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Изборите в ССРН-според
апрограмата и

През миналата и тази сед
мица на територията на Ди- 
митровгр адска община се 
проведоха събрания на изби 
рателите в местните общно
сти. На

градска община. Тази акци* 
е насърчение 'за нови акции 
във всички села, в които е- 
лектрификацията е приклю
чила.

Като належащи задачи са 
посочени: изграждане на пъ
тища, водопроводи, и други 
комунални обекти. Особено 
ударение е сложено и на по 
ложението, в което се нами
рат преките селскостопан
ски производители. В тази 
насока е разисквано за тях
ното здравно и пенсионно о- 
сигуряване, възможностите 
за получаване на банкови 
кредити, като предусловие 
за внедряване на нова тех
нология в селското стопан
ство. Гарантираните цени на 
селскостопанските произве
дения е въпрос, за който е 
също разисквано на състоя
лите се събрания в местните 
общности по селата на Ди
митровградска община.

югосд *а и и, .
заседанията бяха 

разгледани докладите за ра
бота от 1969 — 1972 година и 
и бяха избрани съвети и ос
танали органи в местните об 
щности. Също се разисква и 
върху подготовките за ново
то кадастрално премерване 
в общината, което ще се про^И? 
веде през 1974 година.

Оовен, че беше анализира
на досегашната дейност на 
местните общности по села
та, бяха прецизирани и пред
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ИЗБОРИ ЗА 
РАБОТНИЧЕСКИ 
АКТИВ НА СК

ЗАДАЧИТЕ 

ДО ДЕСЕТИЯ 

КОНГРЕС 

НА СЮК

В Босилеград се проведе 
заседание на партийния 

клон на комунистите от сто
панските организации, на 
което Стойне Иванов, дирек 
тор на основното училище в 
Босилеград, изнесе беседа: 
„Критиката в условията на 
самоуправлението и самоуп- 
равително общество“. Тази 
тема предизвика особен ин
терес сред комунистите на 
организацията.

За отбелязване е, ча тази 
партийна организация твър
де остро се противопостави 
на Общинския комитет на 
СК, които бе предложил еве 
нтуалните лица, които биха 
били избрани в работничес
кия актив. Тук специално бе 
порицана постъпката на ко
митета като неподходящ ме
тод на работа в сегашния 
момент.

Активът па комунистите 
на непосредствените произ
водители ще се учреди тази 
седмица. Дотогава още 15 де 
легати ще изберат: автотран 
спортното предприятие, зе
меделските кооперации от 
Горна Дисина и Долно Тлъ- 
мжно и мина „Благодат”.

стоящите задачи, които се 
намират пред тях.

Почти на всички събрания 
бе отчетено, че резултатите 
осъществени през последни
те години, особено електри
фикацията на селата, пред- 
ставяват един от най-големи 
те успехи постигнати след 
военния период в Димитров- А. Д.

ПРИЕТИ НОВИ 89 ПЛЕНОВЕНа 10 и 11 май в Белград се състоя Чет
върта конференция на СЮК. Конференцията 
констатира, че становищата от Акционната 
програма на Втората конференция, Писмото 
на председателя на СЮК и на Изпълнително
то бюро и от експозето на другаря Тито пред 
Общия събор на Федерацията са основа за съв
купната идейно-политическа активност на 
СЮК. Изхождайки от това, Конференцията на 
всички членове възложи следните четири за
дачи:

НА СК
Така например в 35 първи 

чии организации и клонове 
на СК в Сурдулшпка общи
на от Писмото до средата 
на април т.г. са приети 89 но 
ви членове в СК, предимно 
младежи и работници от не
посредственото производ

ство.
Между другите клонът на 

СК в Клисура е приел 3 но
ви членове, в Драинци — 2, 
Топли дол — 2 и тля.

След Писмото на другаря 
Тито и Изпълнителното 

бюро на Председателството 
на СЮК и заседанията на 
Общинската конференция 

на СКС в Сурдулица е отделе 
но по-голямо внимание вър
ху приемането на кови чле
нове в СК в Сурдулишка 
община. Но не винаги са 
спазвани критериите, както 
вече писахме в нашия вест
ник.

— По-нататъигното идейно-политическо, 
организационно, кадрово и акционно укрепва
не на Съюза на комунистите, което трябва да 
бъде непосредствено свързано с конституцион
ните изменения и подготовки за X конгрес:

— Борба за претворяване в живота на кон 
ституционните амандмани, дейно участие на 
членовете на СК в разискванията върху нова
та конституция 
върху решаването на всички въпроси, от които 
зависи ефикасното прилагане в живота на ней
ната обществено-политическа същност;

— По-голяма ефикасност в осъществява
нето на стопанската стабилизация и в работа
та върху изготвяне на политиката за дългосро
чно развитие;

— По-нататъшно укрепване на социално- 
класовите критерии, които трябва да се чувст
вуват във всички форми на нашата политика и 
практика и последователно премахване на де
формациите в областта на социалните отноше
ния.

ж. в.

Обсъдени споровете между Босилеград и ВЕЦ »Власина«

СЪГЛАСИЕ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИшироко обоснована работа

Как да се утвърди необхо
димото количество вода, ко
ето трябва да остане за на
появане, стопански и кому
нални потреби на Босилегрл- 
дската община бе главен въп 
рос в разговорите.

Републиканската водносто 
пан ска общност е дала съгла 
сне на ВЕЦ „Власина” за за
хващане на определено ко
личество вода, въз основа на 
дългогодишно премерване ко 
личеството на вода на реки
те в общаната. Обаче реше
ние за ползване на точно ут
върденото количество вода, 
тоя републикански орган ще 
даде на ВЕЦ „Власина”, ко- 

обекти
рата фаза на изграждането 
бъдат готови.

Но и това решение, както 
изтъкна представителят на 
Републиканската водностопа 
иска общност, може да се ме 
ни в зависимост от нараст
ващите потреби завода, кож 
то ще има Босилеградска об 
щина.

— Изразяваме готовност, 
от язовира винаги да пуска
ме достатъчно количество 
вода за потребите на общи
ната. Затова, покрай същест
вуването на водостопанско 
съгласие, можем да потя*- 
шем и специален договор — 

(НА СТР. 4)

МИНАЛАТА седмица в Босиле
град се постигна съгласие за догово
рно решаване на всички спорни въп
роси между Босилеградска община 
и дирекцията на Власинските водо- 

централи. Споровете възникнаха 
пред реализирането на втората фа
за на ВЕЦ „Власина", по-точно във 
(връзка с изграждането на язовира в 
Горна Лиаина.

Същевременно бе проведено 41-то 
дание «а Председателството на СЮК, на кое- 

Излълнителното бюро

засе- ичков изгасна, че е основно 
да се прецени какво ще бъ
де икономическото положе- 
иие на общината след захва
щането на водите в язовира. 
— Нужно, е — каза той, да 
се уточни същественото ко- 
лшюство вода, което трябва

Във връяка е това, во шш- 
цм*тш>а на Общинската ску- 
шцниа на 9 май в Босиле
град са водиха обстойни раз 
говори. В т*х взеха участие: 
отборннческа комисия и ръ
ководителите на обществено- 
политическите организации 
■а Босилеградска община, 
директорът и секретарят на 
ВЕЦ „Власина“; Янош Шед- 
рер, член на Изпълнителния 
съвет на Сърби*; представи
тели ва Републиканската во- 
двоетопанска общност ■ дру

то по предложение на 
и със 
то и на
покрайнините и ЮНА Стане Долаяц бе преиз
бран за секретар на Изпълнителното бюро на 
Председателството на СЮК до X конгрес на 
Съюза на комунистите в Югославия.

съгласието на председателя на СЮК Ти- 
ръ ко во д ств ата на СК в републиките.

от вто-гато всички

да остане за различните пот
реби на общината. Втор въ
прос е да сс намери начин 
за електрификация на общи
ната. Досега имаме електри
фицирани само четири села 

би могло, при об-

Съюза на комуки- 
като

Председателството на
Югославия реши да участвува,

образуването на Ти- 
млади работ-

ги.стите в
един от основателите в 
товия фонд за стипендиране ма 
ници и деца на работници.

и трудно 
стоятелство ако нищо не се 
превзима, на нашия селянин 
да се обясни, че водите ще 
се ползват за производство 
на ток, а селото му пак няма
д» бъде електрифицирано.

В делова атмосфера обсъ- 
се всички спорни въп- 
по които досега не едиха 

рося,изнамерено съвместно реше
ние.

началото на разговора, 
председателят на Босилеград
ска община, Владимир Сто-

Ст. Ст. В



По повод Деня на сигурносттаСъбрание на ССРН е Г. Лиеина

ОТКРИТ ПАМЕТНИК 

НА МОЙСИЕ
В ДимитровградДаов възвърне доверието 

в организацията Достойно
празнуванесамооблагане,Миналата седмица в с. Гор 

на Лиеина се проведе отчет
но-изборно събрание на под- 

на ССРН, на кое

че местното 
като източник на средства и 
работна ръка, не се ползва 
редовно. Малко е сторено 
за изграждане на пътища и 
па други комунално-битови 
обекти.

