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ЦЕНА !• ДИНАРА
ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И_КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО В САЩ

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ ВЪВ 

ВАШИНГТОН И В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
След посещението си в Мекси 

ко на 17 октомври президентът 
Тита и съпровождащите 
Ца пристигнаха на неофициал
но посещение в САЩ по пока
на на президента на САЩ Джон

Тито да използва този случай 
да види поне нещо от Америка.

..Господин президент, каза Ке 
неди, изпитвал* голямо удоВол 
ствие, че мога да ви поздравя в 
Съединените американски ща!-

целите. по цялото земно кълбо, 
така че опасността да се нама
ли, каза между другото Джон 
Кенеди.

университета в Принстон, око
ло 100 километра южно от Ню- 
йорк.

На утрешния ден президентът 
Тито със съпругата си посетихаго ли-

\
В отговор президентът Тито 

след като благодари за прияте
лското посрещане, заяви, че из 
питва голямо удоволствие сгг то
ва, че ще може открито да ра
змени мнения за актуалното по

Президентът Тито в Общото 
събрание на ООН

:Р -

ложе ние в света и по въпроси
те от интерес за двете страни.»

На своя път на мира и друж| 
бата. след като посети някол
ко латиноамерикански страни 
'и се срещна с президента на 
САЩ, Джон Кенеди въ» Ва
шингтон, президентът Тито за 
вчера, -ча 22 октомври, посети 
Общото събрание на ООН и на 
специално свикано за :едание! 
произнесе реч за проблемите 
на съвремения езят и за не
говото развите.

Представителите на 111 стра 
Ни членки на ООН огромно 
число журналисти и наблюда
тели го приветствуваха искре- 
Но и сърдечно и по време на 
влизането в залата и по вре- 
|ме на речта.
; От трибуната на световната 
организация както преди три 
години още ведчаж прозвуча
ха Титовите искрели думи за 
необходимостта от мир, съвмв 
стно съществузане и мирно у- 
реждане на споровете. Затова 
и приветствието на събрание 
то към чай-забележителния по 
борнше на мира в съвремен
ния свят бе огромна, по сила 
искреност и топлота.

ОТКЪСИ ИЗ РЕЧТА
,,В света все по надделява) 

съзнанието, че войната днес

при огролшите технически да 
стижения е абсурд и че, какта 
и политиката ,,от позиция на 
силата’', трябва да бъде изклю 
чена завинаги от международ 
ните отчошнеия’'.

Изхождайки 
на обикновения човек, аз чеа 
т0 се питам: защо днес на хо
рата им трябва да воюват, за 
рад кои и какви проблеми й 
какво би им донесла войната 
в съвременните-условия?

..Мисляч че е вече 
времето, котато чрез война е лао 
гло да се постига някаква ико 
номическа и материална полза 
чрез покоряване на чужди те 
ритории и подобно’'.

.,Дълбоко вярваме, че прила 
гането- на принципа на мирно
то съвместно съществуване в 
наше време е осъществимо и 
реално. Ние в него не вижда
ме само най-добрата форма за 
уреждане на отношенията ме 
жду
Но считаме, че 
[практическото осъществяване! 
на тези принципи трябва по- 
пълно да се проявят най-бла- 
гцродните и най-хумани идеа 
ли гча човечеството и най-цен 
Ките придобизки на човешко 
То развитие.”

•ч

„Югославското правителства, 
каза президентът Тито, винаги 
е искало да подържа приятел
ски отношения оъс САЩ. Мило 
ми е. господин президент, че и 
вие споделяте такова убежде
ние. Вярвам, че нашите разго
вори ще допринесат за разви
тието на добрите и стабилни от 
ношения и взаимно полезното 
сътрудничество и че ще отразят 
общата заинтересованост за за 
пазването и укрепването на ми 
ра в света”.

*.:/
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от интересите

минала

След церемонияла и при
ветствените слова драмата пре
зиденти влязоха в Белия дом. 
където проведоха своите първи 
разговори.. Същият ден прези
дентът Кенеди устрои търже
ствен обед в чест на президента 
Тит0 и съпровождащите го ли-

държавите и народите, 
посредством'ца.

На 19 октомври президентът 
Тито посети град Вилиямсбург 
във Вирджиния, откъдето на 20 
октомври пристигна в Нюйорк. 
седалището на 
на обединените нации.

Организацията

БРОИКИ ЗА АВТОПЪТЯПрезидентите Тито и Кенеди в Белия дом

ти. Надявам се. че по време на 
това посещение ще можем да 
възвърнем нещо от гостоприем
ството, което вие във вашата 
страна неотдавна указахте на 
членовете на американското пра 
вителство и на членовете на а- 
мериканския конгрес.

Свет-ьт в който живеем^ е те 
жък и опасен. Мисля, че е най- 
важно ние чрез тази далечина 
и може би чрез 
политическата
разберем основната политика и

Кенеди. Точно в 14.45 часа пре 
зидентът Ти-го се спусна с вър- 
толет в двора на Белия дом, к-ь 
дето г0 посрещна президентът 
на САЩ Кенеди и други офи
циални лица. След като се сър
дечно ръкуваха двамата през и 
денти направиха преглед на по 
четния отряд на американските 
войски, флотата и военовъзду- 
шните сили.

Обръщайки се към президен
та Тито, президентът (Кенеди 
изрази желанието президентът

получили тегло от 0,5 до 2,5 
килограма. Същото предход
но тегло запазиха 15%, а са 
мо 15% Са изгубили от тег
лото си от 0.5 до 1 килограм. 
При около 90% младежи и

ли друга специалност 48.640 
младежи и девойки. Най-го- 
ллм процент квалификации 
получиха младежи от селс- 
ките бригади;., от които 75°/» 
изразяваха желание да пог 
сещават някой от съществу 
ващите курсове. Така напрн 
мер нисшия курс за тракто
ристи е посещаван от 26.147 
бригадири, а висшия 6.630 бр 
игадири, зидарския е посеща 
ван от 6.052, 
кня

Дълго се предполагаше, че 
младежката доброволна ра 

бота е по-скъпа От професи 
Направения ана-оналната. 

лиз на разходите ра изгра 
ждането на онази част от 
автомобилното шосе от Гъд- 
релица до Скопие (1961) да
де противоположни резулта 
ти. Тази част е дълга 138 
километра, а в изграждане
то й участвуваха 46.000 мла 
дежи и девойки. Вкушште 
разходи за тях възлизат на 
2.165.000.000 динара. Пресмят 

е, че разходите на про

далечината в 
философия, да

агротехпнчес- 
— 2.455 бригадири, за 

управяване 
машини 1.789 бригадири, ово 
царско-лозарски 
1.154 бригадири. Освен тези 
курсове съществуваха и ре
дица други курсове, 
бяха посещаваш*

със строителниКомюнике за разговорите между 

президентите Тито и Кенеди
иато
фесионалната работпа сила в 
рамките на основните норми
във възнаграждаваното що 

въолезат иа 2.472.000.000 ди
нара. Това значи, чс профе
сионалната работна сп(ла е 
по-скъпа за 14% от бригади

куро

които 
и с ус

ет хиляди
сат за тяхната ефикасност. Пре 
зидеитите Кенеди и Тито разгле 
даха развитието иа отношения
та между САЩ и Югославия. 
Президентът Тито изрази благо 
дарността ст името йа народа 
и правителството па Югосла
вия за американската помощ от 
по-раншните години и изтъкна, 
че особено цени неотдавна ока 
запата помощ на жертвите от зе 
метресеиието в Скопие. Двама
та президенти изразиха надезк- 
дата. че отношенията 
двете
когато пряка помощ вече не е 
нужна, ще могат да се разви
ват във всички области, особе
но в разширяването иа нормал
ната търговия, стопанските връ 
зки и в културното, научно и 
друго сътрудничество.”

След завършените разговори 
президентът Тито в разговор с 
журналистите изтъкна, че с по 
канил президента Кенеди да по 
сети Югославия, и че президен
тът Кенеди е приел тази пока-

Президентът на САЩ Джон 
Кенеди и президентът на СФР 
Югославия Йосип Броз Тито, се 
казва в комюникето, на 17 ок
томври водиха разговори във 
Вашингтон, които протекоха в 
приятелска атмосфера и в дух 
на откровено разискване.

Президентите Тито и Кенеди, 
се Съгласиха, че споразумение
то за забрана на ядрени опити 
във въздушното пространство; 
космоса и под водата е забеле
жителна начална крачка по по 
сока намаляване на междуна
родното напрезкение. Те стигна 
ха до извода, че чрез решител
ни усилия и подкрепа от вси
чки с-грани. които желаят да до 
принесат за това може да се по 
стигне гго-иатаТъшен напредък в 
намаляването опасността от вой 
ната и осигуряване основите иа 
световния мир. Двамата прези
денти отново потвърдиха своя 
та подкрепа на Обединените на 
ции и изразиха желанието вси
чки страни със своята актив
ност да настояват да доприне-

■ р пех завършени 
бригадири.

Още по-масово бяха
Чд

»>■«

•V»
песе

теки любителските курсове. 
Така курсът за любнтели-мо 
педисти бе посещаван от 66 
хиляди бригадири. за мото 
циклисти ст 31.000 бригадири 

фотолюбители

реката.
ДИМЕИЗИИ ИА МАГИСТРА 

ЛАТА
&
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шшАвтомобилното шосе „Бра
тство-едиистпо” от Любляна 
до Гевгели е дълго 1.096 ки
лометра. В шосето са вгради 
ни 20 милиона кубически ме 

земя и построени 2.219 о

ч Й
29.000,

за велосипедисти 15.300 бри
гадири. ва кинО-оператерн 
— 11.000, за техника в дома 
кииството, — 10.500, курса за 
първа помощ — 10.500 брига 
дири, шофьорски 7.300. ра
диолюбителския 8.000 брига-

за

тра
бекта. Изграждането иа авто 
мобилното шосе трап от 1948 
до 1950 и от 1958 до 1963. 
ЗДРАВНИЯ ЕфЕКТ ИА ТРУ 

ДОВИТЕ АКЦИИ ВЪХУ 
МЛАДЕЖТА

Й;%
мезкду 

страни, при положение1 2"' • -• •••-

Паметникът' иа строителите дири. курсът за кроене и 
шиене 1.654 бригадири.
ЗА"ПРОДУКТИВНОСТТАПолозкителният здравен е_ 

фект на трудовите акции въ 
рху младежта се визкда и от 
следните данни, 
чрез систематическото 
дванс и проверяване: 70% от 
строителите на шосето през 
време на пребиваването са

девойки се развили фуикцис 
налнитс способности.
СПЕЧЕЛЕНИ КВАЛИФИ

КАЦИИ
От 1958 до 1963 година иа 

автомобилното шосе получи
ха квалификации от една н-

През 1961 година онази мл 
адеж, колт- не\ е заета в сто 
папските организации даде 
7.802.742 тру,- опаса. По то
зи начин е увеличена сбщата 
югославска продуктивност.

получени 
изсле

иа.
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‘1 Младежкият автопът на братството и единството
1

ДАР НА СТРАНАТА И ЧЕСТИТКА НА БЕЛГРАД
1 V

лица. к-ьЛето си на
мериха смъртта над 800.000 
патриоти, между които и мла 
дежи и девойки — почти деца 
и хиляди и хиляди членове На 
ЮКП и СКОЮ, «е можаха за 
повече Ж 3 години окуиация 
да сломят свободолюбива дух 
«а Белград — каза Ранкович.

С ПРЕС1ХЧАЦЕТО ИЛ СИНЯТА лсшц па шосето край 
Оспп-аошща, заместник през иде нг-ьт па Републиката Алексан
дър Рашсович на 18 октомври пред обед пустиа в движешге 
последната част от Лпто-пътн Осипаошща — Белград.

На тържеството но този случай прнсъствуваха Петър 
Стамбол1П1, Велко Влаховпч, Душаи Пстрович, Милош Ми- 
нич, Борис Крапгер, Велко Зскович. Слободаи Пснезич, Томи- 

Бадошшац. Молили Псоричич, Драги Стамснкович и Дру 
ги политически и обществени дейци.

Заместник-президентът Ранкопнч и другите високи гос
ти пристигнаха в Осипасшща около 9.30 часа. Посрещнаха ги 
няколко хиляди строители. Комендантът на Главния щаб 
младежките трудови бригади Здравко Крвпца и поздрави гос
тите и рапортува на другаря Ранкович, че Аптопътпт с 
завършен.

След това замсстннк-предпдетът Ранкович просече лен
тата и с това пустна в движение и тази част от Лвтопътя. 
След това гостите- тръгнаха за Белград. Из пътя ги поздравя
ваха строителите и гражданите.

В Белград по погкц ( завършването на Апто-пъти на ило 
щад „Освобождение” се проведе величествен митинг. Пред 
повече от 150 хиляди младежи н граждани говори заместник 
—президентът Ранкович.

След речта на другаря Ранкович от митинга бе изпрате- 
' но писмо от строителите на Автот.тя до президента на Репу

бликата другаря Тито.
В рамките па това тържество бе чествувана и 19-годиш- 

шшата от освобождението на Белград. Па гробопето па осво
бодителите бяха положени венци и бе даден прием в Градската 
■скупщина, където бяха връчени и Октомврийските награди.

