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политически и културни въпроси НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО в ЮГОСЛАВИЯ

се чесшЬуЬа 20-[одишнинаша 
ош Ч-шо

СКС в НишЗаседание на Околийския комитет на
заседание на АВНОЮ АК1ШШ М (ШКШ ОРШИЗЩИПо случай 20 години от Вто

рото заседание на АВНОю в 
цялата стр'ана ще бъдат орга
низирани тържествени събра
ния. тържествени сесии иа ску 
жшини и комитети на Социалй 
етическия сгьюз(, многобройни 
културни и спортни спектак
ли, изложби и други манифес 
гации. «

Централните

Вероятно ще предала 
(представление.
( На 29

цялото

ноември се предзижда 
1да бъде проведено тържествен 
1на съвместна сесия на Съюзна 
(та скупщина,
(Социалистическия 
Съветниците от Второто 
1дание на АВНОю.
( Една делегация на Съюзната 
Ькупщина, Съюзния отбор на 
ССРН и на съветниците на 
АВНОю ще присъстзува в Яй 
1де на сесията на Общинската 
Скупщина и Общинския отбор 
на Социалистическия съюз., Съ 
(ЩИят ден в Яйце ще пристигне 
Щафетата на югославските 
(нинар1и. която е тръгнала от 
Шар планина и Триглав и сим 
(аолизЦра пътя на делегатите 
От цялата страна на Второто 
(заседание на АВНОю.

Отношението’ на първичните 
на СК към коопе- 

основата си е поло- 
смисъл. че комунис- 

останалите честни сел-

На 4 ноември се проведе засе 
дание на Околийския комитет 
на СКС. на което присъствува- 
ха секретарите на общинските 
комитети на СКС от околията и 
активисти, които се занимават 
с проблемите на селското сто
панство. Околийският комитет 
разгледа активността на орга
низациите на СКС на село.

В уводната реч организацион
ният секретар на ОК на СКС 
Драгослав Николич подчерта, 
че активността иа селските ор
ганизации след П1 пленум на 
ЦК на СЮК общо взето е била 
интензивна и разнообразна. Пр 
ез този период те са отделили о 
собено внимание върху проуч
ването и провеждането на ста
новищата и заключенията от 
последните пленуми и по-акти- 
вно. отколкото по-рано са раз
решавали конкретните пробле
ми и задачи в селското стопан 
ство и други области.

Има обаче организации, кои
то формално са проучвали ма
териалите ст пленумите и не 
могат да се похвалят с особена 
активност. Анализирайки хара- 
хтера на събранията на основ
ните организации Драгослав Ни 
ксАчич константира, че сравните
лно голям брой Събрания са се 
занимавали с въпроси от кому 
налнсто строителство, чествува 
ния и изборите, а че далеч по- 
малко внимание е обърнато въ 
рху подобряване на селскосто
панското производство, идеоло
гическата работа и активността 
на комунистите в обществено- 
политическите организации и 
органите на управлението.

Спирайки се върху организа
ционното изграждане на пър
вичните организации на СКС 
на село и върху заключенията 
на Ш пленум за приемането на 
нови членове в СК. се констати 
ра, че за ония, които са били 
предвидени да бъдат приети за 
членове на СЮК, първичните

организации не са организира
ли семинари, беседи и курсове 
и други форми на систематична 
подготовка. Още по-лошо е по
ложението с приемането на же 
ните в СЮК. От общия брой на 
новоприетите членове през ми
налата и тази година само 12°/о 
са жени. само 20 от които св 
селскостопански производители, 
а останалите служащи.

Съюзния обор 
съюз и на

организации
рацията в 
жител но взасе
тите и •скостопански производители са 
се уверил в предимствата 
приложението на агротехниката 

В това обаче

тържества ще 
рапочнлт в. Белград на 28 но 
Ьмври. Тогава ще бъде откри
та изложбата „20 ,гс щ-ши (от 
Рторото заседание на АВНОю“ 
която устройва Музеят на ре
волюцията., Същия Ден 
та в Народния театър 
ктои тържествено предстазле- 
кие по текст който е написал 
Оскар Давичо. Ще участвуват 
ашозина белградски 
югославската

на

в производството.
едностранчивост. Комуниима истите и първичните организации 
повече са наклонени дамногокритикуват работата на коопе

рацията. отколкото с актива на 
СК в кооперацията, с комуни
стите-членове на кооперативни
те съвети Съвместно да разгле- 

явленията и проблемите к

вечер- 
ще се съ

Разрешаването на въпросите на 
селското стопанство и коопера

тивното дело
пла

Общо впечатление е, че пове 
чето първични организации на 
сел0 са разглеждали този въ
прос. когато се е касаело за 
конкретни задачи свързани с 
пролетната или есенната сеитба, 
без задълбочено проучване и 
следене на явленията и пробле 
мите в тази област с Чел да се 
мобилизират всички сили зя, ра 
зрешаване на Съгледаните явле 
ния и проблеми. Такова разгле 
ждане не е могло да даде ясни 
и конкретни становища и да Съ 
действува комунистите да схва
нат своето място и роля, начи
ните на действие и затова има
ме отсъствие на определени за 
дължения на комунистите. То
ва особено намери израз по вре 
ме на проучването на материа
лите от Четвъртия пленум, т. е. 
доклада на Славко Комар. От 
делни организации на СК на се 
ло правилно са поставяли въ
просите на селското стопанство 
и кооперативното дело. Такива 
организации не са изчерпвали 
активността си само със събра
ния. но са успели да мобнлизи 
Рат и всички останали сили в 
селото, като например съвеща 
ния със секретарите на първич 
ните организации и тн.

дат
съвместно Да работят за тяхно
то разрешаване.

артисти, 
радиотелевизия

По отношение на влизането в 
кооперативни отношения с ко
операцията комунистите най-че 
сто са ггьрви. Обаче случаи, ко 
гато именно членовете на СК 
се колебаят да влезат в такива 
отношения, които гледат с не
доверие на кооперацията, което 
безсъмнено има твърде огрица 
телни последици.

Във връзка с активността на 
комунистите по въпросите на 
селското стопанство и коопера 
тивното дело отделни труднос
ти и специфични условия съще 
ствуват! в селата, където младите 
хора са заети по градовете. Те
зи хора обикновено са между 
първите които не приемат акци 
ите на първичните организаци 
на село и не се включват в об 
ществената активност на село.

От всичко казано за активно
стта на първичните организа
ции на СКС за разрешаването 
на селскостопанското производ
ство. каза Николич, може да се 
заключи, че положението е не
задоволително. Такова положе
ние е и резултат на обективни 
условия, на първо място резул 
тат на сравнително низкото иде 
йно съзнание и културното ра 
внище на селото, на крупните 
неразрешени
кадрови, технически и икономи 
чески проблеми в кооперациите 
и тн.

Новият герб на СФРЮ с шест факела
( В Съюзната скупщина е вне
сен Законопроект за - държав
ния печат и печатите на съюз 
ните органи, в приложение на 
който се намира и новият герб 
на СФРЮ — с шест факела. До 
сегашният герб, както е извее 
тно1, е бил приет на Второто за 
седание на АВНОю и в него се 
Намираха изобразени пет факе 
ла. символизиращи братството и 
единството на" петте югослазс 
хи народа: сърби, хървати, сло

венци, македонци и черногор
ци.

В новия герб, според член 3 
на Конституцията се утвърж
дава: в новия герб „сред поле 
то да се намират шест косо па 
ставени факели, пламъците на 
които се съединяват в един'1 и 
символизират шестте сбратимс 
ни югославски социалистичес
ки републики. Другите елемен
ти не са изменени.

:■:

Подготовки за чествуване Деня на 
Републиката

Двадесетгодишнината от Вто
рото заседание на АВНОЮ и 
Деня а/ на Републиката ще се че 
ствуват тържествено и в Звок- 
ски район. Понастоящем се вър 
шат усилени подготовки в ма
сово—политическите организа
ции. Покрай съревнованието коя 
организация на Социалистичес
кия съюз в общината ще бъде 
най-дейна, в чествуването

вземат участие и членовете на 
младежката организация, уча
щата се младеж и пионерите. В 
чест на празника ще се органи
зират факелни шествия, народ- 

увеселение, 
събрания, а на Деня на Републи 
ката най-добрата ' 
на ССРН ще получи награда.

тържественино
организация

М. Андреевичще организационни.

ОТКРИТА ПЪРВАТА ЮГОСЛАВСКА УРАНИЕВА МИНА
Обаче онова, което за нас е 

най-важно е, че субективните 
сили за разрешаването на тези 
въпроси са недостатъчно орга
низирани и ангажирани. Причи 
ните за това трябва да се тър
сят До голяма степен в слабо
стите проявени от страна на об 
щинските Ръководства, на пъР 
во място от страна на общинс
ките комитети.

След уводната реч на Драго
слав Николич н разискванията 
заседанието прие Заключения 
за работата на първичните орга 
низации на СКС на село.

Нашата страна-една от малкото страни про 

изводителки на ураниев концентрат
дан Накиченович и други, чле 
нът на Съюзния изпълнителен 
съвет и председател на Съюз

ят съзет на Сърбия! Слободая 
Пемезич. членовете на Съюз-' 
ния изпЪлнителеч съвет Мили 
вей Рукавипа, Филип Байко
ви ч и Киро Глихоров, членът 
на Изпълнителния съвет иа Съ 
рбмя Живаи Василезич секрс 
тарят па Съюзната комисия за 
ядрена енергия инженер Слобо

Малкото село Кална никога 
■з историята на съществузане- 
то си не е доживяла 
фазненство. В присъствие иа 
членовете на този 
по рода си в нашата страна 
колектив и на многобройиитс 
гости, между които бяха: прел 

Изпълиителми-

На Ю ноември т. г. в Габров
ница — една махала гга мал
кото село Кална, намиращо се 
в полите на Стара планина, не> 
Далече от Пирот — е пусната' 
ц експлоатация нашата първа 
ураниева мина и инсталациите 
ра преработка ня 
РУАа.

такова
пата комисия за ядрена енер
гия Авдо Хумо пусна в експло 
атация нашата първа урание
ва мина.

В поздр ашл ггел и а га реч по 
.този случай, другарят Аздо Ху 
,мо отбеляза че пускането в ек 
юплоатацпп ма тази мина и на 
киста лоциите за преработка на 
ураииевата руда в уранов кон 
Цеитрат е плод па няколкого
дишен упорит труд и иа твор 
(ческите усилия ма нашите тру 
Кещн се„
( Тези обекти — каза Авдо Ху 
Уто — досега скривани в пла
нината и неизвестни на наша
та общественост, с това търже 
бгво свалят воала на тайността 
и откриват едно велико дело, 
'което конструираха и пострО 
(ихя със собствени сили нашите 
трудещи се, защото никой и 
(не искаше да им покаже 
Ьродаде необходимото 
(зил производство знание...
’ Като изтъкна, че тези обек
ти трябпа да послужат и за о- 
бучение иа кадрите, той каза, 
Че построяването иа тези обек 
ти е ярко доказателство за спо 
Собмостта на нашите кОнстру 
(кторн технолози и изследоза- 
(тели когато затрябва по-голя- 
фйО производство на ураниева 
мина, ра конструират и построят 
(много по-големи инсталации от 
(тези.