И в разискванията особе
но бе критикувана работата 
на земеделската кооперация- 
С бавното решаване на реди 
ца вътрешни проблеми, коо
перацията не успява да из
пълни и някои основни зада 
чи, както, например в изку
пуването. Тя няма разплодна 
станция, а механизацията за 
селско стопанство е разпро
дала -каза се на събранието.

За предстоящите задачи и 
за ролята на ССРН, като мо
билизиращ фактор на всич
ки обществени активности в 
общината, говори Цоис Тодо 
ров. Той специално 
значението от прерастването 
на подружницито на ССРН в

ружницата 
то присъствува и Доне ю- 
доров, председател на ОК на 
ССРН.

Досегашната дейност в та
зи организация не се е афи 
рмирала, достатъчно глав
но поради бездействуванс. 
Повечето членовете отсъсг- 
вуват през по-голямата част 
от годината, поради сезонна 
работа. Досега недостатъчно 
са съдействували другите об 
ществено - политически орга 
низации в селото, а преди 
всичко организацията на 
Съюза на комунистите. Тък
мо затова бавно са решава
ни най-належащите пробле
ми в селото. Това е предиз
викало да се намали инте
ресът на членовете за рабо
тата на подружницата.

Въпреки голямата заинте
ресованост на населението, 
не е изцяло решен въпроса за 
електрификацията на това 
голямо босилеградско село. 
Пътят от селото до „Две ре
ки” още не е оспособен за 
съобщения- Културно - заба
вният живот е незадоволя- 
ващ, което също влияе върху 
.миграцията на младите. Бав
но се довършва изграждане
то на здравната амбулато
рия и др. Това са проблеми, 
които всекидневно затрудня 
ват населението.

В отчета се изтъква и без- 
действуването на земеделска 
кооперация, която не се е 
застъпила за създаване на

ПО ПОВОД чествуваието 
13 май — Деня па сигурно
стта в Сърбия» работниците 
от Секретариата на вътреш
ните работи в Димитровград 
в събота устроиха прием за 
представители па общсстве- 
I ю-политичсските организа- 
цни в града и представите
ли от Югославската армия- 
Между другото, работници
те на Секретариата запозна
ха гостите си с работата и 
проблемите на тази служба.

Представители от Секрета 
ри ата на вътрешните рабо
ти в града и от селата Пс- 
тачиици, Скървеница, Горна 
Исвля и Радсйиа посетиха 
семействата на загиналите 
милиционери и връчиха им 
скромни подаръци. В село 
Каменица положиха венец 
на паметната плоча на Ради- 
сав Костадшювич, който за
гина в борба срещу дивер- 
санти.

Освен това в Секретариа
та за въртешни работи в 
града бе даден прием за уче 
ници от основното училище 
и гимназията в Димитров
град.

На работниците от Секре
тариата учениците връчиха 
скромни подаръци, а след 
това се запознаха с работа
та на тази служба, с техни
те проблеми и с техниката 
на работа. Накрая ученици
те посетиха граничния пре
ход „Градини”.

По ПОВОД 13 май — Деня на държавната 
сигурност, в Нишка баня на 12 тм. бе^открит 
възобновен паметник на Мойсие Михамлович- 
Тошке, офицер на ОЗНА, който тук загинал 
през 1946 година в сражение с части на драже- 

Паметникьт е възобновен по иницатива 
бойците на народоосвобдителната война 

па Нишка баня, колектива на Отделението на 
службата на държавна сигурност в Ниш и с ма
териална помощ на Общинската скупщина.

От името иа обществено-политическите 
организации на Ниш, паметникът откри Джор
дже Стаменкович.

висти.
на

хайлович-Тошке през 1941 го 
дина се свързва с членовете 
на ЮКП и изпълнява реди
ца важни задачи в окупира
ния Белград.

По този начин попада в 
ръцете на агентите на спе
циалната полиция. Въпреки 
побоите нищо не признава. 
Наказание от три месеци за 
твор прекарва в логора на 
Баница, а след това е прех
върлен в Държавното лечеб
но заведение „Озрен” при 
Сокобаня.

Към края на 1942 година 
Тошке ръководи с работата 
на група хора, които рабо
тят по линията на Народо- 
освободителното движение. 
Когато към края на септем
ври 1943 година част от Оз- 
ренския партизански отряд 
пребивавал в Сокобаня, той 
изразява желание да .му се 
приключи, но поради новите 
задачи, които трябвало да 
изпълни там, това желание 
не му се изпълнило.

Все пак, за Тошке преби
ваването в Озрен било опас
но и затова по заповед на 
щаба на Отряда напуска бо
лницата и с още четирима 
другари се присъединява 
към отряда на 1 януари 1944 
година.

изтъкна

местни организации.
В програмата си за бъде

ща работа, организацията на 
ССРН в Г. Лиеина дава пре
димство за решаване на ко
мунално - битовите пробле
ми. Отделно ще се търси съ
действие на компетентните, 
а специално на местната об
щност. Занапред събранията 
на ССРН ще бъдат по-редов- 
ни и на тях ще се анализира 
докъде се е стигнало в реша 
ването на най-належащите 
проблеми в селото.

Накрая се избра ново ръ
ководство, както и трима де 
легати за Общинската кон
ференция на ССРН.

кооперативни отношения и 
«е е ангажирала своите спе
циалисти да съдействуват на 
частниците за подобряване 
на селското стопанство.

— За много нерешени въп
роси отговорност трябва да 
търсим в собственото бездей 
ствие и неотговорното отна
сяне към задачите, които 
сме си поставили за решава
не — изтъкна се в разисква
нията. При това се посочи,

М. М.
Мойсие Михайлович-Тошке 

е роден на 5 април 1910 го
дина в бедно селско семей
ство в село Тъчку, в Хърват
ско. Детството и изучаване
то на обущарски занаят, пре 
карва в много места в Хър
ватско. Две години преди да 
започне войната работи ка
то служител в Общата дър
жавна болница в Белград, 
където се записва в училище 
за болногледачи. Мойсие Ми

В. Велинов

НАКРАТКО
Димитровград. — Общинската комисия за от

личия, по инициатива на основното училище „17 
ноември” в Призрен, е дала предложение до Ре
публиканската комисия за отличия основното учи
лище „Моша Пияде” — Димитровград да се отличи 
с „Орден на братство и единство със сребърен ве
нец”. Награден Отдел държавна 

сигурност в Ниш
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък

Според предложението от Призрен, димитров
градското основното училище е инициатор за пио
нерския фестивал на народите и народностите 
СР Сърбия и това отличие трябва да му се присъ
ди за осъществените резултати в развитието 
братството и единството на народите 
стите.

в
Урежда редакцжжяа 

колегия

Авректор, главея и

тта?н«з'
«Братство" —

Годишен абонамент 40, 
■ полугодишен 20

Аввара

на
и народно-

В Лесковац на 13 май се 
състоая централно тържест
во по случай Деня на Дър
жавна сигурност, на 
говори Славко Зечевич 
бликански секретар 
решните работи. Зечевич 
след това откри и паметник 
-бюста на народния герой Па 
не Джукич, геройски заги
нал през 1952 година в село 
Велико Търняне, недалеч от 
Лесковац.

В речта си Славко Зече
вич, между другото изтъкна:

— На нашата по-широка 
общественост е добре изве
стно ,че .постоянно има 
сегателства върху свободата 
на нашите народи и народ
ности, суверенитета и инте
нзитета на Социалистическа 
федеративна република юго 
славия.. Известно е, че ек
стремната неприятелска

грация, която е 
част на фашистките бандит
ски организации и групи и 
през последните няколко го 
дини извърши редица злоде 
йски нападения срещу наша
та страна. Извършени бяха 
няколко убийства на наши 
дипломатическо - консулар- 
ки представителства в раз
лични страни. Зечевич под
черта, че целите на емигран
тското действуване «яма да 
се осъществят, защото всяко 
тяхно нападение отблъсват 
народите в нашата страна, 
Държавната сигурност и ча
стите на 
брана.

Между отличените по по
вод празника на Държавна- 
сигурност е и Бранко Джор- 
джевич, началник на Отдел 
на вътрешните работи в 
Ниш.

съставнаДимитровград. — На 9 май в Димитровград бе 
конституиран първия Съвет на застрахователната 
общност за здравно осигурените пенсионери, 
лиди и работници от общината.

Съветът наброява единадесет члена, 
осем работника, двама пенсионери и един служащ 
и те трябва да се стараят за осъществяване 
вата на здравно осигурените работници, 
ри и инвалиди.

Димитровград. — В рамките на крайгранично- 
те “тр_УАничество между Димитровград и общини- 

от НР България — Сливница, Годеч и Драго
ман, на 8 май в Годеч гостуваха ученици и ушиели 
^основното училище „М. ПИяд1" Щшрош

став^™бАрС“Гп™И ИЗТ°Ха АВе ***
и спор™ състезаС ПР01раМа' а бдаа доведени

което 
, репу 

на вът-
инва-

от които

на пра- 
пенсионе-

Техущ*«2500-603*9529* 
САК — Нищ

Л*П- Ниш.

по- териториалната от

елиI
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Събрание на 
на управата

комунистите е органа Поради редица грешки

Директорът на лисинската кооперация 

изключен от СК
Анализ на досегашната 

дейност дно”. Повечето селскостопап 
ски машини, намиращи се 
под открито небе в Ръжан- 
ска планина, са пропаднали 
доста, въпреки че имало по
мещения, където са могли да 
се пазят. Същевременно ,,.Ц 
хиляди килограма минерал
ни торове са унищожени по
ради небрежност. В окаяно 
положение се намират и ко
оперативните кошари, в кои 
то са вложени големи сред
ства".