слав

Сега това е нов градна

След освобождението 
град постоянно укрепваше. В 
него са изградени нови кварта 
ди и улици, площади, булевар
ди, много пови фабрики, орга
низирана е съвременна търго 
вия. гостилничарство — изгра 
Ден е Нови Белград, който ще 
има 250.000 жители.
За 19 години столицата се уве
личи от 280.000 на 700.000 жито 
ли а с предградията на над 
900.000
252 хиляди заети или 80.000 псг 
вече отколкохо през 1957 годи
на. Общественият бруто про
дукт и а града ще бъде през та 
ви година два пъти 
отколкото през 1957 година.

освобождението 
1962 . година ка

Бел-

* V жители Днес тя има!

по-голям
Реч ва Александър Ранкович Ог ДО

Е Края
ва Ранкович — в Белград 
изградени над 48.000 нови жи- 
г.Ища, в които живеят 200 хил

на
работници, инженери, техници 
от цялата страна.

— Авто-пътят на братство И 
/единството, който се протяга 
от единия До другия край на 
нашата страна. представлява! 
белег на едно време в нашета 
социалистическо изграждане, и 
което поколенията на неговите 
строители вграждаха част от 
себе си и носени от незапом
нен трудов полет, потвърдиха 
своето високо съзнание и спо
собност в разрешаването на об 
щггге задачи, които пред тях1 
Поставя нашето социалистичес 
.ко общество — каза Ранко- 
Аич.

След като изрази радостта 
си, че заедно с младежите и 
гражданите присъствува на та 
зи забележителна манифеста^ 
ция
наша най-голяма съобщителна* 
магистрала авто-гтътя на брате 
твото и единството 
Тщк — президентът Ранкович 
каза. че нашето младо поколе
ние и този път успешно изпъл 
ни обещанието дадено на дру
гаря Тито и на своята соцнал» 
-етическа страна.

Заместник
Ранкович след това 
че Авто-пътя- са строили наД 
570 хиляди младежи и девойки.

са

яди граждани.Бригадирска значка за др. Ранковичзавършването на тази Говорейки по-нататък за раз 
решаването на жилищните ну 
жан, Ранкович
разрешаването на този проб
лем трябва да се имат пред
вид обстоятелствата и нужди 
те във всеки конкретен случай.

— Трябва да се изхожда от 
нуждите на хората, от технитй 
условия при които живеят с 
техните деца и останалите члд 
иове на семейството, 
изхожда от чувството към тру 
довия човк и неговите пробле
ми няма да се стига ло греш-, 
ки, които още се правят, осо 
бено в предприятията, с някои 
изкуствени критерий да се за- 
немаряват реалните нужди на 
гражданите, които съчиняват 
болшинство членове на трудо
вите колективи — каза Ранко
вич.

Ти страни. Върху общата за
дача младите укрепиха между 
собното приятелство и сътруд 
ничество — на трасето на Ав- 
то^-пъТя се зближи младежта 
ог всички страни по света.

След като каза, че тази на
ша най-голяма съобщителна 
магистрала има голямо стопан 
ско и политическо значение за 
цялата страна. Александър Рад 
кович -подчерта, че вече ни о- 
чакват нови задачи.

Целта ни е нашият човек да 
Живее по-щастливо. по-съДър- 
жагелно и по-културно. Но го 
ва изисква непрекъснати уси

лия. Тези усилил не са псг-голе 
ми. пореложни. изискват, пове 

‘че знания, трудова дисциллич 
на и по-добро стопанисване вй 
дно с по-нататъшното всестра 
нно укрепване «а социалисти
ческите Отношения в' нашата 
страна, каза Ранкович.

Седемгодишният план ше оп 
редели посоката и обема на 
по-натаатъшното развитие на 
стопанстввото. Върху младеж
та, която изграждаше авто-пъ 
Тя ще падне голяма част от бре 
мето за неговото осъществява

каза, че призамесТ

президентът 
изтъкна.

Ако се

[ Изграждаха и себе си
ждаието на Авто-пътя — каза 
Ранкович.

На Авто-пътя младежта се у, 
г-шше на самоуправление, създа 
ваше демократически отноше
ния, придоби общо, техничес
ко и професионално образова
ние, занимаваше се със спорт. 
От! 1948 до 1963 година над 48 
хиляди строители получиха 
професионална квалификация, 
почти 200 хиляди младежи и 
девойки завършиха разни кур 
сове. Покрай това, идеологиче 
1жс(тюлитИческата1 работа на 
Авто-пътя беше твърде Съдър
жателна. На това строителст
во младежта обшестввено и по 
литически узряваше, развива
ше чувство за колективен жи
вот н работа и укрепваше при 
ятелство и другарството, а то 
ва е, според думите на замест 
мих — президента Ранкович. 
трайна стойност, която ерлаго 
аодява младите хора и разви- 
ма у тях положителни добро 
детсли на социалистически гра 
•яданин.

За обемността на работите и 
усилията на строителите сви- 
детелсгвуват тези даннщ: из
граден е модерен 
1.170 километра, изкоппани са 
и вградени над 20 милиона ку. 
бически метра земя. направел 
,ни са над 2.200 по-големи и ло. 
малки обекти. Макар ,че тезН 
работи са големи, тяхната об 
ща стойност напомни Ранко- 

.инч — трябва 
чрез други съито забележител
ни резултати: строейки Авто,- 
пъТя младежта изграждаше и 
себе си. На тази голяма строи
телна площадка се формираше 
творческото отношение на мла 
дите към труда, а когато тази 
особеност стане съставна част 
иа младежите и девойките, ко 
гато това залегне в тях. тога
ва това е благо, чиято стойност 
е неоценима.

— Затова може да се каже, 
,че изградените километри код 
кото, и да са икономически зна 
чими, прелетивляват само една 
част от обществената стойност
на младежката акция иа изгра

Нь.

Слабостите са преходниПъТ ДЪЛЪГ

Няма съмнение — Ние ще продължим и за
напред да се движим по този 
път, без оглед на това, че се 
намери пондкой, 
правят китайските ръководите 
ли. конто злоупотребяват на
шето публично 
отрицателните явления — ка
за Ранкович.

Заместник 
Ранкович

напомни 
(Ранкович — че младежта ще 
изпълни и тези задачи, защото- 
нашият народ, Съюзът на юго 
славските комунисти и другар 
ят Тито имат огромно доверие 
в младото поколение.

(

Титовият път е път
ят яа мира

както това)

да съгледаме
жнгосване на

— Това доверие не произти
ча от желанието и бляновете, 
но с!г действителността в коя-

На края на речта си на голе 
мия митинг в Белград замест 
пик

президентът 
каза след това, че 

нашето младо поколение е спо 
еобно не само да постига 
ми трудови 
Състояние правилно да се оои 
ентира в политическите и идей 
ни ходове, да подхожда 
тях открито и творчески еще 
силна воля п енергия.

— Изграждането и пускане в 
движение на частта от пътя 
Осипаошпда — Белград предс
тавлява ведно с това 
бава честитка на

то ежедневно се потвърждава 
стойността, мястото и ролята 
на младия човек в нашето об
щество. Когато говоря за това 
искам да подчертал, че пие не 
закриваме очи пред слабости 
1ге и отрицателните 

"които се проявяват у една част 
от младите 
г.бщество е способно да съгле 
гкда тези слабости, да измами 
юа техните причини и непре
къснато да ги отстранява, но 
не по такъв начин, както — тр 
ва се опитаха да направят „Се 
дмичните информативни нови- 
Ли”, които забраниха, че в на 
шнте фабрики, кооперации, го 
леми строителни площадки у 
ниверситети работят и учат ми 
лионй млади хора, които не са 
поеокупирани до такава степен 
със сексуални ппраблеми, как
то това желаят да представят 
отделни журналисти. Проблеми 
има. имало е и ще има 
всяко поколение, не трябва да 
ги отминаваме, 
отрицателно да ги третираме, 
да ги превръщаме в сензация 
ц инструмент на борба за ти
раж! евтина интереоност. пуб

Райко-

-— президентът Алексан
дър Ранкович се спря върху 
някои актуални външнополнти 
чески въпроси и въпроси от 
разв!итието1 на международди- 
те отношения.

— На вас добре ви е извест 
но. че нашата страна е жизяе 
но заинтересована за мир в 
света и че нашата Външна по 
литика се стреми към гралпв 

равноправно сътрудниче 
ство с всички Държави и наро 
ди — каза Ранкович 
4 След това 
зидентът РаГнкович подчерта, 
че в света надделя съзнанието, 
че организираният и от всич 
ки приет

гол-е
успехи, но е и в

явления. КъМ

хора. Но нашето

но- и
н Най-ху 

младите стро 
ители от цялата ертана на Бел 
град. който днес чествува 19- 
/годишнината от своето освобо
ждение — каза Ранкович.

Под повод ма това другарят 
Ранкович след това

заместник — пре-Нова задача: седемгодишният план
Особеното значение на Авто I бираха и сближаваха младежи 

пътя е в това, че на него се съ ! те от Югославия и десетки дру
мир е единствената

алтернатива на общоунищожи 
гелната война и че мирното 
съвместно съществуване е е- 
динствена реална основа. въ? 
ХУ която днес могат да почи 
Ват международните 
иия- Благоприятното развитие 
на международните отношения, 
което се забелязва през послед 
но зрем-е, показа, че усилията 
На човечеството в борбата за 
мир не са били напразни.

говори за 
най--ноиата история на нашата 
свободеЛлюбнва столица, 
томврийските дни на 1944 го
дина. коггйго частите на Наро 
доосвободигелната войска, за
едно с бойците 
армия, донесоха

за ок_

отношеВъВг
от Червената 

_ свобода на 
Белград, за 6 април 1941 го|аи_ 
на, когато Белград геройски се 
противпостави на фашизма за/ 
дните от преди четири десети
летия, когато в> този град бе 
основана Югославската кому
нистическа партия, за 1920 го 
дина и решителната съпзсхгива: 
на прогресивните сили и работ 
ническатя класа срещу просло вутата „Обзнана”. захр^Ерата 
съпротива против 
ската

но не трябва

лИкация тгти. 
вич.

каза Колко машата градивна и МИ 
ролюбива политика е близка на 
истинските интереси на всич
ки народи, свидетелствува <* 
ПъТят на другаря Тито в стра 
ните от американския конти
нент. С чувство на гордост вя 
ждаме с какви симпатии бе по
срещнат другарят Тито в те 

.зи далечни страни. Това е не 
юспоримо ново потвърждение 
на изправността на нашата па
Антика на мир и равноправно 
Политическо и икономическо
Сътрудничество за чието прове 
ждаме с какви симпатии бе на 
Па заслужил и зачитан в све 
Гга — казва Ранкович.

Нашата младеж, заедно с ця 
общество е способна те-лото

зи моментални слабости на ед
част от своетона по-малка 

членство да отстрани. Говорей 
за този проб- шестоянуар, 

диктатура през 1929 го 
за кървавите

декември 1929

■ки. по-нататък 
лем. Ранкович припомни, че и 
ма малко страни в света кои
то така открито и остро изна 
сят сггрицаелните явления, но 
също така и малко са страни 
ще. които могат да се похвал-

дина 
ции иа 14 лемонстра 

година.
— НИ заплахите, ни зверски 

те измъчвания в специалната 
полипия и Гес-Ряпо ни лгпето нп патоиоти па ^ 6;сва
те на белград«ицеЛОу^щЛтб°^ 
то прочутия лагер \Л^Н-Б™

ят с такива резултати в свое 
то развитие, каквато е социали 
етическа Югославия.



шБРАТСТВО

Манифестация на дружбата
ююслаЬскише и българ

ския народ

Бе днес и утреЧ'

междуНаскоро милион жители свой интернационали 
посмете за

етически дълг да окаже 
мощ на съседните братски на 
роди в борбата против фаши
зма. За тази цел, по директи
ви на Партията, Окръжните 
домитети в Ниш, Лесковец и 
Враня през цялото време оказ 
■ваха помощ на ■ българските! 
антифашисти. Десетки бълга
ри се намериха през време на 
войната в нашите партизански 
ртреди Мнозина бойци от 
НОВЮ и населението от тези 
краища помни живо бългаарс- 
ките партизански бойци в па
шите отреди: Славчо Георги
ев — Друцанов - Балкански’’, 
Яеофит Стоянов ..Ломски* , ни 
;кола К1-фков ..Родопски“ и мн 
0'зина други българи партиза- 

като боиЦИ 
от нашия край-

Преди деветнадесет години 
в началото на октомври 1944 
година в заключителните опе
рации против германските о.-, 
купационни части на Народо- 
освободителната войска и пар
тизанските отреди иа Югосла.