единствен

ураниевата
седателят иа

Д. Йотов
8
«,-■ ■ Едвард Кардел прие 

делегацията на Вър
ховния съвет на СССР

Председателят па Съюзпата 
скупщина Едвард Кардел прие 
Па 12 ноември преди обед дрле 
гацня иа Върховния', съвет на 
СССР възглавявана от члена иа 
Президиума на Върховния Съ
вет и първият секретар па ЦК 
на Комунистическата партия на 
Белорусия Кирил Мазуров.

или 
за този

При това между представите
лите »а Съ»озната скупщина и 
Върхошнш-, Съвет на СССР са 
водени информативни разгово
ри.

В течение на разговорите ко 
итп преминаха в сърдечна и 
приятелска атмосфера членове
те на съветската парламентар
на делегация со запознаха с об 
ществено-икономическото и по
литическо развитие в Югосла
вия.(Следва на 2-ра стр.)ИЗГЛЕД ОТ СЕЛО КАЛНА

У
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ОТКРИТА ПЪРВАТА ЮГОСЛАВ
СКА УРАНИЕВА МИНА

Значителна помощ на за
върналите се преселници

Какво ще внасяме 

през идната година
Съзст-ьт за външна търговия 

при Съюзната стопанска кама 
р'а с изготвил проектопрогра
ма иа вноса през 1964 година, 
спооед която вносът трябва да 
достигне почти 328 милиарда 
динара в сравнение с тазгодиш 
мата програма или с 4.6 мили
арда
иа реализирането иа тазгодиш 
пия внос.

та. Тук, на Стара планина, оба 
>1е най-много е напреднало. (За
криването иа ураниовата мина 
и построяваето па инсталации 
за преработка иа рулата, както 
и пускането в експлоатация на 
този обекти, нарежда Ююсла 
лпя между малобройните стра
ни — производителки па ура- 
цисп концентрат. В продълже
ние иа ремта той каза, че от
криването па този обект дава 
възможност за по-засплспа лей 
пост в областта на пропзводст 
пото па родно ялреио гориво, 
което те е необходимо каго со

(Продължение от 1 стр.)
Едно от най-големите и най- 

иитерсспи начинания е изграж. 
дането На преселнически дом в 
Загреб, който наскоро ще б-ьде 
завършен); За преселническия 
.дом ще се грижи Хърватската 
магица на преселниците, Пру- 
селпическия дом ще има много 
добре подредени помещения.

През последните години в на 
шата страна се завързаха лшо 
го преселници от различни ст 
рани на Европа, Америка и ог 
Австралия- Предприеха се мер 
Ди иа зазърмалиге се преселни 
ци да се осигурят благоприят
ни условия за нормално преои 
Вазапе в стария край. Затова- 
завърналите Сс преселници се 

беиефиции.

I Изтъквайки огромните пости 
■жетя в преобразованието па 
(наша страна и на този край, 
А в до Хумо подчерта, че лисо 
Пше влагаме големи средства 
'за развитието иа научно-изсле
дователската работа в обла
стта па ядрената енергия, които 
чрез по-нататъшното прилага
ме п стопанството пз-спеппалч 
но в промишлеността ще се о 
(гплатят многократно.

Авдо Хумо огбеляза, че изс
ледванията върху ядрените су

в сразнснне с оценката

Да споменем само някои: голя 
за изложби исто' В новата програма се предвн 

ок д а ма зала, залаползват с големивнос на репродукционни 
-материали за около 202 мили
арда, динара, ог което за про
мишлеността са предназначени: 
Материали

зала и простория за•рическа 
преселнически музей. Покрай 
това в дома ще работи редак- 

изл а т е л ст в сто на Хърва

Жилищният проблем на пре
селниците се разрешава твъР. 
де бързо. В Белград например 

шестоетажна сгра- 
пастаиени 40 се:

на стойност 170,7 цця па 
гската

с построена 
да, в която са 
мейства

.милиарда динара, за селското 
стопанство 24 милиарда, за стро 
■нтелството — 4,5 милиарда, за 
Съобщенията — 2,5 за горско 
то стопанство, занаятчийство
то и другите стопански облас 
ти около 0,5 милиарда динара.

матина на преселници
те. Тър{жественотс> откРиване 

стане на Деня наЗа ония завърнали се пресел 
са решили да се 

Сплит, се изграждат

па дома ще 
Републиката — 29 ноември.иици, коиго 

настанят в 
50 модерни вили. А. Попович

В предложението па програ 
мата за внос през 1964 година 
обаче че се предвижда впася- 

селскостопански Делегация на Върховния съвет 

СССР в Югославия
'не иа иякои 
произведения, конто тази годи 
у 1а са внасяни каквггго са на- наЛОЙ IIгцшмер: тютюн, свппе. 
ротохартия за печатаме. Също 
.така вносът на хранителни про 
(\укти се предвижда да бъде

социалистическото строителство. 
Изразявайки задоволство от то 
ва че крепнат приятелските вр 

народа, той 
затова са допринесли

От понеделник вечерта в Ю- 
гославия се намира на посеще
ние една парламентарна делега- 

Върховния съвет на Съ ъзки между дватацмя на
ветския съюз. Тази делегация 
се възглавява От члена на Пре 
зиднума на Върховния съвет на 
СССР и първи секретао на ДК 
на КП на Белорусия Кирил Ма 
зуров. Делегацията е пристигна 
ла със самолет и е била посрещ 
пата на белградското летище от Съюзната

по-малък от тази година с око 
до 20 милиарди динара. Пред-

към 500 
срещу

каза, че 
неотдавнашното посещение- на 
Никита Сергеевич Хрушчов в 
Югославия и на президента Ти_ 
ю в Съветския съюз. както и 

председателя
Върховния

•вижда се да се внесат 
хиляди тона пшеница,
4,2 милиона тона през тази го- 

За внос иа сърръжепия
посещението на 
на Президиума на 
съвет Брежнев и на югослав- 

парламентарна
дина.
и инсталации се предвижда да 
се изразходват през 1964 годи 
на 70 милиарда динара, което

делегация 
Стамболнч вска

начело с Петър 
Съветския съюз.

подпредседателя на 
скупщина и председател на Съ 
юзната камара Миялко Тодоро- 
еич, от председателя на Сръб
ската скупщина Душан Петро
вия. подпредседателя на Оьюз- 

изпълнителен съвет Велко 
и други официални

Т1с. ру, арски с-Зичай — Авдо Хумо откри уранневата мина
розпни в нашата страна дати- 
рат оше ст 1948 година кога- 
то се работило без специали
зирани кадри и съответни съо
ръжения. През 
на е образувана Съюзна коми 
сия за ядрена енергия със за
дача да организира научно-из 
следователска работа в облас
тта на яДр'ената енергия у нас.
Същата тоднна се състоя пър 
вата Женевска конференция, 
когато за пръв път бяха пуб
ликувани редица постижения 
й опити з изследването и тех
нологията на ядрените сурови
ни. Увеличиха се и възможно
стите за снабдяване със съо-, 
оръжения, а нашата родна ин 
дустрия в сътрудничество с я 
Арените институти произведе 
5000 детектора за масова прое,
Некция, както и редица други 
инструменти.
' В резултат на тези изследва 
пия са открити находища на 
{ядречи суровини в редица мес

имат пердвпд указанията за не 
'обход:шостта от включване в 
нашата енергийна система на 
ядрени електранн след 1970 го 
дина.

Накрая той подчерта, че по
литическата обстамазка в све 
та дава основание да се гледа 
в бъдещето с повече ведрина. 
Московското споразумание за 
частична забрана на ядрените 
опити даза основание, че ядре 
пата енергия ще осъществи а 
шце пц-усКррено развитие в 
областта на мирновременното 
използване.
На тържественото открнзагг- 

ие бяха наградени и удостоени 
с ордени от името на презнден 
|га Тмто редица членове на то
зи колектиз и трудовите колек 
тиви на предприятията, които 
са участвували в построяване
то на мината. От тържествено 
то открпзане бе изпратена те
леграма до президента Тито.

в сравнение с тази година е в 
повече 6,5 милпадра динара. Спогодба между 

СФРЮ и НР Българияе внесеВ проектопрограмата 
но стоки за широко поуребле- 

да се купят в чужбина за

ние 
ЗековиЧ1955 ГОАИ-
лнца.

Ръководителят на делегация 
та Мазуров изрази задоволство 
От това. че представителите на 
Върховния съвет посещават Ю 
гославия и че ще имат възмож 
ност Да се запознаят с успехи
те на югославските народи в

Неотдавна в София бяха раз 
менени ратификационните до
кументи па спогодбата между 
СФРЮ и НР България за час 
тично изменение на гранична 
та линия на река Тимок. Спого 
Абата бе подписана з Белград 
црез месец ноември 1961 годи 
на.

ние
29 милиарда динара, което ка- 
то се има предзид, че това ще 
бъдат промишлени стоки, ще 
трябва да обезпечи добро снаб 
дяване па пазар-а.

СЛЕД КАТАСТРОФАТА В ЕДНА 
ЯПОНСКА МИНА

ИНДИЯ:

Седемстотин лица 
умрялп от холера.'спасяване иа миньорите, тъй 

като се счита, че вече ня-ма жй 
ви хора. Японският министър- 
председател е заповядал да се 
.започне официално следствие 
Ьа утвърждаване причините ко 
ито 'са довели до тази голяма 
катастрофа.

Предн известно време в япогг 
Ската въглена мина ,,Омута“ 

голяма катастрофа от ек Според данни от Калкута, Ин 
дия, от холера, която е захва
нала индийската държава Ори
са и се разширява към селата 
в областта на Пури досега са 
умрели около 700 лица.

стана
сплозня. Според сведения в ми 
(пата са загинали 447 миньори,\ 
.219 а били задушени а 713 спа 
сени. Узнава се. че са прекъс
нати по-натагьшгште работи за

рабокрушенец Дием, с цел да 
спасят своите собствени пози
ции и интереси в тези области.

Неотдавна в ролята на по
жарникар се появи и бившият 
републикански кандидат за а- 
мер и кански заместник-прези
дент Каболт Лож, но този пъТ 
йсато посланик и емисар на Ке 
недп. Обаче този пожарникар, 
(зместо да потуши огъня, напра 
•зи обр'атното — раздуха тлее
щия огън на резолта. Този по 
жар глътна сайгонския манда- 
'рин Нго Дин Дием. защото и 
Каболт Лодж сигурно е можал 
да види, че фронтът против Дп 
ем е много широк, за да се ми 
сли че могат да бъдат запълне 
ни всичките му дупки. Пропаст 
та, изкбпана от живите будно 
тически клади и с безпощадна 
та война на Виетконг, бе мно- 
'го дълбока и Дием не можт да 
я премине пети път.

Сега американците търсят но 
ва политическа групировка прП 
(съдействието на бунтовния ге
нералски съвет. . Обаче за 
Южен Виетнам най-малко е ва 
Зкен изгледът на минисерските 
списъци Много злини има в 
политическия и стопански жи
вот на тази страна, и едва ли 
•лГоже да бъде спокойна 
радикални реформи и промени.