Според констатация на ко 
мисията, Младенов подавал 
малини, необходими за сел
скостопанска дейност, че 
„уж били негодни за ползва
не в планинските краища".

При даване на кооператив
ните имоти за ползване на 
частни лица със специални 
привилегии се ползвал баща 
та на Бранко Младенов. На 
него са давани имоти да пол 
зва „по намалени цени, в сра 
внение с останалите лица”. 
Също така, роднините на 
Млаеднов повече годинй са 
ползвали най-добрите имоти, 
с които е разполагала коопе 
рацията.

Според счетоводствени да
нни Младенов наплащал път 
ни и дневни, без да е имал 
право на това. Различен кри 
терий прилагал и към члено 
вете на трудовия си колек
тив.

На проведеното нн комуни 
стцте заседание в органа на 
управата, през миналата сед 
мица, .бе разгледан анализа 
на. секретариата на органи- 
зацията за развитие на само 
управлението в .органа на 
управата и приемане на са- 
моуправителни актове при
лагане в живота и работата, 
въз основа на Писмото на 
председателя на СЮК, дру
гаря Тихо и: Изпълнителното 
бюро на СюК.

Йа същото заседание от 
длъжността секретар на ор
ганизацията на Съюза на ко
мунистите бе освободен Вла
димир. Николов. От 36 присъ 
ствуващи да бъде разрешен 
от длъжността гласуваха 20.

Владимир Николов смяТВ» 
че не молее да .бъде и по-на- 
тагьк начело на ха$и органи 
защ1Я И за развързка. на по
ложението в ррг^изацията 
счита, че най-добър'начин е 
да бъде освободен от досега
шната си длъжност.

С партийно наказание дру 
гарска критика, бе наказан 
Томислав Делчев, доскоро из 
пълняващ длъжността ръко
водител на службата по об
ществени приходи. Комуни
стите в органа на управата 
считат, че Толтислав Делчев 
е политически отговорен, по
неже като ръководител е по 
зволил декемврийските 
плащания.

Местната партийна организация в Горна 
Лисина е изключила от Съюза на комунистите 
Бранко Младенов, дългогодишен директор на 
земеделската кооперация в това село. Това най 
-строго партийно наказание 
тричленна партийна комисия е изследвала гре
шките, които Младенов е сторил като сто пан- 

ръководител.

е взето, след като

ски

До формиране на партий
на комисия, е дошло (след 
като на няколко партийни 
заседания, някои членове на 
СК конкретни примери посо 
чили, че в работата на дире
ктора на кооперацията е има 
ло Незаконни постъпки, свое 
волие и некоректност. До па 
ртийната организация бил 
изпратен и писмен иск от За 
хари Рангелов, член на СК 
от Горна Ръжана.

Между другото Бранко 
Младенов бил критикуван и 
за прякото му намесване в 
решаването на самоуправи- 
телните органи в коопераци 
ята, за създаване на семей- 
ственост, като в кооперация 
та настанявал ца работа най 
близките си роднини и др. 
Твърде остро той бил крити 
куван и за унищожаване на 
обществено имущество, за 
обогатяване с обществени 
средства и прочие.

ТРАКТОРИСТ — СЕРВИ
ТЬОР!

След двадесетдневна рабо
та, партийната комисия по
отделно е изследвала всяко 
обвинение и за това изготви
ла отчет.

„Според установените фак
ти, Бранко Младенов е до
принесъл неговия тъст да бъ

де приет на работа в коопе
рацията по незаконен път"
— Казва се в отчета на коми 
сията. Комисията също така 
твърди, че на подобен начин 
в кооперацията е постъпила 
на работа и съпругата на 
Младенов, която има завър
шена педагогическа школа
— специалност биология и 
химия- „Квалификацията на 
съпругата му е съвсем про
тивоположна на администра 
тивната работа, която тя из
пълнява" — казва се в отче
та.

Твърде неотговорно и свое 
волно Младенов настанявал 
ма работа и други работни
ци в кооперацията. „Без ка- 
квото и да било решение на 
самоуправителните органи 
той е приел на работа мага- 
зинери в кооперативните ма 
газини в Босилеград и в Гор 
на Любата, касиер и серви
тьор в Горна Лисина. „За 
сервитьор е назначил трак
торист” казва се по-нататък 
в отчета на комисията.

из-

А. Д.

На заседанията в първичните организации 
на СК в Димитровград дадена

ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА 

ОБЩИНСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ
Въз основа на тези конста

тации, комисията предложи
ла на местната партийна ор 
ганизация в Горна Лисина 
Бранко Младенов да бъде из 
ключен от редовете на СК.

На партийното заседание 
Младенов остро се противо
поставил, изтъквайки, че ко
мисията „тенденциозно и 
непроверено е установявала 
фактите”, за които е бил об
винен. Обаче членовете на 
организацията единодушно 
са се изяснили за това пар
тийно наказание. В: В.

нтие органи, партийни и дру 
ги организации трябва да на 
стоява всички лица, изклю
чени от редовете на СюК да 
бъдат сменени от ръководни 
те длълсностти, които зае
мат.

Във всички първични орха 
низации на Съюза на кому
нистите в Димитровград ми
налата седшща се проведоха 
заседания, на кр1Гго бяха ра 
згледани заключенията на 
Общинската конференция на 
Съюза на комунистите в про 
веждането на задачите от 
Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро на 
СЮК. Също се разисква и 
върху прокето-материала за 
кадровата политика в общи
ната, а бяха избрани и чле
нове за работническия актив 
на Съюза на комунистите в 
Димитровград.

Разглеждайки оценката и 
заключенията на Общинска
та конференция, на заседа
нията е изтъкнато, че актив
ността на комунистите от 
Димитровградска община е 
правилно оценена и осъще
ствените резултати са без
спорни. Що се касае до от
рицателните прояви нужно 
.е не само, членовете на Съю 
за на комунистите в първич
ните организации, верох 
да се изказват, че са съглас
ни с мненията и заключени
ята на Общинската конфере 
нциа и Общинския комитет 
на Съюза на комунистите, но 
с такива прояви да се раз- 
плащат в собствената среда.

Първичните ррагнизации 
на Съюза на комунистите в 
Димитровград цялостно при 
емат и дават подкрепа на о- 
ценката и заключенията на 
Общинската конференция в 
провеждането на задачите от 
Писмото.

Разисквайки върху проек- 
то-материала за кадровата 
политика на някои гзассда- 
йия е заключено, предвид 
досегашните слабости в кад
ровата политика, че е нуж
на и оправдана намеса в та
зи област. Така например 
мунистите .от заводите на 
/,Тигър” — Димитровград са 
се изказали, че Общинският 
комитет посредством искове 
отправени до самоуправител

МАШИНИТЕ ПОД ОТ
КРИТО НЕБЕ

За отношението на Младе
нов към основните средства 
на кооперацията, в отчета 
се казва, че ,;не било зави-А. Д.

НАКРАТКО
докато отборът на „Тигър” 
Ш спечели мача с „Братство” 
с 5:3.

В срещите по волейбол съ
стезателите от „Братство“ се 
наложиха срещу отбора на 
„Циле” с резултат 3:0 и „Сво 
бода” срещу „Сточар“ със съ 
щия резултат.

В състезанията по шахмат 
за по-нататьшни борби се 
квалифицираха отборите на 
„Сточар" (с победа срещу от 
бора на секретариата на вът 
решните работи), Общинска
та скупщина (спечелиха сре
щата със „Свобода“) и отбо
рът на основното училище с 
победа срещу „Тигър” П.

почне с асфалтиране на те
зи улици, когато приключат 
работите на пътя Димитров
град — Радейна.

и хандбал. На турнира ще 
вземат участие отборите на 
ЮНА и младежите от града.

Скупщината на общността 
за пряка детска защита в 
Димитровград на състояло 
се заседание на 9 май прие 
финансовия план за настоя
щата година. На заседанието 
бяха разпределени и сред
ствата на бенефициентите.

♦
♦* *

Освен асфалтирането на 
шосето Димитровград — 
дейна» работите на участъка 
от Радейна до разклонение
то Смиловци — Пъртопопин- 
ци, в Димитровград се асфал 
тират улиците „8 март” и 
„МлаДежки бригади“. Изко
пните работи, настилката и 
валирането са готови с пет
десет на сто, а предприятие
то за иътшца в Ниш ще за-

В рамките на работниче
ско-спортните игри, минала
та седмица в Димитровград, 
се проведоха състезания по 
футбол между отборите на 
ж.п.—гара и Секретариата 
на вътрешните работи. Сре
щата спечелиха 
рите с резултат 2:1. „Тигър" 
I — Димитровград

със „Свобода” с 3:1

Ра-
♦

*
в организация на поде

лението на ЮНА и Общин- 
ската конференция на Съю
за иа младежта, в чест на
Ден а иа военно-въздушните
сили, на 21 май ще се прове
де турнир по малък футбол

железннча-

ално спечели
с]

у И

ко
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Заседание на работническия ешт 
на конфекция »С*?бода*‘Обсъдени споровете между Босилеград и ВЕЦ „Власина_

Съгласие по наи-важните Осем но сто от личните доходи 

зо стобилизоционен зоемвъпроси
за трудов стаж. Увеличение
то е еднакво за всеки работ
ник.