и части на

За столицата на Социалис 
гическа федеративна републи
ка Югославия често 
че крачи „с крачки дълги се 
дем години’’. Днес Белград е 
един между по-модерните гра
дове в Европа. Почти няма ни 
следа от не така отдавнашното 
пребиваване и влияние на Орие 
нта. чиито най-воинствени во
дачи са владеели пет стогин го 
дини .,душата 
Балканите". Твърде бързо, отбе 
лязват летописците, са преодо

Подобно е и с 
доход. От 186 милиарда динара 
през 1960 година националният 
доход трябва да се увеличи на 
381 милиарда през 1965 година. 
Средното годишно увеличение 
и тук е почти както и при об
ществения продукт 

Участието иа

националния те тези предградия на столи
цата разполагат с всички необ 
ходими обекти, така че техни
те граждани нямат нужда все 
кидневно да идват

се казва.
вия съдействуваха 
Ртечественсфро чтодската бъл
гарска армия. След деветосеп- 
темврийския преврат 1944 го
дина в България, по искане на 

отечественофронтовс-
върховният 

ПОЮ

в центъра
на града.

Очаква се жилищното строи 
телство да се> ускори, защото 
средствата за строителна дей- 

увеличават много бър
15,4°/о.

всеки
на столицата в обществения пр 

. одукт също ще се увеличи. Сл 
ед две години на всеки жител 
ще се пада над 465 хиляди, до 
като преди три години статисти

жител новото.
кд правителство, 
юомеидачт на НОВ и

Тито даде съгласие
Отечествен офрон

пост се
30.

Докато през 1956 година бя 
ха обезпечени около 18,5 милиа 
рда динара, минадат

и сърцето на
другарят 
и частите на 
товакатаа българска армия Да 

участие и да помогнат 
заключителните 

операции за освобождение на 
оше чеосвободените краища 

Източна Сърбия и Източна 
Македония. На 8 октомври ча 
стц на X, П, IV българска ар
мия започнаха операция в Из 
тъмна Македония и в района 
,-?а Ниш. В тези краища още 
през август и септември 
ечаха ожесточени сражения ме 
•жду частите на 13 и 16 корпу 
си и Брегалнишки и Струмиш- 
ки корпус от една и изтегля
щите се от ГъРДИя и Македони 
л германски войски от друга 
страна. По това време герма-? 
ският фашистки окупатор И 
неговите 
поражение след поражение по 
стояино нападани о.*г частите 

НОВ и ПОЮ. Те бяха чака-

година
ди-
бъ вземат 

на НОВЮ в
които загинахани,

ча отредите 
, Околността на Черна трава 

септември 
български

на
още преди девети 
беше сбориште на 
те партизански единици, които 
"водеха съвместна борба с на 
-шите отреди против воата. В 
този район по време па война 
та временно са работили с«тд^ 

Главния шаб 
ОФ Бългаоия- С нашите во 

егчни и полтчтичсски ръководи- 
разменнха ошчтИ. прК

Ста

лин членове на
на

тели те
съствуваха на заседанията на 
щабовете на военните едини
ци и ръководствата наа поли 
тическите организации и 
■Народоосвободителните
ри. Наштчте части, в гранцита 
,на своите възможшхтн оказ
ваха помощ в оръжие и муни 
щш на българските партизани, 

наштчте болници се леку-

слуги претърпяваха на
отбо-

на
рани в по-големите градове а 

главните комуникации из 
цялата вл-’по

Югославияцяла
■аст се ■ намираше з ръцете 
Народоосвободителните

военнотериториалчмте о-

а ;В
Ррх.ч ранените българей \лру 

-гари. Такова 
воязбиоателство 
воени единици и ръководства 
цо време на войната съдейст- 
Гнлва за по-бързия разгром На 
германския окупатор и създа
де солидни 
дничеството и дружба между 
■двата оьседни народа в мира 
ц социалистическото изграж
дане.

Югославските народи и на
шата страна в знак на дълба 
ка почит и внимание към при 
ятелския български народ И 
неговтчте загинали в нашата ° 
бща борба против фаши‘ма н 
тпределиге еча Югославия бой
ци ще отбележи наскоро трай 
йо спомена за дните за Съвме 
стната борба. От 
работи Съюзна комисия за у-, 
•реждане гробовете на загина 
лите бойци с център Ниш И 
много други подкомисии по те 
рена. Тези комисии при съда 
йствие на организациите на 
бойците и общините са ексху| 
миралп на терена на Цегчтрал 
на Сърбия и СР Македония И 
Космет към 2.015 загинали бо 
Йхда.

Тържественото потрибан^ 
на тленните останки на тези
бо(йШ1 в спомен-гробницата в
Нти ще стане на 27 октомгри 
т. г. с високи военни почести. 
На тържественото полагане а 
*та'п<ите в гообницата ще ггри 
съствуват представители от Съ 
аозния и републикански изпъл
нителен съвет представители на 
българското правителство сл
ед топд представители на орга 
нипзаттчта иа бойците и лпутн

на
отбо- сътрудничество 

на 'нашите!ри и 
ргани.

Най-ожесточени 
против германските
Ьодиха в райоча на Ниш, при 
Бела паланка и Мрамор, при 
Вра тя и Буяновец. Към Космет* 

Преполец и Голяк плаши 
Македошчя при Крива

сражения 
войски се

обекти
за обществения стандард. Бел
градският панаир, аерогара „Бе 
лград” в Сурчип. хотел „Сла
вия", панчевашкн мост И дру 
ги обекти бяха построени през 
последните години. В повечето 
нови училища, изградени през 
последните пет-шест години, и 
ма над хиляди модерни класни 
стаи. Тази година например са 
изградени 12 нови училища.

Белград днес е и Белград у- 
трс. Защото днес се запланува 
ръстът иа града за следващите 
десет и повече години, 
ще бъде модерен град, един от 
най-хубавите градове на Балка 
ните. сърце и душа 
част на света.

основи за сътру-432,760 динара гтрез 1965 година.следвоенна Югославия.
оправдано,

то на
най-напред съвсем 
се отрази върху нейната столи 
ца. Столицата-обществена. сто
панска и културна 
крачи с гигантски крачки кгьм 
бъдещето. Затова и записите на 
бъдещите летописци и статис
тици за ръста на Белград еже
дневно претърпяват 
ни промени. Например сега по-

такова

НаВсе пак най-много за жилищата на в. „
Паланка на Стражино! и Стра- 
шпч и пр.
■всекидневни 
НОВ и ОФ а'змията против ге 

фашисти загинаха 
югославски

1наистина Сигурно е. че не съществува 
град В КОЙТО ЖИЛИЩНИЯТ проб 
лем не е и най-голям проблем. 
Това е всекидневна 
разговори на белградчани. Все 
докато не получат 
Възможностите за това са все 
по-големи, защото и средствата 
за жилищно строителство се у 
величават от година на година. 
Общественият план предвижда 
доделяне на 108 милиарди дина 
ра за изграждане на около 36 
хиляди жилища. През периода 
от 1957 до 1962 година в Бел
град са изградени 29 хиляди 
квартири. Родиха се нови гра
дове; Нови Белград; Карабур- 
ма, Северни булевард. Всички

В тези съвместни 
сражения на

тема на
рманските 
няколко хиляди 
и български бойци а х1Ъ\яДИ о 

инвалиди от войната.
квартира.значител-

никого не учудва станаха
Пролятата кръв и жертвите, 

които бяха дадени през война
та против германския фаши
зъм — «ай-големия враг 
свободолюбивото човечество.— 
.бяха зарад новите социалис- 

отношения, дружбата

чти
развитие на предприятия, 
квито не е имало в страната, а 

Белград: макар, че

ка-
Товаотделно в 

е обективно в производството 
да изминат няколко, най-малко 
пет години, за да постигне ма
ксимална мошност

много по-рано. Трудови орга 
низации с бруто-продукт от ня- 

стотин милиона динара, 
няколко години 

..милиардери”.

май месецна
на тази

това ста тически
и сътрудничеството между на 

народа. Нашата 
1941 година

ва Александър Попович 
коресподент на ,,Братство1’ 
от Белград

шите. дв а 
ЮКП още презколко ста-само за 

ват

Бригадирите от Димитровградско се за
върнаха от Автопътя

жители-цифра, която 
бъде осъществена

Милион 
наскоро те

Милионите и милиардите са 
се иска да 

на Бенеизбежни, когато 
се представи развитието

На неговите жители мо 
най-примамлива циф- 

за са лайте

на Общинския комитет на СКС 
Георги Алексов и други обще 
ствено-политическн дейци 
Комуната.

специално похвалени. Една част 
от бригадирите взе участие в 
огромните тържества на 20 ок 
томври в Белград по повод за- 
връшваието 
съобщителна артерия в наша 
та страна.

В Димитровград бригадири
те бяха посрещнати от прелее 
л отеля па Общинския комитет 
«Милорал Златанов, секретаря

на 22Във вторник сутринта 
този месец от автомагистрала
та Братство-единство"

27 младежи и девойки

лград. 
же би е
рата, която говори 
тях. Милион белградчани т 
ва вече не е дело на 
бъдеще. Две три-години и таз 
цифра ще бъде изпълнена.

исе за
върнаха 
от Димитровградско, които ра 
ботиха в състава на републи
канската трудова бригада „7-ми
юли". .

От 27-те бригадири ог Димих 
повгралско 19 души са ударни

или

иа най-важната

Усилено провеждане 
на предизборни съб

рания
С градските и крайградски о

900сега имабщини столицата
жители. Хора има тол- 

най-добрият ,,кро- 
ЖИЛИЩа”

пъковоаитт дейци на околията, 
както н населението па Ниш 
и околността.

повечето похвалени,ХИЛЯДИ ци, а
кова, че ми 
яч за изграждане на

похвали, че с из 
ХИЛЯДИ

В. Костнч\След период иа относително 
бездейстпие и пасивност в мла 
дежкитс редици на боенлеград 
ската младеж се. почувствува 
известно оживление.

Всекидневно се устройват пр; 
едизборни конференции в мла 
дежкитс активи, разисква се 
върху проблем иЦс и търсят ме 
тоди за подобрение' на младе
жката дейност.

Само Секретариата при Об
щинския комитет па младежта 
в Босилеград два пъти вече у 
стройпа събрания, на които ра 
зисква за създалото сс положо

Започваха избори в активите
сюмне може да се 

граждането Димитровградска об
щина даде 2.500.000 

динара повече заем

на десетки нанастани 
искат да

жилища е успял да 
всички ония, които 
дойдат. Защото на 
на града преди седем

498 хиляди, а 
641 хиляди жители.

В течение са изборните кон
ференции па Съюза на младеж 
та в предприятията и остана
лите села в комуната.

От 20 октомври започнаха из 
ктивите па Съюза

територията 
години 

мина
борите в а .младежта в Димитровградс 

От 35 актива до днес из-иа От заплануваните 13.500.000 ди
нара заем за Скопие записани 
са 15.687.000 динара. око|ло. 
2.500.000 динара повече.

са живеели 
лата вече борим конференции са устрое

ни ,в 15 актива. М. А.
за-Най-значителна цифра 

планувапите 610 милиарда 
ществегг бруто-продукт

Първите изборни конферен
ции в активите на Съюза на- 
младежта не са па задоволи
телно равнище. Активите в 
Смпловци, и някои други села 
^ ’ необходимите

устройване 
годишно-отчетни съ 

активите в Ау 
Моин-

об- В димитровградско народен 
заем записаха всичко 4.277 ду
ши, от които 1.613 работници 
и служащи записаха 8.784.000, 
2 554 селско стойански произ
водители 4.328.000 и останали 
110 души—записаха 390.000 ди
нара. Освен това '•— служители 
в ЮНА п други институции 
записаха около 254.000 динара.. 
Трудовите организации записа 
*а 2.410.000 динара. Или всич
ко — днмитровгр алско! запис 

Скопие от

Тържествено чсству- 
ван денят па трудо

вите акцип
това ще 

СпоСамо за пет години
бъде огромно увеличение.

план, белград 
чце 

про- 
това

гп-гс в младежките редици, за 
Цгачшпгге и възможностите в 
преодоляването му. Младежки 
те активи в Белут. Паралово н 
Босилеград устроиха преднзбо 
рни събрания. Младежите, в у_ 
чилищсто също организират 
свои събрания, па които се ра 
зисква за подобрение на успе
ха, извънучилищната дейност 

■М тгр.>

направилиле саподготовки за 
изборните
бралия, докато 
кавшда Л-,ртс:ю1шн1Ш, 
ци Мъзгоф, Бребевигша и А?У 
I.,, села и този път показала 
извънредна активност и техни 
тс конференции бяха добре под 
готвени, съдържателни и бога

I ти.

наРед обществения 
ското стопапс-тво годишно 
Увеличава обществения 
лукт средно С 15,5%. 
значи, че в сравнение с 
Дина почти ще се удвои- ■,
т три години са осъпдес-о | 
199 милиарда динара обтес 
вей продукт. За 1965 година 
Ществеиия план предвижда 
милиарда.

По повод завършването па, 
трудовите акции на автомагно 
•грялата „Братство;- еди: 1стпо>’ * 
средношколската младеж в Ди 
мнтровград устрои иа 13 окто 
мври богата спортна и култур 
по.забавиа програма.