Южен Виетнам се освободи 
от едно зло. обаче още много 
неволи подтискат улиците на 
Сайгон и палатите на минист
рите. И без Дием Южен Виет 
нам дълго още ще се вестяза 
на първите страници на све
товните ежедневници.. .

След военния удар в Южен ВиетнамИа шестдесетгодишна въз
раст Нго аии дием имаше ие 
перятно щастие, всичко зави
сите от мига. втурна се в про 
ТизсНъздушното скривалище в 
мазетата на своя „палат ща 
.свободата“ в момента, когато 
една чапал-бомба направи пу 
стош в стаята, която ое иапус

САЩ очакват от бунта нещо 
|ПОзече от това очистване на па 
лета на Нго Дни Дием.

вей удар’ е станал само затоза, 
да се свали от могъщия прес
тол омразният род на Дием и 
един непопулярен режим да се 
Смени, поне в последния мо- 
Егент, с един по-сносеч, който 
да отсрочи деня на беззъзвра- 
‘гния политически банкрог на 
Южен Виетнам.

Четири неуспешни 
накараха Дием да си помисли, 
че именно той е избраният от 
(5ога владетел на Сайгон. В зо
ри ма; 2 ноември обаче той с 
ужас разбра, че се е излъгал. 
В навечерието на този безвъз 
.зратен крах Дием допълни сво 
я терор с танкове, с преследва 
■ния на студенти, с обиски на 
будистическите пагоди, с арес 
'ги яа калугери будисти цензу
ри, забрана на телефонни съоб 
.щения с чужбина. Сайгон бе 
превърнат в концлагер, където 
полгшаите на Дием 
във всяка група виетнамци, по 
голяма от трима дущи.

Всъщност народът бе 
казал от сайгонския властодър 
жец още по време на неговото 
пребиваване в белгийските 
настири. Единствените, 
не се отказаха от него бяха не 
говите приятели от Вашингтон 
Милиардни капиталовложения 
политически и военни 
си каряха американските 
щноцолитически пайозици дълг 
То време да подават спасител
ното въже на хроническия ко

мати става в такива случаи, ге 
нералите — заговорници наре
коха себе си ,,революционери“', 
отмениха конституцията и раз' 
пуснаха парламента. Наскоро 
стигна и вестта, че Нго Дин Дп 
ем и неговият брат Нго Дин 
Ну. всемогъщия велможа на 
.Диемовото царство с черно ла
кирани зъби не са вече между 
'живите. При първата среща с 
журиалисите генерал Мин про 
възгласи смртта иа Нго Дин 
Дием и неговият брат за .,слу 
чо-фю самоубшлство". А за но 
/яяя министерски списък. Мин. 
без да. мигне, каза:

— Всички ние принадлежим 
към предишния режим и тук 
Няма никаква конфузия.

Това, е искр-ено призна
ние, че генералската хунта, ко“ 
ято от 2 ноември държи власт 
та в Сайгон ням)4 наьмерешЩ 
ля прави в политиката на 
Южен Виетнам никакви прело 
ми Американският вестник 
..Нюйорк хералд трибюн'“, кой 
то па бунтовните генерали не 
оспорва политическата легити
мация на американски прияте” 
ли отпечата веднага, щом се 
узна за сайгонският преврат, 
следното предупреждение:

—Никой не може да каже 
какво ще изникне от кръвта и 
огъня на бунта в Южен Виет
нам. Семейството Дием е сва
лено, но народът на Виетнам и

нал.
Това беще четвърти атентат 

срещу сайгонския суроз жрец. 
За осем години от своето же
стоко владичество на Дием се 
Удаде Да се изпълзне на една 
граната, картечен залп, на кръ 
стосания огън на един 
шутен батальон и най-сетне от 
самолети, които половин час се

атентата

пара-

играех,а е иеговия дворец.
Делият задъхан, под закрила 

Та па своето бронирано скрива 
Дием вдигнал телефон-АНпге.

ната слущалка и се оплакал на 
комендант на своята 

войска. ГлаЬът
гавния 
Н аемническа 
(иу ни най-малко не треперел
:__ разказвали по-късио очевид
Ухите. Обяенил, че ме иска да 
го тревожат, докато работи и 
че би ?^у било по-мило, ако не 

самолети изберат други 
(цели. а не неговия дворец.

В шесдесет и третата година 
Днем беше пргщел на пети, ре 
шаваш, атентат, който получи 
атрибутите на държавен удар. 
Разбунтузаха се неговите пър
ви помощници — генералите. 
.Водачът на бунта генерал-ма- 
,-йор Дуонг Ван Мин осведоми 
цо радиото южновиетнамщгге 
За; безвъзвратния! залез на Дие- 
дюзото своеволие. И както ви

стреляха

говите се от

без
ма_

които

Южновиетнамски воин
игггере- 

вънВ Сайгон обаче не си правя', 
илюзии, че ще се дойле до по- 
основни изменения. Получава 
•се впечатление, че този държа В. С.



БРАТСТВО 3

Електрификацията но Звонци ССРН в НишРазширен пленум на Околийския отбор на
— тема на ЗА ШИРОКО УЧАСТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

В ИЗРАБОТВАНЕТО НА СТАТУТИТЕ
разговор тази есен —

Общинската скупщина в Ба 
бушница преди известно 
ме. между другото 
и въпроса за електрификаци
ята на района Звонци и

те масово-политически органи 
'защин. Това събрание 
'да даде инициатива за 
фикацията на

вре- 
разглежда

трябза
електри- 

този район, а 
веднага след -поза трябва 'даззе из

време. От шеЕпително кратко 
стнадесет общини в Нишка око 

са израбо-
На 6 ноември в Ниш се състоя разширен пленум на Око

изготвянелийския отбор на ССРН във връзка с работите по 
па общинските статути в Нишка околия. На пленума е прце-г,- 
свувал и секретарят на Главният отбор на Социалистическия 

Сърбия Лаело Рехак и председателят на Комисията за 
стопански въпроса и обществено управяване при Главния от
бор на ССРН Жика Радойлович.

лия проектостатути
14 общини. Обаче текето-

об-тили
вете в повечето статути са 
ширни и някои глави от етату

тон. Е-
съюз па

тите имат декларативен 
дин от сериозните недостатъци 
на повечето проекти е този. че 
недостатъчно е проучена и раз
работена проблематиката която 
трябва да урежда отношенията 
на трудовите организации с об
щинската скупщина.

правление. На трето място важ 
на характеристика иа общината 
е и това. че представлява поли 
тическа автономия със специ
фичен и нов характер.

Това, че общината днес е най- 
пряката и най-близката на на
селението общност, представля
ваща опора на всички основни 
функции, и организация, в коя
то се утвърждават делегациите, 
които са съставна част на орга 
ните на властта и самоуправле
нието в републиката и федера 
цията, обяснява, огкъде произ 
лиза и все повече се проявява 
отговорността на общината за 
функционирането иа властта и 
самоуправлението в нейната 
ритория-

Общината трябва да изразява 
и да се грижи за установяване 
на равновесието на своите инте 
реси и на по-големите общнос
ти — републиката и федерация 
та. При това положение и изис 
кваиия статутите би трябвало 
да конкретизират и разработят 
единствените принципи на нова 
тт конституция, по-натагьшно- 
то изграждане на конституцион 
ната система и да изразят в пъ 
лна степен новите отношения 

трудещите 'се. техните общи 
интереси и интересите на само 
управителните организации.

В доклада, подготвен от чле 
на на Околийския отбор на 
ССРН доктор Димитрне Кулич 
е подчертано становището на 
ССРН. че гой трябва да съдей- 
ствува за още по- организирана 
и по-засилена работа върху из 
готвянето на текстовете на об
щинските статути, за да могат 
да бъдат завършени до опреде
ления срок 
поил 1964 година.

Изтъквайки, че новата Кон
ституция дава ново тълкуване 
и нов0 конституционно урежда 
не на общината, той говори за 
новата роля и функциите на 
общината. Днес Общината е не 
само основна обществено-поли
тическа общност, която разре
шава основните нужди на пасе 
лението, но е миниатюрен мо
дел на цялата ни обшествено- 
политическа система, от която 
произлизат всички органи на 
властта и на общественото само 
управление. Също така в мини 
ятурен вид тя е и цялата ни со 
циалистинеска демокрация, ко
ято се характеризира с превър 
щането на функцията на власт
та във функция на самоуправ
лението и то по посока на по
нататъшното развитие на непо 
средствениге форми на полити 
ческото и общественото сам°У-

ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА РАБОТА

За срочното изготвяне на ста 
тутите е необходимо да се опре 
делят срокове за провеждане 
иа мерките. Общинските форуми 
иа ССРН трябва да се запозна
ят с работата върху общински 
те статута, за да Се организират 

конференции на ССРН

началото на а-

след тоЕа 
по местните организации, на ко 
ито да се разглежда проекТът 

статута, да се дават забележ 
ки и предложения от страна на 

ССРН. ССРН тря

те
на

членовете на 
бва да настои за разгръщането 
на широка дискусия в своите 
организации, в младежките ак
тиви, различните сдружения и 
културни и други 
Също така проектът, който се 
приеме от Комисията за изготвя 
не на статута би трябвало да се 
разгледа на разширено заседа
ние на общинската скупщина, а 
след като се приеме там да се 
изнесе пред събранията на из
бирателите. които да го разгле
дат като дадат предложения и 
забележки. Общинската коми
сия За изготвяне на предложе
нията по общинския статут би 
дала окончателните фермулиро 
вки на проектостатута. който за 
едно с останалите материали би 
се внесъл в общинската скуп
щина за разглеждане и прие-

дружества.

на

Какво трябва да съдържат статутите?
Изглед от Звонска долина

На първо място да обезпечат 
принципите, които на трудовия 
човек., трудовата, организация, 
обществено- политическата 
ганизация и организациите на 
самоуправлението осигуряват о 
съществяването на гарантиране 
то сгг Конституцгшта права. То 
в а няма да Се постигне с оби
кновено деклариране, но с опре 
деляне в статутите на отноше
нията на всички тези организа 
ции към общинската скупщина. 
А за да се осъществят консти
туционните принципи, 
ските статути трябва да отбеле 
жат основните становища, ори
ентацията, специфич ните про
блеми в общината с цел тя да 
се укрепи стопански и култур
но чрез предвиждане на реди
ца мероприятия за повишване 
на стопанското и културното ра 
внище на населението, което е 
основното предусловие за осъ
ществяване правата на населе
нието.

ществят конституционните при
нципи.

ЗА ДОСЕГАШНАТА РАБОТА 
ВЪРХУ СТАТУТИТЕ

вестни заключения, които бя
ха приети с радост от тукаш 
ното население, а имено, елек 
агрификацията на Звонци и Ззон 
ска баня. Като се има пред
вид, че полските работи са за 
(вършени и че хората са по-езо 
бодни, то сега е момент за ре
шаването на този въпрос.

,3а тая цел. както сме оезе- 
домени, в най-скоро време ш.е 
се проведе едно разширено съ 
брание на местната организа
ция на ССРН. на която ще при 
съствуват и ръководителите на 
иодружниците от целия район, 
*сакто и членовете на останали

се започне с подготвителна ра 
бота. та да се осигурят 
бове и да се пристъпи към по 
отавявне на същите, а също да 
се пристъпи към организиране 
и събиране на парични средст 
ра, неохбхедими са целта.