Работническия'!’ 
еква и върху заключенията 
на Основната организации 
на Омоза на комунистите в 
предприятието. Приемайки 
заключенията на организацн 
ята, които се отнасят за раз
пределението на доходите и 
линиите доходи, членовете 
на Работническия съвет под
крепиха преценката на кому 
т шегите, че разпределението, 
според възможностите и ус
ловията е добро. Също бе 
прието и заключението, че с 
нужна по-добра осведоме
ност на трудещите се за ра
ботата на всички форуми, ор 
гани
що по всички въпроси.

На заседанието се реши да 
бъде подписан Договора за 
съвместно финансиране на 
териториална противопожа
рна служба в общината.

По предложение на колек
тива на предприя тието, рабо 
тничеокият съвет на конфек
ция „Свобода" прие решение 
осем па сто ог личните до
ходи да бъдат внасяни за 
билизациоиен заем, Средст- 

за една го

възможностсъздава реална 
босилеградските села да се 
електрифицират.

В разговорите, представи
тели на ВЕЦ „Власина" не 
се съгласиха, при изгражда-- 

язовира към с. Гор
на Лисни а да се строи път 
с две разклонения. Но за да 
се облекчи положението на 
пътниците, ще се построи ав 
тобуска спирка.

Заплащането на имотите, 
които ще бъдат потопени с 
язовира, ще се проведе как
то предвижда закона.

Изтъкна се, че за изграж
дането на втората фаза, ВЕЦ 
„Власина" още няма разре
шение за строеж, което тря
бва да издаде Босилеградска 
община.

та цел ма това начинание с 
да се уточни разпределянето 
на количеството води между 
общината и ВЕЦ „Власина".

ОТ 1, СТР.
съвет разиказа Петър Потич, директор 

на ВЕЦ „Власина”.
разговорите се изтъкна, 

чс засега Босилеградска об
щина не знае кое е това не
обходимо количество вода, 
за настоящите и бъдещите 
потреби. Впрочем, до изграж 
да пето па язовира такива и-, 
зучванид не са били необхо
дими, защото единствен по
лзувам па реките е общииа-

стаВ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА ТЪР 
СИ ПЪЛНА ЛИГЛЖИ- 

РАНОСТ
пето па вата ще се внасят 

дина, а предприятието ще ги 
ползва пет годили.— Електрификацията на 

Босилеградска община заслу 
жава отделно внимание, си
стемно обсъждане и решава
не — изтъкна Япош Шед- 
рер, член иа Изпълнителния 
съвет па Сърбия- Той гюдчер 
та, че има възможности та
зи акция Дп се помогне от 
страна па Републиката.

Електрификацията па Бо- 
сплеградска община, ВЕЦ 
„Власина” ще помогне с 
800.000 динара — заяви Пе
тър Потич. Това наистина не 
са големи средства, но ако 
се получат още толкова от 
Републиката и общината из
намери кредити, това дава 
надежда да сс построят да
лекопроводи до районните 
центрове. По такъв начин се

В „Свобода" смятат, че та
ка на най-подходящ начин 
се обезпечават средства за 
провеждане на стабилизаци
онните мерки в тяхното пре
дприятие, преди всичко за 
обезпечаване / иа редовни 
оборотни средства. СрсДства 
га ще се ползват и за рекох 1- 

на сегашните мощ

та.
За да се реши иап-правпл- 

но тоя въпрос, и същевреме
нно да се постигне пълна ра
ционализация за ползване 
на водите, постигне се съгла 
сне: в срок от една до две 
години да се изработи про
ект, който също така 
предложи и нан-целссъобраз 
на система за напояване па 
имотите в Босплеградско, ще 
изготвят специалисти от Ре
публика Сърбия, а ще бъде 
финансиран от водоцентра- 
лнте „Власина”. Най-важни-

сгрукция 
пости и внедряване иа нова и организации и изоб-
технолошя.

На това заседание бяха 
във

Постигнат!гго споразумения 
ще бъдат разгледани на пър
вото предстоящо заседа
ние иа Общинската скупщи
на в Босилеград, когато ще 
се донесе окончателно реше 
ние по всички въпроси.

щс
преодолян и и разприте 
връзка с увеличението на 
личните доходи. Работничес
кият съвет, реши личните до 
ходи да бъдат увеличени с 
10 на сто, както и с 5 на сто А. Д.

В. Велинов
Димитровград

АМЦИОННН ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛАТА
Учредително заседание на 

работническия актив
След проведените, през ми 

палата седмица, избори в 
първичните организации на 
Съюза на комунистите за 
членове на работническия 
актив, на 12 май в Димит
ровград се състоя първото 
— учредително заседание на 
работниците — производст
веници. Съставът на актива 
е избран от членовете на 
Съюза на комунистите — 
преки производственици. Ак 
тивът наброява тридесет и 
един член, а за секретар на 
актива е избран Никола Ла- 
зов, работник от „Свобода”.

На заседанието присъству- 
ваха представители на обще

ствено - политическите орга
низации от общината. За 
значението, .мястото, роля
та и задачите на актива го 
вори секретаря на Общин
ския комитет на Съюза на 
комунистите Райко Зарков. 
Той изтъкна, че с това 

създава 
да се увеличи влиянието на 
работническата класа вър- 
ху съвкупния стопански и 
обществено - политически 

живот в общината.
Активът взе решение на 

следващото заседание да се 
анализира стопанското поло 
жение в общината и осъще
ствяването на стабилизацио
нната програма.

шнид период и че предприе
тите мерки за решаване на 
споменатите проблеми са ос
танали без резултати. Но 
парливите въпроси, за конто 
става дума, изискват пълна 
ангажираност на всички фак 
тори в рамките на общински 
те самоуправителни структу
ри, единствено и целенасоче 
но действуване, използване 
на всички сили и мощности.

Да се решават жизнени 
проблеми на трудовите хора 
— това налага Писмото на 
другаря Тито и на Изпълни
телното бюро на Нредседате 
лството на СЮК, както и 
конституционните измене
ния.

СТАТИСТИКАТА показва, че над 90 на сто от насе
лението в Босилеградска община живее на село. Но до
сега не е много направено за подобрение 
хората на село. Този въпрос от време на време се поставя 
в годишните или дългосрочни планове и тук се спира. 
Наболелите проблеми трудно и бавно

на живота на

се решават.

се възможностЗатова от година на 
на младежта работят само двама лекари 

и един зъболекар. Построя
ването на районни амбула
тории в четири села не вър
ви както трябва. Не се сти- 
пендира нито един студент 
по медицина и стоматология. 
Хората страхуват, че 
ден могат да останат без ле
кар.

годи- 
все по-масово 

напуска селата да търси ра
бота във вътрешността на 
страната или в чужбина. На 
село все повече остават ста
ри хора, неспособни за теле- 
ката земеделска работа. То
ва услолснява проблемите на 
село: все по-малко се отглеж 
да добитък, расте числото 
на социално угрозеиите 
ца, остават необработени и- 
мотите и пр. ипр. А това пък 
намалява стопанската 
на общината.

един

Не може да се твърди, че 
нищо не е сторено в досега-ли- К. Зарев

мощ

ПЕНСИОНЕР-ПРИМЕРЕН ЖИВОТНОВЪДI Считал!, че е крайно време 
да се разгледат тези пробле
ми на общинското равнище 
от местните общности и об
ществено-политическите орга 
низации и да се потърсят съ
ответни

До 1966 година е бил зи
дар и е работил по общест
вените строежи навред из 
страната. Гогава се пенсио
нирал по болест, а сетне при 
орал в селото. Оттогава дей
но се занимава със селско
стопанско производство. 
Инак, той има двама

Рангелов не жали труд н се 
радва на всеки успех. Твър
де често напоследък го 
заобикалят приятели и 
001ШГНН животновъди, за да 
видят телетата 
та. лчошарата А1у е бетони
рана, с топъл одър и бето
нни корита, където пои до
битъка си с вода 
тук от новопостроения сел
ски водопровод.

освен ог животновъдство 
интересува и 

ог овощарство. Има овощни 
градини с около 160 дръвче
та, предимно ябълки, 
и круши. Същите са загра
дени н редовно ги копае, на
воднява и урежда.

Поставихме

бързо бих пропаднал. А ос
вен това и доходите, които 
по този начин осъществявам, 
са ми добре дошли — отго
вори дядо Асен.

Асен С. Рангелов при това 
е и активен деец и в местна
та общност в с. Драинци. Из 
тъкпал се и в построяването 
на водопровода, с който с 
Драинци доведе в селото ху 
бава планинска вода. ■

По стъпките на Рангелов 
тръгват и други пенсионери 

строители от Клисурския 
край.

ПО-
ЛЮ-решения.