Л

об- лщроден заем за 
15.687.000 динара пари.Сс. /V»410

/



4 БРАТСТВО

Разширен длепум на ОК на СКС в Димитровград '^^^Г/УУУГ/Л|99090<»00ОГ//^Л

ШгаоСмЯшихШ шНЕДОСТАТЪЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
ЗА ИНФОРМАЦИИ ш.

Провалени събрания в 

женската организация
На,21 октомври в Димитровград се състоя разширен нлс 

гум на Общинския комитет на СКС по въпроса за идеологи
ческо-политическото издигане на комунистите. Анализа за пе
риода от септември 1962 до месец юни 1963 година ма прави 
Люоипко Вучковнч, председател на идеологическо-политиче
ската комисия при ОК СКС в Димитровград.

На пленума пршгъстпуваха освен

простраилват само 70 екземплл 
Ра от в-к Борба” и 257 кземл- 
ляра ,;Полит|ика„. Селата Пла 
шшица,. Моимци, Паскашия и 
Вълновия не стига мито едии 
От тези вестници. Всички прос
ветни работници па село. дори 
и н града не оа абонати на еже 
дневната преса. Малък брой чл 
еиовс следи ежедневната преса. 
Вестник ..Братство" се разпрос 
траиява чрез основните учили
ща. Според неофициални све
дения вестникът остава в учи
лищата и не се разпространя
ва всред населението. Също — 
малко оа читателите и иа ,,3а 
друга”. Нашите земеделски ко 
операции не получават този се 
дмичник. И околийският вест
ник „Народне иовине” в цяла
та комуна се разпространява в 
10 екземпляра...

През последните години чув
ствително се увеличи броят на 
радио-апаратите и транзистори 
те в комуната., защото електри 
чеството получиха и много от 
селата в Димитровградско. В 
комуната има 796 радиоапарата 
и 163 транзистори.

Пленумът донесе програма за 
по-системиа идеологическо-по

литическа работа занапред. 
Чрез семинари, сказки и разго 
вори членовете на първичните 
организации ще бъдат запозна 
ти с материалите, необходими 
за идеологическо политическа 
работа;на село и в града. Серио 
зно внимание ще се обърне и в 

•рабтата с новоприетите членове 
в редовете на първичните орга 
низации, конто трябва да бъдат 
осфтособени за квалифицирано 
тълкуване на нашата действите 
лност.

В Босилеград стана проблем, 
как да се съберат жените и ар 
типизират свои събирния. За
щото опит-ьт на ръководство
то иа два пъти — последният. 
път на У октомври т. г. да орга 
низира събрание се проваля.

Ако първият път 
Членовете на Конференцията 
за обществена активност на жез 
ните не бяха навременно осве 
домени, то вторият път всич
ки членове са получили пока
на. Протестът, че не са били! 
осведомени тоя път маже сама 
Ла послужи на ония. които де 
йствително НЕ СА осведомени. 
(Да допуснем, че тяхното чи
сло е съвсем минимално).

Повече е за вярване, че чле
новете на Конфернцията за о- 
бществеиа активност на жени 
те яе ИСКАТ да прояват обще 
ствен интерес и пренебрежите 
лно се отнасят към това.

Ще отминем да коментира
ме и да посочим причините за 
това положение, а ще се сп
рем зърху еди ндруг факт.

въпрос: когато не можеш да 
..убедиш” своята другарка как 
тогава ще „.доказваш” нужда
та от обществена активност 
на другите.

Изводът може да бъде само 
един — или обществените, пар 
тийни и стопански дейци съ- 
•що пренебрежително се отна
сят към дейността на тая орга 
низация. или (само по себе си 
се натрапва заключението), че| 
те са ония, които им пречат в 
това отношение.

Ще приведем и факта, че сто 
папските организации и учреж 
денията в своята администра
ция имат голям брой чиновни 
чки, които също не бяха до
шли на събранието.

И когато може и се търси о 
бществена отговорност от мъ 
жете, защо да не се търси и 
от тях. Нима и те не ползват 
обществени облаги, като оста 
налите.

С една дума желанието на 
ръководството на Конференци 
/ята за обществена активност 
на жените дейно да участвува 
в обществения живот на кому 
ната не може Ла се осъществи 
защото не намира подкрепа от 
страна на членството.

1.
членопете на пленума, 

комисията, за идеологическа работа и секретарите на пръпичпи 
те организации и Драгослав Николич, организационен секре
тар па околийския комитет на СКС и Илия Лазаревнч, пред
седател на идеологическата комисия иа околийския комитет.

В разискванията, които станаха след доклада взехп уча
стие Стоян Наков, Неофнт Гъргов, Митко Томов, Димитър 
Маноп и др. много ох

Периодът от септември мина 
лата година до днес с твъре бо
гат със събития на вътрешно
политически и въннополптпчес 
ки план. Писмото на неггълнн- 
телния комитет на ЦК СКЮ, н 
IV пленум на СКЮ, Петият пл 
едум наложиха жива идейно- 
политическа активност. За пра 
вилно тълкуване и разясняване 
па тези материали Общинският 
комитет свика този пленум, за 
да се даде отчет за

сто н педесет екземпляра 
книгата „Програма иа СЮк’’. 
Някои организации са я по- 
Ръчплн направо от издателст
вото както комбинат „Димитро 
вград” и др.-, освен това полз
вана с до голяма степен и би
блиотеката на Общинския ко
митет на СКС.

На пленума се изтъкна, че е 
необходима по-голлма помощ от 
страна ма първичните органи
зации на Съюза на младежта,

от

активност

- ■

Известно е, че в Босилеград, 
като стопанско-администрати
вен център, има, голям брой 
служащи, между които се на
мират изтъкнати обществено- 
политически и партийни ръко 

Неестественото е

:

водители, 
тук, че и другарките на тия 
ръководители не бяха на зака 
за-ното събрание. Същезреме-Б. Николов 

М. Андонов шю щ© поставим и следния Ст. Н.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
*

С ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НЕ ВЪРВИ ДОБРЕ
се, че по-лоши младежи чрез 
различни връзки и непозволе 
■ни ходатайства по-бързо си на 
мират работа в Димитровград,

Първанов от ВисочкоИван
Одорозци е председател на Ко 
мисията за електрификация на 
селото и член на ръководство
то на ССРН. С него разговорът 
тръгна непринудено. Той доб
ре познава работите и пробле
мите на всички 
работата на кооперацията, лро 
блемите на училището — с сд 
на дума познава 
на селото. Когато стана въпрос 
за електрификацията на село
то някак си недоволен от поло

че се интересуват за моралния 
и политически образ на езоя 
б-ъдещ работник. Това от своя 
страна би оказало положител
но въздействие върху работа
та на младежката организация 
и в нея младежите ще виждат 
Същинската си перспектива в. 
подготовката им за участие в 
стопансикя обществени живот 
в селото и комуната.

Първанов не само на думи 
проявява интерес към пробле
мите на своето село. Напротив 
той е един добър пример, че 
във всяка акция хората от раз 
личните ръководства трябда да 
се намират на Челно място. 
Първанов в записването на на

Ц
организации.

Димитровгр ад
проблемите

във връзка с разработката иа 
тези материали и набелязат за
дачи занапред.

В анализа, който направи 
Лгобинко Вучкович пред плену. 
нума се говори, че 70% от пър
вичните . организации са имали 
предварително подготвен план 
за работа на това поле и че и- 
деошогическо-политическата ра 
бота е била много по-добра в 
сравнение с предишните годи
ни. Известно, число организации 
като Поганово, Смнловци. Одо- 
ровци. Каменица и др. са има
ли добри прогамн за идеологи
ческо-политическа работа. Око
лийският комитет на СКС в 
НИШ е обърнал сериозно вни
мание за поотделпи въпроси 
от тези материали, 
като организира в Димитровград 

различни семинари по тези въ
проси.

В разработката на тези ма
териали в комуната взеха учас
тие над 3.600 членове на Съюза 
на комунистите и 8.000 члено
ве на Социалистическия съюз. 
Особено жива идейно-политиче 
ска активност в Димитровград
ско бе забелязана по време на 
всенародното обсъждане на про 
екта новата югославска консти 
туция.

защото тук често се идва до о- 
трицателди прояви, които тряб 
Еа да се спречават на време. В 
това направление трябва пове
че да се включат освен члено
вете на Съюза на комунистите 
преподавателите от училищата, 
синдикалните организации, ор
ганизациите на Сбцмалистичес 
гсия Съюз и др. Посочи се н 
факта, че учебните програми в 
училищата трябва товрчески да 
се прилагат, за да може у уче 
ниците да се формира марксис 
тки мироглед и възпитание в 
духа на югославския патриоти 
зъм и национализъм.
За по-широко разпространение 

на печата

жението каза сериозно:
— С електрификацията не 

върви добре. Започнахме с 
ям възторт а сега спряхме. И- 
ма и трудности: 
две години бяха нсплодороднн. 
но Въпреки това събрахме о- 
коло 200.000 динара, а после 

спря- Сега от Димнт- 
за нищо

гол

последните

роден заем за изграждането на 
Скопие
мер; като залиса 10.000 дина
ра, най-висока сума залисана 
от един селскостопански ггроиз 
водител.

— Работата

показа отличен при-
всичко
розград вече никой 
не пита, никой не поставя въ-

електрификацията.запрос
Страхувам се, че хубавото на
чинание., за което толкова мно 
го беседвахме 
на избирателите и на Социално, 
тическия съюз ще се провали.

това не е единствената

около изгражда
нето на Скопие не е работа са 
мо на скопянци ,и на македон
ци, а тя е сериозна задача на 
Цялата страна. Това нещастие, 
съвсем ясно, трябва да пон»$ 
сем всички защото това е мог 
ло да се случи и при нас.

Иван Първановпо събранията

особено в Пирс-т, а по-добрите, 
ло-активните, понеже не си слу 
ркат с подобни
лострани. Мисля, че не 
,ка, ако отговорните хора

Пленумът зае становище, че 
занапред ,най-сериозно внима
ние ще трябва да се обърне на 
разпространението на печата и 
другите средства за информа
ции. Според данни, с които раз 
полага (идеологическата коми
сия при ОК на СКС в димитро 
'зградска комуна се разпрост
раняват 4амо 120; егземпляра 
дневно „Борба”. 350 — „Поли
тика” 850 броя „Братство” 70 — 
„Задруга” 120 — „Комунист” и 
други вестници и списания.

— Числото на абонатите 
в-к „Комунист” от година в го 
дина намалява. Съществуват о 
рганизации, които тоя вестник 
изобпвд не получават: Бански 
Дол, Вълковия н Паскашия. В 
Димитровград, който има 
членове на Съюза на комунис
тите се разпространяват

Но
причина, която домакинства 
не желят да участвуват в елек 
трнфикацията. тъй като мисл
ят в близко време да напуснат 
селото и да отидат при синове 
де си които са заети някъде 
Зъв вътрешността на страната. 
И младежите изобщо не се им 
тересуват за развоя на своя ро 
лей (край- Това се вижда и от 
факта, че зъв Високо Одоров- 
ГШ[ от* 150 1Къшн досега, парич
но участие взеха 110 домакине 
п-ва. а останалите не.

неща, остават
е греш 

пове Б. Николов

КРАТКИ НОВИНИ
ИЗКУПВАНЕ НА ЩИПКИ 
ВИСОЧКО ОДОРОВЦИ

В Оа почистване 
Ни. в която 
чки

на селските уля 
взеха участие век 

младежи и девайки.Тези дни. Г на
епрация в Смнловци ^Победа” 
-™ЧНла изкупване на ' шипкой 
плод. До сега са изкупени 20 000 
килограма във Височко Одо- 
ровци и Гуленовци.

Шипковият 
по 50 динара 1

СТРОЕЖ НА МОСТ В СЕЛО 
МЪЗГОЩ

НЕДОСТАТЪЧНО ВНИМАНИЕ 
ЗА ЛИЧНОТО ИЗДИГАНЕ I Той счита, че младежите тря 

5ва да поемат по-голям а от го 
яорност в решаването на въп
росите в селото. Но затова пък 
останалите организации, 
както казва той, по-възрастни 
те хора трябва да се погрижат 
позече за работата в младеж
ката организация.

— Изглежда, че ние пренеб
регваме работата на младежи 
те. Често пъти, когато 
младеж търси работа

В анализа се подчертава, че Членовете на подружницата
па Социалистическия съюз в
село Мъзгош предприеха тезя 
дни акция за изграждане иа 
ЧДИП мост

съвсем малко внимание комуни 
стите от Димитровградско са 
посветили за личното си издига 
не. Дори и отговорни ръково
дители в различни стопански 
организации не обръщат доста
тъчно внимание на* идеологичес 
ко-политическото си издигане.

— Общинсият комитет, се ка 
анализа, за да окаже по-

500 плод се 
килограм.