Акцията за тази подготвител 
па работа ще се извърши до 
(зимата, а през зимата ще се ор 
ганизира Събиране на парични 
*ге средства

Тези дни населението от ра
йона ше каже своето мнение 
по този въпрос, но още сега мо 
Ьке да се каже че акцията за е 
лектрифииираче ше бт,ле прие- 
'га от всички.

стъл- мане,-
В разискванията бяха разрабо 

тени някои основни 
по изработването на статутите. 
Покрай другите в разисквания
та е участвувал и секретарят на 
Главния отбор на ССРН Лаело 
Рехак.

С I
ор-

Въпроси

Досега изготвянето на общин 
ските статути е било сериозно 
схванато. Постигнатите резулта 
ти се оценяват като задоволява 
щи. тъй като ст приемането на 
Конституцията е изминало сра М. Нейков

обшия- Заседание иа Изпълнителния отбор на О. О. на 
Социалистическия съюз в Димитровград

НЕБХ0Д1Ш0 Е ОЩЕ ПО-ЗДРАВО УКРЕПВАНЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СОЦИААИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗЗавършени изборите

Съюза на младежта в района
в организациите на

Твърде живи и градивни ра
зисквания за методите и съ
държанието на работата з ор 
ганизацшгге на Социалистичес
кия съюз в Димитровград се 
р'азвха на неотдавна състояло 
то се засед>шие| на Изпълни 
тел пия отбор н аОО на Социалп 
етическия съюз.

Именно, през последните Ня 
колко години в организациите 
иа терена се забелязва застой в 
,г|:>добряването на методите и 
съдържанието на работата. На 
първо място, от общия брой 
на избирателите з комуната., 
12.000 души само 45°/о са члено 
се па Социалистическия съ- 
кф. Топа не значи, че нашите 
избиратели нямат пнтсресова- 
иие. Напротив това състояние 
както се подчерта, гозорн, че 
много местни организации и 
подружници ма Сопналнстичес

от тях е нередовното плащане 
на членския внос. Почти поло
вината от членския внос за та
зи година не е събрана, а зна
чителна сума дължат местни
те организации и подружници 
още от миналата година.

На районните съвещания ща 
сс разгледа и работата на ня
кои ръководства в организацн 
нте на Социалистическия съюз 
и там, къДето ръкозодствата: 
ие успяват да водят работата 
както трябва — ще бъдат извъ 
ршени известни промени.

и когато младежите и войни
ците от Югославската народна 
армия са винаги представлява 
ли една цялост. Младежта на 
Звонци. между другото, е поста 
'вила въпроса за формиране на 
библиотека, която е от голяма 
необходимост на селската мла 
деж Това ще бъде една от по 
ставеиите задачи за решаване 

новото ръководство на Съ- 
'оза на младежта.

Младежките трудови акции 
■от локален характер, които е 
'провела
че младите винаги са готови да 
изпълнят поставените 
Особено се изтъкна успехът на 
младежката трудова бригада ко 
ято участвува в изграждането 
и разчистването на пътя Звон- 
ди—Звонска бачя.

села,Тези дни във всички
Звонци заз ъ ршИх а^сакто и в

изборите в организациите 
Съюза на младежта, гхато по 
традиция и тая година избори 
Не преминаха з оживена и ве
села атмосфера. След като из 
вършиха анализ на своята 
фрез изтеклата година, младе
жите посочиха грешките и про 
ш/ските и поеха нови задълже 
ния и нови задачи, които зав 
бъдеще ще изпълняват. Необ
ходимо е, се казваше в много 

ц организацията в Съ 
юза на младежта да бъде по- 
добре средена и да се обръне 
по-голямо внимание, на култур 
нб-забавния и спортен 
на младежта.

ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА УЧАС
ТВУВАТ В ИЗГОТВЯНЕТО 

НА СТАТУТИТЕ

на

Това, че Социалистическият 
съюз поставя и настоява в изго 
твянето на статутите да участву 
ват трудещите се и организаци
ите, не произлиза от желанието 
за политически ефект. И най- 
добре написаният общински ста 

младежта, показват тут няма да постигне онова, ко
Сто се иска суг него. ако още в 
началото иа неговото създаване 
не бъдат заинтересовани и пклю 
чени в изготвянето му всички 
граждани от територията, които 
с разисквания, забележки и 

I предложения иа подходящ на- 
Момчидо Андреевич, чин ще допринесат Да се осъ-

на

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗА ЧЕСТ- 
ВУВАНЕТО НА ПРАЗНИКА 

НА РЕПУБЛИКАТА
доклади,

задачи.

Изпълнителният отбор на ОО 
иа Социалистическия Съюз ра 
дгледа обстойно приготовлени 
ято за чествуване на 20-годнш 
■кината от Второто заседеаний 
в Яйце и Празника на Републи 
ката — 29 ноемдри. За тази 
цел пои Общинския отбор на 
Социалистическия съюз е фор 
Чтипана комисия която да се 
грижи за успешно организира 
не на ппазиичните тъп-жества.

живот

Активът на Съюза на младе 
жта в Звонци има сравнятел- 

по-добри условия за работа 
очаква през след 

постигне по- 
Общесгвено- 

оргамизации и 
з Бабу

кил съюз ся в застой в работа 
та си Това положение обаче 
се променя. ТТпп-ои 
чии 'зеч заздравяват

но
оргаииза-
редовете

и с право се 
ващ.ия период да 
добри резултати, 
политическит е 
Общинската скупщина 
■шпица са дали възможност. 
Шбго активът на младежта да 
има едно скромно помещение

Ьезля-гЛйР ичастите на Югославската 
родна армия, което ляле^ ^ 
го добри резултати, о_г ^ ^чр_

Си.
Едно от решение ята на Съве

щанието е до спе-ата на този 
месец да се организират райо- 
т-гии съвещания з местните ор
ганизации
КИЯ
да се разисква за предстоята- 
та работа на различните 
иии.

Младежкият ансамбъл оШ Пирот 

гости в Димитровградна на Сопиалисттюс- В навечерието на великия праз 
ник ню бъдат устроени разли
чни култутЛш мани юстании.4 а 
нз елчттег празник

ст-тпз на които подробно
ансамбъл за пе претърпелия неодавна фиаско 

с група ..самозвани” изпълните 
ли от Белград.

Младежкият
игри в Пирот посети на 

тази година Димтро 
изпълни подбра-

разЛИЧНИсек-сни и
10 ноември
вград. къДето _
на музикално-забавна програма.

ви. СПОРТНИ състезания И всенаро
дно Центърът ЗЯ ку
дтлтя тт

На първо място на тези съвр 
щания нте Се тмзгледа числено 
стта нп членопоте. което 
последните голини чл/петшттол- 
но се гтомеии попили митаии 
ята нп и я се лот и тото пплмнгтт.

ттто опгяиииттпа
•Т<^Г\Т\ГГ.»1ТП'Г^ Ч яст ОТ П^пгпочта-ППОЗгостите суг 

сега
Изпълнението иа 

Пирот беше успешно и — 
постепено димитровградчани въ 
зврдзЩЗТ доверието си към раз 

ансамбли

ОО-ГЯТТЯ ЛТТ-ГО

г/^т-т Ко лтготт^т*“ ТТ СПоДПОтттКОЛ- 
млплеж

то Т1^ТТ0тлпа
МПО'

ОПОЧТИОТГ^ Д-

лемите При три в ст—*аната Но 
има п лруги пгоблеми Елинследни гостуващи М А.

у

I



БРАТСТВО
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Беседа с председателите па общинските отбори па ССРЛ в Босилеград и Димитровград

ГРАЖДАНИТЕ В БОШЕГРАДСКО НЕДОСТАТЪЧНО ОСВЕДОМЕНИ
РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОО НА ССРН — СЛАВЧО СОТИРОВ

например имуществено-правни 
те отношения и пр.Мюе мнение е, че обществе

но - пол птическите органязаНии 
трябва още повече Аа се анга 
жират. Също така, различните 
служби при Общинската скуп 
щина те трябва по-б-ьрзо да 
решават отделни въпроси, кои 
то поставят гражданите, като

домени. Приемането на общест 
вените
селскостопанските производител 
ли става на събрания па изби 
рателитс. На гях тия докумеи 
ти се представят в съкратен 
"зид обременени с цифри и мъч 
'по разбираеми понятия.

ВЪПРОС: Кои въпроси иай- 
1ммого интересуват 
те?

Наред с развитието па общо 
ствення живот, с широкото де 
\мократизнране аа самоуправц 
телността. въпросът за осведо 
меиостта на гражданите става 
все по-актуален. Обърнахме се 
с няколко въпроса за осведо
меността на гражданите в Бо- 
снлеградско до председателя 
'на Общинския отбор на ССРН 
— СЛАВЧО СОТИРОВ.

ВЪПРОС: Какза е осведоме 
костта на гражданите в Босн- 
деградско във връзка с различ 
1ште решения и дейността па 
комуната?
1 ОТГОВОР: Като изключим
разпространяването на печата 
щр отбележим, че гражданите 
не са достатъчно осведомени. 
На организираните събрания 
на местните организации, под- 
ружницп и секции 
гражданите поставят различни 
въпроси, на които не всякога 
и навреме се отгозаря.

Гражданите живо се интере 
суват за дейността на Общинс
ката скупщина. С особено вни 
манне следят вземането на раз 
лични решения, защото тня ре 
!шенпя се отразяват върху жи 
зненото равнище. Но твърде 
.йест е сучаят взетите реше
ния да се прилагат, без да се 
обясни тяхната нужност и зна 
нение.
: За изпълнението па общест
вените планове и общинския 
бюджет ше кажем, че гражда 
Ните са осведомени дотолкова. 
Локолкото работят в някоя сто 
ланска организация. Селскосто 
ланските производители обик
новено не са достатъчно осве-

'ководители на самоупразителнц 
.те тела и органи, па който пле 
Нум осведомеността на гражда 
ните ще бъде главна тема. То-> 
|гава ще бъдат приети различ
ни заключения, които трябва 
да допринесат за подобрено ос 
всдомяванс па гражданите.

планове и бюджет от
Само пълното ангажиране н* 

всички ше допрвдесе за всесг- 
раното
на гражданите.

и пълно осведомяване

Ст. Н.

граждани-'
МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ:

ОТГОВОР: Комуналните въп
роси са били н си остават до
минираща тема па всички съб
рания н конференции. При пое 
ледната обиколка па различни 
села забелдзах няколко въпро
са конто се поставиха като пай 
паболяли. Това са — въпросът 
за защита п запазване на мла
дите гори от унищожаване, 
(предприемане по-ефикасни и 
драстични мерки срещу нару
шителите, чпйто брой вместо 
да намалява се повишава. Съ
що така въпросът за местното 
самооблагане е актуален, 
кои граждани се изказаха, чо 
опия, конто нс ..отдължат“ мс 
стното самооблагане бп Трябва 
ло да заплатят според опреде
лена стойност па един трудо
ден Есенната! сеитба и мзкуц 
Ването на ябълките също са 
'ВъщЛсн, чието разрешаване не 
смее Да се пропусне.. .