Ще помогнат в решаването 
на лсизнените въпроси. За 
тая цел необходимо е да се 
установят реални програми 
за развитието на селата 
мките на общото 
на комуната. Трябва 
преценят силите 
ностите за

които
олизначета-

синове
и две дъщери, п синовете и 
дъщерите със семействата си 
живеят във вътрешността. 
Сега лсен е сам със съпруга
та сивс. драинци. Малоимо
тен е. пма коло / хектара 
нл!о г, от който около едни 
хектар са ооработваеми 
щи. но това

в ра 
развитие доведена

да се 
и възмож- 

електрификация 
на селата, изграждането иа 
нови пътища и поправка на 
съществуващите, така че се- 
лата аз се свържат с центъ
ра на община Босилеград 
и с вътрешносттата ни.

АяАО Асен се

пло сливине значи, 
чрез рационално стопанисва 
ие не могат да се постигнат 
добри резултати.

М. Величковче
на страна-

Районните му въпроса:
— Понеже с пенсията си 

осигурил препитанието за 
тео и оабата, защо на стари 
юдини полагаш толкова уси 
/Шя а животновъдство и 
овощарство ?

— Аз и като зидар бох евн 
кнал да раоотя. т<4 трУАО , 
ви навици не ме напуснаха и 
след пенсионирането. В 
да намирам 
Струва ми се,

центрове, в об
щината каквито са Любати- 
1е, 1 орна Лисина, Бистър и 
Долно Тлъмино трябва да по 
лучат планове по благоустро 
яваие, за да се прекрати ха
рактерното стихийно изграж 
дане на жилищни и други 
сгради. 1

Здравната служба в Боси
леградска община е много 
слабо развита. Понастоящем 

„ в здравния дом в Босилеград

Осооеио голям интерес про 
явява за животновъдството. 
15 момента отглежда две кра 
ви, една юница и две телета 
близначета, голяма рядкост 

само в клисурския 
край, но и по-надалеч теле
тата-близначета. От кравите, 
които отглежда, Асен получа 
ва дневно 16—12 литра мля
ко. Засява ечемик, овес и де
телина, за да обезпечи доста 
гьчно фураж за добитъка

са не

Шейсет и петгодишният 
Асен С. Рангелов от с. Дра
инци, Клисурско, макар че е 
пенсионер-инвалид, е изве
стен и като примерен 
вотновъд.

тру-
удоволствие, 

че ако прекъс- 
с физическа работа, на-

жи-
си. на
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Конкурсна комисия на трудовата общност на 
Службата по обществени приходи в СО Димитров- 
град обявява

КОНКУРС
за попълване на следните работни места:

1. РЕФЕРЕНТ за заверка на сметки на граждани, 
за*РУАОви отношения на заетите, завеждане на ра- 

тите на трудовата общност, касиер и домакин.
2. РЕФЕРЕНТ за събиране на данък и облагания. 
т.. общите Условия, за постъпване на рабо-
спеГЗу™^“ ^

1. За работното 
номическо място под ууь 1 — средно ико- 

или финансово училище с най-малко 
стаж на такова или подобно ра-Аве години трудов 

ботно Място.
разоВа^Лаб'”Ю™ “ЯСТО № 2 - средно об- 
тшшва „л„ ,»да-стаж -

Личните

Димитровградската гимназия пред реверифициране

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ доходи според правилника иа трудо- 
е открит 15 дни от деня на публику-

вата общност.
Конкурсът 

ването му.
С молба обгербвана с 1 динар гербова марка, 

кандидатите трябва да доставят 
професионална 
стаж.

Последната проверка пред 
реверифициране на димит
ровградската гимназия тези 
дни направи Арагиша Ста- 
ноевич, републикански прос 
ветен —

проверка бе направена 
18 и 19 април, миналата го
дина, когато бе възложено 
да се комплектува съставът 
на ученическия кадър и по
добри до известна

на терпалната обзаведеност ма 
гимназията. доказателство за 

съответенподготовка и трудов
За една година колективът 

дос- Молбитена гимназията положи 
та усилия. Резултатите са 
налице: с 95 на сто са осъще 
сгвени изискванията. По то
зи начин димитровградската 
гимназия Ще получи „виза" 
за по-нататъшно съществува

се изпращат до горепосочения адрес. 
Некомплектуваните документи няма да 
дат.

инспектор. Подобна степен ма се разглеж-

За резултатите от конкурса кандидатите ще 
бъдат осведомени в срок от 8 дни след избирането.

КОНКУРСНА КОМИСИЯ НА СЛУЖБАТА 
ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРИХОДИ

Заседание на Културната общност
не.

Адам Георгиев преизбран 

за председател
Между другото, републи

канският просветен инспек
тор на съвещанието с обще
ствено - политическите дей
ци в комуната споделяйки 
впечатленията си, твърде по 
хвално се изказа не само за 
направеното, но и за начина 
на стопанисване.

Фактът, че димитровград- 
гимназия е четвърта 

по ред в цялата република 
между средните

Културната общност на*»ПреАЛОЖеШ'' за реверифицн- 
следващите си заседания по- л Ране» показателно говори за 
обстойно ще обсъди пробле- М извънредния успех на учи- 
.\ште на културата в кому- \ телския колектив на лимит
ната и ще приеме съответни ровградската гимназия, 
решения-

I'
Неотдавна земеделската кооперация в Босиле

град организира в с. Извор публичен тръг за пол
зване на имоти от частни лица за тази година. С 
това ръководеше Милачко Пешев, агроном от коо
перацията. Когато дойде време да се реши кой ще 
вземе

Новият състав на Култур
ната общност в Димитров
град, проведе тези дни засе
дание, на което освен пред
седател бе избран и изпълни 
телен комитет от седем ду
ши.

шаване проблема на финан
сирането. Засега само тази 
общност всяка година полу
чава от бюджета средства, 
като при това се правят до
говори за дейност. Останали 
те общности имат постоянни .1Г 
финансови извори, а това е 
гаранция за по-успешна ра-ДЛ 
бота. Щ

парцелите в махала Брекине, дойде и дирек
торът на кооперацията, Васил Захариев и лично се 
намеси в тази работа. Аз бях заинтересован за тези 
парцели и исках да ги взема. Директорът на коопе
рацията постоянно покачваше цената на парцели
те по проста причина, че са те, може би, били обе
щани на друго лице.

Считам, че постъпката на другаря Захариев не 
е добра още повече затова, че доскоро и аз бях ра
ботник в тази кооперация.

-Л
ската

За председател на общно
стта бе преизбран Адам Гео
ргиев, кОйто според оценка 
на новия състав успешно е 
изпълнил задачата си през 
миналия период.

Пред Културната общност
в Димитровград се намират 
сериозни задачи, между ко
ито главно място заема ре-

училища.

Владимир Захариев 
с. ИзворСт. Н. Ст. Н.

31 години на нашето въздухоплаване с твърде ефикасни ракети: 
въздух-въздух, след това ра
кетни части, също най-модер 
модерни апарати, снабдени 
шната отбрана влизат нагй- 
ни системи на противвъзду- 
шна отбрана, радари и др. 
военна техника, средства за 
предизвикване на електрон
ни и други смущения във 
въздуха, системи за автома
тично командване и така на
татък. На кратко, формира
ни са ракетни части и ча
сти иа изтребители — пре
срещани и други, способни 
за боеви действия но всяко 
време в денонощието. Те мо 
гат да действуват при всич
ки метеорологически усло
вия, АП вършат наблюдения 
във въздушното пространст
во и автоматично да дават 
сведения на частите на воен 
иото въздухоплаване и час
тите иа териториалната от
брана и др.
Военното въздухоплаване и 

нротиввъздушната отбрана в 
системата на концепцията 
иа всенародната отбрана и- 
мат твърде важна роля, ка- 
кто в оказването на съдей
ствие на частите, така и в

отбраната на нашето небе. 
Изтребителите — бомбарди
ровачите, транспортните са
молети, вертолетните части, 
родно производство, прите
жават големи боеви качест
ва. Действията на военновъз 
душните сили са съгласува
ни и много добре организи
рани. Това сочат и резулта
тите проведените неотдавна 
на военни учения „Тимок 
72", „Подгора 72“, „Косово 
72“ и други.

ЗОРКИ БДИТЕЛИ НД 

НАШЕТО НЕБЕV

огромен принос в окоичагел 
ниге военни действия за ос
вобождението на страната.

След свършването па вой
ната Продължи развитието н 
усъвършенствуваиего па вое 
много въздухоплаване и нро 
тиввъзлушната отбрана. Вос 
ниовъЬлушиите сили се мамо 
риха пред нови задачи. Тря
бваше се да се следи бур
ното развитие на военновъз
душната техника и употреба 

на въздухоплавателните 
апарати. Налагаше се да се 
овладее модерна технология, 
да се направят обемни и 
твърдо сложни организацио
нно-технически, кадрови и 
ние иа небивало себеотрнца- 
други промени. Благодаре
ние и усърдие на частите на 
военновъздушните сили 
зи задачи бяха изпълнени с 
успех.