или заплаща
само

150 екземпляра ..Комунист“’. Сл 
або се разпространява този ве 
стник и в районите на Смилов 
ци и Каменица. Ежедневниците 
„Борба” и ..Политика” недоста 
тъчно се разпространяват и че 
тат в комуната. В града, който

наброява 3.800 жители се раз- це го пита какъв е той- Случва

ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИТЕ 
В СЕЛО ВРЕБЕВНИЦА

В чест на изборите в органи 
Ьацията на Съюза на младеж 
та членовете на актива 
Вребевница проведоха

В тазив селото. _ 
доброволна! акция взеха учас
тие всички членове на Социа
листическия съюз.
За построяването на моста са 

изразходвани над 40.00Ъ дина
ра за материал, докато целият 
Мост струва над 80.000 динар.

един
никой в село 

акция
зва в
моШ на организациите е купил
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МНЕНИЯ !
V

IЗа интеграцията на земеделските 

кооперации в Димитровградско
Извинявай, не 

съм знал• ••

уСтодн Здравков единствен»* 
ят дърводелец — частник в се 
до Поганово доживя нес”**®* 
на чудно приключение. ьАна 
вечер излязъл накрай село Ь 
дин другоселец (от село Боро 
ао) карал на колата си прозор 
ци, врати и други предмети, 
правени от някой дъРв°Аелец 
к5йто работи без позволител
но.

Непознатият спрял на кръс 
ТОПЪТя.

— Добър вечер, приятелю — 
обадил се бай-Стоян.

__ Добър вечер.
__ Откъде караш дограмата?
—! От Поганово.

Особено важно е това, че ед 
кооперация ще мо- 

необходимия брой 
специалисти, 

ще бъдат в състояние не 
се заловят със

Имайки предвид общите поло 
.женил на интеграцията, полза
та от нея и това, че в практи
ческото й прилагане досега са 
забележени големи

изводство (кашкавал, бяло сире 
не итн.) и чрез организирано 
производство да поправи каче 
ството и количеството на живо 
тните, които се продават сп на 
шата територия, чрез доработка 
на определени произведения по_ 
добре да ги подготви за пазара 
итн. По този начин стойността 
на селскостопанските и живо
тински продукти, които се изна 

от нашата територия значи

но имущество, това представял 
ва.солидна материална основа 
за селското стопанство но тези 
средства не се използуват в до 
статъчна степен. Това показва 
и степента на рентабилитета на 
вложените средс™, който се 
движи от 7.8 До 16,7, но който 
същевременно показва намале
ние по отношение на миналата 
година.

През изминалия период коопе 
рациите значително увеличиха 
своя обем на1 дейност, 3/5 от ко 
ято представляват търговията 
и изкупуването. В сравнение дукт.
със същия период от миналата Не е нужно да се доказва, ко 
година към края на първото лко 'средства се губят заради 
полугодие тази година, съвкуп- това, че едрият и дребен доби- 
ният приход на кооперациите тък се продава неугоен или по- 
се е увеличил с 42,7%. Това о- луугоен, когато се знае какви 
баче не значи, че в същия ра_ премии се дават за угоен доби 
змер се е увеличил и икономи тък. В досегашния период ко 
ческият ефект. Този увеличен операциите не обръщаха осо- 
съвкупен приход е осъществен бено внимание на тези въпроси 
със значително по-големн раз- и в повечето случаи се задово- 
ходи, защото доходът е увели- ляваха с моментални ефекти.

на такава 
же да заеме
селскостопански
които
посредствено да 
селскостопанското производст- 

да установят такава орга

резултати 
искаме да съгледаме да ли съ 
ществуват възможности за. инте 
гриране на земеделските коопе 
рации на нашата територия с 
цел да се създадат по-благопри 
ятни условия за по-бързо разви 
тие и подобряване на селскосто

во ннизация на работа, която ще о 
сигурява навременно Да се из
пълняват всички задачи.

Чрез определени цехове, кои 
то биха се формирали в седа
лищата на сегашните коопера- 

изключения, 
непосредствено

сят
телно Ще се увеличат, а е това 
и приходите на самата коопера 
ция и нейният общ бруто про-

панското производство.
Що се касае до общите усло

вия. каклито са природните ус- 
-ловия, разполагаемите мощности 
и подобно, те безсъмненно съ
ществуват. особено когато се ка 
сае до дребното 
ство, от което се осъществяват 
най-големи пазарни излишеци.

В общината съществуват 6 зе 
меделски кооперации. 3 от ко 
иго са икономически по-силни, 
а з по-слаби, които в досегаш
ните условия успешно изпълня 
ваха задачите, поставяни пред 
тях. но не до оная 
която обективните възможности 
обезпечаваха това.

Обаче с приложението на съ
временни агротехнически меро 
приятия и технология, селско
стопанското производство става 
все по-сложено в смисъл на из 
намиране на съответни техноло 

. гически решения и тя предпола 
га на първо място уредена орга 
низация на труда, концетрира- 
на професионална служба и и- 
кономически силна и организа
ционно уредена трудова органи 
зация. Но точно тези елементи 
недестигат на нашите коопера
ции, за да могат при сегашните 
условия да отговорят на своите 
задачи.

Кадрите, с които коопераци-
своите

известниции, с
кооперацията 
ще осъществява своята основна 
дейност.

С оглед на все по-голямата о- 
риентиравка и кооперацията ще 
бъде насочена " в това направ
ление. а това е в съгласие и с 

линия за развитие 
стопанство на те 

на нашата община.

4 — Кой ги я прави?
__ Майстор Стоян Здравков.

че 'аз съм;
ж ивотн овъд-

СтоякНима аз,
Здравков, бе човек!

__ Извинявайте, не ви зна«.
Така ми рекоха А» кожа, ако! 
никой ме пита, защото моят 
майстор Ням^ разрешително...

— Е добре де. Сега като те 
срещнат кажи, че аз съм ти ра 
ботел — сгеа нали ме познаваш 
добре. ..

Този премеп не е единствени 
ят в Димитро/вграадско. Има ма 
са случаи майстори без позво
лително да работят. По този на 
[чин те отнемит работата на 
ония, които плащат данък за| 
да работят частно.

А такива са не са!мо дързо- 
колари.

генералната 
на селското
риторията

Овцевъдството показа, че то- 
бъде твърде рентава може да 

билен отрасъл на производст- 
отой същевременно нестепен, до ЕОТО, и

търпи разпокъсаност и раздро 
беност, Но изисква твърде кру 

организационни единици. 
По мое лично мнение, само 

то развитие и . степента до ко 
тази област 

нещо

пни

ято сме стигнали в 
изисква да Се направи

онова, което сега има 
ме, ако искаме да имаме

и правилно и дългосро 
насочим нашето по-на-

повече от още
повече 
чно Дататъшно развитие в интерес на 
нашатаа комуна и на нашата 
общност като Пяло.

делците има шивачи, 
плетачи...

!
М. Андонов

Димитър Маиов

Из дейноста на Синдикалната организация
ите.разполагат според 
професионални квалификации, 
не отговарят на проблемите на 
селскостопанското производство 
и това им прави големи трудно 
стн при решаването на крупни 
задачи. От общия брой заета ра 

-ботна ръка в кооперациите око 
ло 30% са служащи. а 70% рабо 
тници. Между служащите само 
един е с високо професионално 
образование и 5 със средно, до 
кат0 всички останали имат ос
новно образование. Между ра
ботниците 79% са полуквалифи 
цирани и неквлафицирани.

Характерен е фактът, че от 
шестимата управители на земе
делските кооперации само 1 и- 
ма средно професионално обра
зование (селскостопанско;, а о- 

- станалите имат само основно у- 
чилище и дългогодишен трудов 
стаж. Такъв ръководен кадър.

и недостатъчен брой

По-засилеиа дейност на 

синдикалните подружници
Тракторист

Зарад всички тезичен само с 25.8%, а коефициеен 
тът на икономиите се движи от 
103 до 126,4. докато при Барйе 
възлиза на 90.

Анализирайки работата на ко 
операциите в светлината на тях 
ната активност и ангажираност 
в основната дейност, т. е. в раз 
виването и укрепването на сел
скостопанското производство се 
виждат основните слабости. Те 
зи слабости произлизат ог ня
колко проблема, които коопера 
ции те, такива каквито са, не ма 
гат да разрешат. Тези пробле
ми са:

— неспособността на земедел 
ските кооперации и съществу
ващия кадар да се залови с ос
новната задача, която те имат 
в развиването и подобряването 
на селскостопанското производ 
ство, така че са принудени да 
се ориентират към изкупване и

причини 
считаме, че са създадени услов 
вия съществуващите 
цин да се интегрират с 
дника” в една трудова органи
зация.

коопера- 
..Раса-

лина, своеволно напускат рабо 
тните си места, разхождат с© 
ИЗ града (отнася се до служа
щи в Общинската скупчина и 
някои стопански организации) 
/I проявяват несъзнателиост 
при изпълняване на дължнос- 
тите.
’ Накрая бе взегго решение 
►всички синдикални подружни 
ци да организират свои събра 
ния ,1на които ще разгледат съ 
Нгоянието в стопанската орга 
низация, ще изготвят свой 
План на действие на конто гри 
жата за заздравяване и укрец 
вале на трудовата дисциплина 
зпазванета на общественото И- 
мущеотво, ще заеме централно 
място.

Всички тия въпроси, които 
бЯяа засегнати на заседанието 
показаха, че синдикалните по 
дружи пци по-често трябва да, 
раседават и разглеждат състо 
яипето в стопанската организа 
ция, защото от тяхната дей
ност зависи и деловагга дей
ност и успехи на предприятие

Последното заседание на Об 
чинското синдикално вече в ъо 
силеград премина под знака па 
отчитане състоянието в синди 
калните организации. слабата 
им дейност и финансовото съй 
тояние на Общинското синди-, 
кално вече. Отделна точка на 
заседанието беше изготвянето 
на статутите в стопанските ор 
ганизации и учрежденията.

От повечето изказвания пра 
лича, че дейността на синди
калните подружници се нами
ра почти на мъртва точка и 

понастоящем синдикатът 
Ще тоябва да съживи дейност 
Уа си, да прояви повече, инта 
рее, защото стопанските орга, 
тшзацип и учрежденията са 
намират пред твърде важни 
(задачи
Ие на статутите. От разисква
нията пролича, че комисиите, 
създадени втрудовите организа 
ции да зготаят статутта са е* 
динствено' компетентни за то
ва, което от своя страна, 'тря 
Ова Да премахне неправилмос- 
{о-гге. направени при изготвя
нето на Правилниците,

Също така бе изтъкнато, че 
Тяхното нзгсГгвяпе трябва ' да 
се ускори до максимум, защо- 
то предстои да бъдат предостц 
вен па широко разискване, кан 
то в колективите така и пред 
останалите организации ,чието 
особено влияние се чувствува/ 
>в общество! ю-стопаг.1 ск,и Я| 
вот на кс/муната.

Към това бе прибавено чф: 
освен статути, 
ма синдиката в стопанските ор: 
ганнзацпн трябва да се заин
тересуват и за изготвянето 
седемгодишните планове.

Освен това. въпросът за тру 
довата дисциплина и запазва
нето на обществено имущест
во. планът за дейност на ОСВ 
и синдикалните подружници 
зае централно място ма събра 
името..

Бе изтъкнато, че много сто
пански организации не пазят 
общественото имущество, от
делим членове съзнателно го 
упропастяват, дери н незакои 
по присвояват. Като изклю
чим съвсем малък брой служа 
щИ, ПО-ГОЛяМО число от тях ия 
мат нужната трудова дисцип

Такъв извод се налага и за
това, защогго за развитието на 
овцевъдството в предстоящия 
период се предпиемат мерки 
за значителни капиталовложе
ния. Именна, както е известно 
на територията на общината, 
трябва да се изгради единна аз 
цеферма с мощност от 20.000 
броя овце. Овцевъдството е о- 
трасъл, който е застъпен в 4 
кооперации, а има условия да 
се развие и прл петата, така 
че по този начин то престав- (1е 
лява звено между коперациито 
и е основа, около която в перс
пектива трябва да се развиват 
кооперациите и нашето селско 
стопанство като цяло, а това 
представлява и опора за инте
гриране на кооперациите.

при това 
професионален селскостопански 
и икономически персонал, не о 
сигурява успешно и навреме
нно да се разрешават крупните 
и сложни проблеми на селско
стопанското производство.

В седем селскостопански орга 
низации работи само един агро 
ном и трима селскостопански те 
хници със сРСДЧо образование 
и 4 с основно образование.

При такава квалификационна 
-структура на професионалния 
персонал е немислимо следенето 
на съвременната наука и техни 
ка и приложението на същата в 
производството.

С оглед големината на отдел 
ни кооперации, както и на тях
ното финансово положение, 
всяка кооперация не може да 
осъществи добре организирана 
професионална селскостопанска 
служба.

търговия; /
— невъзможността да се на

прави по-добра организация, ко 
ято да осигури по-голямо произ 
водехао. особено когато се касае 
до животновъдното производ
ство, било в социалстическия се 

в сътрудничеството

изготвяме п приема

Със създаването на единна ко 
перативна (организация ще се 
ликвидират много слабости, ко 
ито имаме сега в областта на 
селскостопанското 
ство.

