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На 16 май в Димитровград държанието на работата е пре 

се проведе V изборна скупщи- обладаванего на стопански в °- 
па на синдикатите в Димитров проси, за емдтка на което са 
градско. занемарени въпросите от оо- ■

Йрисъствуваха 75 делегати и ластта. на личния и общесгвен 
гостите: Георги Алексов, член стандард на работниците. __

ЦК на СКС и секре- чивките, жилищните прооле- 
тар на Общинския комитет.на ми, снабдяването и подобно. 
СКС в Анмитроварад, Стоян Трябва Да се подчертае, че за 
Наков председател на Общии такова положение допринасят 

скупщина в Димитров- и профсъюзните организации,
които също не са се занимава 
ли с тези проблеми в оная сте
пен, която те заслужават Аа 
имат.

Спирайки се върху работата 
на органите на самоуправлени
ето в обществените служби, 
докладчикът подчерта, че ос
новната им слабост лежи в сла
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град и членаввРЗ1- на Председа- 
вателството на Околийския син 
дпкален съвет Раде Кръстич.

Скупщината избра нов Об
щински синдикален съвет от 
21 членове и Контролен съвет. 
За председател на новия 06- 

съвет бе
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отново избран другарят Митко 
Томов. За делегати на изборна бата подготовка на заседания
та скупщина на Околийския та, което води към вземане на 
синдикален съвет са избрани: прибързани решения и до фор 
Митко Томов, Десанка Никол° мално потвърждаваш 
ва Сотирова Боса, Ставров Раи управлението. Поставят на пър 
ко Любенов Любомир и Илия во място разпределението на 
Петров доходите, приемането на пра-

Доклад за предстоящите за- вилниии, а твърде малко, или 
ДаЧИ на профсъюзитните орга- никайфНе се^разисква заРабота- 
нпзацшь от комуната изнесе та на учрежденията, за осигу- 
другарят Митко Томов. ряване на специалисти, за подо

В доклада се изтъква, че ак бряване и укрепване на мате- 
•швността на профсъюзните ор риалиото положение на тези 
ганизации през отчетния пери- служби, 
од е била насочена главно към 
изпълнение на производствени 
те планове. Този период се ха 
рактеризира с укрепване на 
производителните сили, с по- вол, че 
степенно закръгляване на про
изводствените мощности, с уве 
леичение броя на заетите, с 
постоянно издигане на жизне
ното равнище итн. Въпреки ре 
дицата обективни и субектив
ни проблеми, които Съпровож
даха стопанското развитие на 
комуната, през отчетния пери
од са постигнати завидни ре
зултати. Вложените обществе
ни средства съдействуват за 
укрепване и на останалите об
ласти „на обществените отно
шения в комуната.

Важна роля за стопанския 
възход на комуната изиграха 
органите на с а м оупр а в X е нието. 
които в сегашните условия, ко 
гато средствата за раишрено 
възпроизводство са децентра
лизирани, и когато от полити
ката на стопанската организа
ция зависи нейното по-иатать ва направление само Комбина- 
шпо развитие и укрепване. Ма Тът за гумени произведения е 
кар, че работническата класа предприел някои мерки — Ра- 
в машата комуна е млада (да- диоуредба и издаване на месе 
тир а от преди 4—5 години, ко- Чеи бюлетин, 
гато имаме по-чувствително 
увеличение броя па заетите),
може да, се констатира, че в <33 ПО - СМСЛЯ ОрИвНТИ- 
работата ма органите на само
управлението е постигнат за- ПОВКЯ КЪМ СТОШШ-
бележителеи напредък, както ж
в разрешаването ма проблеми СК11ТС СДШ1НЦИ
те от тяхната компетенция, та
ка и в усъвършествуването ме 
годите и съдържанието на тях 
пата работа. Характерно за съ
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Изхождайки от броя и каче
ството на кората, които Рабо
тят в органите на самоуправле 
нието, може да се направи из- 

вече не съществуват 
въпроси, които тези органи не 
могат успешно да решават. О- 
баче има субективни слабости, 
които довеждат, до това, че те
зи органи работят доста изоли 
рано. Касае се за слабата под
готовка на заседанията. И не 
само, че с изготвянето на реше
нията не са запознати членове 
те на колектива, но и самите 
членове на органите на самоуп 
равлението често гласуват по
някога й твърде важни реше
щи, без обстойно запознаване 
с материалите. Така например 
в ,,7-юли" и „Градня” зарад 
липса на подготвени материали 
савзети погрешни решения, ко 
ито такива се провеждат. Дру 
га слабост в работата на орга
ните на самоуправлението е 
слабото осведомяване на колек 
тива за взетите решения- В то-
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Другарят Тито

Честит рожден ден!
Ти разбра и отбеляза. с дело 

то и с името си, устрема па епо 
хата — към пеограпичавач въз 
ход в условия па мирен труд и 
развитие.

' И сега, когато човечеството е 
изправено пред опасността от по 
ви разрушения, зарад полити
ката на агресия и опити оъпро 
сите да се уреждат с бомби, Ти, 
посланико па мира. направи но 
ви, удивляваги,и стъпки в защи 
та 'па човечеството и създадено 
го от него. Как другояче освен 
като пай-хумапна мисия могат 
да бъдат наречени скоро .ипите 
Ти посещения и разговори в Ал 
жир, ОАР и Норвегия и Твоето 
Послание за прекратяване бом 
бардировките па Северен Лист 
нам?

Утре милиони поздрави за ро 
ждения Ти ден ще се стекат в 
Твоя дом. Това ще е най-хуба
вата радост, зали,ото а тия поз 
драви ще е съдържана призна

телността ни за успешно изпъл 
няоап дълг в непрестанната Ти 
грижа за трудеш,ия се, па кого
то си посветил действително ве 
ликия си живот.

В двадесетата година от побе
дата над фашизма, за която ог 
ромно си заслужил Ти, другарю 
Тито, на Твоя седемдесет и тре 
ти рожден ден ние — от най- 
жалките до най-възрастните — 
Ти пожелаваме от сърце дълго 
летпост и пепресъхващи успе
хи в борбата, в Твоята и пашата 
борба за непрестанен възход и 
благоденствие на нашия народ.

Всичко прогресивно и желае
що мирно развитие на света ще 
се приобщи към нашите благо 
пожелания, зарад борбата Ти 
да възпреш опасността от раз
руха на създаденото от човече 
ството, да опазиш мира.

Слаборазвитите и развиващи
те се, още неосвободепите или 
угнетявани народи по’ земното 
кълбо ще Ти пожелаят да жи
вееш много дълго, за да продъл 
жиш да подкрепяш техните стре 
мления и борбата за свобода и 
развитие.

За понататъшното разавиСие 
на работническото самоуправ
ление. се изтъква в доклада, 
от голямо значение е по-ната- 
тъшната смела ориентировка 
към стопанските единици иЖивко Живков и Димитър Попов 

в СР Македония
по-голяма децентрализация на 
много работи, конто днес из
пълняват органите на самоуп
равлението. В областта на раз 
пределението в Димитровград 
нямаме случай дохода да се 
създава и разделя в самата 
стопанска единица. Някои уси 
лня около по-иаиатъшното усц, 
вършеиствуване системата на

По покана на Изпълнителния зации, между които и големия 
СР Македония от 13 Скопски . металургичен завод,

битолския Завод за хладилни-
съвет на
до 17 май бяха па посещение 
в Македония първият замест- ци, кумановския Завод за ме
ни к-председател на Министер
ския Съвет на НР България —
Живко Живков и миниегърт 
на финансите на НРБ — Дими 
•гьр Попов, придружавани от 
посланика на СФРЮ в НР Бъл 
гария — Драгослав Маркович 
и посланика па НРБ в Белград 
— Труди Атанасов.

По време на посещението го 
стите посетиха Скопие, Кума- 
нопо, Битоля и Охрид, разгле
даха редица промишлени и сел 
скостопапски трудови оргайи-

талии тръби и Ар.
Гостите бяха приети от сек

ретаря на ЦК на Съюза на ко 
мушгстите в Македония Кръсте разпределението се правят в

трн стопански организации — 
в комбината ..Димитровград”. 
„Цнле” — и „Свобода". А ние 
не можем да говорим за сгп- 
мулативни форми на ггьзнатра 
ждаване и Същевременно на- 
пз.лио да заиемаРяваме стопан 
ските единици, каквого поло
жение имаме днес в димнтров 

(Следва пп 2 егр.

Цървеиковски. кбйто им уст
рои тържествен обед.

На 17 май гостите направиха 
престой в Ниш, къдсто в 06- 
щиискфго събрание бяха по- 
фещнати от залп—председате 
ля на Изпълнителния съвет па 
СРС Владам Болнич и нредсе, 
дателя на Нишка община Рал 
КО М11Т1Р1.
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Годишно събрание на синдикатите 
в ДимитровградЗавърши Петият конгрес на Съюза

на комунистите в Сърбия (Продължение от 1. стр.) 
градската промишленост. Тях, 
прто съществуване в пашата 
комуна е формално, съществу
ват само организационно, без 
особени права и без свои ор_ 
тапи па управление. Разпреде
лението па личшгге доходи в 
стопанските организации се 
върши въз основа па стартни 
основи, а в някои основен 
принцип са норми и единици 
продукт. Малко са ' случаите, 
където работниците са стиму
лирани за увеличение на про
изводителността, за икономии 
или увеличение на рентабилно 
стта. качеството на произведе
нията итн.

•За стцмулативии форми на 
разпределение в учрежденията 
ие може и да се говори. Възна 
гражлавапето в тях все още 
с-ьДържа елементи ид служеб- 
ническата система. С някои иа 
ключеиия подобно е положени 
ето и в областта на просветата.

Спирайки се върху изменения 
та на правилниците за личните 
доходи проведени в началото 
па тази година, в доклада се 

I изтъква, че много стопански 
организации са определяли 
стартпите основи въз основа 
на други подобни или сродни 
организации без да държат 
сметка за условията на стопа
нисване и за своите възмож 
пости. За отбелязване е, че и 
този Път разликата между сред 
ните лични доходи на служе
щите и работниците е в полза 
на служещите почти в- в всич 
км организации, като положи

телно се изтъква юндетдиятикъм иостояшю намаляване н- 
разликите в личните доходи 
между най-високите и най-ищ, 
ки категории, заети. Средни 
те лични доходи през 1964 го
дина са се увеличили в сращ 
нение с 1963 година с 53% обя 
че въпреки това Въпросът за 
вътрешното разпределение в 
стопанските организации и уч 
реждания и занапред си оставя 
едиа от най-важиите задачи с 
които трябва да се занимават 
профсъюзните организации 
Друга важна задача пред проф 
съюзните организации е при. 
амането на статутите на трудо 
вите организаци. Почти всички 
стопански организации са изра 
богили проектостатути, а само 
Комбинат „Димитровград" ше 
приел, болшинството

Необходима е непрестанна бор 
ба за пълно участие на произ- 
пад'С1т:с1 шиите при решаване 
как да се употребят средствата, 
осъществени в процеса па тру
да. Всички обществени сили тря 
бва да се борят членовете на ко 
лектива да се запознават всест
ранно със стопанските въпроси 
па трудовата организация, гащо 
то това е едно от вадените; усло 
син за осъществяване на само- 
упрашителкмте права и за уггра" 
жнягане па самоу прави талпата 
длъжност па всеки трудещ се.

Последователно трябва да се 
осъществява принципът за раз 
пределение според труда като 
се придава съответно значение 
на стойността на непосредстве
ния производител, да се усъвър 
шекствупат критериите за ут
върждаваше резултатите па тру 
да 'и на личните доходи ча гру
пи и гга отделни хора не само 
от производството, но (и от дру- 
гнте дейности в трудовите орга 
низания. Следва също да сс от
страняват различните слабост 
във вътревшото разпределепие: 
неоправдано високите доходи на 
отделни хора без да са съгласу 
вани с резултатите на труда, съ 
здаване ма големи разлики в 
личшите доходи и стремежът им 
към уравниловка.