ВЪПРОС: По кой начин мо
же да се подобшг осведоменост 
та, на гражданите и кои1., мер-' 
ки ще бъдат предприети в тая 
насока?

ОТГОВОР: Наскоро ще се съ 
стои пленум на ОО на ССРН 
с представители на обществе
но-политическите организации, 
стопански ръкозоднтелн и ръ

Занапред ще наешоим ио-добре 

да информираме нашия гражданин6

няята върху вече гогозите про 
бюджета в Общпнска-Оба-дичии предписания и пр.

— все пак — това участие 
на най-широките народни ма- 

с,4“ в комуната не беше застъ 
Пепо достатъчно. Именно в^на 
шата работа имаше доста ооек 
тшзни трудности като лоши ко 

‘муиикации. слаби телеграфопо 
■щенски връзки (някои села 

получават ежедневно поща; 
п недостатъчни технически сре

Нашият гражданин не е дос
татъчно осведомен за работа
та на Общинската скупщина;

екти за
та скупщина, или върху проеге 
та на Обществения план на ко 
муната. Единствена сила при 
воденето на разискванията по 

са били

че

на ССРН. и членоветепроектите 
на политическия актиз при Об 
(щинския отбор на Социалисти 
Ческия съюз, които са раздвиж 
вали тези дискусии и пренася
ли забележките, 
предложенията от събраният* 
на избирателите.

Ня-
■пе

мненията идстза.
Това положение ще настоим 

да поправим с подобрението 
'на средствата на информации. 
В града може да се използва 
•радиоуредбата. Обаче за по- 
широк кръг хора от комуната 
това средство не е ефикасно. 
•Затова възнамеряваме да запо 
чнем с издаването на месечен 
бюлетин при Общинската ску 
пщина в Димитровград, с кое- 
'го тази празнина в нашия сбще 
ствено-политически живот ще 
се попълни значително, В бю
летина ще намерят място вси 
'чки решения и законопредгшн 
сания, които донася Общинска 
та скупщина в Димитровград. 
Именно по всички Зъпроси ще 
имат възможност да се изка
жат непосредствено нашите 
[избиратели и по този начин да 
се внесат нужните корекции, и 
'ли пък известни решения да се 
отменят. Обаче, засега Общин
ската скупщина все още не ра 
зполага с достатъчно сили за 
основаването на един такъв ин 
формативен бюлетин по две 
причини: липсват техническия 
средства и кадри.

(КАКВО ПЛАНИРАТЕ В ТОВА 
ОТНОШЕНИЕ ДА НАПРАВИ
ТЕ СЕГА?

— След, съвещанието в Ниш 
вече разглеждаме възможност 
тите за доставяне на Информа 
тивни материали на избирате 
лите в комуната на зреме чрез 
бюлетина и други печатни ма 
териали. И по-нататък ще из
ползваме помощта на актива 

Социалистическия съюз. 
Ще настоим по всеки отделен 
въпрос, за който трябва да се 
донесе известно решение гра-' 
жданите да се изкажат най-щи 
роко. Ще практикуваме и съве 
щания и по-нататък по отдел 
ми въпроси както и ло сега. На 
шите граждани малко знаят за 
работата на органите на Общи 
Нската скупщина и основава
нето на информативния бюле
тин и по-тясното с-ьтрудничео 
тво с редакцията на в-к ,,Брат 
ство“ много ше допринесат за 
по-шнрокото информиране на 
избирателя.
1 Вече имаме в план проектът 
на Статута на Общината да из 
цадем на български език в из- 
Вание на в-к ..Братство“. С то
ва Се създава възможност за е- 
Дна широка дискусия върху 
Кази ..малка конституция'' на 
Комуната.

наМихаил Любенов

дейните съвети, комисии и от
бори. Какво ще се предприе
ла занапред за по-пълното ин 
■формиране на нашите избира
тели?
По тази тема беседвахме с пре 
дседателя на Общинския от
бор на Социалистическия съюз 
в Димитровград Михаил Лю
бенов.

Новини от „Искра“-Кран
На ■гури износа на голям бр<ой те

лефонни апарати за Турция ц 
Колумбия. През месец ноем
ври ще достави на Мароко го 
лямо количество радиоприем
ници ,,Тиволи‘г с монтирани 
ррамофони. 
й»

вносно-из носното 
приятие „Електрим" от Варша
ва .,Искра“ е отправила първа
та пратка селенови плочки — 
основни съставни части за ста 
билизаторни уреди. До края па 
годината предприятието ще до 
стави цялото количество на ст 
ойност от 117 милиона динара.

пред-

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБ
ЛЕМИ. КОИТО СПЪВАТ ПО- 
ПЪЛНОТО И ВСЕСТРАННО 

ИНФОРМИРАНЕ НА НАШИТЕ 
•ИЗБИРАТЕЛИ

!*
/ДАЛИ НАШИТЕ ГРАЖДАНИ 
ДОСТАТЪЧНО ЗНАЯТ ЗА ГЛА
СУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕ
НИЕТО НА БЮДЖЕТА

— Не. Досега недостатъчно 
внимание сме обърнали на то 
зи въпрос. Нашите избиратели 
са взимали участие в разисква;

Фабрика .,Искра“ от Край 
ще увеличи до края на година 
та производството на кинопро 
жектори за нормален филм к 
ще изнесе над 8(Р/о от цялото 
Количество’ в чужбина.

1 — И досега избирателите от 
Димитровградско вземаха уча- 
1;тие в изработката на разли
сти проекти за донасянето на 
■важни решения из областта на 
бюджетната политика, изгот
вянето и приемането на раз-

*

Външнотърговската органи
Оациц, която ръководи цялата 
вносна и износна дейност на 
предприятието ..Искра'' ще оси М. А.

V' Ж.

Двадесет години ош Вшорошо заседание на АВНОЮ звмието маршалът срещнал то 
зи момък. Сега 
знаял какво да направи — да 
пусне /Щ дървата и да поздра
ви маршала? Забелязал 
маршалът, тупнал го по рамо 
то и му казал: ..Остви, само ти 
носи дърва“. А 
щастлкз и прещастлнв, че мар 
шалът го е потупал по гърба.

ГЕРМАНЦИТЕ НАМЕРИХА И 
УНИЩОЖИХА ПОРТРЕТА И 

РЕЛЕФА

ме от сцената, за да се догоро( 
рим дали да приемем или от
хвърлим предложението, дой
де маршалът, и ние всички се 
разцелузахме с него. Никой и 
,не е помислил 
Предложението, 
само, че това трябваше ДД на 
правим отдавна.

момъкът на

КАК Е ПРАВЕН ГЕРБЪТ 

НА НОВА ЮГОСЛАВИЯ
тоза

да не приеме 
Мислехме симомъкът беше

Участниците във Второто за 
редание на АВНОЮ имат мно 
го спомени. Известният югосА 
лазски скулптор Антун Аугуа 
тинчич разказва при какви ус 
довия е правен гербът на нова 
Югославия. За чашите читате
ли поместваме спомените му в 
съкращения.

Аз дойдох в Яйце от Огочец. 
Бях с една група, з която бяха 
Вицко Кръстулозич, Вице Бул- 
ян и Милош Жанко. Бяхме към 
двадесет и петима. Немалка бе 
ше опасността, защото минава 
хме през много четнически се- 
лад а в едно, непосредствено 
преди нашето пристигане, чет
ниците бяха заклали един дру 
гар и една другарка. <Много 
Пъти така наслуки решавахме 
•по кой път да тръгнем, но ща 
отнето винаги беше с нас. Пъ
туването ни от Аивно до Яйце 
беше малко по-сигурно, пона 
до онова зреме.

Като пристигнах в Яйце бях 
приет от маршал Тито, който 
тогава беше Още генерал. Раз 
говарях с него,, а преди 
бях с Вице Булян да тръгнем в 
БиоНово к-ьлето имахме наме 
^ение да направим една голя-

когато беше лощо — останах
ме в маршаловата барака. Ра
ботата трая около 
Най-лошото беше това, че ко 
гато портретирах и прявърш- 
зах например окото или носа, 
намирах камъче, а щом го из 
•виждах, унищожавах носа или 
окото
> Като завърших поргрета на 
'маршала трябваше да направя 
•релеф на Политбюро. Работех 
в училището. И тук трябваше 
да върви поред — най-напред 
маршал Тито, па Кардел, Ран 
кович, итн. Бързо трябваше да 
направя портрет на Лола Ри-. 
Нар. макар че той беше наред 
нещо по-късно, но това бе за
рад пътуването му в Кайро. 
Портретирах го след обед. тъй 
като сутринта трябваше да трра 
гче на път. Обаче същия ден 
(гой вече беше мъртаз Загина 
край самолета, преди да тръг 
(не.

ма Титова фигура, която да се 
вижда далече от Адриатика.

Тито обаче ме помоли да ос 
тана в ЯйЦО> (Защото ръм му 
трябвал заради ордени, банк
ноти, герба, а и заради портре- 
(гиране на Централния коми
тет по-точно на Политбюрото 
Така останах в Яйце, а всъщ
ност и не можех: да отида в 
Биоково, тъй като тази част от 
планината бяха заели герман
ците. С маршала уговорих да 
направя първо негозия порт
рет, и то на двора на крепост 
Та. край катакомбите. Трудно 
беше да се направи Това, за
щото нямах никакви пособия и 
материали. Всичко трябваще 
да намеря- За щастие в Яйце 
•имаше фабрика за произзодст 
Ьо на карбид, а тя притежава 
ше своя столарска работилни
ци. Там направихме дървените 
конструкции, а глината съби
рахме край пътя но беше пъл 
На с камъни- Когато я очис
тихме, колкото можеше да се 
Направи това. за ден-два започ 
нах да работя върху портрета.

'Маршалът ' • седеше навън, 
•край плета. Когато времето бе 
•ше хубаво, работех надвор, а

Могъществото на маршал Ти 
то най-добре се чувствуваше в 
Яйце, к-ъдето сигурно нямаше 
нито един човек, който, ако е 
Необходимо, не би загинал за

която

пет дни.

} За нещастие пропаднаха и 
портретът на маршала и реле 
фът на Политбюрото. Ко?ато 
Ъо време на следващата нспря
ИталСиа С!ФаИЗИВа заминазах за 
Италия, да дам да се излият те
банкгкпи^грябвацщ1 да
•жим пеша. Германцще ^ 
гаали на виса, намерили бунке 
ра и унищожили скулптурцте
,,„САеА освобождението тряб- 
-заще да направя подобен м-тс 
шалов бюст възосноза ** 
бите фотографии

А.нес когато веггчкг* „
Ао трудно може ТГ се г^
Ае невижданото настроен^ “'
когатГюж^ВиЛ^ В часа<

Другаря Тио ” предложи 
Ги бяха гюспокойниШаЛ- ВсИ 
ктризирани, всички
ха, че това е 
направи

него, на и 
представляваше той-

за идеята,

V Заедно с Кун направихме и 
Герба за дома на културата, 
където се проведе заседанието. 
Кун нарисува житни класове, 
е след това поставихме вътре 
пет факела. После от пше на- 
празихме бюст. а от другата 
страна на сцената имахме герб 
>за пръв път на заседанието. Ма 
^аР да не беще утвърден и пря 
ет. той същестуваше.
• След Яйце бях делегиран да 
замина в Италия, а евентуално 
Л! в Алгерика, зарад парите и 
ордените. Със себе си носех 
пякои чертежи които бе изра 
ботил Кун. Обаче от Вари не- 
отидохм© в Америка, но с ггьр 
®Ата наша военна мисия — 33 
Мосгсза, където продължих Ра 
ботата върху изработката яа 
парите и ордените, която след 
•това изпращахме оттам в Ю1^ 
сдвия на партизаните. Така яя 
ягггге първи ордени бяха яз ра 
оотонн в Москва.

