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Завърши посещението на президента Тито 
латиноамериканските страни и САЩ

Беседа със Стоян Наков, вредседател на ОС в Димитровградв

ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ 

ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТОПрезидентът Тито 

отпътува от Нюйорк 

за родината
че все още че е предал парич 
ните средства на предприятието 

извършва електрифи 
кацията.^ Очакваме, че с досе
га набраните средства и сред
ствата, когито ще наберем през 
пролетта (около 5 милиона- ди
нара), ще можем да почнем с 
р'абота.

ПЪТ ИЛИ ТЕСНОЛИНЕЙКА 
— ВСЕ ОЩЕ НЕИЗВЕСТНО

пати само с по-добра органи
зация на труда.-

Ускореното развитие на Ди
митровград, особено през поо 
делиите годнчи, наложи и реди 
ца проблеми, в разрешаването 
на които са ангажирани всцч- 
ки обществео-политически и 
стопански фактори ча комуна
та. Между сегашните пробле
ми особено изпъкват електри
фикацията на селищата, раз
решаването на въпроса с тес- 
■чолинейката Суково—Звонци, 
за стопанството и тн. За те 
зи въпроси водихме разговор 
с председателя на Общинската 
скупщина в Димитровград Сто 
ян Наков. Разговора започнах
ме с общия стопански ход в 
комуната и перспективите за 
неговото изпълнение.

— През второто полугодие 
■на тази година се забеляза по
ложителен ход в стопанството, 
както по отношение на рента
билността и производителостта 
така и по отношение на реали 
зацията. С изключение на Ком 
бината за гумени произведения 
..Димитровград’', който все о- 
щс не е получил всички несб- 
ходими съоръжения, и обуща 
реката кооперация ..Труд“, във 
всички останали предприятия 
се очаква планът да бъде изпъ 
лнен. За отбелязване е, че тази 
година, за разлика от тичала
та нито едно предприятие в 
Анмипровтрад няма лагеоува- 
■ни стоки. Например Комбича- 
тът за гумени нишки е продал 
всичките произведения гуме
ни цървули и ботуши. Подоб
но е положението и с конфек
цията ..Совбода“. предприятие 
то ..Механик’’ и столарското 
пьСдпритме . ЦилеТ Нешо по
вече нашите предприятия се
га не могат да задоволят нуж
дите на пазара. Успехите ча пр 
елприятията през тази година 
се дължат главно на укрепва
нето на с-ктиествуващите мощ
ности, въвежданието иа нови 
машини, на подобрената орта- 
изация на труда и най-сетне 
ча по-тясата специализация на 
пример в ,.Механик'’. По отно
шение на кадровия въпрос по
ложението е подобрено саМо в 
комерпиалчия сектор1, което 
показва че успехите са постиг-

което щеттто се касае до селското сто 
панство. очакваме в някои коо 
перации планът да бъде преиз 
Пълчен, обаче зарад тазгодиш
ните неблагоприятни климати- 
чеекчч условия планът в селско 
то стопанство няма да бъде из 
пълчен. С една дума очаквах
ме стопанството като Пяло да 

плана с 85—90°/о, кое- 
увеличе-

С посещението иа Обеднис- ; страни ще се развиват нормал
ните нации, където в Общото ' ни, приятелски стабилни оггно- 
събракче на специално заседа 
ние изнесе експозе за сгьвре- 

менните международни п роб-
шения ...

,.Много ценя възможността, 
коят0 ми бе оказала, да изнеса 

леми и необходимостта от мир от трибуната на ООН 
и мирно съществуване, при

ключи посещението на 
дента Тито на страните на Ла
тинска Америка и САЩ.

нашите
възгледи за развитието на ме
ждународните отношения. Вяр 
вам. че .в атмосферата на сме 
кчаване напрежението

изпълни
то ще представлява 
ние с 30 до 40°/о по отношение

прези-
— Известно ми е, че гражда 

ните постоянно се интересуват 
да ли ще се строи път от Су 
ково до Звонци или ще оста
не съществуващата теснолине 
йка. Засега за този въпрос не

отго-

в света
ча миналата година.

!
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА 

СЕЛИЩАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ
можем да дадем точен 
вор. Формирано е координаци 
онно тяло от представители на' 
трите общини Димитровград
ска. Пиротска и Бабушничка И 
комисия от сепциалисти. Тази 
комисия трябва до 5 ноември 
да изготви програма за разре
шаването на този вйпрос, ко 
ято по-късно ,ще бъде разгле-.. 
дана от Координационния от
бор, който окончателно ще ре 
ши да ли ще се строи път или

— Неоочовани са слуховете, 
ме електрификацията е преус
тановена, но вярно е. че актив 
Ността в това отношение се е 
намалила. Главната причина 
за това е. че отборът за елек
трификация остана без прелее 
дател. Електрификацията Бе 
‘временно! прекъсната поради 
сезонните полски работи. От 
Друга страча и набирането на 
Средства става главо през есен 
та и пролета, когато произволи 
телите осигуряват средства от 
продажба на своите произведе 
иия. Основната слабост-на от
бора за електрификация е тази

не. |
А. Йотов

НАШИЯТ КОМЕНТАРНа тържественото заседание на университета Чили 
гьт Тито бе провъзгласен за почетен доктор. На снимката: 
зидентът Тито и Йованка Броз разглеждат дипломата.

президен- 
пре- ДОБРА ТЕОРИЯ 

И ЛОША ПРАКТИКАНа 25 октомври в 12 часа на 
шият Президент със съпругата 
си и придружаващите го сът
рудници замина с кораба ,.Ро Последните известия за пъту 
тердам” за отечеството, изпра- Еането на президента Тито по 
тен тържествено от представи лучени от кораба „Ротердам“ 
тели на С-тей департамента, на показват, че Президентът се е
шн прдставители в ООН и от намирал на 30 октомври над
маса граждани на САЩ и на- юсо и няколко стстин мили да 
ши изселници. На заминаване лече от американския бряг. Ка_ 
той даде изявление, в което ме пьтанът на холандския кораб 
ЖДУ другото каза: „Ротердам’ е устроил на 27 ок-

„На заминаваме ст САЩ ир- дември коктейл за президента 
жам да отправя до американс- , Тито, на ксйг0 покрай членове- 
жия народ най-хубави благопо ! те на югославската делегация 
желания за благоденствието и са присъстзували редица изве 
процъфтяване и да изразя на- стни личностлн. пътуващи с то 
деждата, че между кашите две зи кораб.

пред ССН стоят големи и отго- _ 
горни задачи за опазването на 
мира в света.’’

Известно е, че специалистите са ,,гордиевият в-ьзел” на 
димитровградското- стопансво. На всички заседания, пленуми 
и разисквания, на различни рашшща н форуми се изтъква, че 
това е най-наболял въпрос. Противоречия във вързка с тези 
констатацгш няма. Нещо повече, в еднп разговор секретарят, 
па Общинския комитет на СКС в Димитровград Георги Алексов 
заяви, чо има нова ориентировка с цел специалистите да се за 
държат и привлекат в Димитровград. За тази цел се предвиж
да по-значително материално стимулиране т. е. да им се дават 
по-високи заплати, което, разбира се, ще си определя всяка 
стопанска организация. Ясно е. че нмеппо това би било в съ
гласие с примера на другите комуни, където, въпреки съпро
тивата, специалистите» се издигат па р-ъковедпи постове в раз- 
личшгге отрасли на стопанството — в трговията, промишлеис. 
тта земеделските кооперации и в различните заведения.

Като се има предвид посоченото още по-парадаксалп© ста 
па явлеииеетс, че един специалисти 
Георгиев, служащ в Комуналната банка в Димитровград е у- 
волпен.. Да напомпнм веднага, че тук п© става дума за пезако 
нно решение. Законната форма е нзпълпепа: уволнява се по 
ради съкращавате па работното място. Именно, до месец май 
той е работил като завеждащ за дългорочшгге кредити. Обаче 
тъй като тази служба е принесена в. Комуналната банка в Пи
рот, той временно работи като помощник — книговодител в дп 
мктрспградския клон па банката. Според щата иа Комуналната 
банка пе се предвижда икономист с пиеше образование, а само 
с полувисшо или средпо образование. Значи законната форма 
с задоволена, макар, че може да се постави в-рпрсс, коя бапка 
нима икономисти.

Ако приемем за оправдано положението, че в Комунална
та банка не е предвиден икономист, за него фактически няма 
място в тази банка. По не може да се приеме и положението, 
чс е допуснато Стамен Георгиев вече 5 месеца да работи като 
помощник-кпшговодител. а на територията па Димитровградско 
шна само двама икономисти, които работят в Общинската ску
пщина. Произлиза, че специалисти не ни трябват, загцото па 
десетина предприятия в Димитровградско, както се вижда, пе 
е нужеп) такъв специалист!?

Иа Стамен Георгиев бе предложено да замине на служба 
в Комуналната банка в Пнрот или да постъпи на работа в пре
дприятието „Механик”, където му определят 28.000 динара за
плата. Първото предложение той не приел по семейпн причини, 
а второто — поради низката заплата. Каква връзка има тогава 
между споменатата нова ориеитиропка за по-високо заплащане 
иа специалистите в Димитровградско и предложението на„ Ме
ханик”.

1

Стаменнкопомист

Очепидпо с, че в случая се касае до перазбнрапе значе
нието на специалистите или за нарочна съпротива на хора па 
които по се харесват полукоалнфицираиите ,,специалисти”. 
Сигурно е. че димитровградското стопанство плма да пропадпе 
без един Стамен Георгиев. Но е сигурно и това, че ако не на
мерим иачнн да го задържим и да привлечем още такива спе
циалисти, провалянето па плановете ще продължи да се явява 
в нашите отмети! още дълго време.

„Ледени стени’’ под звуците на Лениновия траурен 
войни паднали в борбата против 

иъапоменателните тържества н

На 27- т. м. в нишкото предградие 
У.арш бяха погребани тленните останки на 2.015 български 
Фашизма на територията на Южна Сърбия. По обширно за 
Ниш четете на втора страница-.

д. яотов
■ \



БРАТСТВО2

в Ниш •Възпоменателни тържества

Погребани тленните останки на 2.015 

български войници и офицери
йните армейски групи иа наша 

помогнат Наг 
войска паНа 27 октомври в иншкото предградие ,,Ледена Степа” с 

големи Есенни почести бяха погребани тленните останки 
2.015 български иойшщк н офицери, загинали като бойци ма 
югославските партизански отряди или в боевете, които води 
отечечтвсно-фронтовская армия на България след 9 ссмтемврк 
1944 година, в южна Сърбия. Македония и Косово и Метох и а

На тържествата прнсъствуваха югославски и български 
държавници н военни лица. От югославските ръководители на 
тържествата прнсъствуваха заместник-председателят на Оьго- 
зния изпълнителен съвет Милош Минич, спозиият секретар за 
здраве и социална политика Мома Маркович, гсиерил-полков- 
1шк Джоко Йованович с група генерали и висши офицери, ор 
ганизационният секретар на ЦК ма СК Сърбил Риста Аитуно- 
внч. членът на Изпълнителния съвет на Сърбия БОголюб Сто 
янович, председателят на Републиканският съвет на Собраии- 
ето на Македония Киро Георгнешски и членът на Изпълнител 
мия съвет на Македония Гого Никаловскн. югославския поела 
ннк в НР Българи Дража Маркович и до.

Българската делегация се възглавяваше от члена па По 
литблитбюро на ЦК на Българската комунистическа партия и 
член на Президиума иа Народното събрание Боян Българанов. 
В делегацията бяха генерал-подполковникът Славчо Тръпски, 
член на ЦК иа БКП и. заместник-министър на народната отбра 
на, Вера Начева, член! на ЦК на БКП, посланикът на НР Въл 
гарня в Югославия Грудн Атанасов и военният аташе на посо 
лството на НРБ у нао генерал-майор Слави Чакъров с генера- 

Денчо Знеполски, Атанас Русев и група висши офицери.

територия Да 
родоосвободителпата 
Югославия, започва нова ера в 
отношенията между двата съСе 
дни братски народи.

операции за освебожда 
ня Ниш с нашите части 

ча

ма

В заключи
телните
миете
съ действувах а регулармите

Българската Отечестне-сти иа
иофронтовска армия между ко
нто, първа, шеста и девета бъл 
гарска дивилия.
„•цТ1нниоа шюс1|!.пг<|.9 000'I °1го>1 

-о вхтзпилге одлиал ТшТнкПо п 
лижисПо цвФя 'вмидагеи ваиин 
ви опоувс!' я вхНйоа ао ояоод ол 
они-увн шшоУзясхм а "ипинйоа 
ияос1|.’лгчд оаони е хе пилее зхиП 
нвибол амлосШ иидс1чо вп елине! 
олнбол ви злааоод над; йюшнк 

и „вьАи вяотзбм” и<1и вао-ь 
Кока ‘окоп омоивОя вая 'лоиооц 
ич.м впинети ншгод и Пвкопос1н 
Вц ‘ИШ-П1ХО0В1ГЯ 11 ЕИЛВ1ГВЦ ВДЗЯ 
иесЬ! ехиДоа зо вниНол рра 1 и Ля 
-1401 до ви олздвьвп я киис1в. ех 
-взюбвлгчд ВИ ОЛИЛОВЬ вхвшСяхо 
-вкЛ олиом а оиоод ахинявкл 

След като напомни че в Съв 
местната борба против общия 
враг се укрепя единството ле- 

югоелвекия и българския

лите

Другарят Милош Минич и Боян Българанов
ка Югославия и бранските юго 
славски народи към жертвите 
на българския народ и негова
та народна армия за разгрома 
На кървавия фашизъм. Той у.
Бековечава светлата памет на 
загиналите в антифашистката 
борба български войни и ещ на 
помням на идните поколения 
за тяхната доблест и героизъм, 
за блестящо изпълнен интерна
ционален дълг, за предаността 
и верността им към справедли
вото дело на социализма и ко
мунизма.