Масовото образование върху 
научни основи и съгласувано с 
потребностите на трудещите се 
остава от занапред основна ,зада 
ча в тази област. Сега е г.еобхо

проекто-
статути са обременени с въпро 
си, уредени със закона, докато 
на въпросите за почивката, ре 
креацията, въггроса за децен
трализацията на органите на 
самоуправлението и тн. Това 
изисква от нас, подчерта на
края другарят Митко Томов, и 
ние като организация да взе
мем активно участие в изработ 
ката на статутите. Той изтък
на също така, че синдикатите 
в Димитровградско както и до 
сега ще се борят за провежда 
ие в дело заключенията на V 
конгрес на Съюза на синдиха-

Др. Йован Веселинов изнася доклад пред Укоигрес ца СКС

След четиридневна работа на 14 май завърши Петият конг
рес на Съюза на комунистите в Сърбия.

Конгресът изслуша и разкек ва по доклада на Йован Весели 
нов за Обществено-политическата дейност и задачите на СКС, 
избра нов централен комитет и прие Резолюция.

В разискванията участвуваха 200 делегати и гости. В наспя 
Централен комитет са избрани 137 членове. За политически се 
крета.р на ЦК на СКС е избран Йован Веселинов, а за секрета- 
ри Воин Лукич, Мвтлойко Друлович и Дамило Кекич.

Из Резолюцията на Петия конгрес
на СКС

тите и за оживотворяване ре
шенията и Заключенията на 
VIII конгрес на СЮК и на V 
конгрес ня СКС.

димо да се повишава качество
то на образованието, да се по
добрява непрекъснато неговото 
съдържание, особено да се раз 
ширяват знанията от възгледите, 
които помагат на трудещия се 
за решаване в обществото орга
низирано на самоуправоттелни ос 
нови. Трябва да се развиват 
ви облици на образованието съв 
местно с труда, да се подобря
ват услоЕггята за образование и 
усъвършенствуваие на препода 
вателските кадри, да се прила 
гат съвременни методи.

Социалистическото

Д. ЙотовПо-нататъшният 
възход изисква решително ггре 
мвгнаване от екстензивно към отн 
тензивно стопанисване. Тази на 
сока изисква от трудовите орга
низации сериозни усилия за да 
се превъзмогне низката произ
водителност на труда, застаря
лата организация и по-пълно 
използване на вътрешните ре
зерви. Модернизирането на про
мишлеността, специално продъл 
жаване процеса на реконструк 
ция на обектите на така нарече 
ната стара промишленост ще 
представлява важно материал
но предусловие за осъществява
не на тези задачи. Увеличаване 
тгр зиз водите лносггта на труда 
преполага по-рационално изпод^ 
ване на суровини, възпроизвод 
ствея материал, машини, на жот 
вия труд и капотта л ов л ож г ния - 
та. Конгресът задължава кому
нистите да се противопоставят 
на всички стремежи, целещи да 
бъде консервирано наличното съ 
стояние. да се борят за по-бър 
зо внедряване на съвременна 
организация .на труда, за по-ши

стопански роко прилагане на науката от съ 
временната техника в стопанст 
вото. По-голямото и по-рацио
нално включване на стопанство
то в международното разделе
ние на труда има огромна важ 
нсст за бъдещото материално 
развитие на републиката. Реши 
телио насочване към подобрява 
не на износа, укрепване на не
говата производствена база, и по 
добрите икономически резулта
ти във външния стокообмен тря 
бва да бъдат съставка на произ 
Бедствената и инвестиционна по 
литотка.

За укрепване стопанокия по
тенциал на Сърбия са- огромно 
значими дейностите, които имат 
по-гелямо участие в стопанска 
та структура на републиката и 
по-благоприятни природни и 
други условия за развитие. Ка
сае е се до производството на 
всичкот видове енергия, до пре
работката на метали, индустри
ята на мотори, на съобщителни 
средства, електронна и хотмиче 
ска промишленост.

Досегашното развитие на селс

но

съдържа
ме на националните отношения 
ше бъде още по-отзразоттелло а- 
ко по-енергично се секат мате
риалните и идейни корени на на 
ционализмп и ако на базата на 
действителните интереси па тру 
дещите се развиват облици иа 
стопанска интеграция, 
ческ-о единство от културно сбли 
жение. Членовете на СКС
НО С ВСИЧКИ Трудрттгтг С0
етяват енергично бюрократичес 
ко-цеит.ра листим ните, унигаротс- 
иическите и 
идеш. Само

полити-

заед
ще осу

Деловият президиум на събра и и ето
националистически
свободни и равно- РАЗИСКВАНИЯ ПО ДОКЛАДАправни хора от нациот могат да 

намесят съвместна основа от ис 
тниски интереси за съвместен 
живот. Това е

нестопанското производство ие 
задоволява все по-големите по
треби за прехрана на население 
то, не обезпечава в достатъчна 
степен суровинната база за раз 
витае на 'промишлеността, уве
личаване на земята в обществен 
фонд, снабдяване със съвремен
ни оръдия на труда и осъвре
меняване процеса иа тгооизводст 
вото, материалното, организаци 
ож-го и кадрово издигане на ко 
операциите са крупни 
които следва да се решават през 
настоящия период по-ефикасно.

В частния сектор съществу
ват големи резерви за интензютв 
но използване

Георги Алексов член Твърде съдържателните рази
сквания по отчета и доклада за 
предстоящгпе задачи на профч 
съюзните организации, в които 
участвуваха десетина делагаги, 
дадоха отговор на много въпро
си и същевременно под-чертаха 
причините за пропуските и сла
бостите направени през отчет
ния период.

Делегатът МЛАДЕН ПАВЛОВ 
от Комбинат ..Дг.ямитровград” го 
пори за развитието на самоупр
авлението в този наш гигант, 
като изтъкна, че активностите 
на членовете иа профсъюзите в 
този колектив в разрешаването 
на най-важните въпроси в Ком
бината, се е засилила особено 
през последните две години.

Делегатът от синдикална Iа по 
дсужница на железничарите ВЕ 
ЛИМИР ПЕТРОВИЯ

основният сми- 
интернационализма и

Делегатът ВЕЛЧА НМКОЛОВго 
зори за влиянието на новите сто 
панекм мероприятия върху сто
панството на Димитровградска 
община.

Петата редовна скупщина на 
синдикатите поздрави Членът 
на председателството на Околи 
йокотя синдикален съвет РАДЕ 
КРЪСТИЧ. Той говори за зада
чите. които (пред нас поставя Пе 
тият конгрес на СКС в проми
шлеността и особено з селското 
стопанство, на което димитров
градска комуна трябва да обър 
не по-гол!гмо внимание.

Накрая Скупщината поздрави 
новеотзабракият член на ЦК на 
СКС и секретар на Общинския 
комитет на СКС ГЕОРГИ АЛЕксов.

След като накратко юнесе впе 
чатлекията си от Петия конгрес 
на СКС, другарят Алексов под
черта, че на първо м!ясто тряб
ва да поставим отношенията ме
жду хората в колектоттотте от да 
проанализираме работата на вее

орган на самоуправлението. 
Примерите, каза той, че иматте 
членове на органите на самоуп
равлението които през' целия 
мандатен период присъствува? 
само физически на заседанията 
а след това са готови да крити
куват дори и решенията за ко
ито сами са гласували, показват 
че е необходима коренна пром
яна в метода на работа на тези 
органи. Той се спря също така 
и върху стимулативните форми 
на възнаграждавайте от ефектив
ното работно време в предприя
тията. Във връзка с това 
изтъкна, че организацията на 
работа предприятията е такава 
че не позволява пълно използва 
не на работното зремС.

съл «а 
хуманизма.

Комунистите трябва да бъдат 
-доттелни и енергични в борбата 
против опитите за 1— - 
национализма) и шовинизма в 
нашата среда.

За идейно 
во на СКС

подценяване

и акционно единст 
по осъществяване на 
задачи има огромно 

значение укрепването на полотти 
ческата и обществена, на лична 
та и колективна 
комунистите

задачи. крупните

отговорност на 
във всекидневния 
живот. Отговорно 

стта на комунистите трябва да 
се манифестира 
дневния

«а земята, на 
спедствата и на работната сила. 
Поради това специална

политически

задача
кооперациите да бъдат подгот

вени и оборуденм за попълтго и
преди всичко в 

политически исотвот. и 
поето я ината идейно-полмг тческа 
активност, с ■ която се 
самоупр аиителнмте

е

но-резултатне развиване на сът 
пудническотте отношения с част 
'ня ттооизводжгел. Това ще до 

за пообществяване про* 
ттеса на труда, за по-голямо на 
стпияр-оне на работа в селското 
стопанство, за повишаване поо 
извочоттелнсстта на труда, за по 
добро използване 
вените потенциали. Ше даде въз 
гожжет за специализация 
значително увеличаване иа поо 
изводството и на поиходите на 
частните производители.

Повишаване на жизненото ра 
втгище е основна от трайна зада
ча на стопанската политика. Раз 
витието на стопанството създа 
ва условия за по-нататъшно у- 
велотчаване на личното потреб
ление от иа жизненото равнище 
на населението. Трябва да 
премахват общестрено-икономи 
че кеш неспоа.вданите разлики в 
личните доходи между отделни 
те отоаслот. области и категории 
на заетите. Така личното потреб 
ление ше бъле значителен фак
тор. който ше влияе положител 
но за развитие на .производство 
то и за интензивно стопанисва

развиват
отношения' 

организации и об-в трудовите
пш-песе ш.ествено- политически 

кости.
запозна

присъствуващите с положението 
около изграждането на здравния 
дом в Димитровград, и изтъкна, 
че средствата 
18.000.000 динара ще се 
ако
протятие ,,Градня” 
задълженията си към здравния 
дом.

съвмест-
Комунисотте в 

на СКС. ксотто 
голямата част от своята 
верност на критикуване 
нията в .материалния процес и 
обществените отношения, без да 
действуват упорито 
■точно за превъзмогване

ерганмза циите 
ограничават по- 

отго- 
явле-

възлизащи на
иа гтремзводет погасят 

до 30 томи строителното пред ки
от не изпълнят

Георги Алексов и система
та те

зи явления, ие могат да осъщесг 
яват е успех своята роля в об 
щеетвеното развитие. Критика 
та на съществуващото 
конструктивна когато е творчес 
ка и когато е основа за активно 
същеовуване.

Делегатът РАНКО СТАВРОВПетия конгрес ма Съюза на 
комунистите в Сърбия избра за 
член иа Централния комитет на 
СКС секретаря на Общинския 
ксм|итет на СКС в Димитровград 
Георги Алексов.

Другарят Алексов започна по 
литическага си дейност след ос 
вобожденяето като работник.

заема поста 
ОК на СКС, през

говори за отдиха и рекреацията 
на работниците. Той изнесе да-става
нни, че много работници следо
бедните часове използват 
стяга работа в селското стопанс
тво. което се

за ча-
Комунотототте ше

се противопоставят на ония. кои 
се то опъват публичната критика, 

ше развиват и подкрепят кри
тиката. в която се изхожда от 
интересите на трудещия се. ко 
ято помага укрепването на со
циалистически отношения, а във 
всекидневната обществено — и 
политическа практика подсича 
корените на бюрократизма и 
подпомага за хуманизация на 
обществените отношения.

отразява върху 
производителността на труда в 
предприятието. Констатацията, 
че повечето трудови организа
ции не предприемат нищо за ре 
креацията и прехраната ма ра
ботниците, показва, 
проси трябва по-сериорно да се 
занимават профсъюзните орга
низации.

Няколко" години
секретар за 
което време завърши от виеше 
Партийно училище в Белград. 

На Петия конгрес той участву
на кТ>му-

той
че с гези въва като делегат

;шетате от Димитровградско.
не.
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ПОРТРЕТИ ][ ][ ][ПГ ][ ][МЛАДЕЖИТЕ СА АКТИВНИ 

В ОРГАНИТЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ

КАКВО ПРЕДЛАГА ДРУГАРЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛразтвор с Милорад ЗЛА ТА НОВ, 

Председател на Общинския 
комитет на Съюза на младежта

9 • •

работил.- Голяма част отПролетта го беше ■измамила в 
природата. Намерихме го с де
бела тетрадка в ръцете, 
вдигна въпросително очи. Бяхме 
го прекъснали в четенето.

които
учениците квартирува при ло
ши условия, 
не е на завидна висота. Ето, то 
ва са основните проблеми, кои- 
То влияят върху нашата работа

прехраната същоТой

1 Организациите на Съюза на 
младежта в Димитровградско 
все по-активно се занимават с 
обществено - политически въп
роси. които интересуват млади 
те. Освен чисто ,,младежки" 
•въпроси организациите все 
повече се интересуват за про
изводството, участието в само 
управигелпите органи, възнат- 
раждаването и по др. проб
леми.

