле. Тази помощ

на

шепне
съобщено и подписано нитс 
от една трудова организация 
и общината...

шосето
Радейна.

у
Договорът е подписан от 

Гимназията и някои основни 
училища и това е всичко. Нс 
известно е, че тези органи 
зации не се нуждаят от ра 
ботна ръка. Дори в начало
то на тази учебна година ше 
сгнадесет просветни работни 
ка останаха без работа. Тру 
довите организации, които 
се нуждаят от работна ръка 
\,1акар че начално са приели 
у,оговори не намират за ну
жно и да го подпишат.

органи-дови
мата е също. Имайки това 
предвид не е въпросно тряб
ва ли нещо да сс предприе 
ме или не. Въпросно е заще;
мерките, конто се предприе 
мат остават нереализирани.

Акция по залесяване 

в Димитровградска община Във връзка с това се обър 
нахме с въпрос към компе
тентните органи в четири 
трудови организации („Сво
бода", „Циле”, „Сточар“ и 
Услуга"). В три трудови ор 

ганизации Договорът е при 
ет, но от тогава досега все 
още решенията не са подли 
сани (от 20 април). Обаче на 
секретаря в „Услуга" изоб
що не е известно 
било и дори, останахме 
кова
познато, че има такъв Дого 
вор...

Iна земеделската кооперация 
„Сточар“ в Димитровград де 
йствително е безценна, тъй 
като зарад продължителите 
дъждове реколтата оставаше 
не прибрана и щеше да пре 
падне на полето.

В програмата на горанекг 
та организация от Димитрог 
град е запланувано тази го
дина да се залесят 100 хектг 
ра. През пролетния сезон сг 
залесени 60 хектара, а на ме 
стните организации по селг 
та са разделени 200.000 фи
данки, които те ще засадят

„Кале“ (край Гони дол) и г 
нея взеха участие гораните 
от основното училище „Мо 
ша Пияде“ от Димитровград 
С 8.000 борови фиданки е за 
лесена площ от 2 хектара.

Също така на 5 ноември се 
проведе акция, в която взехг 
участие гораните от гимна 
знята, армейците и работни 
ческата младеж от Димитрои 
град. Тази акция имаше за 
цел да се залесят площи окс 
ло Димитровград.

Освен гораните от града 
залесяват и горанските орга 
низации от основните учили
ща от Т. Одоровци, Погано 
во и Д. Невля.

жта в много села фактически Акцията се органиизра у 
и нс съществува. Понастоя- провежда от Общинският кс 
щем това говори и за редица митет на гораните. За превс 
проблеми, с които се среща зването на гораните и мате 
селската младеж. Между риала до местата, където се 
другите доминиращ е иедо ^провеждат акциите, помощ* 
стига на работни места в ко ‘ оказват и трудовите органи 
муната, където би работили - зации „Търгокооп“, „Сточар’ 
Ето защо те все по-масовс „Услуга“ и „Ниш-експрес". 
отиват на работа в чужбина 
Изтъкна се, че женска мла 
деж отива на работа в съсе 
дните страни. Онези, коитс 
остават е селата, не намират 
сигурна егзистенция в изос
таналия земеделски отрасъл 
Също така ги измъчва и не 
развития културно-забавен 
живот.

Инак, трудовите акции — 
освен материалния ефект — 
се показаха и като място зг 
въстановяване на сътрудни
чество. Първите резултати г. 
тази насока вечеВ акциите за прибиране нг 

слънчогледа участвуваха V 
младите от предприятията 
които масово се отзоваха

са налице 
договорени са съвмести 

дейности между армейците!, 
средношколската 
между армейците и младе 
жите от предприятията. Тък 
мо за това трудовите акции 
трябва да се организират по 
често, но и по-отговорно.

какво е 
с тамладеж,

впечатление., не му еНа 2 ноември горамската 
организация от Димитров 
град проведе първата есенна 
акция по залесяване. Акция 
та се проведе в местността

на поканата, която земедел 
ската кооперация „Сточар“ 
отправи до останалите про
мишлени предприятия в гра 3 момента, 

хора са записани и чакат за 
работа в Бюрото за работна

когато многс
Да. Ст. Н

ръка, когато е оценено, че 
досегашните слабости могат 
ефикасно да се разрешат са 
мо с обществен договор и 
ясно изработени

Шансът на млади 

те е в акцията
критерии 

на приемане, остава чудно, 
че от 20 април досега тру 
довите организации все още 
не го подписват.