на ела 
спомен.и моя

на

Имаше интересни случки. В 
училището, където ми бе ате
лието имаше момък, който но
сеше дърва от мазето на пър- 
зия етаж. Веднаж докато рабо 
тех марщаловия портрет в при

и наеле- 
__ ^ яувстзува 

много прЯеДаЛОкАа ^ 
с-ьвега1Щите, подпредседа^

председателят

това

;ние
телите и

излязох
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Изготвяне на статута на Димитровградската общинарайонно съвещание с ир е д ставителиШе на местните организации на Социа
листическия съюз в Димитровград ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕСЕКЦИИТЕ-НОСИТЕЛИ НА 

ДЕЙНОСТТА НА ССРН На въпрос, какво е предвидо 
за подобре-Тези дни Комисията за изгот 

вяне на Статута на Димитров
градската община привършва ра 
ботата върху тази ..малка кон
ституция на комуната”. Петте 
подкомисии вече са изработили 
проектите на поотделните гла
ви и наскоро ще се извърши 
окончателната редакция и пре 
амбулация на проекта на стату

но да се направи 
ние на културно-забавния яи- 

комуната. Кирко ИлиевПодобрението на методите и 
разнообразяването -на съдържа
”,,ето на работата в организа
циите на Социалистическия съ 
^ бяха главна тема на състоя 
лото се на 8 ноември съзеща- 
нИе в Димитровград с предсе
дателите и секретарите на мес 
тните организации и подружни 
ци на Социалистическия съюз в 
местните организации на Дими 
тровград. Ауказииа и Желю-

В уводната си реч пред учас

ването на една чешма и кори-1 
та за водопой, която е от пол
за за двете подружннци.

Често пъти 
телност й 
та и

Такава една концепция на 
срещите налага по- сериозна 
работа и ттостигане на високо 
качество. От друга страна — в 
течение на цяла година и з се 
дото и в града ще кипи жива 
активност, защото общинските 
пропозиции включват точки и 
от работата на обществено-по
литическите организации, кул
турна и физкултурна дейност. 
!По такъв начин се дава възмо 
(жност в срещите да се включ
ат най-широките маси.

Финалните точки от срещите 
на селата ще бъдат представе 
ни в Димитровград по зреме 
яа тържествата на 25 май — 
Празника на младостта и рож 
дения ден на другаря Тнто.

вот !В 
отговори:

— Културната дейност ще по 
възможностите. 

Надяваме се. че Центърът за 
култура и забава все ще вне 
се повече оживления 1В култур 
но-забавния живот в комуната.

Особено място в новия статут 
на димитровградска община ще 
бъде дадено на между общин
ското сътруничество, защото 
димитровградска обина има не
разривни връзки по много въп
роси с пиротска и бабушничка 
община.

Накрая на нашия разговор 
другарят Кирко Илиев изтъкна 
че проектът на статута Ще бъ
де печатен във вестник ..Брат
ство”, за да може по този на- 

бъде достъпен на най-

магаме споредлипсза последова 
упоритост в работа- 

затова някои акции се ра 
изтъкна предстазводняват 

вител на педружницата в село 
Радейна, говорейки за акция
та по електрифициране в Забъ 
рдие.

та.
В началото на месец декем

ври, заяви Кирко Илиев, под
председател на комисията за и 
зготвяне на статута на димит
ровградска община, проектът ще 
бъде представен на публично 
обсъждане пред гражданите.

Особено място, изтъкна той, 
е дадено на публичността в ра 
ботата на органите на управле 
нието. Освен това голямо вни
мание ще се обърне и на опис- 
меняването на неграмотните, ко 
ито в Димитровградско няма 
повече от 2.000 души, предимно 
възрастни хора.

Някои дискутанти изтъкнаха 
недостатъчно езидентиране 
успехите и проблемите, с кои-

ша. на

чин да 
широките маси.

М. А.М. Андонов

Изработка на седемгодишните планове в Димитровградската комуна

Кооперациите и предприятията
закъсняват де но предприятие „Цйле" е за

вършило плана.
: Кои са причините за таза ог 
ромно закъснение?

Основната причина за закъс 
нението в изготвянето на седем 
годишните планове е липсата 
на кадри. Освен тоза там, къ 
дето има известни кадри бе

Ао 30 септември всички зе
меделски кооперации и предпрн 
ятия в Димитровградско трябва 
ше да изработят седемгодишни 
планове на развитие. Това оба 
|Че Още не е направено. 
г Най-много изостават земе
делските кооперации а Смилов 
пи и Каменица. Ао днес а тези 
кооперации Отне сериозно не се 
пристъпило към изработката 
на седемгодишните планове, 
макар че помощ е оказана на 
всички. В течение на лятото в 
Димитровград бяха устроени 
няколко семинара и съвеща
ния въз връзка с изработката

мират з начална фаза. Така ос 
ловните концепции на седемго 
дишния план е завършила ко
мисията з комбинат „Димитров 
град”, ,,Свобода1', земеделската

И Те ще участвуваг в „Срещите на' селата”

дателят на Общинския отбор 
на Социалистическия съюз п 
Димитровград Михаил Любе
нов изтъкна, че организациите 
на Социалистическия съюз от 
гтези райони са постигнали за
видни резултати. Активното у- 

•фастие з провеждането на избо 
рите през май тази година, о 
кавването на доброволна по
мощ и заем за поето а далите 
от катастрофалното земетресе 
ние в Скопие и много други а 
кцйи говорят за виокото поли
тическо съзнание на нащИя гра 
жданин.

Има обаче все още слабости 
& нашата работа като не
достатъчно внимание върху и- 
•доологическо- 
издигане на 
(го и някои оргачи- 
Зационни проблеми. Проблем, 
често пъти представляват и ра 
Вотниците-преселници, пътува
щи на работа сТ близките се- 
<\а в града, които не работят 
нито в една организация — ни 
1го на село — нито в града.

цип и затова често пъти се ид 
ва до прояви на малодушие и 
някои от аканите се провалят. 
Така например проблемът с во 
доснабдяването на район „Стр 
ошена чешма” се протака с го 
дини и вече е изгубена зсяка 
надежда, че той. наскоро ще се 
разреши. Педружницата 
Социалистическия съюз от св
оя страна прави сериозни уси 
лия да подтикне компетентни' 
те органи към предприемането 
на конкретни мерки.

В най-къс срок подружници- 
те на местните организации ще 
извършат организационно заз
дравяване на активите, за да 
може по-успешно да се работи 
занапред

на

на седемгодишните планове на 
развитието. Освен това Общнн 
ската! скупщина в Димитров
град потърси помощ и от Око
лийската стопанска камара. Но
когато неотдавна специалистът 
от Нищ отишъл в Смиловци ра 
ботата още не била започнала. 
Същото се случи и в Камени
ца. Следва по-отговорно да се 
отнасяме към този въпрос, за 
щото закъснението на плана 
«а седемгодишното развитие 
ще предизвика известни усло
жнения в изготвянето на око 
лийския и републикански пла
нове, а това не е желателно.

политическото 
членство-

СРЕЩИ НА СЕЛАТА — НОВА 
ФОРМА НА ОБЩЕСТВЕНО- 
ПОЛИТИЧЕСКА АКТИВНОСТ

С цел за още по-жива общес 
г вено-политическа и културна 
актизнсст на село от тази го
дина се започва с организиране 
то на срещи на селата, които 
ще обединят три акции: акция 
та ..Месец, книга и печат”, пад 
готовките за Празника на мла
достта — 25 май и традидицио 
нните среши между селата. -

Животновъдството на първо място

кооперация „Нишава” 
вено е нещо з търговското пре 
дпрнятпе „Седмп юли”, докато 
в Борово, Поганозо и Тръпско 
Одоровци изработката на плана 
вете е в начална фаза. Единст-

проявена .известна нехайност, 
която е вредна.

папра-1 За отстраняването на тези и 
Ъще други слабости ще трябва 
да се предприемат сериозни мер 
ки. Фактът, че само 45% от из 
Рир ат елите са членозе на Соци 
флистическия съюз обезпокоя
ва. Но — както се изтъкна на 

тази слабост

С ИЗРАБОТКАТА НА ПЛАНО
ВЕТЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
ПОБЪРЗА

Засега някои предприятия и 
'земеделски кооперации се на-

Крайно време е комисиите за 
изработка на седемгодишните 
планове по предприятията и зе 
«неделените кооперации да вло 
Щат повече сили за изпълнени 
ото на тази твърде отговорна 
Гзадача. Именно, закъснението 
на плановете не бива повече да 
се търпи, защото се спъна ра
ботата на общинската комисия.

За закъснението на планове
те има и обективни причини: в 
момента се работят периодиче 
,ските счетовоДптелл и сметки, 
липсват достатъчно кадри — 

псе пак тази задача е тряб 
вало' да се изпълни на време.
1 Несистемната разработка на 
материалите за новите седем- 
'годишни планове на развитие 
може да навреди на организа
циите да не бъдат реални. А гез 
вестно съмнение ще има пора 
дн кампанийната им изработка.

М. Андонов

съвещанието 
бързо ще се преодолее ако се 
фиозно се заемат всички члено 
ве на тази най-масова орган*# 
рация У нас.

Из опита на другите

Какъв е новият вътрешен „закон“ на Об
щинската скупщина-Вождовац в БелградЧЕСТО ПЪТИ И НЕ ЕВИДЕН 

ТИРАМЕ НАШИТЕ УСПЕХИ • ч
I

В твърде оживените и гради 
(вни разисквания, които сгана- 
бга въз връзка с подобряването 
Па методите и съдържанието 
Па работата иа организациите 
Иа Социалистическия съюз се Ц 
Фгькна, че занапред — цялата 
рктивиост трябва да става чрез 
Различните секции при подру- 
зкниците на Социалистическия 
съюз. Тсва е ставало до извест 
тна степен и до сега, но често 
Ьт неразбиране на сферите на 
действие иа подружнидите, ма 
стните организации на Социа
листическия съюз и събранията 
на избирателите е довеждало 
Ао известни конфузи* в рабо
тата.
< Между подружнидите на Со
циалистическия съюз е нужно 
по-голямо 
разрешаването на разни кому 
Валии и други гцхзблеми. Пред 
ставители на подружницата на 
Социалистическия съюз в Пе- 
търлаш изнесоха необходимос 
тта от помощ от страна на ди 
♦литровградската по1*.ружница 
..Строшена чешма” за построя

— Сега точно една трета от 
работите зарад, които хората 
най-често идваха при нас свър 
дгзаме веднага, същия ден, — 
казва завеждащият Отдела за 
общо управление при Общин
ската скупщина. — Това име
нно е предвидено с нашия ,,за 
кон”.
> Другата част от работата слу 
<жещите са длъжни да завър- 
|цат за пет дена. Само малко 
(повече от 1% решения се взе
мат в 
срок.
, — Гражданинът на гишето у 
йнава кога ще получи удостове 
(рение, кога ще му го изпратят 
,и как: чрез поща или по кури 
,ер„ Може все пак да се случи 
да не устоите на думата си?