Въпреки трудностие, които 
се явяват в работата на орга
низациите на младежта, ч пора
ди малкия брой членове, в ня
кои активи организацията пра 
вилно влияе за разрешаване 
на всички проблеми от Общин 
ската скупщина, където има 
свои представител! до работ
ническите съвети в предприя
тията и кооперациите.

Организациите на Съюза на 
младежта в Димитровградско 
ймат 6 активи в стопанските 
организации, 34 актива в села 
та и града и 14 актива в учи
лищата. В тези 54 актива са 
организираНи 1.879 члена на 
Съюза на младежта. Почти поло 
вината от тях са ученици (774), 
нещо повече' земеделски сто
пани (856) и 203 работника.

— За общинско ръководство 
на народна младеж е най-важ- 
но — каза другария Милорад 
Златанов, председател на Об
щинския комитет — как да 
пронамери метод и съдържа
ние в работата на активите на 
На Съюза на младежта. Тези тру 
дности имат болшинство от ак
тивите, особено тези по села
та. Динамичният живот на се
ло и желанието на младите да 
работят в индустрията често 
пъти довежда до това, че акти 
вите по селата остават без най- 
активните членове. След това 
имаме трудности около разре 
шаване на кадровия въпрос в 
младежките организации. Ето, 
в последно време се промениха 
на председателите на активи
те в Смиловют. Желюша Маз- 
гош.Г. Невля. ПетърлаШ, Дра- 
говита, Радейна и др. села.Че- 
сто стават и промени в общин 
ския комитет. В комитета ве
че променихме четири члена 
след изборите.

Организациите на Съюза на 
младежта имат и други труднос
ти, конто пречат в работата 
на .активите и спъват по-акти 
вното участие на младите в об 
щестнено-Политическия- живот 
на общината- Според изказва
ния на другаря Златанов, сел
ските активи нямат по.мещен 
ия за работа. От 33 селски ак 
тиви само 10 актива имат по 
една стая за провеждане на 
събрания.

Говорейки за начина за рабо 
та на активите другарят Злата 
нов каза:

— Често активите са работи 
ли формално. Даже и проуча- 
ването на конгресните матери

живот, изкуствено и по-актив- 
участие в производството. 

Така например, в подготовки
те за 25 май-Деня на младос 
тта младежите са взели актив 
но участие в подготовката на 
фестивала. Особена активност 
са показали младежите от тим 
назията, конто взеха участие 
ма Околиския преглед на са
модейните театри, посетиха Бе
ла Паланка и др.

От селските активи най-доб
ре работят активите във В.Одо 
ровцн. Погаиово н Петърлаш.

— Все пак — каза на края 
другаря Златанов — и занапред 
остава като проблем забавният 
живот. Само малък брой те
тиви в общината имат усло
вия за организиране на заба
вен живот. Останалите мла- 
лежи по селата няма условия. С 
разрешаването на този въпрос 
ще се занимае Общинския ко 
митет ца Съюза младежта- 
Надявам се, че в това направ 
ление ще получим помощ от 
по-старите.

али не е свързвано с действи
телността и конкретните усло
вия на дадено място, в което 
работи активът. Така работа-. 
та по идеологическото изграж 
даие на членовете е имала по
вече формален характер и ни
каква помощ не е постигната 
за прилагане иа кош-ресните 
решения и на други материа
ли, които са проумявани.

Тези м други организацион
ни недостатъци ще бъдат от
странени чрез редовно плани
ране на работата както от стра 
на на Общинския комитет, та 
ка също и в активите на на
родната младеж. В последните 
месеци работата в организани 
ята се провежда точно по пла 
на, който е изготвен в начало 
то на годината.

Говорейки за работата на ак 
тавите по селата, ' другаря Злата 
нов изтъкна, че през тази годи

у)но в класа.
— Имате ли предложение как 

да се разрешат тези въпроси?
— Считам че по тези въпро-

I
.1

си трябва да се обърне внима
нието тга обществено-политичес 

в комуната.

■/. ■ ‘ I
й ките организации 

преди всичко на Сощиалистичес
ктия съюз и Съюза да младежта.!•

1 СЪюза на комунистите.
—С кои въпроси още се за 

кима-в а вашия средношколски 
кодАитет?

— Преди всичко той се зани 
мава с успеха и поведението на 
учениците, които не са на нужно 
то равнище. За слабия успех не 
са виновни само учениците. Не 
достигат лаборатории <и. обзаве
дени помещения и пр.

— Какво ми-слиш за култур- 
ио-забавния .живот на средно
школската младеж?

— Все още е слаб. Само два 
филма седмично — това е мал-

.
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Симеон Йосифов

— Другарю Йосифов, като 
председател на средношколска
та младеж, какво мислиш за ра 
ботата й и за) нейните проблеми?

Проблемите са много на брой, 
но не са неразрешими. Те са по 
вече резултат от условията, при

ма се забелязва всестрано поло 
бренпе на работата на активи 
те. При младежта расте 
ресът.

инте-
за култур но-забавн ия ко.Б. Ник. — Какво подготвя средно

школската младеж в момента?
— Тези дни се готвим за фес 

•пнвала на младостта. Готвим под 
брана културно-забавна програ 
ма. Драмската секция ще изпъл 
ни пиесата „Урок” от Богдан 
Богданович. Спортните секции 
ще участвуват с физкултурни 
номера и упражнения.

Макар, че доста е зает с уче 
нето, с работата в разни секции 
и средношколския комитет Си
меон Йосифов шиие стихове и 
разкази. Написал е и две дра
ми. Първата. „Слънцето ги оза
ри” с успех е представена пред 
босилеградската публика. През 
тази пролет Йосифов е завър
шил и пиесата ..Нещастна лю
бов”.

— Какво ще следвате?
— Колебая се още: или лите 

ратура. илл теаър.

ПРЕД ДЕВЯ НА МЛАДОСТТА

С РАДОСТ И ТРУД 

ПО СВЕТЛИЯ ПЪТ
Босилеградската младеж по 

среща Деня на младостта с 
редица постижения в социали 
етическото строи)гелство. Ней

изграждането 
в страната. В общината, зае
дно с останалите трудещи се, 
те построиха новата болница,

I» | |§§|1|§р

на социализма че заемат първо място в репуб 
ликата- Гораните от Босиле- 
1радско вече два пъти получа
ват награди от републиката и 
околията за успехи по залеся
ването.

Голям е приносът на боси- 
леградската младеж и на съюз 
шгге трудови акции.

В построяването иа ж. п. ли- 
нията Бръчко — Бановичи уча 
ствуваха 200 младежи. На ж. 
п. — линията Шаман — Сарае
во работиха 230 младежи и де 
войки. Тазн бригада беше 4
пъти ударна, а повече от поло ПА ЛЮБЧО БАРЪМОВ 
вииата младежи провъзгласени 
за ударници. В изграждането 
на Железник участвуваха 45 
младежи от селата.

В изграждането иа автомата 
стралата Белград — Загреб в 
три смени участвуваха 180 мла 
лежи и девойки от училищни 
те и селските активи. За извъ 
предни успехи в работата 4 пъ 
ти са провъзгласени за удар-

V ...
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Щя Стрезимаровцн1Ь й шш V ПОСЕЩЕНИЕ ВА ГРОБА
ш щш На гроба на известния пар

тизански политически коми- 
СаР, запитал в боевите срещу 
фашистите, Любчо Баръмов в 
Стрезимировци на 13 май бя 
ха.положешг венци и цветя от 
88 софийска гимназия и 121 у 
чнлнще, чийто пионерски отр 
яЛ носи неговото име. Присъст 
вува и майката на Баръмов, 
Магдалена Баръмова.

Край гроба на Баръмов бе 
изнесена съвместна програма 
от югославски и български 
пионери.

На срещата прпсъствуваха 
и обществено-политически де
йци от съседните крайгранич

Щщ
:

I ща

ЩЙНЯ

Горани от Босилеградско

пата богата и плодотворна АСй 
пост от освобождението до 
днес се чувствува и в Босиле 
градско. С ентусиазъм и полет 
веднага след освобождението 
младите запретнаха ръкави и 
застанаха в първите редове в

кимо-залата и други обекти в 
трада.

По това време по селата у- 
силено се строяха кооператив 
ни домове на културата. И в 
тези строежи младите активно 
участвуваха и 10 от тях бяха 
завършени предсрочно. По то 
па време бяха построени 17 по

ни.
В изграждане па Нови Бел

град взеха участие 1 школска 
и една селска бригада.

В състава па второ Нишка 
областна бригада Шкрила край 
Алексинац взеха участие н 120 
младежи и девойки от Босиле
град.

На ж. п. — линията Добой—
Баня Дука работиха две брш'а 
ди. Ученическата бригада беше 
отличена от Народната скушц 
има ма ФНРЮ сОрден за тр
уда от първи ред- В изгражда- Босилеград 
пето па хпдроспстемата Вла- 
емпа голямо участие взе и мла 
лежта от Босилсмрадско.

]|][ ][][][зси ][][п ви училищни орали и пр.
През 1947 година младежта 

ог Босилеградско се нае със 
строежа па мътя от Горана Ли 
сина за Топли дол па дължи- 

медии, в които с успех изпъл па от 15 километра. Между 
няваше ролите си. 1.я игра гла селските пътища Брапковци- 
вната роля в „Опечалено семе зли дол. Гложки дол-Гложйс, 
йство" от Нушич, в „Опасна ц-, гшориггачЛукат Бистър-На 
игра", в „Обикновен човек , -п.пигга, ТлъминоНСарамаиица, 
,,Така е трябвало да б-рдс и Радичсвци-Рссеп и лр. бяха по 
редица други. строени веднага слел освобож

Тази талантлива ученичка е лепието благодарение усърдие 
стъпила иа сцената още като -г0 ня младежта, 
ученичка в нисшите 
па основното училище 
чмловни. Оттогава ло днес И_ 
ванка с успех играе във всички 
пиеси, дадени в БослсграД.

Иванка Георгиева е и отлич 
на ученичка.

Интересувахме сс дали Въз
намерява да се определи за те 
-тъг.т или пък ще следва не

ин фалове, от двете страни. 
През деня гостите от България 
посетиха Сурдулица.ОТЛИЧНА УЧЕНИЧКА И АКТЬОРКА

М. Маринков
Ученическите програми в бо 

силеградската гимназия не мо 
гат пи да се замислят без уча 
стието па Иванка Георгиева от Обсъждане па 

материалите от 

Осмия конгрес
На автомагистралата „Брат

ство—единство" и Адриатичес
ката магистрала също взеха 
масово участие и младежта от 
Босмлсгралско.

За босилегралскцта младеж 
това не бяха обикновени тру
дови акции.

класове 
в Рай- Млалитс от Босилеградско по у-

Териториалната първична ор 
ганизация ма Съюза па кому
нистите в Босилеград прнклю 
чп с обсъждането на матерна 
лите от Осмия конгрес на 
СЮК.

стигнаха завидни успехи и в за
лесяването. Движението па мл 
ялите горанп п Босилеград ди 
ес имр пал 2.000 дупш. Нопо- 
.заседанмтс акациеви и борови 
гори около Босилеград и в лру 
ги места в комуната са дело 
пп младите, гораии. От оспобо 
жпението ло днес те са залеси 
ли над 2.000 хектара голини. Са 
мо през последните 5 години 
са залесени Дълг 500 ха., за, ред 
което сацтзразхол вай и по вече от 
33.000 трудодни. Всяка година 
младите рънс засаждат средно 
мо 100 хектара пови гори и »е

Мнозина бригадири се завъ- 
цчауа с лтшлом ч за най-Разли 
чип специалности.

Дпсс в Босилеградско има 
към 3.800 младежи и девойки, 
от които 2.000 школска, към 
80 души са заета и стопанство 
то, а 1,700 живеят и работят 
па село. Тези млади хора ра
ботят в активите па младеж-

Материалите се обсъ
ждаха по доклади, както бяха 
изнесени на Конгреса, а след 
топа сс организираха разчел 
кваимя.що друго.

— Обичам медицината. Това 
е хуманна професия, а и моите 
родители наблягат за нея. Теа 
търът шс '.бъде иа второ място.

Иванка Георгиева изтъква, 
че пс с лесно човек да се заии 
мава с театъра в малките ме
ста. Но все пак. казва тя. гова 
с нещо хубаво и интересно.

С по-доброто разясняване иа 
Материалите от Конгреса се 
създават условия и за по-пъ- 
лиото прилагане в живота.