В заемането на такова стано 
вище изхождаме от функция
та и задачите на земеделските 
кооперации като носители 
подобряването на селскостопаи 
ехото производство. С оглед на 
това, че основна дейност на ко 
операциите представляват ггоо 
'изводсХчото,! преработката или 
изкупуването от 
ството. то отделянето па тези 
дейности от съществуващите ко 
операции и създаването ма спе 
циализирана 
ферма, ще съзДаДе На тези коо 
перации гкзлеми трурдности и 

ги остави без материална 
основя. Защото с: откъсването 
ше трябва да се откъснат и съ 
ответни площи за производство 
на фураж и по този начин коо 
перациите ще бъдат насочени 
сам0 кп=м отношения с частни 
те производители и дребно из

купуване на селскостопански 
произведения.

Една единна кооперативна ор 
ганизация би била организира 
но, и кадрово така поставена, 
че ще може успешно и без асо 
бени трудности [да изпълнява 
всички задачи в сегашните у- 
словия на работа.

ктор или 
със селскостопанските произво 
дители в този отрасъл;

— слабата организационна 
способност на земеделските ко
операции и невъзможността при 
тези условия тя да се подобри;

— недостигът дори и несъше 
ствуване на съответни професи 
онални кадри, който е неспосо 
беи да реши организацията на 
труда и да се бори за подобрява 
не на производството върху ос 
нозите на съвременната технИ-

гпроизвод-

то.
Ст. Н,

!
на

Босилеградската 
библиотека работи

животповъд- След период от Няколко ме
сечна па!уза градската библио
тека и читалище в Босилеград 
започна отново да работи. Наз 
наец. е нов библиотекар и сва 
болно може да кажем, че поло 
жениегго се е коренно измени-

жгрка и наука;
— недостатъчното използува

не на деловите средства, с ко- 
•иТо кооперациите

Подобно е положението и с 
кадрите в останалите служби, 
които трябва да следят произ
водството. Между ръководители 
те на счетов0Дствата нито един 
няма средно професионално о- 
бразование, а знания по счето
водство са получили чрез прак 
тиката или на някакъв курс.

За комерциалния кадър и да 
Не говорим, защото нито един 
служещ, който работи в този са 
ктор няма съответна професио
нална подготовка.

Земеделските кооперации раз 
полагат със значителни средст
ва, които им е предоставила об
щността за ползувано и ръко
водене. Те разполагат с основ
ни средства на стойност от над 
251.000.000 динара и е оборотни 
средства ог над 105.000.000 ди
нара. Заедно с разполагаемите 
значителни площи в обществе-

ж ив ОГДНОВЪД! И подружн I щит©разполагах
. витн.

Разрешаването на тези и ДРУ 
ги проблеми предполагат една 
силна, добре организирана тру 
дова организация, снабдевена с 
достатъчен брой съответни про 
фесионални кадри, които Ше м0 
гат да разрешат тези проблеми.

по-голямото 
търсене на селскостопански про 
дукти на домашния и чуждестра 
нен пазар, една единна органи
зация на територията на наша
та община може успешно да из 
ггьлнява поставените задачи в 
областта на селското стопанство.

Една кооперативна организа
ция ще мбже в значителна сте 
пен да влияе върху значител
ното подобряване и уединяване 
качеството па съобственота про

ще ЛО;иа>
Освен, че е направен списък 

на книгите, занапред за 
ще се проявява особена грижа. 
Шитите има да се задържат? 
у отделни читатели е месеци, а 
тяхио(го задържане е огранича 
но на десет дни. Към ония чи 
(Тателн, конто упропастяват 
книгите цге се прилагат и мака 
зателни мерки, което досега не 
е праихтикувано. ПоГголяма 
взискателност ще бъде проЯя- 
вена и към читателите, конто 
идват в читалището да проче
тат вестник, списание и пр.

тях

С оглед на все

п

Ст. Н.т ,
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Добри резултати от изкупуването на тютюна в Димитровградско ИНИ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕЗА 20.714 КГ ТЮТЮН — 20.572.000 ДИНАРА ии^1ИI^IIЩ1IнпIIIн^»^»^>п^тIЛIтIII|щмпн'^^||||т11Ш1111111ШШ1Ш11Ш1*мшитч1Г(

• Най-добри производители: Мъзгош, П ъртопопиици, Желюша и др.
• В 1964 годипа — 30.000.000 стръка тютюн!

Докошо хорото чокош, 

ПродоЬачъш^меше • • •
«ди който за 40 кг взе 68.000 ди 
нара, Георпг Йотой-, &ьщо от 
Пъртопопмнци за предадени 39 
килограма тютюн получи 81.000 
динара пари, Иван Димитров 
от Смиловни) за предадени 75 
килограма тютюн получи 85.000 
динара. Асен Бонев от Мъзгош 
за 91 килограм получи 116.000 
динара; Никола Христов от 
Радейиа за 34 килограма вза 
(42.180 динара пари, а Цеков 
Сретеп — за предадени чб. кг 
— взе 55.770 динара; Добра Па 
упопа от село Желюша за при 
далипи 350 килограма тютюн 
получи 382.000 динара пари и

нто са засадили 7.300.000 сггръ- 
над 46.000Резултатите от първото из- 

купуване на тютюна в Дими
тровград, което стана към срс < килограма тютюн, 
дата на този месец са задово 
лтелни. От всичко 120.000 ки
лограм тютюн колкотощебъ- 
дат ефкупени' през тази промз 
водстзепа годиша изкупени са 
ИаА 20.000 за които производи
телите са взели ИаА 20.000.000

ка и ще предадат не ни глоби санитарната инс
пекция- . •

Питаме се сега. дали пост-ьп 
ката на продавачите е правил
на. Считам, че повече нехигие- 
на се създава когато се мете а 
мющериите чакат. Почистване 
то на помещенията трябва да 
се в-ьрши преди започване на 
работното време.

За услугата в димитровградс 
хлебопекарница иапосле

пиш е доста. А услугата
ката
Лък се
пак не е на нужното равнище.

около 10
НАЙ-ДОБРИ ПРОИЗВОДИТЕ
ЛИ: МЪЗГОШ, ПЬРТОПОПИН 

ЦИ И ЖЕЛЮША
Преди Няколко дни 
часа преди, обед бях в редица 
За хляб. Пред очите на маса 
хора, дошли да купят хляб, про 
лавачите прекъснаха работа и 
Започнаха да метат. Когато по 
чнахме да негодуваме, те ни от

Резултатите от първото изку 
иVнане на тютюна показаха, чч 

димитровградскадпнара.
Средиата изкупва(гелна цена 

Па първите няколко беритби
жителите в 
комуна до голяма степен са О1

Л. С,
редовна чмгателка на Братство 

Димитровград
говориха:

__ Трябва да изчистим, за да

„ЕЗЕРО“ КРАЙ БЕНЗОСТАНЦИЯТА 

В ДИМИТРОВГРАД
ти.

КАКВИ СА ДОБ1ИВИТЕ ОТ 
Т10ТЮНА ПРЕЗ ТАЗИ 
ГОДИНА

ните по тези Въпроси. Доста
тъчни ще бъдат само няколко 
камиона чакъл -от Лукавашка

Тютюневата култура е твър 
ле подходяща за нашите тере 
пит, защото успява на средна 
плашгска почва и слънчеви ме/ 
ста. Един хектар засаден тю
тюн при наличността на сред 
па агротехника в нашия край 
може да изхрани 150.000 стръ 
ка тютюн от които ще наберем 
Г.200 килограма тютюн .Ако при 
лова вземем средната цена па 
(гютюиа да е 800 — 1.100 динара 
— добшште от 1 хектар палми 
пават 1.000.000 динара. При то 
ва — за всеки произведен ки
лограм тютююн е необходима 
Рредио трудоден, което ще ре

че тютюнопроизводителя 
има надница от 800 до 1000 ди

Нсколко метра от бензостай
глав,дията з Димитровград на 

йата улица се създава елно из

че

нара, което не е за подценява-
йе.

Ако нмаме предвид псСтояй 
миграция на населението» 

промишлеността
днес то производството на тю 
тюна става една от най-доход- 
ните култури в нашата кому
на. защото не търси 
физически сили.

Доходите от , .зелеПото зла
то’’ в Димитровградско са доб 
ри и заемат важна 
семейните бюджети на тютюно 
производителите.

ната 
от село в

Готови пизи
Блатото кран бензостанциятатютюно-зладяли тайните на 

гпроирволството. Благоприятни
те климатически и почвени ус 
довия в Мъзгош, Пъртопопин- 
ци, пък и Нишавската долина 
дялат надежда, че числото на 
производителите на тази култу 
ра през идната производствена 
година ще бъде чувствително 
по-голямо. Н ай,-Аоброкачестве 
ни тютюн този път предадоха

тютюн в нашия край значи 
надхвърля 1000 динара за 1 ки 
^ограм. което в сразнеКие а 
поедишните години представля 
ва значително подобрение. ОМ 
следващото изкупуване с пра- 

очакват още по-добри ре(

голелш река. Накрая само да попита
ме: много трудно ли е да се на 
прази това?

куствено езеро, което ежеднев 
но става все , по-привлекател
но’' за туристите, които тук спи 
рагг за, да вземат бензин. Езе
рото сега е дълго десетина мч 
тра и почтн толкоз а е широко. 
Предполага се, че с започване
то на предстоящите дъждовни 
дни, то ще нарастне още повей 
че. Дълбочината му още ие е
Известна на гражданите, но за
това шофьорите при премина 
Ьане на езерото дават 
Гас и успешно мгшазат на дру
гия бряг, обаче коларите имат 
голяма мъка.

„ЕзеротоГ може да се ликви 
дира и то веднага, само ако то> 
ва' пекат да направят отговор-

5„
(во се 
зултати.

Тази производствена годил“ 
показа, че в Димитровградско 

отлични климатически и

ставка в 'Ж.

Одоровци
М. Андонов;гма

почвени условия за отглежда- 
не на това индустриално расте 
ние от което доходите 
да бъАат и внушителни.

Слазчо Йотов от Пъртопопин-
Урежда се 

културния дом:могат

ИзЬиднии,и ош Пирот 

Ь Посещение но ДимишроЬ1род
. Така през тази година з ра 
йон Долна Невля 292 произво- 

засадили 4.700.000
на>Акцията за уреждането 

някои помещения в Културния 
дом продължава., Досега е из- 

работа на стойност

пълендители са 
стръка тютюн от които ще пре 
дадат над 33.000 килограма

В райоц Смиловци 180 пр
тю- вършена 

от 100.000 динара.ггюн.
♦оизводители са отгледали около 
6.000.000 стръка тютюн, от кои 
то ще предадат 50.000 килогра- 

изсушеи тютюн; райси По 
ганово има 422 тютюнопроиз
водители през тази година ко

колективен из-те .направиха 
лет в околността на' града, а 
след това бяха проведени р4 
лица спортни състезания в спо

На 20 октомври тази година 
ученици В дома ще се реновира еди“ 

стая за читалище и други по
мещения, нужни за културна 
деятелност през зимата.

извидницИгрупа
заедно със своите преподавате 
ли посетиха Димитровград. С 

* димгГгровградските извидници
ма

ртния център в Димитровград.
у ^^^^^^^^^^^гу-гг^опппоооооооооооооооооаооооооооорооооооооооооооооосххххххххххххххххххххххххзооогхххххххх»

Спомепп от войната
село. Нас-Това беше доста трудно защо

то неприятелските оръдия бъл 
ваха гранати по тая пезгщия. 
а картечниците неуморно сееха 
огън и смърт. Една вечер — до 
бре си спомням — тъкмо що 
се събрахме да вечеряме ц 
Да отпочинем малко, изтъомя 
ха бомби недалеч от нас. Кога 
то разбрахме какво става — ви 
Дяхме че загинали няколко на/ 
ши бойци, които тръгнали да 
разузнават неприятелското по
ложение и попаднали на немци 
в засада. Между тях лежеше 
неподвижен и Иван Стаменов 
от В. Одоровци. От Сйегагца на 
шият Път водеше за Ивангща. 
По пътя за Иваница вместо гер 
маници успяхме да пленим 40 
четници които изненадахме з ма 
мент когато переха дрипите си. 
След тези изпитания команди-'' 
роваха ни за Белград, а ведна
га след това за Ззориик къде- 
то 10 дшг упорито се сражавах 
ме с германците. Наша 8 бри
гада 22 дивизия беше наистина 
чдазна. но се случи че водеше 
бороа срещу 22 германска ударг 
'1а моторизирана лнвизия. .

на германците едно 
тъпвахме към Босна. Открих
ме, че германците ни обстрел
ват от кубето на селската чер- 
кза. Открихме огън срещу тях- 
Един от войниците до мене па 
да тежко ранен. Аруг загина. 
Трета чета бие след нас, а 1 ’ 
се намираме между два огъ№ 
Настъпвахме незадържимо.

ОТКРИТИЕТО“ НА ЗАРИО • се ние99
Обаче един от моя взвод За

рия от Враня упорито: настоя 
ваше да му разреша ла претъР 
сва. Отказвах, но той не се от 
казваше от намерението 
Най-после съгласих.