— Такава възможност не е 
отговаря завеж:

и с вашите минимални сроко
ве?

...Приемната канцелария на 
Общинската скупщина Вождо- 
вац в Белград.' Обичайни срещи 
гражданин — служещ.

—. Искам да правя къща. Ин
тересува ме как мога да поду 
на позволително? — пита едий 
гражданин.

• Служещият свикнал да дава 
обяснения, започва да нареж
да:
. — Трябва да прибавите сле 
дните удостоверения...
. — А когато всичко тоза до 
неса за колко време те полу 
на позволителното?
• — За двадесет дни. Това е 
последен срок.
, —Няма опашка, Няма чака
не. Нито ненужни оплаквания- 
, Почти на прага на Общинск“ 

скупщина ■ гражданинът 
свършва бързо и леко повече- 
хо от своите работи. Така е на 
Вождовац от неотдавна, по-то- 
нно на 20 октомври влезе в сН 
ла вътрешният Закон за зачи
тане времето на граждани
на”, както популярно го нари 
нат. .'*'-!

— Ако искането наистина е
спешно, веднага ще издадем у 
достоверенне. Служещият в 
приемната канцелария ще от
прави гражданина до референ
та. който може да издаде тако

но

,оа удостоверение веднага.
Това е. както изтъкват -з Об 

' щииската скупщина — Вожло- 
'вац, само начало на улеснени
ята, които се подготвят за гра 
ждаиите. ,максимално законния
. — Ние всъщност само изпъл 
няваме техните искания. Още 
.не сме доволни...
, Повод за тези нови меропри 
ятия в Общинската скупщина. 
Вождовац дадоха предложения 
на събранията на 
.ште преди две години, както 
и събранията на Социадистиче 
ския съюз. След проведената а 
Пкета, се пристъпи към горепо 
лочените изменения, така че се 
га работата се приспособява 
към нуждите на гражданите.

( *

избирате-сътрудничество в та
Изключена 
дащият Отдела за общо упраз 
леггие. — Но ние ще 
мим гражданина навреме за ре 
бултатите иа отлагането.

— Ще има и такива гражда- 
!ни, които не ще се задоволят

осведо-

\*.
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Сеитбени дни в Босилтрадско Младите горани в Дими
тровградско йред есенно
залесяване

Да засеем високо добивни сортове
пшеница

Тези дни във всички основ
ни училища в Димтровградско 
'се формират бригади па млади 
тс го рами. Досега са формира
ни 8 бригади в гимназията „Йо 
сип Броз Тито“' и около 10 в ос 
повийте училища.

С оглед па ерозивността на 
терена з Димитровград и по- 
нататък ше се обръща сериоз 
по внимание па залесяването 
на голините. Така. според пла 
па на Общинския отбор на го- 
раните, тази есен в района на 
селата Каменица 2 хектара ще 
бъдат засадени с черен бор, а 
в 1ГБучумеТ'‘, над Димитров
град. ще бъдат залесени също 

‘2 хектара.

В районите южно от Димит
ровград главно ще се засаждат 
акции. Така в район Поганозо 
ще бъдат засадени гюзече 
хектара. Също толкова 
дат засадени и в районите: Д0л 
на Невля. Тръиско Одоровци 
н Смиловци.

Известно е, че Боснлсградско 
все още се числи к-ьм краища 
с изключително селскостопан
ско производство. Обаче, в Бо- 
силеградско владее твърде от
рицателно и закостспело схза 
щане. Че тоя край няма добри 
климатически условия за зас
яване на внсокородпп сортове 
пшеници, че обработваемите 
площи са твърде ограничени.

Изхождайки от такива пог
решни констатации към есен
ната сеитба се отнася прснебре 
жителио. Различни специалис
ти по селското стопанство не 
предприемат пнщо, за да поло 
брят качествено есенната сет

но с приблизителна точност ще 
посочим, че тяхното число пад 
минава няколко стотни хекта
ра. Такава пло/щ пс 
ценязаие.

Още повече, ако бъдат зася 
ти впсокородни 
бе приложат агротехнически ме 
рки и различните видове изкуо 
твени торове, тогава добивите 
ще се увеличат няколкократно.

И претекстът, че обществени 
ят сектор пе разполага с обра 
ботваемн площи пе 
Довориостта от селскостопанс
ките специалисти з земеделски 
тс кооперации, чс пс са в съ 
стояппс Да направят нещо.

ското производство, а нищо ко 
пкретпо не се предприема.
Ако с истина, че не трябва да 
се заява и чо трябва изклюзчн 
телпо Боснлсградско да стане 
животновъден край, тия площи, 
като и занапред се засяват с 
мискодобивии сортове пшени
ца да се засеят с треви?

Едно решително разкъсване 
с пренебрежителното отноше
ние ще допринесе както за уво 
личапаие па добивите, така и 
за подобряване па селскосто
панското производство 
пият отрасъл в стопанството 
па Боснлсградско.

е за гг.од- от 4
ще бъ-

сортовс. ако и

’ В течение на тази година бри I 
гадите на гораните при основ 
ните училища з Димигровградс 
ка комуна произведоха над 40 
хиляди акациези фиданки, до

снема от-

като само тази есен събраха 
1ад 300 килограма семе..

главба .В плана на есенното залеся
ване в Димитровградско се пре 
движда и засаждане на тополо 
ви фиданки около спортния цен 
тър в Димитровград ча площ. от 
около 2 хектара. Също така и 
от двете страни на пътя Ди
митровград — Смилозци.

В течение е изработката на 
седемгодишен план по залесява 
Пето в Димитровградско.

Досега па различнитеЩе приведем няколко факти 
които противоречат па едно та 
кова погрешно становище, фа
кти, конто стоят в разрез със 
съществуващото положение.

плеиу
мп се взимат решения, заклю
чения. дават сс предложения 
за подобрязаис на сслскоетопам Сг. Н.

Преди няколко години в Бо 
сплеградско са били засяваш? 
внсокородпп сортове пшеница* 

пързо място — италиаика- 
та. Резултатите били повече от 
задоволителни. Но случило се, 
че две години по ред добивите 
били под минималното равни
ще.

Есенната сеитба в Димитровградско

Планът на договорирането с индивидуалните 
селскостопански производители изпълнен е 72°|0

на

— Досега са засети 60% <>т предвидените площи
коло 60 хектара в закуп, Лове
не от 1.200 хедтара ще бъдатг 
засяти с високодобивни сорто
ве пшеница без какзото и да би 
ло сътрудничество със земеде 
леките кооперации. Това се о, 
тнася до районите Тр. Одсров 
Ци, Долна Невля и Каменица.

Селскостопанските произволи 
тели се отказали и пак започ-; 
нали да засязат домашни сор
тове с мотивировка, че клима
тическите условия не благо 
приятствуват.

Вместо да проучат и просле 
Аят съществените причини сел 
скос топанските специалисти, 
намиращи се в земеделските 
кооперации, приемат тия кон
статации за точни.

Договорирането за производ
ствено сътрудничество 
селскостопанските 
тели и земеделските 
цип тази есен мина под знака 
/па „препзпитване“ на условията 
и подялба на риска, в което ло 
{известна степен е намерен общ 
език.

Тоза нещо и даде възможно 
ст. макар и с известно закъсне 
ние. планът на кооперирането 
\да бъде изпълнен 72°/о. Или — 
с индивидуалните селскостопа

в комуната. Но и покрай тоза 
— до 10 ноември есенната се
итба в Димитровградско е из
пълнена с 60%.

За нормалното изпълнени^ 
на плама на есенната сеитба 
на договорираните площи коо 
перациите в Димитровградско 
са набазили над 200 тона изкус 
твени торове, необходимите ко 
личества атестирано семе и др 
уги репродукциони материали.

Тази есен най-много успехи в 
Договсриранетз на производс
тво на високодобивни сортове 
«оиеница, (предимно абоданса з 
нашата комуна) постигна земе 
делската кооперация в Псгано 
ео. която изпълни плана с 88%. 
(Следват: земеделската коопера 
|ция ,,Победа'“ в Смиловци. коя 
(гв изпълни плана с 88% 

земеделската 
■ция „Нишава" в Димитрс&г- 
град — с 52%.

между 
прешводи- Наскоро - първа про- 

давппца за само
обслужване 

в Димитровград

коопера-

СУшАТА ПРЕЧИ НА НОРМАЛ 
НОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕСЕ 
ИНАТА СЕИТБА

А ние ще посочим, че над
морското равнище на Власино 
асата комуна е далеч по_голя- 
мо. пък там успешно се зася
зат високородни сортове пше
ница. Дори е направен опит да 
се аклиматизират тия сортове 
и създаде собствен районизи- 
р“ан сорт.

Не разполагаме с точни дан 
ни за обработваемите площи.

До крал на месец ноември 
търгозекодимитр овградското 

прдприятие ,.Седми юли" ще о 
ткрие на улица „Маршал Ти
то“' в помещннята на сегашния
магазин за млечни произведе
ния, първата продавшща за са 
мообслужване.

★

1и коопера- За адаптирането на помещв 
мията и набавката на инвентар 
предприятието вече е отпусна^ 
ло средстза от 4.000.000 динара.

НА
ОРАНБележка Матея Андонов

СКЪРВЕНИЦА:
Български туристи посетиха 

Погановски манастир
★

Гр|упа от 52 туристи, членове 
на Централния туристически) 
съюз в София посетиха на 6 
ноември известния историчес
ки паметник от 14 век — прочу 
тия Погановски манастир.

Осзен Погановския манастир!

българските туристи 
някои туристически места в о 
колността на Ниш и Белград и 
блед петднезно пребиваването 
Нашата страна се завърнаха 3 
България.

посетихаоктивност Продължителната суша и по 
,-нататък пречи на нормалното 
'изпълнение на плана на есена- 
ната сеитба. Валежите, конта 
паднаха напоследък са все още 
недостатъчни — изтъкват сел-._ 
сутостоттанските специалисти

Нски производители са сключа 
“ни договори за производстве
но сътрудничество на 462 хек
тара площ. Освен това висока 
родни сортове пшеница ще бъ 
)де засяти и на 80 хектара в со 
циалистическия сектор и на о

Няколко данни за рабейга 
на ССРН вна организация 

селото говорят, че тук тряб
ва незабавно да се види за
що в последно време е слабо 
посещението на заказаните 
конф еренции.

В селото има 193 избирате
ли. От тях само 60 са члено 
ве на Социалистическия съ
юз! На конференциите сред
но са прис-ьствували около 
20, а не е редък случая Да 
дойдат и по 5 — 6 члена и 
тогава обикновено събрания 
та се отлагат.