В настоящия момент се оъР- 
шат подготовки за разработка 
Па материалите от Петия кон
грес. па Съюза иа комунисти
те в Сърбия.

Ияаика Георгиева

•IV клас. Гражданите от Боси 
летрад имаха туцгшожност да я 
гледат в няколко драми и ко

та и социалистическия съюз,в 
различни самоурравитеднн ор
гани и пр.

В. В. В. Всл. В. в.
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Тримесечен стопански балансИз Обществения илаи на Босилеградска комуна за 1965 година

Промишлеността 

постига все по-добри 

резултати
Повече внимание на 

животновъдството
Запасите от сурови ни и мате
риали през първото тримесе
чие на тая година са се У вели 
чили по отношение на Оьщия 
перод на миналата година с 
398.81Х).000 динара. Резервите 
от възпроизводствен материал 
в еднакво положение по отно
шение на миналата година. Оба 
че не всички предприятия сн 
имат осигурени суровини. 
Така напримр в ,,Циле" резер 
вите са по-големи само със 7 
на сто, а в „Механик” у 57 на 
сто. Обаче „Механик” пази 
тези запаси за ново производ
ство. което ще започне след 
реконструкцията. През същото 
време запасите от готови про
изведения са увеличени само 
с 6 на сто. С оглед на значите 
лното увеличение на обема на 
физическото производство, ув 
еличението на тези запаси е 
незначително и показва, че 
пазарът твърде успешно абсор 
бира (готовите произведения 
на димитровградските фабри
ки. Положително е явлението 
на увеличение запасите на 
сезонни стоки в „Свобода” с 
47 на сто и в „Братство” с 43 
на сто. захцото предприятията

Спорел информацията за 
хода на стопанството в Димит 
ровградскаТа община, през пъ
рвото тримесечие на тази годи 
на почти всички стопански от 
расли, а особено прмишленос- 
та, петигат все по-добри резул 
тати. Това потвърждават и 
сравненията с първото триме
сечие от миналата година. Съ
вкупната фактурирана реали
зация през първия кваргал па 
тази година е по-голяма с 42 
па сто, а паплатеиата с 60 на 
сто. През това време запаси
те от суровини и материали 
са се увеличили с 48 на сто а 
на готови произведения само 
с 6 на сто.

Най-голямо увеличение на 
паплатеиата реализация е има 
ла промишлеността — 165%. се 
лекото стопанство — 11%, а 
строителството е реализирано 
по-малко с 8 иа сто в сравне
ние със същия период Па ми
налата голина.' Ог всички фа
брики в тази икономическа 
категория конфекция „Свобо- 
ла" е иаплатила стоки повече 
от миналата година с цели 10% 
И всички други предприятия 
са имали успех с паплатеиата 
реализация, обаче най-слаба 
реализация бележи „Механик” 
— 14%. Зарад ограничаването 
иа инвестиционното потребле
ние и намаляване на строител 
ната дейност. строителството 
е имало Фактурирана реализа
ция с 28% по-малка реализа
ция. а наплатена с 8% по-мал 
ко в сравнение с първия кваР 
Тал па миналата година.

След заключителните смет-

— Очаква се Подобрение на съобщенията, търговията и снабдяването 
— И кланицата ще бъде завършена През настоящата година

Ако се изпълнят в плана по
ставените задачи Босилеградс- 
ка комуна ще трябва да осъще 
отви. брутоггромзводство от 1 ми— 
лпрад и 550 милиона динара, ко 
ето в сравнение с миналата го
дина представлява увеличение 
от 13 на сто. Общественият про
дукт ще възлезе на сума от 1 ми 
лиард и 100 милиона динара и- 
ли 125 милиона в повече от ми
налата година. Също така се 
планира увелвг-гатше и на нацио
налния доход ма глава от насе
лението, който ще достигне су
ха от 50.000 динара на човек.

на труда, увеличение иа раци-! 
оиалгизацията и пр. В търговия 
та ще се увеличи обема ча обо
рота с 10 на сто в сравнеше с 
мешалата година, а брутопроиз- 
водството със 7 ча сто. В плам е 
модернизираме и разширяване 

магазините и пр. Ще бъдат 
построени и два нови търговски 
магазина. ,

В госпилтгичарството ще се у- 
вел.ичи брутоитроизвадството с 
10 на сто в сравнение с минала 
та година. При това ще 
добри значително обслужване, 
а ще бъдат набавени нови раз- 
хладителии уреди.

В занаятчийството като най- 
стар стопански отрасъл з общи
ната следва да се предприемат 
спешни м!ерки то да се възвър
не. Напоследът то замира. Спо
ред плана през настоящата го
дина обемът на занаятчийското 
производство и услугите ще на
расне с 9,5 па сто в сравнение с 
миналата година. Пред вид се 
имат по-големите грижи за то
зи стопански отрасъл занапред.
За подобрение работата на кому 
налното предприятие „Услуга” 
се предвиждат капиталовложе
ния от 10 милиона динара.

През настоящата година се 
предвижда увеличение на про
изводството и производителнос
тта на труда, както и повишени 
жизненото равнище. Реалните 
лични доходи, какгго се плани
ра, следва да се увеличат с 9 на
сто, при условие производител- ки се показ че ^митровгга.^ 
ността на труда да се увеличи с ските предприятия кредитират 
й на сто. Л[рут|и стопански организации

В течение на 1965 година и в с почти 70 милиона динара и 
нестопанските дейности ще се то по време, когато всички чу 
вложат средства в износ от 268 вствуват голяма межда от об- 
милиона динара, с 95 милиона оротни средства. По отноше- 
в повече от изтеклата година. | ние на миналата година значи 
В областта на селското стопан- телно са намалени задължени 
ство ще бъдат вложени 23 мм- ята към доставчиците: в про- 
лиона динара и то предимно за мишлеността с 28% на сто в 
мелиорация на пасбища. Значи- селското стопанство 26 на сто 
лни средства ще се заделят и до и тн. Само ,.Услуга” има по- 
вършаване на кланицата и за големи задължения отколкото 
построяването на кожара. Зе- миналата година с 4.8 пъти но 
меделската кооперация в Долно затова й дължат 6.000 000 ди- 
Тлъмино ще участвува с ) ми- напа
ЛИОН динара а земеделската ко Вероятно поучени от ошгги- 
операция в Босилеград — с 14. те от минаЛаТа година №МИТ.

ровградските предприятия 
позволиха в началото на ико
номическата година суровините 
и възпроизводствения матери
ал да

изводственото съдружие със се- 
лскостопанскигге производители. 
В Босилеградсасо имЬ добри ус
ловил за жмвотновъството. След 
ва обаче да се иввърши мелио
рация на пасищата, да се обра
зуват при земеделските коопера 
ции разплодни станции, а също 
да се организира и ветеринар
ната служба.

Напоследък в този край все 
повече се засажда тютюн. Тази 
(индустриална култура вече си 
пробива път в селата под Весна 
кобила и Милевека планина. 
Предвижда се нови големи ак-

иа

сс по-

сега произвеждат за идния се 
зон. Обаче, според отчета на 
банката недовършеното произ 
еодство е по-голямо за 1,5 Пъ
ти отколкото през миналата го 
дина. Изглежда, че за това уве 
личение в значителна степен
допринася недостигът от су
ровини, без което не може Да 

производствениясе завърши 
процес и да се даде финален 
продукт.

През първото тримесечие маБосилеград
1 ""

ции на бригадите на горнище— 
през настоящата година трябва 
да бъдат залесени нови 225 хек- 
тв.ара гори и да се почистят към 
250 хектара. За тези акции 
предвидени средства от 10.000.000 
динара.

сата на нето личните доходи е 
увеличена с над 130 .милиона 
динара по отношение на ми
налата година или с 4з на сто 
при увеличение броя на заети 
те с 10%. В информацията се 
констатира, че увеличението 
броя на заетите сега е нормал' 
но, заттюто не са завършени 
всички обекти, които трябва 
да обсорбират предвидения те 
мп на вече заетите работници. 
Във всички стопански органи 
запии личните доходи са уве
личени. Обаче в „Градня" не
то личните доходи са по-малки 
с 20 на сто, а броят на заетите 
е увеличен само с 5 на сто.; в 
„Нишава” броят на заетите е 
по-голям с 22 на сто, а лични 
те доходи по-малки с 2 на сто.

Сравнявайки тези категории 
с планираните пропорции мо
же Да се заключи, че с увели- 
нието на личните. доходи са 
надминати лланиранитй рам
ки, обаче ако се взима пред
вид темпът на увеличение на 
осъществения е-ь в купен при
ход, тогава увеличението на 
личните доходи е реално. Оба 
че в някои трудови организа
ции тези съотношеня не са 
съгласувани. Личните доходи 
са увеличени без да е осъще 
ствена реализация-

Общо взето, новите меропри 
ятия, въпреки че_създадоха о- 
пределени трудности в произ
водството, нааърчават трудф 
вите организации да търсят из 
ход във вътрешните резерви, 
а не чрез механичеко увеличе 
ние цените на произведенията- 

М. Бакич

Тези показатели говорят, че го
дишно благосъстоянието в ко
муната расте с 12,5 на сто.

Стопанският ход през настоя
щата година ще се стабилизира. 
Очаква се да се осъществи по- 
голяма хармония м!ежду пот
реблението и производството и 
да се създадат условия за по-ус- 
корено развитие. Главен стопан 
ски отрасъл и по-нататък си о- 
става селското стопанство. 75 на 
сто от населението в Босилегра- 
дско се занимава със земеделие 
и участвува в националния до
ход с 65 на сто. Въпреки това 
селското стопанство е екстензив 
но. През настоящата година се 
предвижда увеличение на сел
скостопанското производство, в 
сравнение с миналата година, 
със 7 на сто.

Тъй като земеделието почти 
100 «а сто е в частния сектор, 
то в плана се предвижда земеде 
леките коперации да обърнат 
по-сериозно внимание на про

са

Транспортът играе важна ро
ля в подобрението на жизнено
то равнище на босилеградчани. 
През настоящата година бруто 
продуктът в „Весна кобила ’ тр 
ябва да се-увеличи с 11 на сто, 
обемът на транспорта на стоки 
с 40 на сто и превозът на път
ници — с 25 на сто. Предприя
тието ще набави нови 3 рейса, 3 
(товарни камиона и 1 хладил
ник, за което ще се изразходват 
90 милиона динара пари. В пл
ан е построяването на оейсова 
спирка. През настоящата годи
на ще се предприемат мерки 
и за професионалното издигане 
на транспортните работници, по 
добрузнме производителността

Основните задачи в Общест
вения план за 1965 година са о- 
пределени. Съществуват възмо
жности те да се изпълнят пои 
едно по-пълно използване на 
вътрешните резерви и увеличе
ние производителността на тру 
да и икономичността в работата 
изобщо.

не

възпрепятствуват нор
малния ход на производствени 
те процеси. Затова те навреме
нно се постараха да осигурят до 
статачно суровини и материал.В. Велинов

От разискванията на профсъюзната конференция

За статутите на трудовите организации
— Една от основните причини за изоставането в изработка
та на статутите е недостигът на кадри за тяхното правилно 
формулиране

и образованието и културния 
живот на трудещите се. а извее 
тно е че нашето общество се на 
мира пред твърде отговорната 
задача да даде още по-големи 
възможности за образование на 
трудещия се преди всичко чрез 
труда. Ето защо статутите тряб 
ва да обърнат нужното внима
ние и на този въпрос.

Със Статута на Димитровград 
ска община на нашата терито
рия са образувани мйстни общно 
спи като самостоятелни органи
зации на гражданите за органи 
зиране на комунални, социални, 
здравни, стопански и други дей
ности. Статутите на трудовите 
организации не изтъкват отно
шението на трудовата организа 
гшя към местните общности. О- 
баче материалната основа на ме 
стните общности трябва да съ
чиняват и средствата на трудо
вите организации. Те трябва да 
заделят известни средства на 
разполагане на местните общно
сти или за сдружаване със сред 
ствата на местните общности. 
Статутите «а трудовите органи
зации не съдържат такива раз
поредби.