Като изтъкна, че този паме
тник-костница е символ на вза 
имно пролятата кръв на юго
славските и български народи 
в борбата срещу фашизма, и на 
желайието и волята На двата 
народа да живеят в мир и дру 
жба, той изтъкна, че приятел
ството, дружбата и сътрудниче
ството между югославските и 
българския народ се коренят 
дълбоко е историческото мина 
ло — в борбата против Визан
тия. Турското господство и в 
псиново време против хитлеро- 
фашистките нашественици. Спи 
райкн се върху Народоосвобод I 
телната борба той каза, че в Ю 
гославия партизанското движе 
ние е добило огромен размах и 
че неведнъж югославските и 
български партизански части, 
без оглед на територия са во4 
днли съвместни акции срещу 
общия враг — фашизма, за не
говия пълен разгром и за тър
жеството на социализма

Той каза, че след 9 септемврн 
1944 година в България е била 
създадена 1бълтррска народна 
армия, която през 1944 и 1945 
година е водила борба срещу 
хитлеристка Германия, в която 
са загинали и ранени към 32.000 
души.

В продължение на речта дру 
гарят Българанов каза, че бъл 
Царският народ с вадоволство 
посреща постигнатите успехи в 
социалистическото развитие на 
Социалистическа федеративна 
република Югославия и че и

та на военните части, посеща
ваха военно-политически курсо 
ве и оттам извличаха съответ
ни опити за работа и действие 
на своята територия. И наши 
другари с партизанските отряда! 
на България кат0 провеждаха 
военни действия и се запозна 
ваха с тамошното положение и 
от активността на българското 
съпротивително движение из
вличаха съответен опит.

Нашата територия в 
Сърби*/, в която революцията 
избухна още през 1941 година 
беше сигурен подслон за бълга 

другари, които зарад

Председателят на Околийска
та скупщина в Ниш Петронне 
Савович произнесе слово в ко 
ето подчерта, че в началото на 
октомври 1944 година по искане 
на отечествено 
правителство на България вър 
ховният комендант на Народо-

България е постигнала забеле
жителни успехи в социалисти
ческото строителство, макар че 
е известно, че по-ран0 е била 
изосанала икономическа страна.

интерес 
нашите

жду
народ той подчерта че Днес бъ
лгарският и югославският на
род успешно изграждат социа
лизма, за който паднаха и тези 
свидни жертви. на които днес 
отдаваме дължимата почит. .,Съ 
трудничеството между нашите 

народа, каза той особено
все 

ВъВ
всички области: в политическа
та, икономическата, културна и 
други области. Взаимната раз
мяна На делегации, размяната 
на опити, засилената размяна

ф ронтовското
Изтъквайки обтттия 

отношенията между 
две страни да бъдат дружески 
и приятелски, той продължи:

,,С задоволство можем да от
бележим, че взаимоотношенията 
между НР България и СФР Ю- 
гославия от година на година 
все повече се разширяват и по 
добряват. Усилията в това от-

два
през последните години е 
по-масово и по-успешноюжна

.лйгкг;
реките
дейността си бяха открити от 
Ерага и в нашата среда можеха 
да дадът пълен принос в борба 
та против фашизма. Още през 
първите дни ка въстанието б 
нашите партизански отряди се 
включиха отделни другари от 
България, които бяха извънред 
но храбри бойци, и станаха чле 
нове на нашата комунистическа 
партия. Ние тачим светлата па- 

учителя Славчо Геор- 
— Друцанов, наречен Бал

ношение на правителствата на 
нашите страни дават плодотво
рни резултати. През последни
те години ние сключихме реди
ца спогодби за уреждане на по 
гранични въпроси. за свързва
не на енергийните системи, за 
икономическо сътрудничество 
стокообмен, 
други въпроси, коит0 се отрази 
ха положително върху разви
тите на нашите страни . .,

..Радостно е, че в това отно
шение стремежите и усилията 
на правителствата на СФРЮ и 
НРБ съвпадат. Срещата и дру 
гареките разговори, състояли с 
се в Белград през месец януа
ри между другарите Тодор Жи 
вков и Йосип Ероз Тито се от
разиха благоприятно върху ра
звитието на нангетр сътрудни
чество.

Накрая дой изказа най-сърде 
чна благодарност на Съюза на 
югославските 
правителството на СФРЮ и на 
братските югославски 
зарад увековечаване помтта на 
загиналите български войници.

;■

на блага, различните културни, 
спортни и други манифестации, 
допринасят все повече за наше 
то сближаване и опознаване и 

взаимна полза за нашите

: •. -V

ШтШтт.:Л " 'Щшшшш
са отнароди. Върху такова положи
телно развитие на приятелски- 

особено вли- 
ме-

президента на Рс- 
и генерален секре_

ШШ там финансови ипоте отношения 
яние имат разговоритеV;ш. жду
публиката 
тар на СЮК другаря Тито и 
председателя на Министерския 
съвет и първи секретар на Бъл 
гарската комунистическа

другарят Тодор Живков в 
Белград тази година.”

щт мет на 
гиев
кански, както и на* Неофит Сто 

Ломски, също учител, 
Бенковски, които като чле

на ЮКП и бойци на Свър

Ш&..1Щ
ШШ> я* янов

ка пар
ковелишки и Ябленкчки партизан
ски отряд дадоха през 1942 и 
1943 година с®Рите животи за 
свободата на югославския и бъ

тия

Спирайки се върху външна
та политика на двете страни гой

Петроние Савович

освободителната войска и на па 
ртизанските отряди на Югосла 
вия другарят Тито дал съгласие 
частите на българската отечес- 
твено-фронтовската армия да 
участвуват на територията на 
Югославия^ в заключителните о 
перации против германските фа 
шистки войски. След като напо 
мни за жертвите, които дадоха 
югославските народи в своята 
революция! Савович говори за 
съвместната борба на югослав
ските и българския народ про 
тив фашисткия окупатор, коя
то получи най-пълно утвържде 
ние и масовост към края на 
1944 година.

!|Му;.; 5
А ^ ",1 комунисти „ нат шгI Т' I народи

Щ«*

",
V

Г|]

;
’

л
ШШ1,,Обаче, каза тей. в борбата 

против фашизма определени фо 
рми на сътрудничество между 
НарЦдоосвободнтелното движе
ние на Югославия и антифаши 
стките бойци от България. съ 
ществуваха почти от началото 
на войната. По директиви на 
нашата Партия. Окръжния ко 
митет на ЮКП На Ниш, Леско- 
вец и Враня настояваха още 
през 1941 година Да установят 
връзки и сътрудничество с бъ 
лгарските партийни организа
ции и антифашистки сили. В 
началото това се свеждаше на 
лични контакти с комунисти и 
нелегални от Трън и София. В 
тези контакти се разменяха 
мнения за военно-политическо
то положение и за ролята и 
задачите на комунистите в бо
рбата против фашизма. От на
чалото на 1943 година това съ
трудничество отне повече укре 
пна и получаваше все по-орга 
низиран характер. Българските 
комунисти идваха на наша тери 
тория, прнсъствуваха на събра 

;на нашите партийни и

Ш
. Щш 1*****

Да тачим идеите, за които загинаха 

бойците, които погребахме
— каза Милош Минич

обед в

Момент от погребението на българските войни
лгарския народ. Те не блха едп 
нствените участници в Народо- 
освободителната война на Юго
славия, но между другите пър 
ви пионери иа братството и е- 
динството между българския и 
югославските народи, което по 
лу|чи 1особено силен “размах в 
началото на 1944 година, когато 
на наша територия дойдоха Тър 
нския партизански отряд и Со 
фийската бригада да помогнат 
на чернотравекмя партизански 
отряд в борбата против общия 
окупатор. Тук в южна Сърбия 
бяха формирани няколко бълга 
реки партизански отряди и ба
тальони. между които в Пуста 
река и бригадата която носеше 
името на прославения револю
ционер Георги Димитров.

Със създаването йа Отечес
твенофронтовско 
в България и с идването на не

подчерта тяхната обща борба 
за мир в света и за активно ми 
рна активно сътрудничество ме 
жду народите и държавите. по време на тържествения 

Ниш —Слово иа Боян 
Българапов Високите гости от България, 

дошли на погребението на
вет Милош Минич, който, по
край другото, подчерта значени 
ето на тържествата за приятел 
ството и братството на 
народа. и изтъкна необходим0- 
°тта да се зачитат идеите, за 
които са загинали войните по 
време на революцията и тези. 
чиито останки са погребани в 
Ниш.

Общият обед на гостите от Бел 
град и България завърши с 
партизански песни, след което 
направиха обиколка на извест
ния исторически паметник .,Бе- 
ле кула“ и заводите РП на еле 
ктронната промишленост.

тле
ните останки на 
офицерите, загинали в боевете 
против фашизма, бяха след то- 

, в а гости на град Ниш.
По време на тържествения о_ 

бед, устроен за

войниците и
Другарки и другари,
Днес на това историческо мя

сто край град Ниш се открива 
тържествено 
ца за храбрите български вой
ни, загинали преди "19 
на югославската 
съвместната борба против хит-
леро-фашисткиге 
За нас този величествен памет
ник е израз на почитта на Оь 
юза на югославските комунисти, 
на правителството на Социалис 
тическа федеративна |републи-

двата

паметник-костни-
гоогите в хотел 

„Пари“, след наздравицата, на! 
председателя на

години 
територия в Общинската

скупщина Ратко Мигич и отго
вора на Боян Българанов, чл
ен на Политбиро 
БКП и член на Президиума на 
Народното събрание на НР Бъл 
гарил. говори подпредседателят 
на Съюзния изпълнителен

завоеватели.

на ЦК на

нията
друти народоосвободителни ор- 

както и на събрания
правителство

съ-ганизации
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БРАТСТВО 1

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА БАНАТ-БОГАТО 

ПЕГРОАНО НАХОДИЩЕ
В БОСИЛЕГРАД

КОМУНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ 

ОСНОВНА ТЕМА ЗА РАЗИСКВАНЕ
зултат-0 След две години пет род 
ннте полета в Банат ще Дават 
1.200,000 тона нефт — почти 
толкова колкото възлиза съво- 

югославска продукция

Един от младите отрасли па 
е и нефНа третата сесия на Общино 

ката скупщина в Босилеград ме 
жлу големия брой точки 
теми заеха централно място:

— първа, и по-значителна те 
комунални

От дискусията 
натрапи Въпросът дали 
бект ще успее тъй 
ставен в

!ще трябва всестранно да се об 
съди положението.

Накрая да посочим, че жива 
'га дискусия на Сесията е пъР 
>за крачка, опит да се раздви
жи, а много от тия точки, кои 
>го бяха изнесени утре ще ри о 
безпечат значително място на 
Събранията на избирателите. 
Когато казваме това имаме пре 
1\вид комуналните въпроси, чи 
сто разрешаване от ден на ден 
стада по-неотложно.

Сесията завърши с редипа 
разписваме на

пролича и се нашата промишленост 
годобиВът. Макар че проучва
нията датират от преди едно 
столетие, първите по-сериозни 
резултати бяха постигнати ед
ва след Втората световна вой
на Оскъдните средства и опит.

югославските

ТОя о_ 
както е пред

проектодокумнтацил- 
та. Факт е, че ореховите 
дения напредват и че

дво

купната
днес. Освен това ще о-ьдпт о- 
полуотворени и стотици мили 

кубически мтери земен газ, 
който ще се използува в мно 
го индустриални предприятия- 
Негов главен потребител и се- 

азотно-торовият завод »

насажма бяха различни 
въпроси, които напоследък ста 
зат тема за дискусия.

тая го
дина има прираст от 80 до 120 
сантиметра, Нс.| факт е 
върху ореховите

опии че не попречиха на геблоз ии нефтодооивници да 
постигнат значителни резулта-

— и втора, интеграцията на 
селскостопанското предприятие 
..Орех ’ със земеделската ко
операция „Напредък“ в Босило 
град.

Ако първата тема зае

дръвчета но 
може да се извърши калемеие, 
което е трлбзало да обезпечи 
ускорен ред ча орехите. Сега се 
предвижда, че първИят род 
оъде не след
ни както е предвидено в про- 
ектодокумеитацията а след пет 
шестнадесет.

Ще приведем п някои
.МИСТиЧКИ
съмняват изооща не уверзват 
4 успеха на това начинание. Да 
>лй тези изказания наистина ня 
мат основание? Въпрос на кой 
>го времето трябза ла даде от
говор.
1 Тая
скупщина показа, че в бъдеще

ти. га е 
Панчево.