В състава на роенното въз 
духоплаваяе и противвъаду-

Развитието и понататъш
ното боево усъвършенствува 
не на военното въздухопла- 
брана бе съгласувано с раз
витието на въоръжените дой 
ствия и нашата армия, за 
което се стараеха ЮКП . и 
лично другаря Тито. Това да 
де възможност партизанска
та авиадия, състояща се 

и противвъздушната от 
1943 година от «яколко 

по им-

На 21 май 1942 го- 
рево-дина на крилете на 

люцията народите и 
родностите в Югославия съз 
дадоха нашето военно 
духонлаване. Макар че е съз 
давано иа специфичен 
чин, без много опит, още в 
първите дни боево израстна 
и заживя с живота иа рево
люцията. На нашето югосла 
вско небе се появиха симво 
лично, но храбро за мнози
на и изненадващо, първите 
вестители на нашето военно 
въздухоплаване и противвъз- 
душна отбрана. Това бяха 
първите самолети, които с 
червени петолъчки предве- 
стиха раждането на още е- 
дин род на нашата Армия- 

Съществуването и действу- 
ването на партизанска авиа
ция в условия на окупация 
на почти цяла Европа пред
ставлява единствен пример 

историята иа освободител- 
ните войни.

Освен на професионалното 
ж издигане, частите на военно- 
щ го въздухоплаване и против- 

вьздушна отбрана голямо 
„ внимание отделят и върху 

идейно-политическото си из
дигане. Комунистите в тези 
части са активни борци в 
провеждане политиката на 
СКЖ на дело. Те изпълняват 
задачите, произтичащи от 
Писмото на др. Тито разви
вайки на дело братството и 
единството между народите 
и народностите, изпълнявай
ки ежедневните задачи по 
професионално издигане, по
вишавайки от ден на ден бое 
готовността си.

на-

въз-

на-

ванс 
през
самолета, пръснати 
иронизирани летища навред 
из страната, без въздухопла
вателни бази, без окладове и 

части, без учили-

та

резервни 
ща н друга източници за 
снабдяване — бързо прерас- 

все по-мощно възду- 
Така вече към 

1944 година нашата
на във 
хоплаване
края иа 
партизанска армия разпола
гаше с няколко ескадрили, а 
в 1945 година — и две модер 

военновъз-

те-

но организирани 
душни дивизии, което даде

Н. Матиевнч

Стр**ш*а I
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51ШШВШЩ0е® Катастрофални поражения 

на хандбалистйте
Асен Балкански“

Сми с млади производители

.Лесковац“С еднакви грижи и за производство, 

и за младежки живот
пн 33:7 (16:3)

„А. Балкански“„Гердал" (Кладоао) -
43:10 (22:4)концерти, които все още: са 

рядкост за нашия град
ДОПЪЛНИ Тя-

Накрая Седопка Соколова 
пи осведоми, че младите от 
фабриката Що вземат уча
стие в програмата за ■ - --
иа младостта — 25 ма'й.

“ към състеза-„А. Балкански

Н,Без подготовки, без отго 
ворност на лицата от упра
вата, както към състезатели
те така и към материалните 
разходи, във всеки случаи 
не са намясто.

„Тигър" в Дпмит- 
Има четири 

с 113 младежи и

пора-Две катастрофални
жения, на 9 май срещу „Дес 
ковец” и на 13 май срещу 

най-добър при- 
каква несериозност се 

хандбалистйте

Каучук00111,11 промишленост 
ровград е най-голямо иредприятне.

ЙС о^” 4Т“;,едствен„ произволи-
„Гердац”, са 
мер с 
отнасят

телиУсиленият темп на развитие на общсствсно-по-

Тито II Изпълнителното бюро 
па СЮК.

на
АКЦИИ ПО УРЕЖДАНЕ НА 

ФАБРИЧНИЯ ДВОР Хандбалнато на другаря
Председателството Ръководител на комисията 

но трудови акции в каучу
ковата промишленост е Дра 
жа Голубович.

Заслужена победаПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИИ 
ННИТЕ АМАНДМАНИ

ЗА ПО-УСПЕШНО
„Асен Балкански“ - „Хайдук Велко“ П (Него- 

тин) 24.21 (12-9)' Игрище на основното у-
чклиТ^- еколТ^О^я Б. Арсич - Ле-

— Младежите в нромиш- 
готов-на младеж- От нашата фабрика 56 мла 

Тигър’' ли работници, младежи и 
” девойки завършиха школата

леността потвърдиха 
ността си да участвуват 
било кой вид трудови акции. 
Оставаше ни само с ръково-

Председателят 
ката организация °
Югослав Алекснч говори за 

иа амандмаин-

в
па самоуправителнте^

започна да работи и 
втората група, в която съ- 
Що има около 50 души.

■кШ
УСЛОВИЯТА НА КУЛТУР- 

, >■ НО ЗАБАВНИЯ ЖИВОТРщ$> Седевка Соколова е завър- 
Щ*Л шила средно професионално 

училище и сега работи като 
ЦЦЩ химик в лабораторията.

прилагането нече А. Балкански": Ставров, Найденов, Гигов 2, 
Михайлов, Йорданов, Симов 1, Милев 9, Леков 1, 
В. Петров 2, А. Петров 6, Андонов 3 и Гаков.

дитслите на фабриката да 
се договорим къде да орга
низираме акциите, 
какво значение те ще имат 
— започна той да разказва 
за бъдещите акция.

кога и
полувреме се опитаха да на
ваксат загубеното, но не ус
пяха, понеже хандбадиехите 
на „А. Балкански" играха до 
бре. Когато се очакваше ви
соко поражение на гостите, 
вече изморените състезател^, 
на ,А- аБлкански позволи
ха на „Хайдук Велко“ да иа- 

особено

След триседмична ,,пауза 
хандбалистите на ,А- Балкан 
ски" заиграха пред своите 
зрители и заслужено победи 
ха добрият отбор на „Хай
дук ВеЛко“ П от Неготин с 
резултат 24:21 (12:9).

ч*
— Понеже във фабриката 

прекарваме по-голяма част 
от времето- си, първите ак
ции проведохме тук. Още 
през началото на април ор
ганизирахме акция по уреж 
дане на тревните площи. За
садихме и цветя- Отзивът бе 
голям. Планираме сами да 
си направим игршца за хан
дбал, баскетбол и волейбол. 
Така ще можем всеки сво
боден час да прекараме на
вън в спортни игри, с което 
ще подобрим физическите 
си способности.

4 ч-

— След изтичане на работно 
то време, особено на млади
те, е необходима рекреация 
и развелечиие. 
те за културно-забавен жи
вот са доста ограничени. Из 
вестно е на всички, че поме 
щения за било какъв 
развлечение нямаме. Но и 
при такива условия волята 
ни побеждава и ние 
активно работим.

До средата на първото по- 
жестока болувреме се води 

рба. Все пак хандбалисти ус 
пяха първата част да прик
лючат п своя полза.

мали разликата, 
през последните Пет .минути.

В отбора на ,Д. Балкан
ски” се изтъкнаха А. Пет
ров, Милев и вратарят Став
ров.

Възможности

Младите и амбициозни го
сти в началото на второто

вид
Футбол

доста ВИСОКА ПОБЕДА НА .А. БАЛКАНСКИ*Югослав Алекснч

— Работническите амаид- 
мани са основа, върху която 
нашата организация изготви 
акционна програма, обхва
щаща дейността на четири 

— за обществено-

Младежите ще вземат уча
стие и в горанскиге акции 
по залесяване на голините в 
околността на Димитров
град. Твърде интересен е по 
чина за участие при изграж 
дане на пътищата в община
та. За съответната работа 
младите работници искат да

„А. Балкански“-„Младост“ (Суводол) 
5:0 (1:0)■ комисии 

политическа и идейна рабо
та, за трудова акция, за ку
лтурно-забавен живот и за 
спорт.

Футболистите .на ,А- Бал
кански" пред. края. «а среща 
та успяха да извоюват висо
ка и заслужена победа над 
доста конфузния отбор ог 
Суводол. с резултат 5:0 (1:0).

След двадесетина минути 
от второ полувреме футбол.. 
стите :на „Д.; Балкански" ус
пяха да отбележат: четири 
гола.

Най-добри в домашния, от
бор бяха Г. Мании, Т, Петко 
вич а А. Алексов..

Димитровград, 6 май. Иг
рище на „А. Балкански". Зри 
тели около 200. Съднд П. Ва- 
силевич (Пирот). Голл 
ри: Манич в. 37, А. Петров в 
70, С. Манов в 74, Б. Михай
лов в 85 и В. Петров в 87 ми 
нута.

„Асен Балкански”: П. Най
денов 7, Д. Велков 7, М. Хрн 
стов 7, А. Алексов 8, Т. Пет- 
кович 8, Г. Манич 8, _С. Ма
нов 7, А. Милев 6 В. Петров 
6), Г. Гюров 6, Б. Михайлов 
6, А. Петров 7.

шйсто-Младите са запознати със 
стабилизационната програ
ма на каучуковата промиш
леност. Главна насока е по
добрение на производството. 
А то може да се постигне 
чрез засилване на личната 
отговорност на всеки работ
ник, по-рационално изпол
зване на мощностите, суро- 

. вините и материалите.

Младежката организация 
води сметка, за навременно 
и редовно идване на работа 
на всеюи младеж, отношени
ето му към работата и към 
преките ръководители, пове
дението на работното място 
и т.н. Освен това държи се 
сметка за афирмирането им 
в обществено - политическия 
живот

Седевка Соколова

>Г- . ■И наистина младите в „Ти 
гър" активно участвуват във 
всички области на култур- | 
но-забавния живот. Така в ^ 
танцовия състав при култур 
ния център, наброяващ 
ло 30 души, около две трети 
са младежи и девойки от . 
това предприятие.