В Босилеград се проведе 
съвместно заседание на Пре 
дседателството на Общинска 
та конференция на Съюза на 
младежта и на Общинския 
комитет на Съюза на кому
нистите, на което се разиск 
ва за проблемите и дейнос
тта на младежката организа 
пия в общината пред Трета 
та конференция на СЮК.

Според евиденция в боси- 
леградската община има 1.15С 
младежи, членуващи в десе 
тина младежки активи. По
ловината от тях са среднощ 
колци, учещи в гимназията и 
училището за квалифицира
ни работници. Работничес
ка младеж има 180, а селска 
450 души.

В редовете на комунисти
те членуват малцина младе
жи. В селските организации 
има от един до двама, 
местната партийна организа 
ция в Босилеград общо 32. Е 
отборническите скамейки се 
ди само един младеж, а е 
другите изпълнителни орга
ни на обществено-политиче
ските организации почти и 
няма младежи.

На заседанието се потвър 
ди, че участвуването на мла> 
дите в обществено-политиче
ския живот в общината е

твърде слаб и почти не се 
чувствува. Досега малко внр 
мание е отделено за приеме 
не на най-добрите младежи 
в редовете на Съюза на кому 
пистите.

В обстойните разисквани^ 
се посочи че Съюза на младе

А. Д. А. Д

ИН МЕМОРИАМ

Възможности за намаляване на 
социалните разлики у

Емилия
Иванова

Представители на профсъюзната организация, Об
щинската скупщина и трудовите организации на заседа
нието, което се проведе на 1 ноември в Димитровград, 
разискваха как да се подобри жизненото равнище на ра
ботниците с малки лични приходи.

Разглеждайки възможностите за изнамиране на съ-
от Димитровград 

(1922—1969)
ответни решения за компенсация на разходите на живо
та на работници с малки лични доходи, след увеличение 
цените на брашното, захарта, хляба и олиото, участващи
те в заседанието решиха, че е нужно да се увеличат за
платите на такива работници *,

Гча е

С 60 динара
да се увеличи заплатата на работниците, 
лучават до 800 динара. С 40 динара на работниците, 
то получават до 1.000 динара и с 20 динара на работни
ци, които получават до 1.200 динара.

Освен това ще се предложи на Общинската скуп
щина най-малък личен доход в рамките на общината да 
бъде 700 динара.

На заседанието беше

които по-
кои- Три години след смъртта ти, незабравима Миле, 

твоя мил образ блести с неугасваща светлина 
шите наскърбени сърца.

в на-

Венета, Методи, роднини, близки и 
приятели.

разгледан въпроса за връща- 
не на бюджетни суфицити на стопанството. Ще се пред
ложи на Общинската скупщина да вземе такова решение.

А. Д.
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болисти, като че ли се тръг
наха-от сън и с постояни ата 
ки се опитваха да изравнят 
резултата. Добрата защита 
на „А. Балкански“, начело 
с отличния Ставров на вра
тата, успяваше да даде отпор 

Началото на второто полу 
Бреме не промени почти ни
що. Обаче към -края на сре 
щата, футболистите от „Ком“ 
имаха известен превес в иг-
изравнят79 “"1'7"2 УСПяха Аа 

Най-добрият играч на терс 
на беше вратарят иа гости- 
те Ставров, който 
случаи бе поздравен от зри
телите. Останалите футболи
сти от двата отбора също пс 
на срещата Павлов 
добре води мача.