Днес на югославските петрол 
добиват 1 милис^х 

нефт и око

Първите предположения, че 
в утробата на земята на наша 
територия има нефт се отнася 
ха до Банат, който е от съща
та геологическа формация как 
то и румънското петролно по 
ле. Точно преди 10 години пъР 
вите бантаски извори дадоха 
първите тонове нефт. 
малкото предприятие „Нафга- 
гас ’. което почти пе разполага 
ше със специалисти, днес пред 
ставлявя голям колектив в ко 
йто работят около 100/инжеио 
ра и няколко стотин теяници. 
Проучавшгята

ще
шест-седем годи-цент-

рално място то е затова, че Бо
силеград напоследък с’ усилен 
строене претендира да бъде 
съвременен град с всички отлц 
ки на такъв град. Обаче съшес 
твуващото положение говори 
обратното. Зеленините пред жи 
лищните здания не се пазят, у 
лицнте приличат на4 зсолсгпче 
ска градина: ще намерите зсич 
ки видове домашни жи потни, 
от кучета до свине, от едър ро 
гат добитък до всички видове 
домашни птици... Освен

ни полета се
ааключення 
различни мерки при разреша 
ване на комуналните въпроси и 
(запазване на общестзеното и- 
адущество и с интегриране на 
(..Орех“ със земеделската коопе 
рация ,.Напредък’ в Босиле- 
(град, а в нейни рамки по-иата 
тък ще. бъдат разрешени отдел 
ии „наболяли” въпроси.

и. 500 хиляди тона 
/о 150 милиона кубика земен) 

на постоян 
произзодство 

намалей.

по-песи 
изказвания, които раз Благодарение 

■но растящото 
вносът е чувствително 
Обаче наред с производството 
растат и нуждите, тъй катч 
моторизацията в страната из 

по-гойеми количест 
много търсено го

"Н -гчГО.Тчч

Тогава

исква все 
ва от това 
риво.сесия на Общинската

и хпърлеяитй!
това.

различните помощни сгради на 
домакинствата не са хшчгенйч- 
ло съзидани, затова не са изкл 
зоечни примерите на заразЯ"за-

на ФАПЮбилейДали да куйуЬаме недЬижими 

имоши ош чуждеешрани граждани
Какви са плдаиовете на ко

лектива? В момента се разшир) 
яват мощностите на фабрика
та. Когато тази работа бъДе за 
Вършена, към'средата на ИДН- 
та тоди1на. БАН ще произвеж
да 5.000 коли годишно; Обаче, 
тази перспектива е краткограй 

разработващия

Този месец автомобилната 
Фабрика ФАП в Прибой на 
Лим честзува един малък юбн 
лей —първото десетилетие от. 
съществуването си. Равносмет
ката за десет годишния период 
задоволява както трудолюбив 
вия колектив така и нашето 
стопанствво. Първата година — 
1953 —тук бяха монтирани са 
мо 17 камиона от части, внесе 
ни! от австрийската ирма „Са 
урер’’, по чиято лиценция чАП 
произвежда камиони автобуси, 
репциалии камиони за строи
телството. камион н-хладилнп- 
ци. Таз година ще бъдат досг"

не.
ОтдеЛно място зае въпросът 

за запазване и защитя на обще 
ственото имущество, В последно време в Димитро 

вградско се забелязва сключа- 
ване на сделки между жители 
на Димитровградска община и 
български поданици. Най-често 
тези седелки се отнасят до ку
пуване от български граждани 
на недвижими имоти намиращи 
се на територията на общината, 
В такива случаи жителите на 
г/пм игров градска община 

ъьрплват загуби, защегго закон
ните разпоредби не признават 
тези сключени сделки по ред 
причини.

СФРЮ чиито владетели на 28 
април 1948 година са били чу
ждестранни граждани, максар 

че в някои случаи национализи 
ранет0 на даден имот не е фор
мално узаконено със съответно 
решение. "

Според член 8 на Закона за 
обръщане На земя и сгради чу- 
ждестрани граждани могат да 
добиват земя и сгради на тери 
торията на СФРЮ и да разпо
лагат с този имот както и гра
жданите на СФРЮ само 
това е наследство, обаче при у- 
словие на реципрочност. т. е. 
ако такова право съществува 
за нашите граждани в страната 
на даден чуждестранен гражда
нин.

което е
предоставено на -унищожаване. 
Примерите с електрическата 
централа. Фабриката за керамн 
дн, мелницата, дори и разпола 
'гаемите основни средства 
предприятята са предоставени 
на ръждясзаче и упропастява

на. Съгласно 
се понастоящем седемгодишен 
'план фабриката ще произвеж
да в’1970 година 10.000 коли го 
дишно. Известна част от 
те произведения 
На чуждестранните пазари, Да 

по-голямата част отиват

в

свои 
ФАП изнасяне.

Втор въпрос, който бе доми
ниращ на сесията, бе вър’осът 

на селскосто-

■тре-

като
за нуждите на нашето стопано 
вени на пазаря 3.000 коли.

за интегриране 
папското предприятие „Орех’’ 
със земеделската кооперацая 
„Напредък“ в Боселеград Тая 
тема си обезпечи значително мя 
сто., защото едва сега .,се от
криха
ти около неговото създаване. 
Макар че компетентните са за
познати със Състоянието на о- 
реховия комплекс.

ако

Законът за изменение и до
пълнение на Закона за нацио
нализиране на частни стопански 
предприятия, издаден през 1948 
година и публикуван в Служе
бен вестник на ФНРЮ 35/48 пре ( 
деиждз национализиране и пре 
минаване в обществена собстше 
ност на всички недвижими имо 
ти сгради и земя които до то
зи ден са били собственост на 
чуждестрани поданици. Този за 
кон бе приложен и следовател- 
но всички тези недвижими имо 
ти на територия Димитровград 
ска не могат да бъдат продава
ни с/г страна на техните бивши 
собственици от чужбина. При 
купуването на такива имот тря 
бва да се установи дали е на
ционализирана и дали владете- 
лът ка недвижения имот по вре 
ме на влияние в сила на тази 
Закон е бил чуждестранен по
даник.

От това излиза, че е национа) 
лизирана и е обществено всяко 
имущество на територията на

известни непразилнос-
С оглед, че .подобни безправ

ни сделки между български н 
наши Граждани и с Имало в 
редица случаи препоръчва се на 
гражданите които възнамеряват 
да купят недвижим имот огг чу 
ждестранни "граждани предвари 
телно да се отнесат до пмуще- 
ствеиО-правната служба на Ди
митровградската общинска слу
жба за да бъдат уведомени да
ли имотът който искат да куп
ят не е национализирам.

макар
знаят неправилностите при не 
говото "създаване и тоя път ис
тината бе казана косвено — и-

че

менно. чр’ез отричане на зема 
делската кооперация и чейно 
несъгласие да се интегрира със 
селскостопанското предприятие 
..Орех" и в поставянето на ,.ул 
тиматума’’ на Общинската скуп 
щича.

Бурната дискусия, която са 
разви въз връзка с тоя въп
рос може да бъде основа на 
..отделни -компетентни“ да си 
вземат бележка при започвана 
то ча някой по-крупен обект, 
който се създава благодарение 
на големи разходи на общества 
ни средства. Посрещане на бригадирите от автоп-ътя, в Димитровград
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стопанство. В Мароко живеят 
156.000 французи. Те контроли 
рат 50°/о от мароканската про- 
[мишленцет. Испанци, кон|го| 
живеят удобно и правят добър; 
бпзинс има около 130.000. Те н- 
Мат главна дума а тьрговпята 
П седемте години мароканска 
Независимост не им попречиха 
•особено много,. Монархията кб 
йто сега Алжир жестоко обвин 
!Ява, се страхува от един коре 
/нно изменен Алжир, със соци 
|алистически атрибути и нзв-ь 
ршани реформи. Вътрешнота 
.положение на двореца з Рабат 
Ш сега не е стабилно. Утре мо 
;же да стане още по-несигурна 
I— ако се сравни заразителни 
ят пример ,на алжирските рефа 
рми със загрнжаващата инер-» 
ция на1 мароканското пазещ? 
иа полуфеодални отношения- 

Тук, в това преплт-ане, кое! 
го открива много общи нищ 
аси на различни интереси на 
мароканската полуфеодална а7 
ристокрацня и вече родената) 
финасоза буржоазия с накър
мено влияние- на френски ка( 
питал в страните на Магреб 
може би трябва да се търсяТ 
отговори на много въпроси тя 
сно свързани с настоящия' тр) 
агнчеи кочфлнкт иа границата. 
Такъв конфликт не може да 

\&ъде обикновено щедоразуме)- 
■ине. Неговите размери и още? 
повече фактът че той стана и 
сегашния момент почти наггьл 
■Но изключващ Възможността) 
ог една необмислена авантюра.

ДАЛИ ТОВА Е ЗАГОВОР?На 14. т. м. бяха- погребани 
първите алжирски жертви В 
настоящия конфликт с маро- 
»сан скит е войски, навлезли дъл 
боко в алжирската територия- 
Бойците, които устояха а 
демгодишната борба против е- 
диа от най-силните армии в св 
е та, френската армия, намери 
Хатези дни смърт в стълкнове
нието с частите на съседния 
братски арабски народ. Поста
вя се въпроса за причините иа 
този конфликт.

КАКВО ИСКА РАБАТ?

АЛЖИРСКО 
МАРОКАНСКИЯТ 
ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ

«а Аит Ахмед в Кабилия — зая 
ви, че ,.вчера е национализи
рал последните милион хекта
ра, -които са принадлежали на 
френските земевладелци“. Епе» 
ргичният ръководител на ревр 
люцията. която все по-решите) 
лпо се нарича социалистичес
ка — почувствува, че омя кой 
•го има на сзоя страна огромна 
та маса селско население ве-, 
роятно ще има много по-силни 
позиции. „Получил съм земя 
от Бен Бела— така разсъжда
ва неграмотният жител иа ал
жирския груби. — Всички ос
танали вероятно би ми били 
(По-малко приятели1“.

Това е логика, която трудно 
може да се опровергае и коя 
’го вече да'за очевидни резулта| 
ти; бунтовниците в Кабиля пе 
успяха да се задържат ни в Ти 
ра-Узу и сега като ято ярсби 
-ди се крият по трудно достаъ 
ните селища Тези дни масите 
възторжено аплаудираха на) 
Беи Бела и иеговитге сътрудни
ци на’ митинзите дори и а Ка!- 
билия- Показа, че и четиичес. 
ката група бербери, които насР 
ляват Кабилия и които пред
ставляват почти една от пет;< 
от ажирското население 
болшинството си е за Бен Бе 
ла и неговите' решителни ре

форми, и че само. малка част 
следи коифусната бумтовиичеа 
ката фразеология.

Но от друга страна решптел 
ните стъшси на Беи Бела на 
село и в 'национализирането на) 
крупните обекти, с киото ръ
ководеше фротокпят капитал 
бяха и си остават меч с две ой 
триста.

Някогашните „крале на Ал
жир“ избягаха във Франция и 
сега оттам от Марсилия и Па 
риж зорко бдят за положение 
то з страните на Магреб, оса 
бено в Алжир Семейството Ба 
рго, което държеше няколко 
хиляди хектара алжирска земя 
н семейството Термеи, в чии
то ръце, освен големите земевл- 
адения, се намираха и огролА 
ни богатства капитал и кагшта 
лозложепия, развиват през па 
следните седмици, според на
меци от различни страни, и и 
тсизивна дейност в Рабат, Ту. 
ние, дори и в Алжир. Всичко 
става още ло-иитересно когато 
се знае. че в Мароко, в който 
френският капитал е също тра) 
днционно силен, не е извърше 
иа аграрна реформа. Френскц 
те крупни земезладения остц- 
н;?ха непокътнати 
болшинството позиции на фре 
иския капитал в мароканското

'гато се знае че в този пояс се 
крият резерви от нефт — инт 
ресъгг от двете страни нараст-

се-

„Но защо — каза тези дни 
Бсн Бела — Мароко не търси 
най-напред от французите зели 
ята, която те още държат в 
Мароко, но напада с оръжие 
Алжирската народна армия. 
Защо! Мароко — беше следни
ят убедителен въпрос ие поис 
Зса ог Фраикова Испания „ис- 
Наиска" Сахара’ — ио най-иап 
иска да ревидира границите 
Към братската страна Алжир“?

Това е въпрос на който Ма 
рока не даде официален отго-

Сегашното нападение нгА ал
жирската територия Мароко 
тълкува като ,.логично жела
ние иа правителството да възвъ 
рие части от езоята национал 
на теригорих“.

• Тази спорна част огг терито
рията представлява пустинен 
пояс в зоната на южните гра
ници на Алжир и Мароко!. Ко
гато своевременно се определи
ха границите между френския 
протекторат Мароко и тогава 
зшния френски Алжир, никой 
ие знаеше какво се крие в не
драта на пясъчните дюни на 
този граничен пояс. Представи 
телите, на Мароко и Алжир 
(Фоенски) се 
1946

вор.

„КРАЛЕ В ЧУЖБИНА“
1

Никой още открито не е спа 
менал Франция като една от 
актьорите в сегашната криза, 
ио имената на пякои прочути 
богаташи от френска народ
ност се споменават все по-че
сто

Бен Бел извърши нациопдли 
кта група бербери, които пасе 
земя*, която се намираше а ръ 
нете на френските колоиисти. 
Не е случайно, че той — име
нно в момента когато за пръв 
път се чуха гласовете за рунта

съгласиха през 
голина „южните части на 

граничния пояс на Дълбочина 
Около 50 километра да се уточ - 
'ят по-късно“ Когато Фран- 

;"ят по-късио. Когато Фран 
Та остана неуточеиа. Сега, ко_

както ип

г
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НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯщОсГга аСм &еиос
йоххих; с> Услуга“ на път към по-големи делови успехи9951 ни“ (и т-о винаги иа едни и съ 

щи!), тогава картината е ощи 
ло-релефна.