- 71
■ ’• •

Баскетбол

Пореден успех
„Свобода“ - „Сокоград“ (Сокобаня) 

90:74 (39:36)

око-

— Нашите амбиции не се След победата над „Пар- 
тцзан" — Алексинац на 6 
май в Димитровград в едно
образна и на моменти отегчи

В течение на цялата нгра 
гостите оказваха голяма* съ
протива й само благодаре
ние на по-голя-мата ей опит;
ност отборът на „Свобода 
успя да приключи играта' 
своя полза.

. Яхгж&Ш
баня, с резултат 90:74: (39:36), рият реализатор Е. Соколов.

.Ние все по-често, се доказ- задоволяват само с това да 
вал.е с конкретни постиже- членуваме на танцовия със- ' 

, ,ния, така че и доверието у т.ав, ние желаем да бъдем 
. нас. се засилва. Това проли- ленове и на останалите .сек 
. чава и от сведението, че ш.и съществуващи при .кул- 

след Писмото на. другаря турния център. Редовно пра 
Тито над десет млади работ- вим колективни посещения 
нициса приети в СЮК.

Дража Голубович

годна игра .баскетболистите 
на „Свобода" у.спяха да из
воюват още една победа над 
отбора „Сокоград” от Соко-

им се заплати, за да могат 
със средствата да обзаведат 
младежките помещения 
каза накрая. Д. Голубович. .

Теодора Николова

в

на театри, оркестри, всички
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
До се чуе и за Стрезимировци

Защо си давам 

оставка като председател?
Другарю редактор,
Като член на местната об

щност в село Стрезимировци 
изпращал! Ви това писмо с 
молба да го обнародвате във 
вестник „Братство“. Нашето 
село през последните години 
постигна огромни резултати, 
за които никой не знае. Ние 
доведохме вода заедно с гра
ничарите от поста, имаме е- 
лектричество. В изграждане 
на водопровода участвуваха 
митницата и граничната за
става при Стрезимировци. 
Сега имаме вода в кухните, 
някои къщи имат бани, поч
ти всяка къща има 
апарат, а има и десетина те
левизори в селото.

Огромен проблем в селото 
ни е училището. Председате
лят на общината ни обеща 
парична помощ за изгражда

не на училищна сграда, 
това остана нереализирано, 
оатова училището работи 
частна сграда.

Също така пътят от Стре
зимировци къл1 Сурдулица е 
в лошо състояние. Ние 
отнесохме към копентентни- 
те с молба да поведат 
ка за тоя път. Тук при нас 
отдавна имаме граничен пре 
ход и митница. В течение на 
един ден идват по четири ре
йса, но пътниците 
решават да пътуват защото 
пътя е в Л1ного лошо състоя
ние.

но
Другарю редактор, 
Председател съм Миналата година са прове

дени само две заседания на 
трудовия колектив и то след 
дълготрайно и упорито 
стояване на работниците. О- 
баче решенията, които тога
ва взехме и ден днешен не 
са проведени. Партийният 
актив в кооперацията, наб
рояващ 12 члена, не може 
да работи.

Бившият директор, който 
доведе кооперацията на ръ
ба на пропастта, сега е ко- 
мерчески директор. И все 
още има главна дума в коо
перацията. За последните 
три години сам е уволнил 18 
работници. Сега не иска да 
снабдява със стоки няколко 
магазина, за да бъдат закри
ти, а работниците им да ос
танат без парче хляб. Въпре 
ки това, той не е вече член

на СК, отнет му е отборни- 
ческия имунитет, а на сега
шната функция не е назна
чен по конкурс.

Изненадва ме, като работ
ник и член на Съ 
мунистите, че положението 
в нашата кооперация е изве 
стно на обществено - полити 
ческите организации в общи 
ната, но никой нищо не пре
дприема. Така страданията 
на нашите работници от са
моволните ръководители в 
кооперацията продължават 
и след Писмото на другаря 
Тито и Изпълнителното бю
ро на СЮК.

По тези причини устно по
дадох оставка, която не бе 
приета, а сега ще сторя това 
писмено.

в на коопе
ративния съвет на земедел
ската кооперация в Долно 
Тлъмино, но съм подал иск 
да бъда освободен от тази 
дължност. Причината е, че 
правата на работниците в на 
шата кооперация са наруше
ни докрай от страна на уп
равата.

Като председател на коо
перативния съвет не съм на 
време осведомяван за днев
ния РеА- Още по-лошо е, че 
решенията, които взимахме, 
не са провеждани от управа
та, а специално от директо
ра на кооперацията, който е 
член на Общинския комитет 
на СК и е дължен да се за
стъпва за провеждане аманд 
маните на дело.

Заседанията на кооперати
вния съвет в последните две 
години изключително е нас-

на-

се юза на ко-

омет-

едва се

радио-
Има неща, които 

пят отлагане.
не тър-

Борис Мито в Тончев 
с. Стрезимировци 
18 353 Клисура Борис Стоев 

магазинер в Босилеград

НЯМА КОЙ ДА МЕ 

ЗАЩИТИ
рочвал директора на коопе
рацията, без затова да кон
султира председателя на съ
вета или когото и да било от 
работниците.

Заседанията са насрочва
ни с един, а провеждани с 
друг дневен ред. Решенията 
на съвета не са зачитани ка- 
кто например: всеки месец 
да се провежда заседание на 
трудовия колектив, както и 
да се провеждат съвместни 
заседания с кооперативния 
съвет; да се потърси законна 
отговорност от бившия Ди
ректор и завеждащ счетовод 
ството на кооперацията; да 
се обяви конкурс за завежт 
дащи счетоводствената и ко- 

мерческа служба и др.

ПРОДАВА СЕ ИМОТ
Майка съм на две сираче

та. Мъжът ми загина в авто
мобилна злополука през 1968 
година на Бесна кобила. От
тогава едва свързвам краи
щата. Малкият имот, който 
обработвам е главен източ
ник за_издръжка на децата 
ми и мен.

и нейния съпруг Стойне Нов 
ков. Те искат на всяка цена 
да вземат имота на сираче
тата и така да ме доведат в 
още по-трудно положение.

Аз нямам възможности 
правда да изкарвам по съди 
лища, но затова търся поне 
малко човещина от лелята 
на децата и нейния съпруг.

20 декара с къща и други сгради в с. Радичев- 
ци, Босилеградска община.

Справки: Никола Йорданов, 
пенсионер с- Радичевци 18540 
Босилеград или Улица 30 № 22 
91000 Скопие

Обаче, вече една година се 
намирам под постояннен то 
рмоз на зълвата ми Велика

Младенка Станкова 
с. Долна Любата

Д-р Джордже Игнятович:

ЖИЦА ИВОШЕВИЧ - ДИМИТРОВА
рения, в които зове работни 
ците към борба за нов, спра
ведлив строй, изразява уве
реността си в победата на 
пролетариата:

„ ... Искам лира —
да буди, да зове в борба 

със всеки звук.

Тръба със страшен глас ми 
дайте,

да пробуди дълбоко спящи
те за идещия ден".

„ ... Ако нямах такава прекрасна и герои- 
майка и ако в продължение на 25 годинична

не бях имал за другарка и съратничка такава
като Люба Иво-пролетарска революционерка

— покойната ми жена навярно не бих 
бил толкова твърд, какъвто бях през целия 
революционнен живот и по-специално пред 
фашисткия съд в Лайпциг' •

шевич
ми

Георги ДИМИТРОВ

12—13 годишна става шиваш 
ка работничка. Братята ’й 
Никола и Живошг Ивоше- 
вич участвуват 
сръбското синдикално дви
жение и под тяхно влияние 
тя отива в Белград. Тук Лю
бица е една от иай-активии- 
те членове на Белградското 
работническо дружество: иг 
рае в театрални пиеси, из
насяни от работници — са
модейци (за ролята си в пие 
сата „Рудничари" тя, която 
„иначе се радва на симпа
тиите на посетителите па ра
ботническите представле

ния”,
„Радничке иовине“, получава 
бурни аплодисменти), изпъл
нява песни ( в дует с младия 
работнически поет 
Ребрич, комуто Лгабица след 
скоропостижната му смърт 
ще посвети едно от стихотво 
рснията си), декламира пър- 

си борчески стихотво-

МНОГО синове и дъщери 
Сърбия са живеели и тво 

рили сред българския народ, 
както и много синове и дъ
щери на българския народ 
са намерили братски прием 
в Сърбия- Константин Огия- 
нович, Милан А- Рашич, А- 
лександра Петрович — Май- 
знер, Ракела Барак — АУ1113 
нова са били просветни ра
ботници в поробена Бълга
рия през Възраждането; Ра
ковски, Левски, Каравелов, 
революционери и писатели 
намират приют в свободна 
Сърбия. Колко много светли 
имена можем да изброим, 
които са оставили славна и 
дълбока следа в живота на 
двата съседни и братски на
рода. Между тях блести и 
името на скромната сръбска 
работничка Любица Ивоше- 
вич

на
Нейната поетична муза, 

която държи в ръцете си не 
само милозвучна лира, но и 
революционен меч, подканва 
младата поетеса да заяви 
гръмио:

„Борци са нужни — не 
— не плачивци!

Служи на истината с пес
ните добри!

Вземи, о чедо робско, да- 
ровете наши

човешкото добро с 
тях се бори!