От друга страна статутите тр 
'ябва да бъдат съгласувани с но

вите разпоредби, за което е не 
обходимо ангажирането на вси

чки сили в рамките на 
та. Нашето внимание

комуна- 
не трябва 

да бъде съсредоточено само вър 
ху броя на приетите статути и 
сроковете за тяхното приемане. 
Основно мерило трябва да бъде 
да ли статутите успешно конкре 
■визират и да ли успешно съдейс 
твуват за -реализиране на 
лата за самостоятелността 
моуправителността на учрежде
нията и трудовите организации. 
Тук трябва да се 
роса да ли статутите установя
ват такава вътрешна организа 
ция и отношения, които ще съ- 
действуват за успешна работа и 
развитие на трудовите 
зации, защото от статуите кои
то не допринасят ва

На територията на нашата об 
щина всички трудови организа 
ции са изработили проектостату 
ти. В повечето трудови органи
зации работата върху изработ
ката ата статута беше организи
рана така. че във всички фази 
— от началните разисквания 
до приемането на статута — не 
посредствено участвуваха всич
ки членове на колектива. Пред
варителната разработка на все
ки въпрос допринесе да се про
анализират специфигчностите и 
нуждите и да се утвърдят основ 
ните концепции и насоки по най 
-съществените въпроси.

интерпретиране на конституцио
нните законни разпоредби, с ко 
ето губи своята същност и гхра- 
ктичност. Повече от статути са 
мйого обширни. В някои налъл 
но са обхванати части от досега 
шните правила.

Основна причина за закъсне
нието в изработката на статути
те в обществените служби е ли
псата на съответни законопред- 
гтисанмя. Приетият Основен за 
кон за учрежденията дава въз
можност и те да пристъпят към 
неговата изработка. Един от най 
-сложните въпроси в тази об
ласт е финансирането на учреж 
денията. Това се отнася както до 
осигуряването на средства за ра 
бота на отделните учреждения, 
така и до разпределението на 
същите.

Всички статути най-подробно 
уреждат правата и задължения 
та на органите на самоуправле
нието, докато правата и задъл
женията на трудещите се з сто
панските единици се уреждат 
повърхностно. Повърхностно и 
обобщено се урежда също така

нача 
и са- Звонци

Продължават акциите 
по електрификация

постави въп-

,След Звонцн; което се елек
трифицира през средата на ми 
палата година, в течение са ак 
циите по електрификация в На 
шушковипа и Пресека. Сред
ства за въвеждане на ток уси
лено се приготвят и в Ясенов 
Аел.

органи-

развитие
формина новите процеси и 

към по-нататъшното усъвърше 
нствуване на самоуправлението 
и разпределението според тру
да. няма полза. Със статутите 
трябва да се

В някои трудови организации 
най-напред беше изготвен прое 
7ктоктатутъ, а След това бе предо
ставен на колектива за разиск- 
*врне. Всъшност колективът има 
ше за задача само да направи 
забележки. Такъв Статут не мо 
же да бъде ясен и достъпен на 
работниците.

Проблем в тази благоустрой 
ствена акция представляваше
недостиг-ь»; на жица. В електро 
дистибутерското предприятие 
„Комарица“ в Бабушннпа ни 
уведомиха, че жица са наба
вили. По този начин ще се ус
корят акциите по електрифика 
ция и още през тази година 
ще светнат електрически круш 
ки в още няколко села в Де- 

М. Андрееви*

установят такива 
отношения, които ще съдейству 
ват трудещият се човек да ръко 
води на работното си място с ус 
левията и резултатите на своя 
трчд.

Общо заключение е, че е пос
тигнат успех в тази сложна ра 
бота и с повече усилия 
отстранят

А

МакарСтатутите са новина, 
че в тях има твърде успели ре
шения много положения не са 
онова, което трябва да бъдат. ще се

и недостатъците в
Вера Миланова рекула-Проявява се ориенггировка към проектите.
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ЦИАЕ“иСЕ ЗАСИЛВАРЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРОИЗВОД
СТВОТО НА КРАВЕ МЛЯКО

ю
течение са, преговорите за про
изводство и доставка на музи
кални автанати ' за кабинетите 
„минобокс” и др. артикули.

Поради недостатъчното позна 
ване на домашния пазар в пред

За дървообработващата цроми 
шленост първото 
е най-трудно. Ако освен това се 
има пред вид и фактът, че пред 
приятие „Циле” започна по-ое 
риозно с производството

' тримесечие

'(Продължение от миналия брой) 
Освен горепосочените факто* 

ри храненето на дойните крави 
има най-голямо влияние върху 
рентабилността на здлеконадоя.

Законите на икономиката со
чат. че колко по- голямо е про- 
'изводството, то е и порентабил 
но, разбира се, ако правилно се 
прилагат всички мерки, които 
са от значение на производство

на и по-качеотвена. При сила
жирането кабастата храна тя че 
сто губи част от

на практика противоположен е- 
фект. Животните хранени 
него губят кондиция, а намаля 
ват и производителността си.

На края да напомним нещо о- 
ще веднъж и за проблема, кой
то до голяма степен влияе вър 
ху рентабилността на 'млекопро 
извсдсггоото. Касае се за сервис 
периода — период на заеух. Ес

с
хранителните 

си съставки, особен» протекли
те. Сеното, което не

през

може да се 
изключи напълно от оброците 
следва да се приготвя по след
ния начин: сушенето да се све 
де яа най-малка възможна млр 
ка, за да се задържат храниггел 
ните вещества. Това е възмож

‘‘V'

тествено, този период следва да 
трае 60—90 дни но често про
дължава и по 150—160 дни при 
някои

то. но с приложението на дехидра 
тори което особено би дошло до 
израз в дъждовни години. Сто
панството;

Данните за производството на 
Мляко, които приведохме по-го 
ре, «и говорят, че то е твърде 
различно. Движи се от 1.500 до 
над 3.000 л., а има случаи и да 
достига и до 6.000 литра мляко. 
Всичко това е в зависимост от 
условията за производство как 
то и от породата на кравите, ор 
ганизацията на работата, орга
низацията на производството и 
др. От всичко това обаче храна 
та итрае изключителна роля. 
Ако тя е неправилна и недоста 
тъчна тогава и породата не ще

добичета. Ако този пе-
което отглежда по

вече легумини в плодород за
рад обезпечаване 
фонд с качествено

риод на стопанството трае и на 
рентабилността на производство 
то. Това особено идва до израз 
на големите стопанства, но не е 
ва подценяване и яа по-малки
те ферми, какъвто е случаят с 
Градини. На тази ферма пери» 
дът на засушеносгг еидно се от 
клонява при голям брой крави 
повече от нормалния. При някои 
добичета продължава и по 6 ме 
сеца.

Това са проблеми, които на 
един или доуг начин влияят 
върху формирането на йената 
на млякото, която доколкото те 
зе фактори са по - отри ца те л ни 
е много по-голяма и често над 
равнището на пазарните цени, 
което има за последица нерен
табилно производство на мляко. 
Въз основа на изложения мате
риал налага се като заключе
ние. Като основно се налага ед 
на обща реконструкция на този 
обект и то:

а) Да се определи насоката

на стоковия 
сено ако не 

е разрешило проблемО за суше 
не постига противоположна цел, 
защото ако го навалят дъждове 
те то губи от хранителната си 
стойност и 50 на сто. При- таки
ва условия приготвеното сено
при хранене на краЕите в те
чение на зимния период се пре

Един цех в „Циле”т
месец февруари 
беше отпуск) благодарение на 
разработената технология, 
низания на производството и 
усъ-рдието на колектива на края 
на първото четиримесечие про
изводствените резултати се за 
доволителки. През това време 
.,Циле” преизцеде стоки за 75 
милиона динара, докато 
лата година за цялото полуго
дие произведе 84 милиона

(през януари приятиего им*а трудности около 
набавката на шпер-плочи и на 
други суровини. При набавката 
на суровините производителите 
искат да се плаща веднага, а о- 
боротните средства на „Циле” са 
малки и комерческата служба 
в предприятието е принудена 
да се бори с редица трудности. 
В някои случаи предприятието 
върши замяна на буков мате
риал за чамов. От друга стра
на замразяването на цените ог 
раничи до значителна

орга

ми на-

ди па
ра.

V 7' мм Чрез кооперация с други по
добни предприятия „Циле” си 
обезпечи солиден и сигурен па
зар. Това можеше да се постиг 
|:;о.{самр >със знач1ително| подобре 
ние на качеството на продукци

степен
разширяването на пазара. Ре
шението за замразяване на це
ните дойде в момент ког/то пред 
приятието започна да работи е 
нови делови партньори, 
по-рано нямаха произведенията 
на „Циле”, така че 
приятия произведенията на „Ци 
ле” не могат

б) Да се опредлеи мощността 
на производството според горе
изложения материал,

в) Безусловно да се върви 
към увеличение на мощността

производството до такава 
степен, Дсоято в една оптимална 
граница ще задоволи изисква
нията на едно съвременно ико
номически оправдано производс 
тво и

г) Съвременното производство 
да се обосновава на висока сте . 
пен на механизация на произ
водствения процес, което може 
да се постигне с калиталовложе 
ния, чиято оправдаяост ще оп
равдае производството.

Щ
ш?

които
ята. Така п.рез настоящата го
дина „Циле” кимаше съвсем мал 
ко бракувани стоки и деловите 
приятели все повече спечелват 
доверие към това малко димит 
ровградско предприятие.

През първото петмесечие тру 
довата организация е произвела 
3.000 радиокуъии за нуждите на 
Електронната промишленост в 
Ниш, 600 двукрилни гардероба, 
300 кушетки, 200 шкафа, 1000 
пружини и тн. Покрай това

на
в тези пред

Димитровградският кашкавал пътува в няколко континента
да се продават по 

новите цени макар и това да се 
стари в това предприятие. За
това и някои доставки са 
зани. Иначе

смята при съчиняване на обро
ците като легуминозно сено су 
шено при нормални 
Обикновено при такива обстоя
телства се ивползва таблицата 
на поповете и като се пресмет 
не излиза, че оброкът е правил
но съставен и с него се постига

може да дойде до пълно изра
жение. Поради тези причини ще 
кажем нещо повече във връзка отка

.....Цените на всички
произведения още по-рано са 
„плафонирани” и някои по-го ле

условия.
с прехраната на кравите.

Често стават грешки при опре 
деляне на количеството храна, 
която се дава на кравите, макар 
и количествено да изглежда до 
статъчна. Храната в много слу 
чай не се отмерява по съдържа 
ние, по хранителни елементи, а 
количеството храна на отделни 

елементи се оцре-

ми трудности сшед решението 
за замразяването на цените 
този отрасъл не е имало.

в
в

В Аисинската Подценяване на селскосто 

панското производство
кооперацияхранителни 

деля от ръка без тфилагане .на 
таблицата. Анализи на храната 
не се вършат. Вследствие на то 
ва често се случва на добитъка 
да се дава слабокачествено се- 

сметките да се отбеляз 
ва като качествено или средно 
сено.

Съставът на основната храна 
следва да бъде главно от добри 
хабасти храни предимно от ка
чествени сена при добавяне на 
малки количества смеси от кон 
цетрати и минерални вещества.

Производственият оброк тряб 
ва да съдържа качествено сено, 
съответна смес концетрат ггри 
добавка на необходимите коли
чества минерални вещества. В си

според

но. а в
Неведнъж на най-различни 

равнища в Босилеградска кому 
ка бе изтъквано, че земеделски 
те кооперации водят несъотвст 
на стопанска политика.

Положението в лисипската 
земеделска кооперация е доста 
Тъчно за илюстрация.

Да тръгнем най-напред от 
кадровия състав. В тоя колек- 

управителят е неквалифи-

— казал управителят иа агро
нома, когато той съобщил, че 
е време за вършеене иа овеса. 
Така вместо • навременно да 
стане вършитбата се чакало 
да падне сняг и овесът пропад 
над. За една такава небреж
ност няма оправдание, обаче 
управата па кооперацията се 
оправдава с „лошите климати
чески условия".

Картофите, къАето се очаква 
ли много добри добиви пропад 
нали частично, защото коопера 
пия та не се постарала па вре
ме да го складира па сухо 
място.

Колко слабо е заинтересо 
вана управата на кооперацията 
за селскостопанската дейност 
говори и фактът, че в първите 
месеци от тази година за тър
говията е взела 10 милиона ди 
нара кредити, а за селското 
стопанство — пито динар. Сред 
ствата от пасищата ие се* изпод 
зват за целта, а оттук и оправ 
даното реагиране от страна иа 
животновъдите, които отказ
ват да заплащат за пашата. О- 
баче има случаи някои да не

са платили само за една овца, 
а кооперацията срещу тях да е 
завела дело. Само през минала 
та година такива дела е имало 
200. Ясно е, че една такава по 
литнка на кооперацията немо 
же да допринесе нищо положи 
телно. а само вреди на селско 
стопанското производство.