Второ „субективно’’ отрица
телно явление е работенето в 
къщи. Именно, някои майсго 
ри след работното място ра- 
рогят в къщи и не е редък 
улучаяТ, когато тия „добавъч 
Ни парични приходи надминат 
Няколкократно заплатата.

Твърде
отношение е примерът на БО
НЕ ЦЕКОВ, който разполага в 
къщи с машини и който ,,отна 
,ма“ работа на предприятието.

Изходът от това положение 
е предприемане на остри нака 
зателни мерки, дори изключва 
не от предприятието.

Трябва да посочим ,че освен 
ръководството на предприятие 
то. което ще трябва да отдели 
повече внимание Върху „дреб 
нит-е“ текущи проблеми, сери
озно трябва да се загрижи и 
Общинската скупщина, оссбе- 

■ но в отношение на помещения

пи в-зданието иа новата учили 
шна сграда. Изниква въпросът, 
КЪДЕ СЛЕД ТОВА?

А предвижда се училището 
През настоящата учебна годи
на да 6ъде обзаведено за уче
бни занаятия.

Комуналното предприятие „У 
слуга'’ в Босилеград ежедиез- 
по отбелязва все по-големи ус 
пехи те са резултат предимно 
па всестранното! ангажиране 
на трудовия колектив, по-лисо 
ката съзнателност и отноше
ние към работите в предприя
тието.

От предприятие под принуди 
телиа управ. „Услуга“ неогдав 
!на получи статус на стопанска 
организация. От няколко мили 
Ъпа загуби, днес предприятие 
(го разполага с няколко стотни 
ХИЛЯДИ чист приход.

Обаче вие ще изключим тая 
възходяща линия |1а успехи и 
ще се спрем пърху отрицател
ните явления, 
предприятието 
да се движи напред.

В редица обективни груднос 
<ги щ-е отбележим, че произвол 
отвените помещения са под е- 
лементарното' равните. Входо
вете са задръстени с материал, 
който трябва ла се обработва 
и пречи на работниците.

Още по-плачевно е състояни 
сто -з помещенията на столарс 
кил цех. Временно са помесге-

к
Хулигански прояви

Вярваме в това, чс с идване 
то на работниците от ,,Парти
зански път“ гостил] шчярското 
предприятие е увеличило обо
рота. Но мотат Хи да ип 
порът другарите ат „Балпки”, за' 
що през последно време в то
зи ресторант вече ие идват по- 
раншните ПОСТОяПИ гости, или 
в празничните и предпразнич
ни дни и семейни хора, конто 
идваха Аа слушат музика. Кой 
гн пропъди? Разбира сс упра
вата със своето благосклонно 
отношение към 
прояви па отделни работници 
от „Партизански път“. Може 
бп някой ще възрази, че тези 
хора харчат свои пари и чс за 
свои пари имат. право да чуп
ят. защото плащат. Да отгово
рим веднага: не плащат ли о- 
ния гости, които са дошли да 
вечерят и длъжни ли са те да 
слушат- и гледат, разюздените 

побои иа пия- 
работници от „Партпзапс-

Рестоарнг „Балкан“ никога 
не се е ползвал с особено ре
номе, но през последно време 
той повече прилича па някак
во кавбойско кафене от Амппя 
запад. Всякр получаваме иа за 
платите работниците от пред
приятието ..Партизански път“ 
използват за разюздано гшяно 
(гвуване, ■ чупене иа чаши и бу
тилки и пай-сетне побои. В та 
1сшза случаи, 
и бутилките захвърчат от все
ки ъгъл па ретсоранта, или но 
летят камъни в различни посо 

гостите не е 
па хотел

КАК МИНУТИТЕ СЕ 
ПРЕВЪРЩАТ В ЧАСОВЕ

1 показателен в това
Едно „субективно“ отрицател 

което съвсем баз 
преодолява. а чието раз 

•зашавано значи ускорено дви 
жепе на цялото предприятие 
Към по-големи делстзи успехи, 
с напускането ма работното мя 
сто.

отго-
чо явление, 
но сс

които пречат 
скокообразнокогато стъклото

Отделни работници, дори 
считат че

и в 
ако 

место
ръководството,
напуснат рабеггното си 
за няколко минути, предприя-

мпого.

хулиганските
Кц, животът на 
сигурен. Управата 
„Балкан", в стремеж да зарабо 
ти на всяка цена, е забравила 
да се погрижи н за най-елемс- 
итарните норми на држане в 
гостилничарските обекти. Кой 
е виновен например за положе 
нието. че е позволено пред ми 
крофоча вместо певицата да пе 
всгекн и каквото си иска- И Аа 

управата на ресторанта не 
насърчава пиянптетости да чу- 

чашн и бутилки защото

тието няма да загуби 
"Но ако вземем, че дневно пе 
тима се задържат по петнаде
сет минути, излиза повече от е 
дим трулочас. Ако 
прибавим и честите „боледува

и да намери начин да им по 
могне. Защото това пренебре
жително отношение, проявява
но от страна на бившия нара 

отбор, за дейността на 
именно го дове

към това

•ден
предприятието

до миналогодишното* не_
изстъпления и 
ние
ски път“ и постоянно ла нас
тръхват откъде ще го' удари 
счупена чаша, бутилка или

Кооперация „Победа“ пред нови задачи и
завидно положение.

ли

Ше съумее ли трудовият, ко 
да разреши проблеми.

ПЯТ
за всяка умишлено счупена ча 
ша взима само 100 динара, ко
гато се знае. че навсякъде те 
се заплащат по 500 динара, а

повечето

юъвет вЗемеделската кооперация „По 
беда” в Смиловци. която в до
сегашната си работа направи ко 
рении преобразования както в 
земеделското производство, та
ка и в животновъдството, тези 
дни изготвя план за развитие 
до 1965 година, когато според 
този план ше се Създадат огро
мни комплекси обработваема 30 
мя и нови овцеферми в района 
на Забърдие. Така например в 
местността „Сават“ и „Рашка 
щума” ще се създаде комплекс 
от Ю0 хектара. Тук вече е из
купена земя от 70 хектара и е 
създаден овчарник от 170 овце 
и кошара е 25 глави едър доби 
тък. До края на 1965 година тук 
т т гс бъдат построени оше 2 овце 
ферми с 1.200 овце. Между се
лата Смиловци и Мъзгош в ме 
стността „Грамади“ ще се създа 
де комплекс от 90 хектара с водсво. 
три овчарника които' ше имат 
над 1.400 овце.

В Одоровско поле и между 
Смиловци и Гуленсвци ще бъ
дат построени 4 овчарника с 
2.200 овце. а комплексите Ше и 
мат над 180 хектара площ. По 
тоя начин всички овцеферми 
ще удвоят числото ка овцете о 
свен овцефермата над село 
Смиловци, коят0 ще запази съ 
шия брой.

Земята за тези комплекси се 
изкупва от местното население, 
което във всички села я предла 
га на кооперацията поради за
емане в промишлеността, освен 
в Одоровци. където още има до 
статъчно работна ръка.

НОВИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 
МАШИНИ
Предвид на постоянното ув® 

личешге на обработваемите пло

шц кооперативният 
„Победа” е предприел мерки за 
увеличение на земеделските ма 
шини в кооперацията. Понаето 
ящем кооперацията в Смиловци 
разполага с три трактора. 1 ко 
мбайн, 2 редосеялки, а до запла 
нувания период, ще има 8 трак 
тора, 4 дреша, 2 комбайна, 3 
редосеялки. а освен това за все 
ки трактор ще се набавят дос
татъчно прикачени машини.

ка- лектив
те веднага ще намери ди вътре 
1-лгна опора, в Пленовете на пред 

зависи напоследък

мък.
'■ Край110 време е подобни про 
|Яви да се предотвратят, за да 
не се стигне и до трагични слу 
'чан.

Гфиятието.
-от умението и ловкостта на ръ 
угролството, което поне сега 
показва извънредно умение и

и ла не говорим, че 
ресторанти не позволяват [лгч 
се дават алкохолни питиета из А. йотсп)ПИЯНИ гости. голямо желание.

Ст. Н.

Да се ускори изюшЬянешо 

на сшашушише
Такова увеличение на селско 

стопанските машини ще съдей 
за чувствително подоб-ствува

ре ние на производството, което 
в натсоягция момент стагнира, 
поради недостиг на специалис
ти. Също така ще се увеличат 
и заплатите на работниците и 
служащите, които сега са нио- 
ки. нарочно тези на работници 
те в селскостопанското произ-

Б. — М.

Да отбележим, че отделните 
фактори, въ?ху които ще пад 
не най-голяма част от вината 
трябва Да си вземат бележка 
от представеното положение и 
решително да пресечат това, 
о да активират комисиите око 
л'о проучиш а не и проследява
не на специфичните условия.

Още повече, че това „чака
не“ на първия терк довежда 
до известно закъсняване око. 
ло изготвянето на проектоста 
тутите обществени пплавове и 
седемгодишен план. Въпросът 
ще се разреши яе чрез чака
не. а чрез дейност, по-голяма 
ангажираност на всич\кн.

конституция,И в съюзната 
и в републиканската консгйТУ 
!Шя важно място се отделя на 
Изготвянето и приемането на 
статутите в трудовите органи
зации, земедлеки кооперации, 
Обществените планове за идна
та година и перспективния сед Кашкавалът от Димитровград пътува в Америка' моогдишен план.

И не без основание — та та 
ва са документи на нови свет
ли перспективи, които откри
ват пътя в бъдещето развитие

Особено място е отделено на 
статутите на Общинските скуп 
щИн- (комуната е най-демокра 
тичната и основна единица в 
нашия обществен и стопански 
живот).

Всичко то|ва е вързано за да 
ти до коИто тая важна об
ществена задача трябва да бъ 
де завършена.

Обаче в Босилеградско тряб 
ва да отбележим едно явление, 
което не върви в унисон с 
разпоредбите на съюзната и 
републиканска конституции.

Макар че е ясно посочено) 
. ■— статутите трябва да отразя 

ват специфичността на предпри 
ятието (относно комуната), съ 
ществуващите комисии, вмес
то да проучават положение 
то, състояние и условия на 
предприятието, чакат ко(я сто
панска организация ще изгот
ви първа, а другите да се гтолз 
ват от проектостатута, за изго 
твцне на свои. Освен, че вър. 
ви в разрез със споменатите ко 
нституции тоя Факт дава осно
вание за страхуваме статутите 
да не бъдат „изпреписани”. ка 
кто бе случаят с усвояването 
на правилниците в трудовите 
организации.

Ние ще отбележим, че с чле 
новите на Комисиите за изготв 
яне на статути са проведени 
съвместни заседания 
нари, на конто) те са се запоз 
нали с начина на изгс*гвяне на 
статута. Тогава поставяме въп 
1рос защо трябва да се чака?
I Нима наистина в стопански
те. селскостопанските органи
зации и учрежденията напети 
на не съществува професионал 
но способен кадър, който успе 
шно ще се справи с Тая отго
ворна задача И нима с усвоя 
ването на чужди теркове не 
претп оппасност от изменяне 
на собствените условия п при 
лпки..

Горни Криводол). Кашкавалът 
е продаден по 750 динара кило
грам.

Тагзоддишното 
на кашкавал във Висок и Забъ 
рдие, което е значително пове
че от миналогодишното чрез сел 
сксстопанското съдружение в Дн 
митровград е продадено на ня
кои гръцки и американски фир 
ми. Кооперация „Победа“ в Сми 
ловци е сключила спогодба за 
продажба на 37.000 килограма 
кашкавал докато литналата го
дина тя произведе за пазаря са 
м0 25.000 килограма. Продадено 
е 30.ООО килограма сирене, до 
като миналата година са прода 
дени всичко 20.000 килограма.

От мандрата в село Сенокос 
са продадени 19.000 килограма 
и нещо повече от мандрата

производство

Кашкавалът в Димитровград 
„ ще бъде 830 динара

Известно количество кашка
вал изкупи и комуналното пре 
дприятие „Услуга” в Димитров
град, коет0 ще продава на сво
ите потребители доброкачествен 
кашкавал по цена от 830 дина
ра 1 килограм.

На пазара ще има достатъч
но и сирене и други произведе 
ния.

Ст. Н.

Б. Н.в

Няма вече „забранявам“ • ••

торът Каменов не ,гал. най-добри бележки и и те са опълчили 
срещу него. На събрание на първичната

Дълга е историята на раздора в учителския колектив 
в село Смиловци. А дълга е поради това, че съответните ор 
гани в Общинската скупщина ие предприеха мерки па време, 
въпреки че знаеха за крайно наболялпте въпроси в колекти
ва. Именно, директорът на училището Александър Каменов 
беше създал крайно нездрави отношения в колектива и той 
беше дошъл във фаза, когато преподавателите оставяха гла-

в разправии и лични ежби, в

организация двама 
ст тях го разкритикували. Сега и те признали грешките му, 
които по-рано не признавали. Затова от страна на първич
ната организация били наказани с претупреждение, а дирек
торът — с укор пред изкючванс.