Това беше

Р1» жйй

Международна футболна среща

»К0М« (Годеч - НРБ) -»А. БАЛКАН
СКИЯ (Димитровград - СФРЮ)

— 1:1 (0:1)
Годеч, 2 ноември. Игрище 

„Ком . Зрители 1500. Гол-май 
стори: Гюров в 10 минута за 
„А Валакански“ и Кирилов 
(Годеч) ”К°М ’ РеФеР- Павлов

„Ком“: Костадинов, Нестс 
ров, Александров, 'Методиев 
Павлов, Ерменков, Кръста
нов, Кирилов, Петров, Йгня- 
тов, Филипов. я

„А. Балкански“: Ставров 9 
Лазаров 7, Велков 8-, Петко- 
вич 6, Кръстев 8, Манич 7 
Георгиев 6 (Милев 6), Михай

И мушите че проороте
Слушам некня на събранийе дидзаю се чо

веци и починю да орате 
знам, ама не смейем да оратим, защото на вре
мето съм могло препатил. Претише ми пре- 
тише, дека че ми скрате йезикат, елем истина 
га скратише — рече йедън работник. Отъгай, 
има десетина год не не смейем да мъцнем. А 
са не смейем, откуде знам да

лов .7, Пейчев 8, Глигоров 6 
I юров 7.

Пред глоям брой 
футболистите 
ра показаха качествен футбол 
Равният резултат (1:1) е най- 
ралннят изход на 

Още от

в многс

зрители 
от двата отбо- ,,Я коджа работе

много
мача.

първите минути 
Футболистите на „А. Балкан
ски“ имаха превес в играта 
и в 10 минута, Гюров 
зва грешката на вратаря Ко 
стадинов и отбеляза гол.

След инициативата на „А 
Балакански“, домашните фут

последната спс 
ртна среща в рамките на та:: 
годишното крайгранично съ
трудничество между Дими 
тровград и градовете от НР 
България (Сливница, Годеч и 
Драгоман).

изпол- ли тогова що 
критикуйем че. падне или че отиде на по-голем 
пост".

Море, че проорате и мутавите — рече 
йедън па си седе. Бре чекамо йедно два саата

а оно ни-

А. Д
НАШИ СЕЛА да проорате барема тия йезичнити, 

,кой нища да мъцне. Тека, тека па ка се раз
върза, па ка почеше да износе човеци кико су 
продаване япийе за багателу, кико и некойи 
испекторийе у опщинуту несу могло чисти, па
кико смо упропастали търговиюту у градат;

Я не знам — рече йедън има
№ Поминъкът на населението 

е твърде мъчен, поради това 
Ш населението му се разселя- 
№ вало още през време на тур- 
И ското робство и по-късно, 
й След освобождението от Фа 

шизма известните печалбари 
от Колуница са имали въз
можност добре да спечелят 
пари, така че Колуница се 
масово разселила в Белграл 
и други градове във вътре
шността на страната ни. В 
селото са останали само ста

рци и баби и заплашва опасността се
лото напълно да изчезне и то между пъ 
рвите в Клисурския край. Поради туй и 
числото на учениците от първи до чет
върти клас бе сведено през учебната 
1969/70 година на 3 и училището се за
кри и е сигурно, че при такива обстоя
телства не ще има нужда от повторно
то му откриване.

В Колуншпка река има поточна пъ
стърва, която ведно с прочутото колу- 
нишко кисело мляко привличаше окото 
на посетителя- С разселване на селото 
и това изчезва.

И тук има следи от просветните ог
нища из далечните времена каквито са 
манастирите. В местността „Цветков 
гроб" се намира манастирчето „св. Ар
хангел летни".

Населението е трудолюбиво, скром
но и бдително и не изостана и през 
НОБ. Това село е имало връзки с пар
тизаните и е давало помощ в храна и

М. Величков

ли у туя
землю друг текъвя пример да пропадне тър
говия. Колко знам суде се орати кико млого 
забогатели, а нащи га па затърше. Да ли не 
смо добри търговци, или смо млого глупави ка 
може свака ала

Га
и невена да ни пречука и да 

ни усуне и онова що никой не купуйе.
Тека. йедно по йедно па. ка се развърза. 