Но дали би било така, ако 
начело на кооперацията се на- 
мираше квалифицирано лице?

тив
цирано лице, главният счетово 
дител също. От специалисти 
по селско стопанство има само 
двама агронома и двама зоо- В. В.чко това се опредлея 

възможно производство на.мля 
ко от съответното добиче или 
група. На големите стопанства 
където има много дойни крави 
покрай работници за 
вяне на храната, която да слу
жи като допълнителен оброк на 
кабастата храна. Всичко 
не е рентбишно ако е в малки ко 
личества, но ферм»а от 100 — 
1000 добичета в производството 
не може да ое замисли без това.

Във връзка с този проблем е 
и приготвянето на храната, кое 
То също 6 от значение за произ 
водството. Тук трябва да залоч 
нем от самия плодород, в който 
следва да въведем производст
вото на култури които за по-дъл 
го време в теченение на година 
та дават по-големи количества 
зелени маса, която е и тго-качес 
Твена. През зимния период хра 
ненето следва да става със су 
*а и консервирана — силажи
рана кабаста храна, чието при 
тотвяне изисква много, а което 
трябва да се сведе на възмож
но по-къс период. Покрай това 
за през зимния лериодтрябва 
да се обезпечи кабаста храна в 
гилаж, защото тя е и по-ефти-

техници.
В баланса от 1964 година 

стои, че тази кооперация има 
положителна равносметка с ия 
колко милиона динара чиста 
печалба. Но в баланса също 
стои, че загубите от селскосто 
папската дейност възлизат иа 
7 милиона динара. Това ие е 
малка сума с оглед иа големи 
пата и съвкупния 
тази кооперация?

Да видим къде кооперацията 
с в загуба от селскостопанско
то производство, 
това е при овеса. Тухс коопера 
нията е загубила над 1 милион 
динара- За пръв път на коопе 
ративиото имущество в Горна 
Ръжаиа мигалата година бил 
засят сортов овес на повръхпи 
на от 6 хектара. Той се оказал 
твърде подходящ и всички в 
кооперацията говорели, че бил 
същински оазис в Гориа Ръжа 
ма. Но когато узрял и трябвало 
да се прибере, другарите в ко 
операцията закъснели. Закъсие 
ли и когато трябвало да се 
прибере и овърхпее. — „Ти не- 
дай се вплита в моята работа!"

КаменицаИзкуствената лмвада иа коо
перацията в Гориа Ръжаиа на 
повръхиииа от 10 хектара съ
що дълго време останала нсо- 
косена. И вместо кооперацията 
да осъществи от пея печалба 
от 700.000 дшхара, тя загубила. 
Била охсосепа едвам презоктом 
ври, когато вече започнал да 
пада сняг. За коситбата коопе 
рацията заплатила 80.000 дипа- 

взела 70.000 за сеното. И

пригот- ВАЛУТА ОТ КАШКАВАЛАтова

Земеделската кооперация 
„Сточар" в Каменица изнесе 
към крахх на миналата година 
35 топа кашкавал в Съединени 
те амсрнкамсккп щати и над 
гарантираните цепи получи 
още около 2 милиона динара. 
Тези цени кооперацията осъщ 
естви чрез скспозхгтурата на 
селскостопах юхеото сдружение 
в Димитровград.

Обаче земеделската коопера 
ция в Смиловци, въхх от сдру
жението продала 10 тона каш
кавал и за всехсп килограм взе 
ла по 80 динара по-малхео. 
Чрез пункта иа селскостопан
ско сдружение в Димитров
град тази кооперация предала 
само 5.000 килограма кашка
вал

приход на Според пресметналия на ,,Ст 
очар” в Димитровград земедел 
ските кооперации биха могли 
за кашкавал, бяло сирене и то 
пеио масло да получават и по 
90.000 долара, вместо 60.000 до 
лара годишно. При сегашната 
организация На пронзводство- 
то и сега реалпзхграната валу_ 
та не може да се използват, 
защото пито еди а от коопера- 
цшгге не внася от 
Иначе, за 'стойността иа изне
сените стоки от 150.000 долара 
бнха могли да сс внасят суро
ви кожи за „Братство" по по- 
ниски цени, от тези по които 
ш «Изкупува димитровградско 
кожарско предприятие.

Ра, а 
други и други...Най-напред

Какво показват тези лоши 
примери в лисипската 1сооперя 
ция? Най-напред те говорят за 
една голяма небрежност и не
заинтересованост 1СъМ селсхсо- 
то стопанство. От друга , страна 
има тенденция управата нахео- 
операяията да премахне селско 
стопанската дейност. Дори се 
счита, че е добре, ако имат са
мо един специалист по селехео 
стопанство, който да събирана 
ширината и по, тоя начин да 
„изкарва“ и за него. и за коо
перацията.

чужбина.

М. Б.
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Димитровград ще промени своя изглед

Градоустройствената програма 

на публично обсъждане
— След 20 години Димитровград ще има 12.000 жители 

— Занапред градът ще расте на височина и в широчина
Преди известно време Съве

тът за комунални работи, дви
жене гето и пътищата при Общин

се разшири и в „сателит-сели
щето" и към село Паскашии и 
Петърлаш. Съветът счита, че

така е предложено районът от 
30 ха определен за строежи, (об 
що 100 ха). На тази повръ-шост 
трябва да се удвои броя па на- 
сслепиеПЧ). С това гъстотата на 
населението от 60 щс нарасне 
па 150 муши па 1 кв. км. Гъсто
тата на населението риачмтел 
но що се увеличи с построява
ното па новите двуетажни и три 
етажни здания.

Иначе с реализирането па та- 
'зи програма иа улица ..Маршал 

Тмто’ що бъдат настанени ж-лтищ 
по-делови сгради, регереатмвен 
център ще б'ьде построен на 
мястото на сегашната „военна 
градина” предвижда се и регула 
пил на р. Нишава, обществени
ят център ще бъде на мястото 
ма сегашния площад „Освобож 
деи-ше" с тази разлика, че той 
ще се разшири към Строшена 
чешма и Врело.

Проектопрограмата за гене
ралния градоустройствен план 
на Димитровград и предложе
нията и забележките иа Съвета 
за комунални работи ще бъдат 
представени на публично обсъ 
ждане. След това Общинската 
скутшдина ще ги разгледа и ще 
се мине към изработката на те 
нерален градоустройствен план 
на града.

ШШШ
Млади изпс лнители

На културни теми

Коойераи,иише следЬа да иама/аш 

кулшурния жиЬош на село
не. Общината твърде неохотно 
дава кола. Затова и неотдавна 
се случи, филмът „Земляци“ 
ла чака 15 дни и да изтече 
срокът. А Центърът пдаща вре 
мето, за което филмът стои. От 
къде тогава средства? Зарад 
това филмът бил. прожектиран 
в Димитровград и били обез
печени средства. Досега са да
дени 18 представяния, които са 
гледали 4.149 души.

Центърът се стреми да заин 
тересува и земеделските коо- 
прации в комуната за подобре 
ние на културния живот. В то
ва отношение обаче те не по
казват никакъв интерес. Дори 
изобщо не искат да сътрудни
чат с Центъра.

И вместо заедно с Центъра 
за култура забава да обсъж
дат репертоара, да дават пред
ложения да се набавят повече 
филми, отнасящи се до селско 
стопанското производство, -.те

Културният живот в димит
ровградските села от 
па година замира. Само пред 
майските празненства се разд
вижват културните сили, прав 
ят се програми, а само в по-ло 

Поганово, 
пред

година

католемите села 
Смнловци и Д. 
държавни празници се изнас
ят програми. От някогашните 
театрални секции, танцови със 
таДЩ, известни изпълнения йя- 
ма почти нито следа. Библиоте 
ките, освен училищните, не.ра 
ботят в повечето село.

Невля

Димитровград: Площад „Освобождение”

ската скупщина в Димитров град 
обсъди проектопрограмата на ге 
пералния градоустройствен план 
на града.
' Според проектопредложение
то градът ще бъде разделен на 
жилищна зона, зона за колек
тивно строителство, обществени 
обекти кюм(унална зона. зона за 
частни строежи, зона за проми
шлени обекти, зелени площи, 
рекреация, градски пазар и гро 
бища. Първоначално се предла 
гаше Димитровград да расте на 
.длъж и да се разширява към 
Желюша. Тазгт идея не е прие
та. Прието е градът да расте 
във височина и В1 широчина ^ 
Това от своя страна палата и 
съвсем друг начин на строене. 
Решено е да се мине към съв
ременно и планово строене. 
•След двадесет години Димитров 
град ще наброява 12.000 жители 
вместо 4.200, колкото има сега.

Преди планът да бъде предста 
вен на публично обсъждане Съ 
ветът за кемунади работи вече 
е дал някои забележки и пред 
ложения. Между другото, пред 
ложено е строителният район да

то-'т район е по-подходящ 
строежи, защото има южно из 
ложоние и здрава почва. Също

за

М. Б.

Центърът за култура и заба 
ва в Димитровград се зае със 
задачата да засили културно- 
забавния живот в комуната. 
При Центъра се формираха от 
делни секции, а от неотдавна 
и подвижна киноапаратура за 
проектиране на филми на се
ло. Със скромни средства Цен
търът настоява да оживи кул
турния живот на село. В рабо
тата му обаче 
сериозни проблеми, които Цен- 
тъРът не е в сътояние да раз
реши винаги- На първо място 
гой не разполага с превозни 
средства. За всеки филм тряб
ва да разчита на добрата водя 
на общинските фактори, или 
да се отнесе към някоя от сто 
пзнекпте организации в града.

Управителят на Центъра И- 
лня Петров изтъкна, че в до
сегашната рабо-1*а на Центъра 
не е имало достатъчно разбиРд

Спорт

Димитровградските състезатели 
заеха високи места

Неотдавна в Ниш се състоя 
първия кръг ог състезанията 
за атлетическата купа на СР 
Сърбия. В тв-ь-рде голяма кон
куренция на Светозарево, При 
щина. ЛесковаЦ, Ниш и Чуприя 
днмитровградчани се класира
ха високо. На състезанието бя Димитър Милчев, Замфи? 
ха надхвърлени няколко репуб Владимиров и Снежана Тодо- 
ликански рекорда.' И този пъТ|Рова се състезаваха след като 
триумфираха атлетиците иа|бяха играли мач по хандбал и 
„Морава" от Чуприя, между ко изморени, не показаха на'й-Ао- 
ито имаше и няколко държав бртг резултати, 
ни и републикански първенци.

сто в бягане на 400 метара (55,5 
мин.). Димитър Милчев (той 
зае второ място на 100 м. вре
ме от 12,6 мин). Добри резул
тати постигнаха и Нихолайчо 
Виденов и Замфир Владими
ров.

не искат да сътрудничат.ето
А кооперациите имат и превоз 
ни средства, под тяхно опекун 
ство са и Домовете на култу
рата по селата- С една дума те 
са тези, които следва да пома- 

съживяването на култур-

възникнаха

гат
ния живот на село. Дали хора 
та в кооперациите са забрави
ли, че кооперациите трябва Да 
бъдат носители на социалисти 
ческото преобразование на се
лото? И дали мислят, че за про 
изводителя е необходимо само

Все пак.заетите места в кла 
От състезателите на ,,А. Бал сирането представляват успех 

кански” най- добри резултати 
показаха Предраг 
който се класира на второ мя-

за младите димитровградски 
Кръстич 'състезатели по атлетика . да се въвеждат нови сортове 

пшеница, картофи и пр„ а ни
що да не се предприема на кул 
турното поле?

Положително се знае, че ед
на от причините за миграцията 
на младите от село и липсата 
на културно-забавен живот. 
Като се има пред вид всичко 
това, изводът се налага сам, 
че кооперациите следва Да пре 
изпитат своето отношение кт>м 
кутурата изобщо. През послед 
ните години от фондовете за 
култура при кооперациите бяха 
набавени транзистори и радио 
апарати. Днес те почти и не

много

С Нейков

Босилеград

Ще се йредйриемаш 

мерки за зайазване 

на народното 

имущество Пътят през Бесна кобила е проходимг

Разчистени снежните иресии из иланинашаТези дни в Босилеград се про 
'веде свъместно заседание на 
двете камари на Общинската 
скупщина, на което се взе ре 
шение да се формира служба 
за селскостопанското имуще
ство в обществения и частния 
сектор. Тази служба ще има 
за задача занапред да държи 
сметка да се спазват имущес
твено-правните отношения, а 
срещу нарушите,\ите да пред
приема санкции.