И във връзка с тазгодишното оценяване на просветните 
раойппщи в Смиловската осмолетка имаше 4 жалби. Обаче 
Общинската комисия, която към средата на месец август из
лезе в Смиловци, намери, че 
внесе нови елементи на разпра в колектива. Сега всички се 
обявиха против директора, който подценяваше тяхната работа.

Не помогнаха никакви

гната си работа а се впускаха 
разисквания за било и не било.-

Повод за избухналите разногласия в колектива е кри
тиката. Именно след публиковане на Писмото на Изпълнител 
ния комитет на ЦК на СЮК ва събрание на партийния актив 
в Смиловци Александър Каменов бил критикуван, за дву- 
личност, пазене иа свои интереси и нелоялно отношение към 
някои преподаватели...” Бил проведен примерът, че на

той наплатил на мла

не са основателни, това нещо

интервенции.
ден на ден вео повече се влошаваше. Единствепият изход бе
ше; директорът да напусне колектива. Това

Положението от
Нова

и стана.
Иа о септември той свикал последно заседание на учи

телския колектив, на което трябвало да се извърши разпреде 
ление на предметите. Веднага пламнала кавга. Много от пре
подавателите отказали да приемат 
ако той и поюгтатък 
сложил „вето”

1961 година за увеселение на младежта 
жкия актив 4.0000 динара. Приведени били още други примери. 
На всички които го критикували], той дал сечаби Бележки, 
Последвали оплаквания и от 5-те жалби общинската комисия 
разрешила положително само една. Останалите били отхвър
лени. С това обаче спорът още повече се разгорещил. Една 

на колектива започнала още по-жестоко

семи-

часове и да преподават, 
им остане за Ръководител. Тогава тОй 

и заседанието било закрито. След няколко Дни 
— Александър Каменов напуснал Смиловци

част от членовете 
да критикува директора на заседания па учителския колек
тив, на първичната организация...

И вместо той да приеме критиката и да се поправи, от 
прилагал нови репресии. Тези недоразумения ра-

(по-

завинаги.
Поставя се сега въпрос; защо компетентните органи прн 

Оощштската скупщина в Димитровград са търпели едно 
кова състояние на отношенията в учителския колектив? За
що иа време не са предприемани мерки но се чакаше поло
жението да дойде в критична фаза?

Сега положението в Учителския колектив в Смиловци е

та-
ден на ден
зделили колектива: едни били против директора, други 
малка група) с него, а едни се държали на страна.

Учебпата 1962/63 година мина под знака на постоянна 
борба между „лагерите” в колектива.

В началото па тази учебпа година спорът достига кул
минация. Имено. на някои от „своите привърженици” дирек-

нормално.

М. Андонов



5братство

в бабушничката комуна
*»млйжа. А БОЛНИТЕ

«=> ***Още една БЕЗ ОТОПЛЕНИЕкриво 

разбрана интеграция
/ я я я

печките във вече по-палиха
мен а гите учреждения, г‘яма 
ли тогава те да направят из 
вънредни разходи. И ако ги 
направят. коя височина ще 
достигнат..'.

Веднага да отбележим — 
не става дума за някоя не 
правилност в Дома на народ 
ното здраве, а за тяхно при 
държане към разпоредбите 

устава, който е опреде 
лил откога могат в капнела 
рийте ча учрежденията да 
оабумтят печките.
, Но в противовес, много уч 
реждения (каквито са наро 
лната банка, ОК на СКС, 
Общинския отбор на ССРН) 
започнаха да палят печките 
още преди петнадесетина де 
«а. Освен, че иде в разрез 
с разпоредбите на устава ти 
я случай дава материал за 
дискусия защо в болницата 
,при
не палят.

Едно друго последствие — гат. 
ако преждевременно

Случаят с фузиране на Звон 
баня 'с гостилничнрското 

предприятие в Бабушница не е 
вече единствен случай в кому
ната.

През средата на 1956 година 
село Звонци бе открита мест

на амбулантория. Отначало тя 
работеше в едно малко помеще 
ние при твърде лоши условия 
И С оскъдни средства, обаче ме-

нието. • Преди тзвестно 
когато вентара в Бабушница не е съ

ществувало.
Аз очаквах слеД обединение- < 

то да- се подобри работата на ам 
булаторията1. Това не е само 
мое желание, но преди всичко 
желание на населението от то
зи край. Но от тази постъпка 
може Да се очаква само обрат
ното. Мага да кажа и това. че 
и сградата на амбулаторията и_ 
ма нужда от поправки. Всички 
средства за сега са в Бабушни
ца, а от там никой се не инте 
ресува. Економът не идва при 
нас, още не са взети дърва, въ 
преки че зимата е пред прага.

Очакваме, че другарите от Ба 
бушница ще разберат грешката 
си — каза накрая д-р Йоцев.

И ние очакваме това.

Богдан НИКОЛОВ

време,
завеждащият (амбулато 

рията д_р Драголюб Йоцев бил в 
Белград, хора от амбулаторията 
в Бабушница дошли в Звнци и 
пренесли част от инвентара на 
амбулаторията, килим), маси, 

столове и друг дребен инвентар 
в Бабушница. Искали да взе
мах пишещата машина, прека
рали мотора за правене на зъ
би, който току що бил взет за

ска на
При наличието на една пе 

стовна политика, която се 
провежда и която 
цел да се пресече пътя на 

разсипване ча

има за

излишното 
средства (ще отбележим, че 
времето поез тия дни съв- 

беше лошо), ония.

в

сем не 
побито са признавани да я 
провеждат първи.

населениеотнето

могат даКогато болните 
.„чакат" с устава определе
ната дата, изниква 
защо учрежденията

въпрос.болните печкие още се
не мо-

Ст. Н.се за-

Тези констатации налагат из!
вода;, че най-качествена трева 
,3а прехрана на млечния доби- 

получава от ливади иОт какво зависи качеството 

но млякото
тък се
парбиь.га, които имат благоприI
ятно съдържание на вар и дру

Изкупуване на шипки 
в Горен Висок

Голям брой учени и специа
листи са констатирали ,че съ
ществува твъРДе посредствена 
връзка между реакцията на по' 
чвати което едно животно да
ва като пасе на тях, а също и

мате-ги подобни минерални 
рии Теца може Да се постиг
не чрез приложение на калци

Беритбата и изкупването на' 
шипков плод във Висок ггривър 
шва. Тази година се счита за 
една от най-плодородните по о 
тношение на този плод. В райо
на на Славния, Височка Ръжа 
на, Одоровци и Смиловци ще 
бъдат изкупени към 100.000 ки
лограма шипков плод. Досега 
само кооперацията във (Висюч 
ка Ръжана е изкупила 50.000 
кгр, а кооперацията в Смилов- 
цн над 20.000 кгр. Счита се че 
в акцията за беридба на шишш 
са участвували към 5000 лица, 
от които значителна част учени 
ци от основните училища. Пър 
венец — берач е Радован Ни- 
колич от село Росомач. който 
със жена си е набрал за по ма 
лко ст един месец 400 кгр. Де 
ните На шипквия плод в раз
личните кооперации се дават 
от 40—50 динара за килограм.

Б. Джорджевич

от киселите лива-фикацмя и
и посбища да се. получИли

наЖеланата производителност 
добитъка. Това същевремешю 

животи ОЕ^ьдите

колко процента мазнини, това 
мляко ще има.

Амбулаторията в с. 3венци

работа и • нуждите на (амбулаторията в 
Звонци.

По тези случай се обрънахме 
към щ-р Д. Йоцов.

— Постъпката от другарите 
от Бабушница — казва д_р Йо- 

изненадиха не само ме-

волно
очакваше амбулаторията да се 
обзаведе и уреди. За работата 
на амбулаторията бързо научи
ха селяните от всички околни 
села. някои ст тях отдалечени 
и по 15 до 20 километра. Затова 
Заводът За социално осигурява
не в съдействие с управителя на 
амбулаторията д_р Драголюб 
Йоцов настояваше да се създа_ 
дът по-добри условия за рабо-

от нената учен д-р Ми- 
коистатира, че на 

почва преобладавт ки- 
намаДяват

на мазнините в мля

ж зказва, че 
■трябва да обърнат по-голямо 
внимание на мелиорацията на

Германският
кенбергер,
кисела
сели треви, които 
процента 
кото у добитъка, който пасе и 
ли се прехранва ст тези лива-

лнвадите и пасбищата, т. 
трябва да се води 
грижа за 
щата с вар.

е. чо 
постоянна 

снабдяване на пдебц
цов
не, но и всички селяни от Зво
нци. Всичко това е направено 
без мое знание, никакво реше
ние за такова пренасяне На ин ДИ-

та.
По нашите селаПърви по-благоприятни усло 

вия за работа На амбулаторията 
се създадоха ккогато тя се преме 
сти~ в нови помещения в сгра
дата на общината. Веднага бе 
построен оттт.е един етаж, а За 
водът за социални осигуровки, 
всяка година помагаше парично. 
Имаше години когато бяха да 
дени и по три милиона динара. 
И всичко това се правеше, за- 
щота тук идваха да търсят здра 
вна защита селяни от 23 села, 
които имат_почти 15.000 жите-

Училищешо в Звонци ще носи 

имешо на Иван Караиванов Средства за превентива за 
кооперациите в Звонци 

и Каменица
колекти-чаване на езиците. Магнетофо- ПРЕДСТОН ИЗГРАЖДАНЕ НА

мост в т. одоровци-
На едно заседание

Основното училище в на е купен със средства на увът на
Звонци е решил основното У- чилището. 

носи името на Иван Тези дни Застрахователния 
завод в Пирот разгледа, молби
те на земеделските кооперации 
„Ерма” от Звонци ц „Сточар от 
Каменица за отпускане на кре 
диги за набпцка на превентив- 

средсгва. Заводът реши на 
кооперация „Ерма” да отпусне 
250.000 динара кредит за набав 
ка на противопожарни съоръ
жения за защита на овчарници 
те. тъй като досега е имало ня 
колко пожара.

Земеделската кооперация „Ст 
очар” в Каменица ще получи 
средовта за набавка На пушки, 
с цел да се унищожат вълците 
които в последно време нанесо
ха големи материални загуби на 
тази кооперация, като заклаха 
няколко десетки овце.

Кредитите са отпуснати със 
срок на отплащане за пет го
дини.

Организацията, на ССРН в
Търнско Одоровце е решил а да 

Поради заетосттй на мъжете се построи нов мост река Е- 
жените от село Рак и рма близ0 до училището за да 

продължиха работата за изг- се на учениците 
раждането на училището в се- то на Г^лищ^ 
лото. Жените сами извършиха отдавна е отнесен от дит 
най-трудните работи. Не изоста Ерма.

жени от

чилище да 
Караиванов. ЖЕНИ СТРОЯТ "УЧИЛИЩЕли.

Заводът набави ректтенапа- 
рат. откри зъбна амбулатория и 
я снабди с инвентар необходим 
за правилна работа на една зд
равна институция и набави де
сет кревата, нужни за случаи, 
когато болните трябва времен
но да Се задържат в амбулато 
рията и» лекуване.

СЕЛЯНИТЕ ОТ ЗВОНЦИ ЗА
ПИСАХА 172.000 ДИНАРА 

НАРОДЕН ЗАЕМ
тази есен
та ни

Село. Звонци записа 172.000 ди 
нара народен заем за Скопие и ^ най-старите
с това преизпълни плана с10 о селато йри построяване на у- 

Останалите се*а а чилището се отличи Дариика
йон също т^каг.постигнаха д^ йосифова стара 70 години и 
ри резултати^С това то над^ като организатор на
каха сумата от един милион ди- ^ Дд сегашният стро

ВЪВ ВРАПЧА ЗАЕМЪТ Е 
ВНЕСЕН ВЕДНАГА

Обзавеждане на амбулатория
та числото на пациентите се у- 
величи и до 45 души на ден, а 
здравната просвета в тоя край. 
Къдет0 знахарството и днес и- 
ма влияние, се подобри чувстви 
телно.

В село Впапча селяните запи 
58.000 динара. Та 

веднага, 
записал земе 

Стоян

саха заем ст
еж възлиза повече от два ми- сума. бе

Най-много заем е 
делскня

По случай 150 години от рож ТРЯБВА ДА СЕ ПОМОГНЕ НА Николов.
Негош в Звотшкото СЕЛЯНИТЕ ох ТЪРНСКО <>

ДОРОВЦИ ДА СИ ПОСТРОЯТ
път

нара. внесена
БЕСЕДА ЗА НЕГОШ лиона. пропей одите л

дението на 
оснозно учелеще на 
ври т г. бе изнесена беседа за 
Негош за учениците от горните 
класове. Същата сказка ще се 
изнесе и пред учениците от ос
таналите училища в района-

ПРЕДСТРЯТ ПО-СЕРИОЗНИ 
ТРУДОВИ АКЦИИ

След интеграцията вместо 
подобрение — застой.