Истина мутавите не прооратише на това съ
бранийе, ама, затова .да видиш у „Гациното"__
ка се развърза дискусия. Испийе човек два три 
виняка па ка груне, да видиш све знайе и за 
директора и за свакога службеника. Ка на 
ютре дън на събранийе

Колуница е твърде интересно сели
ще. Домакинствата му в четири махали 
са разположени по поляните на планин 
ските разклонения между Равна-Шиба 
и Букова Глава край Колунишка река 
която ведно с Божичката е хваната с 
канали и тунел и водите им са отведе
ни в изкуственото Власинско езеро.

Местността е колкото дива, толко
ва красива: сочни и обширни пасища, 
които обаче не са послужили за разви
тие на животновъдство, защото попад
нали твърде рано в ръцете на спахии 
(феодали—турци, които сами са живее
ли далеч от тук в Цариград и другде), 
а по късно продадени на тръгвоци с до
битък. Така най-голямото пасище, око
ло 1.500 ха, е така нареченото „Шойли- 
иа планина" (по името на притежатели
те му до 1920 година — братя Шойлеви 
от с. Вукаи, Трънско), което след туй 
е откупено от околното население.

па излезне дека йе 
млого патил на времето па не смейе да орати 
А щога йе казал преди три-четри душ, това 

излезне ко при децата „пу нениша нейе —
важи се".

Йедън предложи 
бранийе да друснемо

преди да пойдемо на съ- 
по два-гри виняка, та да 

ньи се развърже йезик и да се поослободимо.

Смърт под дъб
ВЛАДИМИР МИЛЕВ, 63-годишен 

село Добри дол, край Босилеград 
при сечене на дъб.

В критичния момент заедно

земеделец от 
загина нещастно

АР- с още няколко ду- 
селото Милев се намирал до дънера на един 

дъб, който сечели
ши от

с моторен трион. Когато дъбът 
започнал да пада, паднал върху него.

Нещастният земеделец починал веднага.
В. В.
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За да се използват хубавите есенни дни,

„сваля" от трасето стотици тона пръст и ка
мъни.

Асфалтнотоплатно пътува нъм
В тези есенни дни по долината на Божичка ре- 

много шумно. В скалистия каньон ехтят ми
ни, бръмчат булдозери и тьтнят компресори. До- 
викват се работници. Така с пълен темп и голямо 

строи пътя към Босилеград. Хората

ка е

напрежение се 
се надпреварват с времето, за да се извърши зап
ланираното.

Шосето, за което говорим, тръгва от югослав
ско-българската граница при граничния прелез 
ло Рибарци. Свързва Босилеград през Власина със 
Сурдулица и Владичин хан. Дължината му е 80 ки
лометра.

в се-

Тази съобщителна артерия има голямо значе
ние за стопанското развитие на босилеградска об
щина. Досега, когато разбитото и кално шосе не 
позволяваше да се пътува със скорост с по-голяма 
от 15 км. в час, илюзорно, беше да се обмисля за 
откриване на някой промишлен обект в Босилеград. 
По същата причина в селата пропаднаха стотици 
тона ябълки.

Ето защото цялото население от Босилеградско 
с нетърпение, но и с голяма радост, очакват изгра
ждането на шосето. Пътното предприятие от Ниш 
отпусна големи средства и изграждането се уско
рява ...

Изграждане
то на моменти 
прекъсва съобще
нията: колите спи 
рат за да почис
тят булдозерите 
трасето. Но ни
кой не се нерви
ра. Всички каз
ват: Само асфал
тът по-скоро да 
се постави.Вместо планираните осем, тази година се стро

ят 15 километра. Тъкмо за тези 7 километра са от
пуснати допълнителни средства. Общо тази годи
на ще се изразходват около 10 милиона динара. Текст и снимки:

Вене ВЕЛИНОВЗа да стигне асфалтното плато до Босилеград,
в идната година ще останат за строеж още 12 ки
лометра. Тогава босилеградска община ще получи
модерна „връзка" с вътрешността.

* V5 . * &

се строи и бензостанция. Финансират я транспортно
то от Босилеград и нефтното предприятие „Ина“ от За
греб. В момента вече са сложени шест цистерни, които
ще се пълнят с гориво.

* Механизацията си е механизация, но без 
обикновена работна ръка не може.ШтетВо Из^за всвк., петак * Урежда ред»**™ 
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