активно в

върху нежната фигура на 
младото момиче, вглежда се 
в красивите й едри очи, в 
буйната коса. Младото мо
миче е облечено спретнато и 
просто, но с много вкус. Ка
къв контраст! Той е един ху 
бавец едър и здрав бълга
рин, оратор и организатор 
на софийските работници, пе 
чатар и профсъюзен ръково
дител — Георги Димитров. И 
сто че между тях се ражда 
голяма и красива любов, ис- 
крена и всеотдайна, както 
тази между Жени и Карл 
Маркс, Надежда Крупская и 
Владимир Илич Ленин, лю
бов която пише една прекра 
сна страница в историята на 
сръбското и българското ра
ботническо движение.

България, дето, след кратък 
престой в Русо в Сливен, се 
настанява в София- И тук, 
както и в родината си, тя 
влиза бързо в редиците на 
българското работническо 
движение, в Българската ра
ботническа социалдемокра
тическа партия (по време на 
разцеплението и през 1903 
година, тя твърдо застава на 
страната на марксисткото ре 
волюцнонио крило, възглавд 
но от Димитър Благоев), уча 
ствува в пиесщ „Тъкачи“, 
„Стачка,г декламира стихот- 

става активен бо-

и за

Скоро Лгабица етапа люби- 
мица на белградските работ
ници и бива избрана в пър- 

ша Съюза

както пише вестник

вото ръководство
шивашките работгшци в

Сърбия-
Като шивашка на фино бе 

льо, Любица отива във Вие
на да се усъвършенствува в 
занаята си. Там тя се запоз
нава с едно българско семе- 

йство и заедно с него идва в по-често спира погледа си

воренид, 
рец на културно-просветния 
фронт на софийските работ
ници, които я наричат от 
обич и задушевно „нашата 
Люба". Но един от тях все

на
Емило

Тя е връстница на славен 
мъж, родена е през 1882 го
дина п Сараново, близо до 
Смедеревска Паланка. Още 
съвсем малка Люба остава 
сираче, без майка, и витеедва 1
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1 В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА

Из историята— Нс забравяй, че в тази 
сцена ти бягаш на две крач
ки пред лъва?

— А лъвът знае ли това.

Краева мозайкаУц!\\ШР
на нашето земеделие— От десет дни излизам 

все с една и съща рокля, та
ка нс може — казва тя.
_ О! — отвърща той. — 

Ами аз от десет години 
излизам все е една и съща 
жена!?

— Смятам, мила моя, че е 
да си удължиш рок-време 

лята...
— Защо?
_Защото в мшш-жупа ти

се виждат... годините.

нови. Особено голе- 
са настаналивали се 

ми промениоткриването на Амери-
Може би не е лошо агроно
мите да направят опит за въ 
зобновяване хелдовата кул
тура, която днес отново е на 
цена.

Обществоио-политичсскитс
промени през вековете са въ- 
риели заедно с промените в 
производствено - икоиомиче-

отношеиия, т*е* с ПР°" поминъка, прехра-

следка откъдето са пренесени по 
чти всички земеделски и зе
ленчукови култури (освен 
пшеницата, оризът, зелето), 
които отглеждат днес наши
те земеделци и изнасят на 
търпезите. Такива са цареви 
цата, доматите, чушките, ка 
ртофите, фасул и пр. В на
шите краища тези култури 
са внесени посредством тур- 
ците, не повече 
100—200 години.

като

ските 
мените в 
пата и пр.След тежка катастрофа 

двамата шофьори се събуж
дат в една и съща болнична 
стая, на легла, поставени ед
но до друго.

В Лувър екскурзовод раз
вежда група американски 
туристи.

През последните няколко 
десетилетия изчезнали са ня
колко растителни култури, 
които били твърде разпрост
ранени. Такива са просото 
и хелдата (елдата, гречиха- 
та) — някога от голямо зна
чение като храна на местно
то население. За хелдата у 
нас е оставил свидетелство 
Константин Иречек, ко>йто 
преди 90 години минал през 
село Погаиово и записал, че 
селяните отглеждали хелда, 
докато днес хелдата може 
да се срещне тук-там поди-

Почти напълно е изчезнал 
и едрозърнестия лимец^„ста
роплаиииско 
доскоро се отглеждаше в 
планинските райони на об
щината. Това жито е замене 
но от италианските, руски и 

високодобив- 
На изчезване

— Накрая, след като ги 
всички зали,Извинете, ние с вас не сме 

ли се виждали вече някъде? развежда из 
— пита единият от тях.

от преди
тон пита:

— Съмнявам се — отгова
ря другият. — Ако се бяхме 
видели, сега нямаше да бъ 
дем тук.

други сортове 
на пшеница, 
са и овесът, дори и ечмикът, 
не само като храна за хо
рата, но и като фуражни ра

— Има ли някой въпрос?
Една жена от групата се 

обажда:
— Кажете, моля ви, с ка

кво мажете паркета, та така 
хубаво блести!

Да добавим, 
най-любимите подправки на 
нашите домакини — джод- 
женът (ментата) — произхо
жда от Англия-

че една от

стения-
На място на изчезналите 

или напуснати култури явя- Сп. С.Режисьорът се обръща към 
артиста:

Те ония къмто „Сатели- 
тат" — я убаво се еечам 
праве га в е чим три-чети- 
рл године.

Ете бай Вене ми пише 
дека и при н>и праве кул- 
туран дом- А узели сУ йо- 
ще много работе да дзи- 
даю.

Курс по въдичарство

КЛЕН
(Речен кефал)

Некико не им отърдза 
работата. Не знам дали 
не знаю или не -може, ама 
све ме клюца нещо у мой- 
ту кратуну. А това йе:

„Не йе за мачку говеца 
глава!“.

да? Дали му отговаря посо
ката на вятъра, температура 
та на водата и въздушното 
налягане?

Кленът има дяволско раз
вито зрение, на десетки ме 
тра наоколо, дори и най-мал
ките буболечки не може да 
минат покрай него незабеля
зани. Следователно ако ис
кате да излезете победител в 
схватката с него, трябва Да 
се превърнете в невидимка, 
тоест трябва много добре да 
се замаскирате. Подозира 
ли опасност, приближава се 
полека, потопява с опашка
та си плячката и тогава я 
налапва. Разбере ли обаче, 
че има опасност, бяга и вече 
не се връща.

Най-успешен е риболовът 
на клена сутрин при изгре
ва на слънцето и привечер 
при залеза. Лови се по всич
ки начини, с които изобщо 
се ловят риби. През топлите 
летни дни той е много подви 
жен и обикновено се намира 
на горните пластове на вода 
та, по-близо до брега и след 
като падне нещо във водата, 
веднага го налапва.

Тази риба обитава почти 
всички наши водоеми. В по- 
вечето случаи се движи при 
повърхнината на водата. Пре 
дпочита бързо текущи и чи
сти води с каменисти и песъ
чливи дъна. Достига големи
на до 6 кг., а в повечето слу
чаи не е по-голям от 3—4 кг.

Към клена рибарите се от
насят с голямо уважение, по
неже той е напълно достоен 
противник. Никога не се 
знае какво би искал да си ха 
пие: скакалец, червей, май
ски бръмбар, попово прасе, 
щурци, охлюви, черва, съси
рена кръв, дробчета, месо, 
пиявици — или мръсно жаб
че и др. а едрите екземпляри 
и риба. Извън неговия обсег 
на действие не са и плодове
те на: сливи, малки круши, 
череши, черници, джанки, 
дренки, ягоди, гроздови зър
на и др. Плодовете взима 
ако е научена на тях. През 
пролетните дни охотно взи
ма комари и мушици. От дру 
га страна никога не се знае 
къде обича да се задържа: 
на самата повърхност на во
дното огледало или към сре
дата? Желае ли да влиза в 
борба или цял ден не мър-

НЕИЕ ЗА 

ГОВЕЦА ГЛАВА
МАНЧА, с.р.

Начу дека „Градня“ у- 
зела да прави канализа
ции). Па си мислим: бо
же, боже, немаю ли акъл 
тия човеци?

Не видоше ли, кво „Гра 
дня“ напрайи е улицете, 
с путищата, па са сакаю 
и канализации) да им да- 
ДУ?

разора: направи га на йе- 
сеньо ораяйе, пойеде па- 
рицете и — надиже чук
алата и си отиде. Сьга по- 
гановчанйе пцую ама Ьел 
файда. •.

Айде за путат къмто По 
ганово и да им прости чо
век — ама за путатат къ
мто Радейну? Еве съга 
синдраците су позапели, а 
он требеше да буде готов 
йогце лани.

Па после сокаците у 
Цариброд. С години 1)и 
праве.

Срещнали се две приятел-
— Какъв е твоят — черно

кос или блондин?
— Не знам.
— Как да не знаеш какъв

ки:

е?!
— Той е плешив.

А, ако ие виде, защо не 
пойду къмто Поганово.

Имаше си тамо пут. Ки- 
къв-текъв, можеше да се 
оди по шега. УжЬим 
„Градня“ че га попрайи, 
а она узе та га раокопа,

Той: — Когато се притис
на добре към теб, се чувству 
вам като в рай, а ти?

— Аз като в автобус.
(Чехословакия)

3. Илиев
(СЛЕДВА)

НЯКОГА И
СЕГА • • •
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