През февруари т. г. бе взето 
решение за обединяване на ври 
тки здарвни институции в Ба- 
бушничка община. Очакваше се 
Работата да се подобри обаче ие 
излезе ткка. За кратко време 
зъбната амбулатория престйна! 
Да работи. Преди това там се 
поправяха зъби, изработваха се 
протези и лабораторни анали
зи. Сега обаче зъболекарят ид
ва само временно да вади зъби. 
Инвентарът 
те съвсем не разбират обедине
нието се почувствува известно 
отслабване на работата в амбу 
латорията,

’1удна постъпка па отговорните 
от Бабушница

Една постъпка иа отговор!ги- 
',с в здравната служба от Бабу 
Шница ни кара да мислим, че 
те не съвсем разбират ейедине

ягкмм* = ж
У_* — Щ;ШМВ Н«жг»3| — —

ни" 1 231 кгр И 'продадени на но. Селяните започнаха да ст- 
кехуперацията. От ™ акция у- роят път до Заонска баня. оба- 
кооперация т че времето е много късо.
чилищСтг> ®зс- 55.355 динара ^
шите средства се употребят Местният одбор На ССРН във Земеделската кооперация в 
за набавка на училищни пома- зВОНци разгледа тоя въпрос да сеЛо смиловци има двама стн-

предложи на организйциитс от псидисти. Един от тях трябва 
район да се притекат иа да завърши през идущата го- 

Търнско дина. Предвижда се през след-

ЛИНЕЙКА ПРИСТИГНА 
В ЯСЕНОВ ДЕЛ

Най-голлмо събитие за хората 
от Ясенов дел. отдалечен към 
осем километра ог Звонци стана 
преди извесно време, когато ли 
пейката на Дома на народното 
здраве от Пирот прехвърли гру 
па здравни работници до село-« 
то. Преди това в това село на 
е идвала никаква моторна кола. 
Селяните от Ясенов дел можа
ха да доживеят това да идват 
коли в тяхното село, благодаре 
ние на своя труд вложен за из 
граждането На път от Звонци 
до селото.

Тази случка обаче оказа по
ложително въздействие върху 
селяните и те вече прдприемат 
мркп да направят пътя още по- 
добър, за да могат да идват в се 
лого и камиони.

Иначе досега само коне и пе 
шеходци са могли дл пристиг
нат в селото зад Асеново кале.

ско

АКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ 
НА ШИПКИ

/

КОПЕРАЦИЯ «ПОБЕДА. В 
СМИЛОВЦИ ИМА ДВАМА 

СТИПЕНДИСТА

се вдизползва.

гала.

УЧИЛИЩЕТО В ТЪРНСКИ О- 
ДОРОВЦИ ПОЛУЧИ 

МАГНЕТОФОН

целия
помощ на селяните от
Одоровци тъй като одоровчаии ващата година кооперацията да 
бяха първи при построяване на отпусне стипендия иа още два- 

Търски Одоровг пътя Звонци - Бабушница. • ма студенти: един икономист и 
Очакпат се селяните от вси— сдии агроном, 

чки села да се одзоват масово.

Училището в 
ци неотдавна купи магнетофон, 
който ще се употребя за изу-

В. Н.I
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖ -4 ПО ПОВОД ЕДНО
МЛАДЕЖКО
СЪВЕЩАНИЕГОРНА АИСИНА ОГРЯ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО...

Случанийт ПТП11К, ДОШ-ьЛ в 
Горна Лисина, ще рече. че това 
пръснато по' чукарнте село ни 
кога Няма да може да се събс 
ре заедно. Но лнсннчани имат) 

Т> характера си нещо, ковач* 
твърде рядко се среша в дру
гите села. Таза е РАЗБИРАТЕЛ 
СТВОТО.

Ето защо, когато пръвня път 
се събраха и решпха да доведат 
светлина в селото, знаеха, чо 
,це трябва да зложат 
труд и усилия. Още повече, че' 
бяха предоставени на себе си 
— Общи11 скат а скупщина не а 
в състояние да им помогне, а 
Предприятието за дистрибуция 
също!

Но лисинчанн че се отчаяха. 
Запретнаха ръкави и започна
ха. .

С зсеки изминат ден надеж- 
4 че и в тяхното село ще 

стопляте 
вливаше нови сили ..

ПОП-ВЛАДА ОБЩЕСТВЕН
ДЕЕЦ

И :Чепрниудеино — членове
те на комисията, представите
ли от обнцшеката 
лнсннчани се сбраха на обед. 
Не всяко лице избила 
сгютаайвачна радост, 
широките усмивки, топлите ду 
ми и усилия ла се каже нещо 
особено, важно. А то си оста
ваше скрито нейде и пе идва 
ше...

викнали па електричество 
как почти и пе го забелязваме. 
А тня хора, отдалечсчи с нл 

десетки километра от

и
Неотдавна в Босилеград бе 

проведено младежко съвеща-. 
ние, кото първоначално бе за 
мислено като пленум на Общин 
ския комитет на Съюза на мла 
дежта с представители от мла 
дежките активи. Понеже броят 
на присъствуващите членове 
.на ОК бе под нужния брой за 
г/ровеждане на пленум, младе
жите проведоха съвещание, ко 
ето беше изнесено и по ожи
вените разисквания представя 
ява сериозен опит да се намери 
изход от сегашното незавидно 
положение, в което се намират 
младежките активи. дори и 
Общинския комитет в Босиле
град.

В. разискванията обстойно бе 
разгледана, дейността на 
д еж ката организация като ре 
отбеляза че е била несистемати 
чна. Интересен е фактът, че по

чти всички акции, които ^ 
предприемат гскупщина, иа село и които 
успеши0 се изпълняват са плод 
на младежката активност. Но 
всичко това върви без евиден 
тиране в младежките

колко
собщсиията дисс се свързаха 
със света.

дълго 
Личи в

активи,
защото все още има села. къде 
то няма формирани активи. То 
ва потвърждава и фактът,' че 
ОК на СЮМ в Босилеград не 
разполага с почти никакви све 
дения за бройното 
на младежта, за структурални 
й състав, а да не говориме за 
временните 
иа младежите през зишшя и 
работния сезон.

Ще посочим, че на терйтори 
ята на Босилеградската комуна 
иа 31 май т. г. е имало 1.228 
младежи. Това сведение внуша 
ва доверие за богат и разнооб 
разен младежки живот. Обаче, 
това сведение с получено От Со 
циалистическия съюз. 
изтъкнаха, 
число на младежите в Босиле 
градско е далеч по-голямо. В 
Социалистическия съюз, хъде- 
то изтъкнаха, че действително 
т0 число на младежите в Боси

ПО-ГОЛЯМО.

И иеиапразна е радостта на байт 
/Стаиш, който има вече и ра
диоапарат. Но той ис е сдиист 
веният. Досега в даадесетииг» 
къщи има радиоапарати. А око 
то 120 къщи те имат електри! 
»;ес гпо. . .

И вековният мрак, който и 
тая ‘вечер р'аио проплзя от бу 
капиите и се устреми към се 
лота, изведнъж се сепна. Сет

пое 
които в

състояниеЕЛЕКРИЧЕСВТОТО СВЕТНА 
ЕКНА ПЕСЕН...много

И това спотайвано приливи и отливичувство
блцкиа. Блясваха електр*ичсс- 
ките крушки. От гърлите се из 
тръгна радостен възклпк. Де 
по. Няколко просълзени очи... 
От радост... После песен, Дъл- 
гоЧакапп. необмислена. . .

не се изплаши и отново 
пътя към букаците.
•гоя есепеп деп ма 23-ти октом; 
при червенеят като зчамеиа.

мла-
В дребчпте неща има нещо 

велико — казал един учен. Спо 
миих си как ние смс вече при където 

че действителното
Стефан НИКОЛОВдата,

грейне, все повече 
сърната.

Граничарите разказват:
леградско е далеч 
В Социалистическия съюз се 
изказаха, че приемане на чле 
нове-младежи в организацията 
на ССРН трябва 
инициатива на младежките ак 
тиви. а не младежите най-нап
ред да станат членове на ССРН, 
а сетне на Съюза на младеж-

Чувствуваме се ката у дома сиБеше съставен отбор за елек 
трифициране. Между тях и пет 

поп-Влада. Побе- 
като стяг коси внуша

сионираният • • да става палелите
■ват на селяните доверие. Още

макар — каза Божидар Ковачевич, взводният от граничния пост край Долни Криводол
Вйопиццте от граничиш пост 

Пра село Долни Криводол н- 
мат постоянни връзки с мест-

че отвикнати.ПсНсче.
Принадлежащ на една отрица
телна идеология, той че е из
неверил човешките си чузетва. 
Открай го помният как тичал 
тю селските работи, напътству 
Ьал. оказвал помощ. Нещо по 
пече, той е един от най-актив- 
Яите члечаве на ССРН...

на една ръка . Детето се намц 
ра в отчаяно положеше/ Беше, 
внма автобусът не можеше да 
се пробие до Пирот, а както е 
известно тук лекар няма. Гра
ничарите бяха първи, които о- 
гсазаха помощ на малкия неща 
Етчик. След извесна 
превлрьзкн от страна на наши 
те санитарни, детето 
А можеше при тия 
да настъпят компликации. . .

Другарят Ковачевич ни раз
казва и за случая с едчо дете 
от Долни Криводол .Няколко 
дни детето било в агония 
неже помощ не можеше да при 
стигне отникъде родителите се 
обърнаха към граничарите.

свирят по селските салони и 
мегдани, всяко впсочко съРН© 
*ю-радостно тупи.

та.
Тази обстановка в младежки 

те организации е плод предимно 
на слабия и неактивен Общин 
ски
координира С младежките акти 
ви и не им оказва нужната ло

комитет на СМ. който не

Така и тоя път. Старият поп 
(силно се бе загреял за електрм 
местното, 
благоденствие да влезе 'з къ- 
Ьтнте на хсрата!...

А тоя ден настъпваше все по 
бързо и по-бърбо. Придвижва 
•ше се е максимална скорост. 
Ят оня от страна ще рече: ..Ко 
Та почнаха, пък кога са гото
ви”

мощ.
Младежта се намира в пред 

изборна и изборна активност за 
нови младежки ръководства в 
активите. Изтъкването на сла
бостите и пропуските в досега 
шната дейност трябва да заля 
гнат в основата на тази актив 
ноет. което пде допринесе за съ 
блюдаване 
силц и възможности, за създа 
ване на такива младежки акти 
ви. които своята дейност ще съ 
гласуват с дейността на остана 
лите
организащш, ще станат двига 
тели и източници на всякакъв 
вид активности.

Разрешаването на организаци 
онния въпрос повлича след се 
бе си разрешаването и на въп 
росите за доброволни 
идййночполитическото възпита
ние. културно-забавния живот 
на младите, оформяването 
горгнеки бригади и пр. Защо
то веднъж укрепнали и заздр* 
вени младежките редици ще по 
знават занапред само въсходя 
щата линия на успехите.

грижа и
Един ден и това

оздраве.
условия

на действителните

и поНо лисинчанн знаят, че не та 
жа. Само те знаят за безсънни 
те нощи. Безбройните усилия 
и постоянни съмнения. А това 
с прости думи не се предава. 
Остава си нейде в някое кът
че. затулено и интимно, което 
единствено при трудни момен
ти отново оживява. . .
. Най-сетне, ето го! Дойде и 
тоя Аен. Ще. трябва да мине 
специална комисия, която 
приеме обекта и да разреши да 
ли електричеството ще светне 
или че.

обществено-политически

И културно-забавният живот 
з тези виссчки села без сътруд 
ничеството с граничарите е не 
мислим И в най-активните дай 
през лятото войниците устрой 
пат тануовн забави.

Войниците от поста ,,Мел” заед но с младежите от Д- Криводол
акции,

Старите височани. чиито де 
ца службуват във вътрешност
та на страната, приемат най-ра 
доено младите войничета, лот 
ли от всички краища на стра 
Пата.

По този повод беседвахме с 
взвсДдния от пост ,.Мел“ край 
Долни Криводол другарят Бо
жидар Ковачевич.

Беите неделя. Младият Кова 
чевич с жена си се намираше

вкъщи. Програмата на радио 
Ниш, пренасяна чрез транзис
тор, връзка със света а и сред 
ство за развлечение, допълва 
Ше приятната домашна обста
новка на младата съпружеска 
двойка.

— Намирам се на границата 
само две години, каза другар 
ят Ковачевич, и мога да кажа, 

се чувствувам като в свой 
дом. От местното население 
тук крой границата сме обкръ 
(жени всекидневно с гостопри
емство и внимание. Няма вой 
нишко писмо, в което войници 
те от югославско-българската, 
(граница да не пишат на свои
те близки и приятели за това' 
Сърдечно дрчгарство.

Дригарят Ковачевич чи запо 
«на и със старанието на войни 
Иитс да се реваншират^на спои 
те приятели край границата. 
Съществуват десетки примери, 
където войниците се оказаха 
като същински закрилници на 
местното население от това 
край.

•ното население. Народът от то 
(я край. а особено най-близки 
те село Криводол и Вълковия 
гледат на войниците 
свои съселя+и. 
заедно. И когато празнуват ня 
кой празник, и когато се рабо
ти Известни са традииионнит“ 
съвместни програми на 8-ми 
шарт всяка година, когато же

да предават 
разни програми а полвйжчото' 
кино на граничарите често пъ 
(Ги прожектира филм и за жи 
телите от Височките села.

на
като на 

Те винаги са

НАПРАВЕНИ СА РЕДИЦА 
ГРЕШКИ. НО...