Взето е решение в Босиле
град да не се отглежда доби
тък.

Съществуват. Истина, 
селскостопански производите
ли имат собствени транзистори, 
но дали имат и книги? А нито 
една кооперация не разполага 
с библиотека, където да има 
и най-основна литература по 
селскостопанско производство. 
Мнозина селски стопани искат 
да отглеждат пчели, но нямат 
литература. Коопераииията не 
предприема нищо.

Следва, значи, да се запрет
нат ръкави и да се мине към 
разгръщане на култчт>ната лей- 

М. Андонов

В течение на 
пътят през 
бъде годен за съобщения. Те
зи дни се проведоха масови а 
кции за разчистване на снеж
ните преспи, които на 
достигаха и до 3 мет.ра. В ак

циите взеха участие работни
ците от стопанските предпри
ятия в Босилеград, ученици От 
гимназията и жителите от Му 
сул. Плоча, Барйе, Горна и До 
лна Лгобата.

Още през тази седмица жи
вописните склонове на Бесна 
кобила отново ще огласят ре 
йсове, кола и др. превозни сре 
дства.

тази седмица 
Бесна кобила ще

места
В. В.

I
ност на село.

В. В.
Карамашша

ВЗРИВ В ГОРАТА!Вълци
в Боснлеградско?

• ■:&' На Първи май насмалко Р? 
изгуби живота си ученикът 
Н. от Догангща. Той наранаД 
Ръка и корема си. В гората °' 
коло рудника |преди няколко 
години стана разбиване на бу
кови дървесни маси с взрив- 
По небрежност е останал не- 
изпълзван взрггв, който сега 
представлява голяма опасност 
за децата.

Следва да се предприемат 
предохранителни мерки, да се 
събере този взрив или Да с6 
отбележат опасните .места,1 за 
да не дойде и -до 
злополуки.

ШЛей-;

Напоследък в селата около 
Босилеград зачестиха „нападе
нията" на диви -зверове. От •Яре 
шник, Църнощииа, 
други села ежедневно присти
гат тревожни вести. Обаче още 
не е установено дали става Аума 
за вълци, защбто не са причи-

Голеш, и
Д ;>г :т т

&'■

Ф
мени щети.

Някои считат, че това са без 
кучета, пуснати

.4* У* ; <

■ ■■ .....

стопанственн 
на свобода. по-големи

Л. ГеоргиевНаселението от Тр. Одоровци отива на трудова акцияА. Г.



7.БРАТСТВО-
' V

СЕДМИЧЕН ИНТЕРВЮ

свободан сотиров: Югославското изкуство 

получава световно признание

I

Тези дни нашият художник твува новото, тогава, наблюда- ност на изобразителното из-
‘Свсбодан Сотиров ще .нразпу- вайки Работата на това поле куство. Все повече се обръща
ва мал-ьк юбилей — навърша- мога да кажа, че сега твори внимание на това изкуство и
ват се двадесет години от дей- поколението от художници, на художниците,
ността МУ на художествено по което е стъпило на художест- ателиета, организира

През последните две годи- вената сцена веднага след ос- дажба на картини. Все повече
ни той’е участвувал на всички вобождението .(Зоран Петро- картините намират място и в
изложби, които е организирал вич, Александър Лукович, Ми
УЛУС: В „Октомврийския са_ лун Митрович, Лазар Вуякл-
дон” с две картини, на Общо- ия). След това художници,кои
югославската изложба с ня- то са работили между двете
колко акварела, на изложбата войни, макар и стари вървят
в Нюйорк в Бруксонскня му- в крак със съвременните теж-
зей, на изложбите в Титог-рад пения в изкуството,
и Любляна. След освобождени В последно време се явява 
ето Сотиров е имал 4 самосто- поколение, което започна да
ятелни изложби в Белград и твори преди десет години. Това
Ниш, Суботица, Враня, Ско- са ученици на втората генера-
пие, Сараево и друш градове, иия. Те са актуални, но без

Понастоящем Сотиров учас- проверени качества на
твува на седем изложби. В Бел жественото творчество.
град се открива изложба с млади художници се явяватка
три теми: ..Светове и мечти”, то надреалисти, абстрактни и
„Човекът и трудът” Сотиров поп-арт.
участвува в изложбата „Све- Югославското изкуство е в пое
тове и мечги”. тоя«нен възход. То получава

Същевременно участвува с световно признагше на всички
група наши художници от Бел международни изложби
град, които са организирали кио. Сао Паоло, Александрия,
подвижна изложба из Терма- Особено огромен напредък е
ния, организирана от Секрета- посстпгнат в областта на гра-
риата на външните работи; на фиката.
изложбата в Ечка, Суботица,
Бачка Топола, предал е карти
ни за Октомврийския салон—
1965 и за изложбата в Димит-

Отварят се 
се прб-

ле

частните домове.

Какво ще кажете за българ
ската изложба открита преди 

известно време в Белград?

— Всички картини от излож 
бата на мене лично бяха извест 
ни. Това беше повече излож
ба на стари, признати майсто
ри. Това изкуство е израснало 
почти при същите условия и 
по форма и съдржание отго
варя па нашето изкуство, съз
дадено в началото на тоя век. 

Съвремени автори бяха сла- 
Хо бо застъпени, а тези които уча 

ствуваха на изложбата малко 
се различават от тези преди 
войната-

Българската изложба остави 
силно впечатление на зрители 
те и на нашата художествена 
критика.

Вие ще участвувате на излож 
бата в Димитровград. Какво е 
вашето мнение за галерията, 

която ще се открие?

худо-
Тези

По кои Пътиша върви 
нашето изкуство?

— Според последните тече
ния които се явяват в изкус
твото в света, се забелязва, че 
намаляРа ^интересът към ап- 
ептетрактното изкуство, 
се забелязва и в Белград. По 
кои пътища ще тръгне изкус
твото в близко бъдеще, ще ви 
дим. Във всеки случай у нас в 
Сърбия., специално в Белград 
се очаква още по-голяма актив

ровград.
По случай двадесетгодишния

юбилей за дейността му на 
художественото поле Сотиров 
отговори на някои въпроси на 
нашия сътрудник.

Какво ще кажете за югосло 
вското изкуство?

— Ако Белград е център на 
югославското изкусттво и мяс
то, където най-добре се чувс-

Това Композиция из цикъла 
„Пеперуди”С. Сотиров

— При организация на гале 
рията в Димитровград трябва 
да се изполазва изкуство на 
другите. Мое мнение е, че в га 
лерията трябва Да намерят 
място само известни художни 
ци. Не е правилно да бъдат 
застъпени Само художници от 
българската народност. Изкус 
твото няма граниш!. Аз съм си 
гурен, че наши художници от 
Белград биха участвували в 
създаването на галерията.

Главното е при Създаването

БЪЛГАРСКИ САМОДЕЙЦИ 

ОТ БУРГАС В НИШ
Самодейното дружество „Чер 

вено знаме” при вагонената 
фабрика в Бургас от 13 до 18 
май гостува в Ниш на КХД 
„Железничар” при Машината 
индустрия.

Самодейците от Бургас дадо 
ха две представления на изве 
стната лятна сцена в Нишката 
крепост.

По време на пребиването си

в Югославия те посетиха няко 
и исторически културни памет 
нипи в Ниш и околността, ме 
жду тях и паметника на раз
стреляните югославски паЯри 
сти през НОБ на Бубан и па
метника-костница на загинали 
те през време на войната бъл 
гарски партизани 
ските отряди и войници отОФ 
армията-

Краят и а учеоната година е на прага а

УСПЕХЪТ Е СААБ! на галерията да се отдели лю
бителската от професионална-

Б. Николов
в югослав-

та работа.

те кадри в някои училища. С 
това може и да се обясни „по 
ражението” на учениците от 
село след като се запишат в 
гимназията в Босилеград.

Практиката показва, че и 
сътрудничеството между учили 

е слабо. Има опущения 
възпитанието. Всич 

ко това по един или друг на
чин се отразява върху успе
ха...

До края на учебната година 
остават броени .лии. Лори чет- Из нашето историческо миналоВърти клас тези дни приключ 
ва със занятията. За състояни 
ето на успеха ни уведоми Вла 
димир Стоичков, преподавател 
в основното училище в Боси
леград, председател на Упра
вителния съвет

„БРАТЯ СМЕ, ТОВА НЕ 

ТРЯБВА ДА СЕ ДОКАЗВАщата 
и ВъВ • • •в училището.

го ще се помни в Чачак стру
еше приятна и братска атмос 
фера. Студентът Милош То- 
мич, осъждайки братоубнйот- 
вешгге войни между двата на 
рода каза: „Ние с нашия силен 
балкански темперамент, тряб
ва да пристъпим към нови и 
светли погледи, с желание, 
храброст на нашата младост и 

. свободоюбпва душа, която ум
ее да обича Пялото човечество

и победени. Ние всички сме 
победени. Единствено артелчи- 
ците п притежателите ьа вое
нни фабрики са изполовали ог 
роммото море от кръв на ва
шите и наши най- добри бащи 
и братя. Да се оспободим от 
оковите, да снемем омразата 
от очите, да опожарим всички 
стари и дотраялн понятия, ко
нто още ми (пълнят черепите, 
да приемем новите иден за спа 
сепне, свободата на съвестта 
н иай- чистия морал: братст
вото между народите. Братя 
сме, това пе трябва да се до
казва. Всичко ни с общо, и ми 
палото и общото нещастие, ко 
пто пи сполетя по грешка на 
няколко човека. Общи пи са и 
песните, раните на нещастна
та Македония. Как бяхме гор
ди, когато видяхме, че наши
ят и вашият син иа нашите ба 
лкапекм гори великия Димит
ров, в Лайпциг, чупеше ребра
та па фашистката звяр, като 
някой легендарен великан. Бя 
хме горди от неговата смелост, 
че наш човек се бори против 
фашизма и чертае свободата 
и братството между трудещи
те се от целия свят."

На тази среща бяха казани 
още много мисли за българо- 
ю гославското братство, за исто

В настоящия момент ус- 
не само

През април 1935 година в Ю 
гославия гостувала 
лавски студенти българска сту 
дентска делегация. Български
те студенти посетили някои 
градове, между които и Чачак.

— Съществуват ли възмож
ности тези слабости да се от
странят?

— Още през лятото ще на
стоим да разрешим кадровия 
въпрос. Всички хонорарни ли 
ца ще заместим с профссиопал 
но подготвени кадри. От друга 
страна ще се предприемат мер 
ки за довръшвапето на някои 
училищни постройки. Занап
ред следва повече внимание да 
се обърне и иа обзаведеността 
па училищата с пособия и по 
магала. През идната година ще 
бъдат направени и няколко уче
нически ескурзии, които през 
последните години почти са и 
зоставени. С акциите иа млади 
те горани и със събиране иа шип 
ков плод голяма част от сред
ствата, необходими за тези пе 
ли, ще бъдат обезпечени...

— Неотдавна при училища
та са оформени нови самоупра 
гштелни органи. Как фушецио 
пират те?

— Самоуправитслиите орга
ни в училищата се занимават 
с разрешаването на палежащи 
те въпроси. Обаче има приме
ри иа неразбиране иа тяхната 
роля както в Горпа Любата, 
където управителният отбор се 
наел да разрешава отношения 
та в колектива.

Постелело тези органи ще 
намерят своето право място.

на югос-пехът на учениците 
в босилеградското основно у- 
чилище. но и в останалите в
комуната е незадоволителен.

При посрещането иа студен 
тите в Чачак станали споитап- 

мамифестации иа българо- 
югославско приятелство, орга 
низирачи от комунистите.

станало на 5 
петък,

ни

Посрещането 
април 1935 година, в 
Градът бил пълен със селяни 
от целия край. Същия ден в 
соколския дом била устроена 
среща между българските и 
пашите студенти. На срешата 
дошли много граждани и ссл- 

студенти и ученици. От 
името иа гражданите 
поздравил Драгиша Мишович, 
лекар, известен комунист, чи- 
ята реч направила силно впеч 
атлешге иа ирисъствуващит©—. 
Често пъти той бил прекъснем 
с бурии аплодисменти. Другар 
ят Мишович между другото ка

и да се бори за доброто па вси 
чки хора."