все до Сремския фронт и осво 
божденнето ма страната- от фа 
шистките Пълчнща — гладът, 
миезрията и нищетата — бяха/ 
наши постоянни спътници.. .
... Намираме с във Вучитърн.

Някои наши части отиват за 
храна и боеприпаси. Бях вече 
взводем. Немците се оттегляха 
и ние постоянно бяхме зад пет 
тите им. Постоянно се сража 
вахме с тях при превземането 
на всяко укрепление, на всяко 
населено място. ..

Получихме нареждане -да се 
завърнем в Подуево и там да 
намерим впрегатен добитък 
(предимно биволи) за да изтег 
лим обоза. Подуево беше пус
то. Населението наплашено от 
■неприятелските палачи, беше 
хванало планините. Из пътя 
срещахме кервани от натоваре 
ни коли, подкарвани от жени. 
Макар че бяхме гладни и жал 

не закачахме мирните 
граждани. Беше ни забранено 
да претърсваме пътници.

За патилата на Димитър Пе 
тров от Димитровград през вр 

Народсосвободптел- на те; - Намерихме и жицата 
лефонната им връзка и я ЯР3 
сакохме. Снайперистите и по- 
нататък биеха по кубето 
черквата. По едно време забел 
язахме как германците се от
теглят. В боевете за това бос 
ненско село изгуби живота сй 
Тодор Василев от село Смилов 
ЦИ... Същата нощ се зазъРИ3 
хлхе отвъД Дрина в Сърбия, къ 
дето отпонинахме известно вре 
Ме очистихме оръжието си и оГ

нов пО

\еме на 
11 ата война малцина знаят. А 
спомените, за войната на Дими 
тър са толкова ..богати'1, че от 
тях може да се направи същи- 
НС1Щ роман.

си.
на

Когато Зария езали фереджа 
та на една „жена1, всички се

Под нея се оказастъписахме, 
преоблечен германец, въоръ
жен. с леко оръжжие Веднага 
скъсахме ,,роклята му, обезо
ръжихме го к го арестувахме. 
В неговата кола намерихме ня 
колко десетки чифта обувки.

■ .. Когато ДимтиъР и АРУгаРН 
те му от Забърдие заминаха на 
война — малцина 
тяхното завърщане. Защото — 
знае се вече — войната не но
си добро. . . Те се простиха с 
близки и познати, с родното и 
плодородно Забърлне, за поело 
ден път (можеои) погледнаха 
чукарггге на Видлич и -— зами 
наха- Родината зовеше и тряб 
ваше да й се помогне. ■ -

вярваха в

пушки и курщуми... ново се подготвихме за 
ход на запад. . ..' От Вучитрн продължавахме/ 

за Сйеница. Пред моя въззод, 
падаха мини, като дъжд, спом 

Димитър Петров. Но 
С един

М. А-

ня си
ние не отстъпвахме, 
топ. КОЙТО успяхме да запле
ним от германците ние давах- : След дни и нощи на непрекъ 
ме жестока съпротива. Така до Ъната борба с неприятеля 
чакахме нощта. А след това — н н

напред, 
да преминем;

кръщаза-
козие,,

Първото „огнено 
не’ имахме, на Остро 

' спомня си той. Беше сЪщо ме- 
1944 година. След

ИЗПРАВНА:

В миналия брой в „ЮяШ® 
равски бригади” на края бе 
печатно ,.следва”, а е тряб»3'

полу
чихме нареждане да преминем 

Сремскнн фронт,
I Моят взвод превзе от

сец октомври 
няколкодневни къРвави боеве 
успяхме да сломим съпротива 
та на немците... Оттук — па

отново продължихме 
Сега трябваше 
бързата планинска река Лим.

ни на
Ръцете ло „край”.
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■^х?л VКнигата да бъдетт. ШгШШШ
■шттШ \

по-близо до човека
*"*®1 г1§Й1

х
4 I..1 * ' ’• х *••■•■ 'V *На предстазАението ,,Чове

кът и книгата" в Димитров
град бе организирана и -лота
рия за книги; Макар че по то 
ви начин бе разпространен из 
аестен брой книги, 
това начинание, е единствено 'з 
Околията, коетр може да нам» 
ри по-широко и по-обемно при 
ложе ние. ■ •• 1 ■ "■

Също така съществува га 
ляма надежда, че ..Срещите ме 

селата’1

«я : Тази есен „Месецът на кни-_ циа-лиСтическия съюз, доведо
ха до становището, че тези 
Дейности и традиционните 
срещи и състезания по. слу-, 
чай Деня на младостта да се 
положат върху единни начала 

1 на постоянна програмна дей
ност на Социалистическия съ 
щз и всички обществено-поли 
тймески сили.
' Наблюдавано о»г становище
то за разпространение на кни
гата такова обединение и сне 
тематически организирана кул 
1гурно-просвеггана дейност дава 
ро(големн възможности книга 
Га да се приближи до нашите 
.трудови хора- Благодарение на 
сова акцията ..Месец на кни
гата’1 се превръща в няколко 
.месечна дейност, което ни да 
оа за право да вярваме, че в 
тези условия ще бъдат разре
шени редица належащи проб
леми около работата на библи . 
отеките и читалищата.

гата’1 в Димитровградско е от
крит с девиза книгата да стане\ 
необходимост в ежедневния 
живот -и работа на хората. Ор 
ганизатори на тази дейност са. 
Съюзът гта орган из ацнитс и за 
веденията за разпространение 
йа книгата и печата. Културна 
просветната общност и учени
ческата дискусионна трибуна в 
гимназията „Йосип Броз Тито'1 
— „Младежка дума“. Открива 
.мето на тази акция е довери 
но на ученическата трибуна 
..Младежка дума’’, което е при 
нзание на нейната редакция 
за плодотворната работа през 
мнналага учебна година. Но от 
друга страна дето 
организаторите на

5.

все пак.

&
■?Г■

*** чашите тру-г 
на ■••■се- 

Въпреки вси 
този месец тря».

!жду
'лещи се в града и 
■ло и книгата.
Чко’ през 
бва да се обшсолят нашите се 
ла ако не с избрани книги, та 
с обективни и съдържателни 

книгата: Сближаванеж ■ думи за 
то на човбк с книгата несъмнег 
но трябва да стане наша ежед
невна грижа, защото това из
искват и интересите на наше
то социа -етическо развитие.

Любиша Ажорджевим

между 
акцията

„Месец на книгата’1 не се на
мира библиотеката, намираща 
се в рамките на Дома на кул
турата, е още един сериозен сит 
над. че трябва да се оформи 
като самостоятелно културна 
заведение и само по този начин 
може да стане фактор в раз
пространението на книгата:

Обемът и съдържанието на 
тази акция в .Димитровградс
ко са изработени Върху прог
рамата на Библиотечния цен
тър и Съюза на организациите 
и заведенията за разпростра
нение Иа книгата и печата вг 
Ниш, които тази година поз
воляват всестранна дейност на 
всички общински фактори Съ 
Гласно тези начала тазгодишни 
те срещи „Хора, книги и пе
чат’1 ще бъде организирани 
под. закрила на всяка комуна 

Библиотеката 
Димитровград вероятно 
срещне с Бяла паланка.

Обаче анализът на миналото 
дишната работа на топа пол» 
и необходимостта да се органи 
зират .,Срещи между селата’1, 
конто би обхващали и пробле 
мите от организацията на Со-

•* з;■ ">

;?
ЩШ1

ДО ПОВОД „МЕСЕЦА НА КНИГАТА"

СЛАБО НАЧАЛО■ ■■

По повод „Месеца на книга» Ма изисква доста време и сери 
га’1 та 18 октомври учениците 
осг гименазия ,,Йосип Брз- Ти- 
8 0“ в Димитровград изнесоха 
културно-забавна програма. ради

(Изпълнението на няколко со 
Именно, група ученици и листи дуети и др.— не пожъна 

преподаватели, без много при- много успехи поради липсата 
готовлеиня и упражнения ни На добри акомпанъори. Но и 
..отнеха'1 една вечер. Ко)лкота покрай тоза — тези точки бя- 
и някои точки да имаха из- ка «ай-успешни и предизвика,’ 
гледи на успех — то лошата. Ха бурни аплодисменти всред 
организация ги проваляше. препълнената зала на Дома на,
' В цялата програма пролича културата. •
ваше несистемност. Много точ, Най-добро соло-изпълнение 
ки бяха предвидени и — ако даде Кръстина Асенова. В със 
голямо число изпълнители не тезанието! „Кой най-добре и 
бяха отказали (!) — то сигур най-хубаво ще разказва1’ побе 
но програмата би траяла дос- ли Ерина Савова, за най-Доб1 
*га дълго. Освен това и ошя Р° компониране по дадени мис 

,, ли — първо място спечели Ра
които „имаха кураж' да отге Домир Длексич. докато за най-
Варят на въпроси (Покажи ка добър рецитатор бе провъзгла 
кво знаеш, компонирано чете сена Аикица Бабич ,На'й-многа 
Пе и др.) излизаха неподготве Книги брои ученичката И- 
ни и съзсем малка част от тях нанка; Петрова. След програма 
даде задоволителни отговори. ™и^Ше Устроена лотария на,

Една такава обемиста програ I

озни приготовления-
Вокалните изпълнения дост** 

изгубиха от своята красота по 
лошото акомпаниране.

поотделно. от
ще се

Звучни новини - нова активност 

на гимназиалната младеж М. Андонов
яние и членозете на Съюза на 
младежта от предприятията и 
учрежденията в града.

В момента, редакцията има 
сериозни затруднения около ре 
Аактирането на бюлетина!, за_ 
птото разполага с оскъдни тех 
нически средства 
подходящи грамофонни ' плочи 
и други технически средства.

Новообразувания Център за 
култура и забава а Димитров
град ще трябва да поеме, гри
жата около уреждането на зву 
чннте новини. Това е и най-по 
дходщияг начин 
да премине прага «а гимназия
та и да включи много 
сили з греда.

Ох минаХия петък в Димит
ровград чрез радиоуредбата ди 
митрейградските гимназисти за 
почнаха да предават ззучни нО 
вини.

Група членове на дискусиоя 
ната трибуна „Младежка ду
ма’’. подпомогнати от гимнази 
алния учител Любиша Джорд- 
жевич подготвиха първия брой

Специалисти от Ннпшия народен музей 
на терена на Димитровградско

тази акция
Група специалисти от Ниш- - 

кия Народен музей, в състава 
на която се намират историци 
на изкуството, етнолози и ар
хеолози, тези дни започна о 
проучването на културните и 
исторически паметници на те
риторията на Димитровградс
ко.

повечелипсват

М. Ан.
на звучните нозини.

Първият брой на звучните! 
новини беше предаден успеш
но. Занапред, както 
редакторите на този звучен био 
летин. те редовно ще дават ос 
ведомения за най-важните съ 
бития през седмицата в кому 
ната. Освен това всяка емисия 
на ззучнчите новини ш» има по 
елин пазговор с някой от об
ществено-политическите дейци 
ня актуална тема. под надслов. 
..Гост на седмицата". Първата 
емисия на звучния бюлетин ло 
несе разговор с Любомип Голу 
бович. прелеела тел на Култуо 
но-гтпоезетнатя об»»гност в Ди- 
митповттяд на тема — Срещи 
на селата.

Освен това. кякто веие обе
щават педактопите яя бюлетИ 
Ня вс-ткя емисии ттте изебилст 
"нзя със сведения за хода ня 
стопанството в комуната (из 
нящите ттпе лттот»—щя » гтопяя 
ски оппанизяция). Специално1 
внимание »пе се посвети на 
Гражданина ня улицата, особа 
’1С> на младите хора в нашия 
Пзад. В редовната рубрика „По 
гр^тоара’1 — ше можем да чу 
ем за редица сгоди и несгоди 
на нашата улшда. Редакцията 
иа ззучния бюлетин редовно 
ще дава и разговори с любите 
Лите на различни изкуства в 
града (две-три думи с любите- 
*Ите на изкуството). Всеки зву 
!*е,г бюлетин оедоезно ще до 
. аса и сведения за борбата на 
гбргиото поде.
«^акцията на звучния бюде 

ня «!РИ Дискусионната трибу- 
*-.Младежка дума" е иа мно 

че
Си»сге ц

Над 500 чуждестранни студенти 
следват в Югославия

изтъкват

Групата вече направи обикол 
ка на Забърднето и Висока, а 
през идната седшща ще посе
ти Димитровград и южната 
част на Димитровградска общи 
иа. Първите изследвания пока
заха, че .редица паметници до
сега не. са били регистрирани 
и проучени. Народният музей 
ат своя страна ще настои чрез 
съответните органи да се. защ11 
тят паметниците о(т- нашето ми 
иало, защото много от тях са 
напълно или частично упнщо 
жени, какъвто с случаят с ма- 
Зтстира при с- Изатовцн. черк 
вата при село Болсв дол н пр.