Ь. Нпколов Ст. Н.
Комисията Дълго изпитваше 

и трафостанцията, и далекрпро 
вода. и инсталациите, и селска 
та мрежа. Грешки има!! Но ко 
Та човек не е грешил като е ра 
ботил?

След обсъждания се взе ре
шение: довечера електрически 
те слънца да светнат!

Иите от селата носят дарове на 
■войниците и 22 декември ' •— 
Денят на Югославската аарод- Културните потреби на 

младежта
в седемгодишния план

на армия, когато войниците ус 
/гройват свои тържества по се 
лата във Висок. И в тези дни, 
когато войнишките акордеони

ууууу\ЛА»

Мястото на Съюза на младеж 
та в седмогодншния план на- 
развитне на Димитровградско 
беше тема на разискване 
стоялото се на 11 октомври съ 
вещание на членовете на коми 
снята за културно-забавен жи
вот при Общинския комитет на 
Съюза на младежта в Димитров 
град и представители на Око
лийския комитет на съюза на 
младежта в Ниш.

Изтъкна с©, че до сега тази 
комисия не е предприела нук 
ните мерки за набелязване на 
задачите на младежта в 
на седемгошино развитие како 
муната и че това ще да е зада
ча номер едно на членовете на 

нй публич

планана съ

комисията по време 
ното обсъждане на общинския

тезЯстатут, което ще започне 
дни.

Формиране на акшиви на
СЮМ в основните училища

ТЕЗИ ДНИ във всички члено-осно
вни училища в Димитровград
ско се формират активи на Съ 
юза иа юогславксата 
На първите събрания 
вители от Общинския 
тет на Съюза

лжения, които новите 
ве на Съюза на югославската
младеж поемат на себе ся.

младеж, 
предста 

коми
на младежта в 

запознават, 
югославската 

заАъ-

Пощарът Геров Момир от Звопци пристигна в село Ис- 
кровци. Това е най-голяма радост за селяните от това отдалече
но село и вързка със свои близки и познати. Два пъти в сед
мицата __ в среда и събота селяните от Петачинци очакват
своя пощар, който изминава * по 17 км. на ден.

— Спомням СИ. продължи 
Ковачевич, случаят с едчо де
те от Г. Криводол, на което ед 
на свиня бе отгризла пръстите

Димитровград ги 
бъс статута на 
младеж н други важни
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наш репортаж След изборите в младежките организации 

МасоЬо-йолишическише
организации шрябЬа да йомошат 

на акшиЬише на СЮЛЛ
Дни на залесяване

Есенните дни з Босилеград- 
ско се скъсяват двойно повеча 
Дърво, по естествен път, и зто 
ро ■— по изкуствен! Вие може 
би и незнаете колко е къс де- 
нът, котата се счепкаш с кап 
рязната природа и когато из
мъкваш от костеливите и пръс 
ти педя по педя... Започза една 
ожесточена борба, в която на 
края ЧОВЕКЪТ побеждава...

Със свежото утро на 18 
томври бе' обявена 
капризната природа. Официал 
но — започнаха
ЗАЛЕСЯВАНЕ. От тоя ден без 
бройни редици ученици, младе

Коя ще бъде ударната? 
На коя ще припадне преходно 
то знаме?

4 Въпрос, на ксйто 
може да отговоои. Търнокопи 
те се издигат и впиват в изпоб 
йената земя... Лопатите хвър
чат 
бокн
тара днес ще бъдат подготвени 
па засаждане?
1 Чувствуваш само как тече со 
Ииалпетического съревнование, 
*;ак учениците изтропат от ра 
■достта, че утре никнала гора 
'ще бъде тяхна... (В скоби: има 
и такива, които минутите бра--

ти. бързо се извисява, сякаш за
бързало надалеч не вижда, че 
,тоя ден трябва да бъде безкрай 
но продължителен, че 05 това 
Ьависи колко хектара голини 
ще бдат измъкнати от природа 
та защитени от нейните капри 
зи...

полагат усилия за прила 
новите мероприятия вОт 20 октомври тази година 

на Съюза на югос- 
младеж в Димитров

вот и 
гане на 
селското стопанство идр.никой не в актнзите

лавската 
градско се провеждат изборни 
тодишгю-отбетни събрания. Спо 
ред сведенията, с които разпо 
лагаме от устроените изборни 
събрания и 22 актива, се

останалите общетсвено-

Ж1жт*НАв
МЕЖДУ НАЙ-ДОБРИТЕ...

и сставят след себе дъл 
ями, ровове. Колко хек- Трети бе — това ли е класът, 

Който така усилено рабо/ги? То 
ва ли са претендентите да бъ 
дат тоя път ударни? Или само 
дават 
си?

виж
Докато във В. Одоровцн и 

някои други села е имало слу 
чай родители да изгонзат дъще 
рите си от събрания, или пък 
в някои села е имало др'уги ог 

прояви, младежите

да. че
политически организации на се 
ло: първичните организации, 
подружниците на Социалисти
ческия съюз. Конференциите 
за обществена активност на же 
ната и Други не оказват необ
ходимата помощ на младежки-

ок-
борба на ,,отдъхване" на силите

ДНИТЕ НА Не, дори и да нямаш в ръ
цете си алат, дори да търсиш 
в обектива .на фотоапарата най 
разгорещната група, виждаш,, 
че тук нещо е отрищено, не
чии сили са потекли, но не на 
долу. а нагоре към врьха на 

където

рицателни 
от Лукавица са между най-ак- 

комуната. Село Лука 
положителен пример нативните в 

вица е
сътрудничество на всичкц ма
сово политически организацгш 
и Съюза на младежта. В тече 
ние на тази година самодейци 
те подготвиха пиесите ,,Покой 
ник", Женене и омъжзане“, 

,,Световна 
война’’ и др., с много от които 
гостуваха на блнзкц и по-отда 
лечечи села в комуната. Така 
в течение на тази година мла
дежите от Лукавица посетиха 
Поганово, Гоин Дол, Прача 
Желюша, Сливница и Ар., с ко 
ито възстановиха тясно сътруд

те активи.
До коя степен една младеж

ка отчетно-изборна конферен
ция може да се схване несери 
<Ззпо нека ни послужи приме
рът на село Смиловци- В деня 
на устройването на конферен
цията никой не се погрижил 
да обезпечи помещение. Нита 
Пък се предприети други орга 
нцзационни мерки. Делегатът 
от Димитровград бил принуден 
да търси председателя в поле
то. Този ярък пример' на нескг- 
говорно отношение към орга
низацията по-късно се допъл
ни от разискванията. Едни мла 
деж изтъкна, че когато члено 
вете на аткива търсели от своя 

свика събра- 
той им отговарял с псув- 
други непристойни изра-

>■*

слъщетопланината, 
-*1ай-1Делро разсипва 
си есенни лъчи. . .Щя®**#

нежните

Ще отминем това. че остана 
лнте чети са „недоволни”, че 
знамето де е у тях. Ще отми
нем и това, че една чета се чув 
ствува особено засегната и че 
сетне не бива дисциплирача.

Ще отбележим, че тоя ден. 
Осемнадесети в тоя месец, тря 
бва да бъде и е сигналът из
стрелял за ново завладяване 
на голините. А тия полу-млаДб 
жи, полу-деца утре ще бъдат 
горди когато видят как техни
те усилия се разлистват, как 
плодовете на техния труд из
растват в безкрайни гори ...

Велинов”,> Паун

ничество.
На годишното събрание мла 

дежите отчетоха много успехи. 
Танцовите забави, които в Лу
кавица по-често се устройват 

в Димитровград —
председател да
ние,
ни и

От една залесителна акция отколкото 
са посетени и от младежи огЖи. девойки, средновечни хо

ра чте се запътят по плешливи 
.те темена на редищата, ще раз 
равят полупесъчливата и поду 
камениста 
редоре, в които трябва да ник 
нат нови борови дръвчета. Над 
.100 хектара голини 
есенни дни ще трябва да се за 
лесят.. .

А утро на Осемнадесетти о-

дт както ча час по изпитва
ме!?).. .
. Слънцето все по-бързо и по-

Ггредприятията в града и мла
дежи от съседните села. Освен 
това организацията е посвети
ла доста внимание и на иДеоло 
гическо-политическото издига
не на членството — чрез а боя и 
рането на вестници, устройва
нето ча политически информа
ции и др. активности.

Почти всички организации, в 
КСЩТО са проведени годишните 
изборни събрания, подчертават 
слабата работа ма идеологичес 
■ко-политическото поле. Затоза 
занапред ще трябва да се обър 
не тю-сериозно внимание На 
този ггро|5лм. Организациите» 
спъват и разни организацион
ни рроблеми като незаплащано 
На членски вноски, недисцип- 
лила. известни отрицателни 
прояви и др., които с помощто 
на останалите обшествено-полк 
тически организации лесно мо
гат да се отстранят.

зи.
От доклада и разискванията 

се получава впечатление че и- 
ма сили и желание за работа,

__ новота (ръководств/о
нов

„ С’г. Николов
почва в извиващи

само
трябза напълно да поеме 
курс на работа.

Из средните училищав късите

Заседания на класовише 

съвети — -
Активите във Висок, макар 

и малобройни, проявиха жива 
политическа предизборна акти 
вност. Изборите събрания ми 
маха под знака на борба за по 
добрение на селскостопанско
то производство в този район 
и в ключването* на Съюза на 
младежта в социалистическото 
преобразование на нашето се-

съмна съвсем свежо, синкавия 
здрач на дохаждащата 
Дълго се влечеше по баира. По 
сле слънцето излезна и,заедно 
Ь песента на учениците разкъ
са тая предмъгла и спокойно 
разпиля лъчите си над Креми- 
ково... В гърдите 
свежест.

мъгла

Тези дни в босилеградските 
средни училища усилено се 
провеждат заседания на класо
вите съвети. До сзикване на 
<гия съвещания дойде по при
чина. че в началото на учебна
та година успехът на ■ученици
те не е завиден.

На тия заседания от страна 
на преподавателите бе напра
зен опит да се открият причи 
ните за слабия успех, за да ма( 
гат да се предприемат съотвеГ 
ни решения и мерки.

Обаче, по техен адрес би мо 
гло да се отправи забележка, 
че дейността им се приравнява 
с преобширш! констатации на 
положението, като че ли то нц 
е достатъчно отчетно в днев
ниците, а по-малко се полагат 
усилия да се проследят сЪщео 
таените мерки, които ще до
принесат за разрешаване па

проблема. Това значи 
Малко се дръжи сметка за съ 
здаване на интерес сред уче
ниците, който засега и не съ
ществува.

Напоследък да напомним, че 
провеждането на тия събра
ния да голяма степен ще да- 
дат възможност на преподава 
Телите да станат по-близки на 
учениците, а учениците ще тря 
бва да ги схванат не като опит 
за „попускане“ и „отслабване” 
на критерия, но опит да им с<3 
помогне.

че по-

нахлуваше' 
окрепваща от дните

на учене.
За пръв път в тоя сезон из

лизаха учениците на икономи
ческото училище. За пръв път 
с известно желание да разроз 
!ят. направят път, отвор, през 
/който ще вдъхнат на 
Отново живот.

Утре ли?
Утре, учениците на гимназия 

(та ще ги заменят... Утре стоти 
ци ученици от основните учи 
лища ще се псжатер’ят нагоре... 
1 Зеленото знаме сякаш иска 

че след години

ло.
В една част на Бурела — в 

Поганово, Барйе и други села 
изборните го(лишно-отчетни съ 
бранил минаха с небивал ус
пех. Особено 
ност на всички и полета прОявя 
ваха младежите от село Барйе, 
които тази есен напразиха ре
шителна крачка в подобряване 
то на културно-забавдия

земята

засилена актив- ч

-Я< 2аш
да предвести. 
не знамена, а борови гори ще 
извият стаи. И намирчият 
тър не платно ще развява, а 
ще изпробава силата си върху 
дърветата. Но изводраскан ще 
стихне и ще потърси място за 
почивка в големите дъбрави.

Учениците са разделени в 
нети. Всъщност, по класове, ко 
ито тук. сред природата са че

Ст. Н. жи- яз»
вя-

Вие и вашето дете

За самостоятелността и шрудоЬише наЬици
на децата

Ако вече сте били на роди
телска среща вие сте чули ко 
гато преподавателят изтъква, 
че трябва да саздадат трудови 
навици у детето. Какво значи 
това и колко вие като роди
тел мажете да допринесете за _ 
това?