Б. Н.

яии,
гостите

зал:
... Ние сме длъжни да тръг

нем по съвсем нови 
ако не
превърне в една голяма луд
ница както беше през 1914 го
дина. ТрииаДесе;г милиона ске

пътища, 
желаем свстът да се

Владимир Стоичков

Причините за това не са само 
обективни. Има и субективни 
слабости, преди всичко недос 
тат-ьчната педагогическа под1 
Гогвеиост иа преподавателеки

лети — военни жертви са раз-
Евройа. Двадш рическите и културните връз

ки между България и Сърби-
хпърлешг из
сет милиона инвалиди скитат 
и просят. Топа са резултатите я 

В. Велинов от пойната- Няма победители
в миналото.
През целия деп, който дъл-



ВОЕННИ ПОДВИЗИ — Лос! Лос! Шиел!
Когато стигна до ъгъла Оси 

поаиа хвърли поглед х-ьм про
зореца на вилата, в която квар 
пируваше фон Кубе.; Забеле
жи. че на един прозорец пер. 
дето се помчкна. Значи всич
ко е наред.

Точно в полунощ, между 21 
и 22 септември 1943 година в 
Минск на улица Енгелс, отек 
на силна експлозия, Гестадов- 
ците. и есесовците, които дати 
чаха намериха обезобразения 
труп на генералния комисар на 
Белорусия фон Кубе. Мините 
сториха своето. А Мария Бррн 
сова Осипова и Елена Мазер. 
ншс и сестра й Валеггшна по 
това време вече се намираха 
далеч извън иа града в парти
занската част.

КАК Е УБИТ ГАУЛАЙТЕРЪТ НА БЕЛОРУСИЯ
В Дединоград, където до не 

отдавна бяха целини, 
героят на Съветският Съюз Ма 
рил Борпсовна Осипова- Сво
евременно белоруските парти
зани й бяха поверили отговор 
на задача 
тентат

в съветско учреждение. Може 
те ли сега да бълете предател бави: 
ма своя народ, — Утре, точно в девет ще те

Полека крачеха една край чакам улица Ленин. Край ма 
друга. Прел тях се намира у- газина „Гастроиом" ще видиш 
лица Ленин. Тя шшаги е пъл автомобил марка „Бюи;«,".Шо 
па с хора и ис с трудно да се фьорът е наш човек гой ще те 
натъкнат па гестаповци. Прие отведе от града. Позволително

вече е написано.
И погледна Елепа право в 

очите. Сега напълно й вярва
ше. Беше убедена, че тя ще на 

тогава ме свържете с ръково- прави всичко каквото може. 
днтелите па партизанското дви Но внезапно й хрумна дръзка- 
жение. Тогава може би ще та мисъл: Може ли да се опи

та заедно с Елепа лд влезе в 
сградата, в която квартирува- 
ше Кубе? Нерешително

А тогава, обръщайки се, до-групата ще направи всичко за 
да изпълни зповедта.

Започнаха да се нижат Лъл 
ги дни на преследване на же
ртвата. Нелагалиата група ма 
Осипова разработи много ва
рианти па плана за атентат 
с.рсщу фашисткия джелат. Хо 
рата на тази енергична жена 
следеха Кубе иа всяка, крачка. 
По пътищата бя.\а поставено за 
сади. Сградата, в която се мами 
раше щабът па Кубе беше под 
постоянен надзор. Но въпреки 
всичко Кубе пс можеха да за 
ловят.

Тогава Оспхюва реши да из
ползва последната възможност 
— да използва своя човек Ни 
колай Похлебаев, който заема 
ше „отговорен пост" ггрп оку
патора — беше директор иа 
германското военно кино. Спо
ред данните, с конто разполага 
ше Осипова, Кубе със сътруд 
мините си често посещавал ки 
но. Бе взето решение джелатът 
да се убие в киното. Обаче на 
скоро се оказа, че и този план 
не може да се проведе в дело. 
Похлебаев осведоми Осипова:

— Кубе вече не идва на ки 
но. Казват, че в казиното са 
открили кино за висши офи
цери.

живее

да организира а 
на гаулайтера на Боло 

русия фон Кубе... От вестник 
„Целиний край” препечатваме 
в съкратен вид статия за та
зи храбра жена и за нейния 
подвиг.

1941 година. Втори месец 
на войната. Бронираните диви 
зин на Гудерян след форсира 
нето на Анепър се устремиха 
към Москва. В Дълбокия тил 
на своите части, фашистките 
злодеи започнаха да провеж
дат в дело кървавия си план 
„Барбароса": Бореха села и 
градове, а по телеграфните стъ 
лбове увиснали тела на съве 
тските патриоти. Мирното на
селение се събираше във „спе 
диални резервати", които всъ 
щност бяха лагери на смъртта.

Към средата на септември 
1944 от Берлин в Минск при
стигна Хитлеровня наместник 
в Белорусия, генералният ко
мисар Вилхелм фон Кубе. Той 
донесе със себе си и оператив 
ни планове на Хитлеровската 
команда. Планове за унищожа 
ване на белоруския народ.

За да покаже още по-добре 
верноста си към Хитлер, Кубе 
лично разработи чудовищния 
план за ушщожаване на по-

лужппчкдта па Кубе позабави 
крачка.

— Слушайте, ако вие сте о- 
омая, за която се представяте.

Внезапно се обърна:

кажа всичко, което зная...
Аа се приеме молбата па 

някой непознат, би била оче
видна глупост. Може би това 
е най-обикповема провокация. 
За да пе отговори непросрел- 
стпено Мария Борпсовна каза:

— Размислете за моето пред
ложение. Слел два дни можем

' *>попита:

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ.ПДръзко влизане 
във вилата

—Елена, можеш ли като про 
давачка да мо_ заведеш 
вилата. Елепа Мазарник мъл
чеше известно време, а след то 
ва каза:

— Ще се опитам.
... Улица Енгелс. Двуетажна 

вила. Край входа — трима гее 
таповци. Те внимателно загле 
ждат жените, които минават 
край тях. Елена се обръща към 
единия:

— Продавачката е донела ма 
липи. Искам да ги купяа з 
генералния комисар. Ще тръ
гне с мен...

Гестаповцът, след като пред 
варително измери Осипова от 
главата до краката климиа с 
глава и се помъкна в страни. 

В кухнята Елена сложи ма
да дините в чинии и тихо проше

пна.

да се срещвием на същото мя 
сто. ... Съществува здраво, почти 

нечупливо стъкло. Съветският 
което е два пъти по-здраво от 
стъклото за прозорци. Това сгъ 
кло се получава, когато се дей 
ствува на обикновено стъкло с 
разтвор от литий и някои дру
ги химикали.

във
Никога дните на Осипова не 

изглеждаха така дълги. .Дали 
кокетната блондинка ще при
еме предложението на нелега
лните?

Осъмна деня иа срещата. В 
9 .часа сутринта, край Потем- 
синските стълбища 
отново се среша с Елепа, която 
Работеше като прислужничка 
тон Кубе. Както и първия път 
Елена дойде на срещата със 
сестра си Валенттша. Осипова 
веднага я пошгга:

— Предомислихте ли се?
Елена тихо отговори:
— Аа. съгласна съм. Каже

те: къА®. кога и какво трябва 
да правя?

Мария Борпсовна реши 
се извърши в дома. Там това 
никой не очаква...

— Какво предлагате?
— След една седмица ще ти 

донеса две магнитни мини. Ко 
гато нареждаш кревата ще гн 
сложиш пол металната пружи
на.

Осипова

* * *Прислужиичката 
па Кубе ... Че в африканското племе 

Балуба се употребяват метални 
пари във вид на звездички.И тогава се случи нещо не

предвидено. Осипова случайно 
узнава, че Николай Похлебаев 
често се оретня с прислужнич 
ката на Кубе. И така се роди 
дръзката мисъл, да се изпол- 
зава „връзката“ на Похлебаев 
за да може Осипова с негова 
помощ да се запознае с тази 
девойка- Няколко дни по-къс- 
но се среща с Похлебаев и ве 
днага пита:

— Отдавна ли познаваш при 
служничката на Кубе?

— Отскоро...
— Можеш ли да ми органи

зираш среща с нея?
Трзи въпрос го изплаши. Той 

недвусмислено попита:
— Мислите ли нещо да пре

дприемете? — След като пораз 
мисли малко продължи:

— Трудно е да се организи
ра такава среща тя рядко из
лиза от къщата...

— На всяка цена трябва да 
се срещна с нея!

— Това е невъзможно! Опа 
спо е!..

На кРая Похлебаев се съгла 
си. Срещата бе насрочена за 
утре ден край Потемкинските 
стълби в центъра на Минск.

Мария Борисовиа мирно и 
внимателно гледаше събесед
ницата си:

— Вие вече знаете коя съм. 
Известно ве е и целта на тази 
среща. Съгласни ли сте да ни 
помогнете.

Девойката се изправи и при 
сви очи. Тихо отговори:

— Не, не съм съгласна.
— Добре познавам вашето 

минало. Вие не сте неприятел. 
Прели войната сте работили

-чти два милиона съветски гра 
ждани. Планът бе отдобрен и 
получи шифровано название 
„Листята опадат".

* * *

... Че първата продавнипаПодготовки за 
атентат

за пощенски марки е била от
крита в Брюксел през 1852 го
дина

— Слугите са долу в хола. 
В спалната стая Осипова из 

вади т. е..дванадесет години 
след печатането на първата по
щенска марка.

мината и я сложи под 
металната пружина, "а да про 
вери дали магнитните мини са 
се добре закачили, тя нареж
да на Елена:

— Седни на креязета да ви
дим да ли ще паднат...

Елена и Мария Борисовна 
сенаха на кревета и започнаха 
Аа скачат по него

Спасявайки съветските хо
ра, заварили се на окупирана 
та територия, командването на 
партизанските единици взе ре 
шение: този хитлеристки дже 
дат трябва да бъде ликвиди
ран. Убийството на Вилхем 
фон Кубе бе поверено на ед
на нелегална група от Миск 
начело с Мария Борисовна Оси 
нова.

В една тиха улица на пери
ферията на Минск, къщичка, 
в която се намираше градина, 
Осипова се срещна с куриера- 
Младежът пристигна от Щаба 
на партизанското движение 
най-напред провери да не би 
Къщата да е под надзор, а 
след това от джоба измъкна 
цигара от която извади парче 
■гънка хартия. Предаде го на 
Осипова и каза:

— Това е заповед на комен
данта. Във ваши ръце се нами 
рат животите на стотици хиля 
ди хора. Направете всичко ка 
квото е по силите ви... Друга 
рите .разчитат на вас.

След като прочете шифрова 
вита заповест на щаба Осипо
ва запали бележката и каза 
на куриера:

— Предайте на „Батя”, че

Слел кратко размисляне по
пита:

— В колко часа Кубе обик
новено отнва на спане?

— В единадесет.
— Отлично. Мнханизъмът на 

мината ше поставим на 12. Ще 
ти покажа как се прави то
ва..

* -> -?

На Аляска, където кли
матът е остър и студен, в 
непосредна близост до кра 
тера на един вулкан, около 
който се белеел сняг е на 
мерено едно тропическо цве 
те. Вулканът давал посоя- 
нна топлина точно на Това 
място, където поникнало 
цветето.

мините
здраво са се „залепили". Зна
чи — всичко е наред.

— Сега отивай. Всичко оста 
ва както еедоговорихме.

Елена със сестра си се от- — Добре , утре в девет, 
прави към пазаря. — Трябва- _ Излизайки от вилата. Мария 
ше да купят продукти за Ку- Борисовна се поклони

жаря.
на стра

бе...
—Благодаря Пани, 

даря ви...
По-стария стражар

На следващия лен сутрштгта, 
Осипова облечена като истин 
ска каитп-банлистка

благо-

махна-прода-
врше малини коаГ- Потемски с ръка.
нските стълби-ш. Наскоро се -----------
появи Елена. Мария Борисов- 
на взе ..стоките” си и тръгна 
слел нея.На ъгъла на 
Шорна те тръгнаха една прел 
друга и Осиповя в благоггоия- 

момент предаде на Елена 
малък пякет-

улниа

ТРИ

— Ше го сложиш под пру
жината. Това е — Осипова по
даде на Елена два малки ме- 
ханически моливи, 
ков механизъм. Ще направиш 
така както ти казах...

часовни
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