Ь. Николов

В университетите в Белград, 
Загреб, Любляна, Сараево, 
Ниш. Чачак и Суботица мина 
Дата гоДи|1а следваха над 500 
чуждестранни студенти, които 
'получават виеше образование, 
в нашата страна съгласно спо 
годбите за научно-културно съ 
трудничество, подгшсани с над 
50 страни ог Африка, Азия, Се 
верна и Южна Америка и Ев
ропа!. Те са стипендианта на 
своите страни или На Комиси
ята за културни връзки с чуж. 
бина Съюзния изпълнителен! 
съвет, Централния Съвет на 
Съюза на югославските смгдИ1 
кати или иа Съюза на дружес 
твото на бойните. Миналата го 
Дина н^й-многоI студенти: има
ше от афро-азиатските страни 
в развитие: Судан, Алжир. И- 

Гана. Етиопия и Иидоне

напълно правилна котато се н- 
маг предвид нуждите на техни 
те страни от технически и ме 
ЛНЦ1ШСКИ кадр.

Условията за следване, и жи 
вот на студентите са благопри 
ятии. Освен че получават сти 
пеидии, те са настанени в сту 
дентски общежития!, най-голя 
мото. от които » студентският 
дом „Патрис Лумумба” в Бел
град. Те се ползват с правото, 
което имат всички 
на здравни 
болнички разходи.

студенти, 
осигуровки и на

. За да се помогне па чуждее- 
студенти да следят 
на сърбо-хърватсю!

Паметникът при „Нешково”
транните 
левдиитс 
език, първата годгша те изуча 
ват езика ка специални курсо
ве. Обаче, с оглед на трудпос 
•тате, възникнали поради разли 
ките в програмите за средните 

в нашата и технитр
рак.
зия. училища 

Страни, за тази година с реше 
но чуждестранните студенти, 
да уча.т на тези курсове и пра 
шистите, които им са необходи 
ми На почти всички факултети: 
♦математика физика, хи-мия 11 
биология- Този начин на под
готвяне на чуждестранните сту 
Ленти е «еоспорчо много по-до 
бъР от досегашния, тъй като 
студентите ще влизат в факул 

по-подготввеии и по-бъ

Всяка година десетки вшнис 
ти се завъРщат в своите стра 
ии, за да1 допринесат в тяхното 
по-иататъшио обществено, ика 
иомическо и културно разви-

чужбинати е. Студентите 
най-много се интересуват 
следване в Медицинския фа
култет или Техническия уни
верситет. Миналата година ме 
дшдииа следваха 100. студенти, 
а в разните факултети на Тех 
ническия университет над 130 
студенти. Тази ориеяггировка 
на чуждестранните с-гуденти е

от
за

тетите
рзо ще се изграждат кадри за 
сбраните в развитие, конто са 
им та^а необходими.

в подготвянето на еми- 
в работата иа редакци 

^ вземат по-широко вли
" Манастир ,.Св. Кирии” край См и.топци|*иа

1



ДИМИТРОВГРАДСКА ХРОНИКАРеиубликанско квалификационно състезание 
____________ \йо баскетбол в Бор__________

ОТБОРЪТ НА »АСЬВ БАЛКАНСКИ«
ЗАЕ ТРЕТО МЯСТО

Един мошеник 

напусна Димитровград
1

нат „Димитровград“ и никой 
йе искал да му накърни хатъ

\ Тихото изчезвне па Величка 
^Дркорджсаич заместник-упра
вител на едно'отделение в ком
бииат ,.Димитровград"‘ „оскър
би“ много хора. Имнено по вре 
ме па едногодишното си пре-* 
бивавне в нашия град Джорд- 
жевич стана надалече известен 
като лош работник и ръково
дител и неговото „довиждане“ 
е Димитровград е трябвало да» 
стане много по-рано.

В продължение на една го
дина Джорджевич е взел <на 
Ьаем от работниците от пред
приятието си над 134.000 дина
ра и оьщо — още толкова у 

.Аластни лица в града.

На 19 и 20 октомври тази гчр 
•АННа в Бор се състоя републи
канско състезание по баскет
бол за включване в трупала на 
Сърбска лига между отборите

Първенството спечели отбо
рът на най-Добрито баскетбо
листи.

Димитроввградските баскет- 
болистн не успяха да спечелят 
първенството поради недоста
тъчните подготовки. Освен то
ва, по време на състезанието 
от страна на някои баскетбо 
листи беше проявена известна1 
неднецшглнна, която според из 
явление па ръководители 
отбора, също е навредила на 
формата и елаиа за игра.

Все пак, този турнир още 
веднъж показа, че Димитров
град има талантливи спортис

ти. които с повече работа и у- 
сърдие могат да се състезават 
в дружеството на най-добрите 
в републиката.

Най-добри играчи на1 турни 
ра бяха Гуран, Панич (Радци 
чки), Василсвич (Младост) ко 
йто постигна повече от 80 точ 
ки и др. В отбора на „Асен 
Балкански’’ както и обикнове
но, най-добра игра показаха Ва 
силов (75 точки). Милев и дру

РА.
Как е успявал да вземе парц 

от своите работници?
Като ръководител на едиц 

отдел в комбинат „Димитров
град“злоупотребявал
си. Именно той Търсил пари 
о(г работниците и ако не иска 
ли да му дадат ги заплашвал 
че тттял да ги премести на по- 
лошо работно място, ще 
намали нормата и пр. По този 
начин Джорджезич много пъ- 
ти получавал търсената сума 
..Жертви“ са му станали и мно 
го работници, които не са гр 

добре и ка,то на,

Величко Джорджевич 
дължностите

IIЦ
ги. им

Димитровградчани нямат тур 
мирен опит и занапред е нуж 
но да участвуват по-често на 
подобни състезания.

КАК Е ХВАЩАЛ ЖЕРТВИТЕ 
СИ?

познавали 
свой „шеф“ не могли да му отУчениците са поражени : кажат.

По този начин Джорджевич 
изгубил авторитет в предприя 
тието си. а освен това—честите 

тикаха

Джорджевич е известен в це 
лия град като пияница. Макар 
.че получаваше добра заплата 
(45.000 динара месечно), той 
постоянно търсеше пари на за 
ем. Най-подходящ „източник"* 
на ракия Величко Джордже- 
вич намери з кръга своите ра 
ботници. Още от първите дни 
той почна да търси пари „на
заем“, които обикновено нико
га не връщаше. След отиване
то му от ,,мнсго работници се! 
оплакват, че са му дали пари 
на заем.

Дълъг е списъкът на излъга 
ните. От около 20 работници, 
които Джорджевич е излъгал, 
ще споменем само Дука Стоя 
ноза, на която дължи 23.000 
Петър Вацев — 10.000, Илия 
Стаменов 9.000. Венко Симо 
и Стана Димитрова по 8.000. 
Будимир Гигов 6.000, Симен 
Ствров и Владимир Василец 
по 3000 динара и много други, 
на конто Дължи по 2000 или 
1000 динара.

Освен това Джорджевич Дъл 
жи на своя хазянин над 20.000 
динара, на някои частни лица 
в града само за ракия дължи, 
също няколко десетки хиляди 
динара. А зсички му давали 
на доверие — защото Джор- 
джевич беше ,.шеф"‘ в комби-

пиянствувания го 
грешка в грешка. Величко Дж 
орджевич е измамил и много 
частни лица в града, които му 
давали разни питиета на вере
сия или пък готеви пари...

На 12 октомври той напусна 
довижда-

отНа 20 октомври па градското 
игрище в Босилетоад се състоя 
прияетлска футболна среща 
между футболните отбори ,.Гра 
ничар"’ при местния гарнизон 
'в Босилеград и „ИкоисБшст“ 
при средните училища.

Играта завърши при убеди
телна победа за отбора на , .ГрЦ 
Иичар’’. Резултатът от 4:0 в 
полза на армейците убедител
но показа, че те разполагат с 
далече по-го(ляма техника 
физическа издържлнвост.

Първото полувреме на сре
щата завърши 1:0 и може да 
се каже, че учениците някак 
си успяваха да отстоят на жео 
токите атаки на армейците. Н 
отделни моменти те предприе 
цаха контраатаки;, които оба 
че бяха лишени от бързина и 
ефективност пред вратата на 
--Граничар"’.

Второто полувреме измина в 
пълно надмощие на армейци
те и те заслужено постигнаха 
Още три гола. Няколко щурма 
ви откъсвания на учениците 
завършаваха със слаби удари.

Съдията на срещата проггус 
на да присъди няколко едина

десет мтерови удара в полза и 
«а единия и на другия отбор.

Ст. Н.
]

Екиино съревнованиие ио 
ейоршна стрелба

Димитровград „без 
не'*

Неговият случай ще бъДе др 
бра поука за всички.
1

В неделя на 20 октомври та 
зи година в Каменица се про 
веде екипно състезание стрел? 
ческите отбори от Димитров
град.
Всеки екип имаше по 5 члено
ве и след интересни съревнова 
ния
път на ..Граничар’’ от Димит
ровград. второ Смиловци и по 
следно — отборът на Камени-

-
и С ТОЯГА 

УБИЛ ВЪЛКСмиловци и Каменица.

*първо място зае еки- През последните седмици все 
по-често във височкнге села се 
.говори за вълците, които запо 
чнаха Да навлизат в селищата, 
което за тоя край е необикно 
вено. По тази причина ловд
жийското дружество в Димит
ровград организира хайка за 
изтребването им. Резултатът от 
хайката беше -слаб. Не само че 
нито един вълк не беше убит. 
но Още Същата вечер вълците 
се появиха в старопланинското- 
село Сенокос.

На 18 октомври, пасейки ста 
лото си в Стара планина в ме 
•стността „Мелавица“ младе
жът Божко Горчев от Сенокоо 
води необикновена борба с 
вълците, които нападнаха ста
дото му. Намирайки се край 
стадспо си той забелязал, как 
овците се поплашили и кучета
та подгрнили вълците. И дока 
то два вълка успели да избя 
гат — третият кччетата хвана
ли и Божко ппитичва и с тоя 
гата си го доубива.

За тая свсн смелост Божко. 
Горчев ще получи ппарична на. 
Н>ада.

ца.
Същото класиране беше поо 

тигнато на състезанието на т^ 
зи стрелчески 
състезанието в село Смиловци, 
което се състоя на 13 октомври 
Най-дорби резултати в поог- 
делнота класиране постигнаха 
Смиловци и Ташков — Камени

дружества на

яа „Раднички” от Бор, „Мла
дост” от Гнилане, „ПарТизан"' 
От Тигово Ужице и „Асен Бал 
Кански" ‘ от Димитровград.

В двудневните жестоки на- 
преварвания на стадиона на 
раднички в Бор Димитровград 
ските баскетболисти се класи
раха на трето място и по този 
начин по-нататък ще се Състе 
зават в същата груйа-

иа.
В.

Въирос за разискваие

За или ирошив рушенето на родната
къща на ЦилеФУТБОЛ

Още една победа па 
димитровградските 

футболисти
»Сло1а« (Вел. 'село)

— »А. Балканския 3:6

Преди нколко меоеца започ 
йа дограждане на нсЛзи поме
рения на гимназията в Дими
тровград, при което бе захва
нат дворът на къщата на Ива 
нов-Циле и по този се постави

тавителната сграда в Цариброд 
В архитектурно отношение тя 
носи белезите на своето вре
ме: например ориенталиият из 
глед на предната фасада. В та 
Ни къща са живели инжемери- 
строители от френската компа 
|тя, която е строила железо
пътната линия.
' И сега когато се поставя въ 
прсс за нейното рушене, мне 
шията са различни.
> Един предлагат да се залази, 
макар че е дотраяла. В полза 
на това мнение се привежда 
фактът, че къщата сзидетелст 
Вува за периода на създаване
то на града, че в нея се е ро
дил Циле и трябгало да се за

пази в памет на бележития ре 
волюционер.

Други казват, че кЪщата все 
трябзало да се разруши, 

защото изгледът й нарушавал 
впечатлението

пак

от изгледа 
съвремните постройки. Освен, 
това гимназията не може да я 
използува 
сем на музей, за оформяване 
то на който Няма средстза.

Остава чрез вестника 
изкажат и други хора 
да е заличена и тази 
кто други из главната

града. Това е нужно да 
ггравим сега. защото по-късно 
'.це бъдат излишни 
исквания.

наЗъпрос за рушене на тази поч 
ти «ай-стара сграда в града- 
Ако това беше някоя
сграда, нямаше да става дума 
за нея. Обаче, когато се касае 
За къщата на един от най-бе 
Кежитите революционери ог то 
зи край, трябза да се чуе мне 
нието «а по-широк кръг хора.

Къщата е построена към о- 
Семдесетте години на миналия 
век. 'Тогава и много 
след това тя е била иай-преда

друга за НИщО друго
Димитровградските футболи 

сти успяха в неделя на 20 ок
томври като гости във В. сс- 
лсУ да спечелят една значител
на победа срещу отбора 
..Слога’’. По този начин „Асен 
Балкански" зае сцгурно мяс
то в .^златната среда“ в източ 
«а сърбска футболна зона.

да се 
преди- 

къща, кана ' улицана на
ГОДШГИ всички раз

В. Николов

БАИ ОНЗИ По-солено от солта ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ ■
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