Желанието детето ви да бъ 
де добър ученик често ви ка 
ра да работите заедно с него, 
да решавате задачи, да повтар 
яте урока, да му помагате при 
рисуване итвг. Много родители 
са доволни от такава работа в 
първите години па образова
ние на детето. Накрая на годи 
мата детето им получава поло 
жителшг, отлични бележки и 
родителите се хвалят с него, а 
краят на учебната година в къ 
щата
тържество. Обаче наскоро след 
това. особено ако майката е 
Повече заета с домашни и'ли 
служебни работи, настъпва на 
задък в знанията на ученика. 
Това веднага става знак за тре 
вога и не са доволни пито ро
дителите „мито преподаватели
те. Нещо се случва, промените 
са налице, защото! учебната'

Когато детето още като мал 
ко е получило самостоятел
ност, вяра в себе си, на роди 
телите, остава, когато тръгне 
па училище, да канализират не 
говите трудови навици. Но и 
родителите трябва да се подгц 
6’Вят. Преди всичко да опре
делят място на което детето рд 
довно ще може да учи, реша
ва задачи, рисува. Това рабоп 
по място не трябва да се ме
ни. пито детето да се обезпоко 
ява докато учи. Не трябва да 
се прекъсва зарад некакви дрц 
булни, което най-често се слу 
*ша. Ако майката случайно е 
забравила нещо да купи в ма 

*гака се редят грешки и постъ газила, трябва сама да отиде, 
пг<и конто неминуемо довеж
дат до слаби резултати.
. Това е един от най-честите 
знаци за несамостоятелност и 
Неразвити трудови навици у де 
гето. Затова се. препоръчва на 
родителите Още от първите 
дни да свикват детето иа само 
стоятелна работа. А това се па 
стига твърде леко ако детето/ 
още от петата година се вклю
чи във всекидневните домати 
ми работи.

материя за висшите класове, 
особено ако това е период ко
гато детето напуска 
класове и става ученик 
висшите училища, гимназия и 
ли други средни училища, но 
родителите не могат да откри
ят истинската причина. А при 
чимата е там, че майката е пре 
ксапала да следи работата на 
Аетото или нейните, знания ие 
<са достатъчни за да я следи. 
Нссвгпспало само да се справя 
■със зададените уроци, детето 
вече не е в състояние, редовно 
да елдц, пропуска урок след у_ 
/рок, несъзнателно лъже роди
телите. че е научило урока и

ПРЕД СРЕЩИ НА СЕЛАТА
нисшите 

въвса. че това съревнование ще 
въздействуеа положително вър 
ху работата на всички органи
зации. Най-доброто в съревно
ванието село ще се срещне със 
селото — първенец от някой съ 
седен район в общината.

В течение на тази и в нача
лото на идната година в Бабу- 
шнишка община, в рамките на 
околията ще се организира съ
ревнование между селата в дей 
ности из областта на обществе
но-политическия, културния и 
забавния живот. В това сърев 
нование ще вземат участие чл 
снове на всички обществено-по 
литичеки организации 
за младежта. Дружествата на 
жениге, пионерите и пр. Район 
вата комисия, която ще се грижи 
за организирането на това гол
ямо съревнование вече е разра
ботила план За този район. 
Производствено сътрудничест
во с кооперациите проучване 
статута на ССРН ограмотяване, 
уструойваяе на музикални и 
фолклорни спектакли, елемента 
рна хип^ена и пр. — всичко то 
ва представлява само част от 
точките по които ще се съревно 
вават участниците.

Наскоро се очаква провежда 
него на първите срещи между 
селата в този район. Надеждите!

✓

Предизборни събра
ния на младежта в 

Звонско

Оью

В район Звоици прикуночнха 
предизборните събрания на Съ 
юза иа младежита. Главната те 
ма върху кояТо разискваха мла 
дежите беше кои младежи иде 
аойки би трябвало да бъдат из 
брани в новите ръководства на 
младежките активи. Изтъкна се, 
че е необходимо в бъдеще да 
се премахнат слабостите в рабо 
тата които до Сега неведнъж са 
проявени.

п не да прекъсва детето в у че 
нето.

Изтъкването, че за ученика 
е главно в училището добре да 
овладява учебната материя, щЦ 
помогне на всеки родител, а дц 
/гето правилно ще се Въспнта- 
ва и от него ще се създаде чц 
Пек, какъвто родителите жела 
ят: трудолюбив, и способен да 
Преотдолява много прегради, 
«сонто го чакат в работата и 
Жнввота.

се посреща с истинско

М. А.



ПЪРВАТА ТРОЙКА 

В ДИМИТРОВГРАД
ЛОШ ДЕН 

ЗА НАШИТЕ ФУТБОЛИСТИ
— Три нови бъдещи жители на Скопие

бе радостна и обещава, че 
с/ггледа и изучи трите си дъще 
ри.. .

— Румъния-Югославия 2:1 в Букурещ Румъния-Югославия 1:1 в Белград
На 22 октомври тази годи

на семейството ча пъзводния Си 
мо Нмколовски от Г. Невля

ще
Миналата неделя наши и ру 

мънски футболистц се срещна 
ха на два фронта: в Букурещ 
се срещнаха олимпийските от
бори на двете страни, а в Бел
град младите национални отбо
ри. Ннто в едната, йпто в дру 
гата среща обаче нашите фуд- 
болисти не успяха да осъществя 
ват такива резултати, какшнто 
се очакваха. Нашият олпмлмй 
ски национален отбор в Буку
рещ бе победен с 2:1, а в Бел 
град младежите успяха да запа 
зят равен резултат 1:1.

Коментарите по срещата меж 
ду олимпийските отбори в Бу 
курещ дават карпшата на съ
битията на терена. Казва се. че 
нашите бъдещи олимлийци, ко 
ито на новата Олимпиада в Я- 
пония трябва ДВ защищават бо 
ите на нашата страна и вече 
афнрмирания футбол у нас. не 
са играли на равнището, което 
е обичайно за нашите национа
лни отбори. В безжзшотна иг
ра. те допуснаха да загубят ма
на и да уронят в 
степен престижа, който нашият 
отбор има в тази час на Европа.'

иа вратаря Йонсску. Топката но 
беше силна, но излъга вратаря 
и се намери в мрежата. Онова,

което нс направиха нападатели 
те иа нашия отбор, го направи 
защитникът.

/ 'Ръчна гиоггка

Груба и остра игра
Асен Балкански«-Железпичар (Зайчар) 28:24(15:12)

И доста студеното време в не 
деля на 27 октомври нс попре 
чц на многобройиите любители 
на ръчна топка в Димитровград 
да излязат до спортния цент-ьр.
Обаче и тозн път очакванията 
на няколкостотин посетители не 
се изпълниха. Именно и двата
отбора играха доста грубо и мо /з ж
чисто, в което повече ос „из 1_1Т0013Т»Т ПЯ 992\ССИ 
тъкваха” гостите от Заечар. За у-1 А 
това на 8 минути преди края иа Х>ЯЛКЯНСКИ ЗЯ0 
играта съдията Мирослав Кос-
тнч от Ниш изключи Василеви ПЪПНО МЯСТО
Попов1гч. най-добрите играчи А
на терена за лично стълкнове- л г- г
ние. В течение на играта Попо- »А. ЬалКаНСК11«-»Ьорац 
вич няколко пъти удари Иван I /5. Чифлик) - 3:1-(1:1) 
Василев и когато Иван веднъж 
му ..отвърна", двамата бяха из 
оючени от играта.

И покрай тези неприятности 
отборът на ..А. Балкански” ус
пя да спечели срещата, с 28:24 
(15:12).

След тази среща отборът на 
„А. Балкански” зае второ мяс
то. а има 1 по-малко одиграна 
среща. Точки За „А. Балкан
ски” отбелягаха Гогов 6, Гелев 
8. Василев 4. Стаменов2. Алек- 
сов 7 и Гаврилов 1. а за отбо
ра на „Железничар” — В. По- 
пович 7> Пацич 4.

вич 1, Трифуиович 5, Паптнч 4 
и Аидрич 3.

Срещата води Мирослав Ко- 
стич от Ниш с доста грешки.

М. Апдоиов

Тройката в Димитровградската балница
Значителна край Димитровград доживя ря

дка семейна радост. Съпругата 
на Сим0 — 24-годишната Бран
на Николовска роди 3 симпати
чни момиченца: Ду танка, теж 
ка 1,250 кг. Добрила — 1.350 кг 
и Дивна — 1,700 кг.

Младата Съпружеска двойка 
Николовски, с нескрита радост 
говори за необикновеното щас
тие.

Те възнамеряват още дълго 
Ереме да останат в Димитров
град. защот0 семействхото на 
Никсловски. коет0 преди заме 
тресението живяло на ул. Вар 
дарска 13 за сега няма къща и 
родителите му са настанени вре 
менно в Гьорче Петров.

В службата на гражданското 
састсяние е Димитровград — 
тройката бе изпратена в Бел
градската детска клиника, къде- 
то има по-добри условия.

*-
При твърде студено и неблаг 

гоприятно вр>еме на 27 октом
ври отборът на „Асен Балкан
ски” порази гостуващия отбор 
на , Борац” от Барйе Чифлик с 
3 : 1.

С тази победа димитровград
ските футболисти заеха първо 
място във временното класира 
не щ Пирстския футболски съ
юз. До края на сезона остават 
още няколко срещи и — шан
сът димитровградските футбс' 
листи да се състезават с най- 
добрите отбори в околията е ре 
ален.

Младите в Белград играха съ 
тип така без много полет и ене 
ргия. Седем хиляди любители 
На футбола напускаха игрище
то с разочарование в душата. 
Румънският младежки отбор и- 
маше превес в играта почти 
през цялото време, а нашите и- 
грачи не успяха да реализират 
няколкото твърде изгодни шан 
сове за гол. Превесът на румън 
ците бе потвърден в 23 минута 
на първото полувреме, когато 
централният нападател на румъ 
нскил отбор постигна първия и 
единствен гол за своя отбор.

Изравнението на резултата 
стана почти случайно: защитни 
кът на югославският отбор на
прави малък излет до против
никовата врата и би от около 40 
метра разстояние към вратата

21-годишният баща Симо Ни
коловски заяви:

— Радвам се нензмерно, че 
имах щастие да имам три дъще 
ри. Ще ги отгледаме най-гриж- 
ливо. защото това са първите 
граждани на Скопие от Дими
тровград.

Майката на първата димитро 
вградска тройка Бранка също М. А.Мухамедо-

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Желанието на стария активист
Комисията за уреждане на тру
довите отношения при конфек
ция „Свобода“ Димитровград 
въз основа на чл. 42 на Правил 

ника на предприятието

толкова години, а никой се не- 
е сетил да дойде при човека, ко 
йто толкова много е направил 
за своето село, за народната 
власт в първите години. Нима 
човекът може да бъде забравен 
Могат ли да го забравят ония 
що мног0 пъти са били в къ
щата на дядо Тончо? И онези 
млади хора. които идват 
представители на различни ор
ганизации на народната власт 
в неговото село да ли не знаят 
че тук в центъра на селото, ня 
колко крачки от училището, о 
ще живее някогашният 
вист. председателят на първия 
отбор на Народния фронт?

Дядо Тончо не иска ниш°- 
Той иска само да го навестят, 
да запушат по цигара, да попри

години*

идваха от Димитровград. Кол
ко безсънни нощи прекара 
старикът с тогава младите ръ
ководители на околията, които 
в първите години след освобо
ждението трябваше да водят 
борба срещу всички отрицател 
ни явления и срещу неприяте 
Л1гге на новата власт.

Къщата на дядо Тончо беше 
канцелария на Народния фронт 
Къщата на другаря Тончо бе
ше отворена за всички.

Тонча Георгиев от село Скър » 
веница сега е на 81 години. Той 
вече не може да работи. С по
мощта на своето бастунче едвам 
излезне пред портата, седне 
край плета, когато е слънце и 
наблюдава децата как играят по 
пътя.

Сега Тонча Георгиев от Скър 
веница не работи нищо. Негови 
те' домашни се грижат за него. 
донасят му храна, почистват му 
дрехите, а той с бастунчета из
лиза край портата и размисля-

а какво мисли другарят Тон
ча Георгиев?

Преди деветнадесет години, 
през историческата 1944 година 
когато и тук започна движение 
то за - освобождението, и се съ 
здадоха народна власт, народен 
фронт, масови организации Тон 
ча Георгиев имаще 62 години и 
беше жизнен старец. Често се 
виждаше пс< конференциите в 
Димитровград. В селото 
председател на Народния фронт 
дълги години съдебен 
тел в Окръжния съд в Пирот 
и друго.

които

обявява

КОНКУРС
катоДядо Тончо беше активист, 

който никога не търсеше почи 
вка. Наистина той не умееше 
да говори и пише добре но мо
жеше иа всекого да

За секретар на предприятието
Конкуриращите лица трябва 
да имат завършен правен фа
култет и дв е години трудов 
стаж или Висша управна 
школа с четири- години тру
дов станс, или непълно сред 
Но образование с десет годи
ни трудов стаж в админиетра 
тивно-управленическите ор
гани.

Заплащането се определя спо 
Ред Правилника за разпреде
ление на личните доходи в 
предприятието.
КОНКУРСЪТ ВАЖИ ДОКАТО 
НЕ СЕ ПРИЕМЕ СЪОТВЕТНО 
ЛИЦЕ НА КОНКУРСНОТО 
РАБОТНО МЯСТО.

каже на
грешките открито в очи.

И така бързо изминаха годи
ните. Най-младите от тогаваш
ните активисти сега вече имат 
бял и коси а дядо Тончо 81 годи 
ни. Още от 1951 година преста
на да се ‘вижда по конференци 
ите. Тези дължности заеха дру 
ги, по-млади. Дядо Тончо сега 
не може да роботи. Той е остар 
ял. Сам0 излиза пред портата 
и мисли за миналите години, 
за своите другари. с които ра
ботеше и мисли защо никой ве 
че не г0 спохожда. Изминаха

акпг-

казват за изминалите
Да, само това иска забравени

беше

заседа- ят активист.
Тоича Георгиев Б. Николов

БАН ОШМ Прична ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ
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