Жена — ошборнпк16 май 1960 година в жи
вота на тази жена ще остане

Лалка Любенова:
НАЙ-ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ ИМАМЕ В РАБОТАТА С ЖЕНИТЕ

бе-ти. На първото си работно мя- 
1сто з село Погайово като мла
да учителка и майка на една 
дете Лалка Любенова продъл
жи да работи при другиу сло 
вия и показа голямо усърдие 
за просветата на селсно. Рабо
ти — нарочно в организацията 
Конференцията за обществена 
активност на жената.

— В тези длъжности толко
ва много съм заета — каза дру 
гарката Любенова, затова по- 
стоянон съм зън от дома си 
по конференции и заседания.

Другарката Лпбенова ни за
позна ,с работат на Социалис
тическия съюз в село Смилов
ци. Тя изтъкна, че се правят у 
силия организацията да прео- 
лоле иззестни слабости, които 
са се напластили в миналато-

те през този месц тютюнъТ 
ше отгледан добре и тези дни 
обран. Предполага се, че след 
продажбата на тоя тютюн °Рга
Низацията на Социалистичес
кия съюз ще може да внесе въВ 
фонда за електрификация 
ло 500 000 динара пари.

За последните няколко ме 
сеца не е проведено нито е_ 
дпо събрание, учителят от 
селото се опитал да оживи 
дейността на политичесикте 
организации но в това не е
УСПЯЛ.

Не съществува също така 
никаква активност за кому
налното строителство. Скоро 
в селото и няма доброволна 
рабта. Пътищата се поправ
ят. само чрез самооблагане. И 
тази година съществува ре
шение всеки гражданин да 
даде по 6 трудодни.

Нима всичко това не гово
ри, че е нужно да се преиз- 
гпгта дейността на Ръковод
ствата на организациите и да 
се види: защо в Скървеница 
владее такова бездействие.

. •
око

Обаче, спирайки се въРхУ ав> 
тивността на дружеството 
жените в Смиловци. тя изтък
на. че най-големи трудности 3 
селото имат в работа с тях.

наЦенейки нейния трУд наро
дът я избра а последните из
бори от 26 май тази година за то.
отборник в Общинската скуп- 
рцина з Димитровград. Обаче 
покр“ай тази твърде отговорна

— По настоящем. продължи 
тя провеждаме акция за съби
ране на парични средстза за 
електрификация на селото. За 
тая цел кооперацията е дала 
на организацията на Социалис 
тическия съюз една нива коя
то е засадена с тютюн. През 
лятото с помощта на ученици-

1 Учи.уищният звънец прекъс 
Лалка Любена разговора ни с 

нова. Тя ззе .дневника" и оти-
очаквахз 

най-малкя

работа другаркаа е председа- 
отбор на СоциЛалка Любенова тел на местния 

алистическия съюз, , секретар де на час 
нови задължения с 
те граждани на Смиловци . ■ •

където я

на Конференцията за обшетве 
на активност на жената и друвъв вечен спомен. На тоя ден 

тя бе приета в редовете на Съ
юза на югославските комунис-

Б.
Б. НиК.ги задължения.
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»МЛАДЕЖКА ДУМА« ВКЛЮЧВА 

ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДЕЖИ
Освен тази активност — щом, 

наскоро дискусионната трибуна 
■мине под закрилата на Центъ
ра за култура и забава — очак 
ва се още повече да оразнооб- 
•рази сзоята дейност. Именно 
•— членовете на трибуната ще

Младежката дискусионна три; 
.Младежка дума'“ при ди

разискват и за качеството и Съ 
държаните на филмите които се 
прожектират в Димитровград 
като по този начин ще влияят 
Вър'лу създаването на опреде
лена филмова култура у на
шия зрител.

буна
'итрозградската гимназия ,,Иа 

Ксп Броз Тито вече ,,излезе от
гимназията.*

Разнообразието на темите, 
все по-оживената активност 
■на всички полета в обществе
но-политическия живот и кому 
ната вече дават основи трибу 
.дата да се наложи като важен, 
фактор,
'дума по всички -зъпроси, инте
ресуващи 
младеж.

Стремежът на трибуната да 
включи в редовете сн и работ
ническата младеж в града има 
изгледи на успех. Дискусионна 
та трибуна вече се нагърби със 
задачата около редактирането 
на звучните новини, които на
скоро ще се наложат като на- 
ща всекидневност, защото пър' 
зите няколко емисии са издър 
9кани и актуални. Освен това 
пред ченовете на трибуната че- 
(гат свои стихове, разкази и др 
ут литературни творби и уча
щи се и членове на работни
ческата младеж, устройват се 
беседи с видзчи общ готвен) Е 
политически дейци в комуната 
във връзка с актуални въпро-1 
си и пр.

Неотдавна членовете на три 
буната „Младежка дума?“ усь 
ггронха разискване 'Зърху .,Ба- 
'нович Страхиня“ в изпълнение

А.

Филми, коишо ще бъдаш йроже- 

кширани йрез следЬащише 

дЬе седмици

който ще има главна

димитрозграл,ската

Центърът за култура и заба 
■ва з Димитровград от 12 ноем 
‘ври до 1 декември ще прожек 
тира. ..

На 13 и 14 ноември ,,СПЯЩЛ 
ТА КРАСАВИЦА'1 (амернк., спи 
колор) от 19 часа

На 16 и 17 ноемвзи — ,.БУР 
ЛАЦИТЕ ОТ ВОЛГА“ (италиа- 
но-фр'енскн, сизем-колор) ог 
37 (на 16) и 19 часа.

На 20 и 21 ноември — „ИЗ
ВИКАН Е УЗ“ наш, црно бела 
техн.) от 19 часа.

На 23 п 24 ноември — „ДЖЕ 
ЛАТЪТ ОТ НЕВАДА" (америи 
кански), от 17 и 19 часа.

На 27 и 28 ноември — ,,ВИ- 
РИДИАНЕ“ (испански), от 19 
часа и

На 30 и 1 декември „ГАМЕ
НИ“ (френски), от 17 и 19 ча-

край село ВрабчаВ местпоста
V

Симфоничния оркестър 

от Ниш в Димитровград
Гостуване на

ркестър узнахме, че те са оста 
пали доволни от нашата публи 
кгу, която макар и малочнсле 

топло поздрави тяхното из

седмица вПрез миналата 
Димитровград гостува Нишкият 
.симфоничен оркестър, и се пре 
дстави пред димитровградската 
публика с два концерта, като 
изпълни твърде успешно музи 

I кални творби от Бах, Дзоржаю 
Хенрел. Шраус и други извест

са. на,
пълиение Те са готови пак да 
гостуват в нашия град, но под 
чертаха че за

трябва малко повече да
тяхното госту

ване
Се заинтересуват и по-висшите 
и отговорни за такива култур
ни представления.

им класици.
Първият концерт беше из

ключително за учениците от о 
сновното училище, а вторият 
— за учениците от гимназията 
и гражданството.

За гостуването на този орке
стър гражданството и ученици 
те бяха осведомени 
Ло молба на преподавателя по 
•музика, изпълнението на про
грамата бе спровождане с кра 
,тки теоретечнскп и пр’актнчес 
»си пояснения.

Но въпреки, че нашата пуб
лика имаше рядка възможно
ст да чуе нещо от класичната. 
.истинска музика, която вечно 
живее, посещението бе твърде 
слабо. А между нашите граж- 
аачн и младежи често може да 
се чуе, че в нашия град няма 
културно развлечение.

От пазговооа с диригента и 
управителя на Симфоничния о

В. Комеяов

градската младеж,
Мненията които можеха да се 

нуят във връзка с изпълнение 
то на драмата са за всяка пох 
вала. Именно — членовете на 
младежката трибуна вече дока 
Раха, че димитровградчани имат 
изтънчен театрален 
могат да следят 
изпълнението на ролите и имат 
критическо отношение към не 
щата. Разискването връ*у ,.Ба 
новнч Страхиня*“ показва че ди 
Митро'3градската младеж се ст
реми към изискан литературен; 
стил. Похвално е че много от 
членовете на трибуната са про 
чели доста литература във връз 
Ка с драматизацията на 
известна народна песен и дадо 
■ха ггнтересни изказзания.

„Баиович Страхиня44 
пред димитровград

ската публика
навреме.

Нищкият народен театър; 
представи на 6 ноември 
година в Димитровград ,,Бано- 
вич Страхиня“ от съвременния 
югославски гоюател Борислав!
Михайлозич:Михиз.____ _
Представлението на „Бановнч 

Страхиня'1 беше масово посета 
но.

С това представление нишки 
те артисти откриха постоянна 
та сцена в; Димитровград, за 
която бе постигнат договор о- 
ще в началото на тази година.

вкус, че тазивзискателно

тази

Кадър от филма „Извикаше V ”

вег;е при гостите. Запозна го с тях, сму 
тена и сияещ, като че им представх 
свой годеник. Шепот, наситен с недоум 
япапе. се разнесе между гостите.

Не зная да ли е необходимо да ви 
описвам Мария Чрни? Ако и вие като 
мен сте били нейни съвременици, сигур 
Но сте мпог0 слушали за плеияващата 
красота на тая жена. Нямаше мъж, кой
то би посмял да се надява да придобие 
любовта на Марня Черпи.

Какво стана след това? Маршалът 
престоя п дома на горския два дпи. Ня 
ма да говорим за любовта, защото и до 
днес ние не знаем какво е то. Може би 
е гъст сняг. който вали цяла нощ, или 
зимни потоци, в конто играят пастьрви. 
Може би тя е смях, или песен, или уха 
пие на горските смоли в ранните утри
ни на деня, когато догарят свещите и 
звездите се спускат до прозореца, за да 
Влясиаг в очите на Мария Черни. Кой 
би знал топа? Може би тя е разголена 
ръка върху студения погон, пръстите, 
които милпат студената коса. сарнят 
фрак на пианиста Баумвайс? Или... съл 
знтс на мъжа, упознал нещо, което сър 
цето му шпсога не е очаквало; нежност, 
любов, пресекулен шепот в зимна пощ? 
Можо би любовта с връщане в детство 
то? Кой би знал? А може би тя е отча- 
ятгето на лесна пред раздяла, когато за 
мира еь/рцето. и Мария Чсрш! с треперо 
реща ръка докосва стените, столопсте, 
вратата на стаята — свидетелка на ней 
нпта лбов? И най-сенс, може би това е 
писъкът ” отчаянието на жепа, която ви 
леда. как навън, пред къщата, под спет 
липата па факелп и остри викове сли
зат От конете Наполонопи леандарми. з* 
да арестуват маршала по лична заповед 
па императора.

И нищо пе се промени. Както пре
ди бучаха горите, шибани от вятъра, и 
потокът се провираше през тъмната зе 
лепила. Като по-рано ехтяха ударите 
на сскирн нз планините, а в градчето, 
около чешмата, се събираха жени, за да 
си побърблт за било — иебило.

Н0 по някаква причина тези гори и 
тозц сняг, конто лепило трупа, и бля°ъ 
кът ча пастървата в гггока винаги кар- 
рат Баумпайс да взима от джоба па своя 
фрак старата, като спяг бяла крпа, да 
и принася до очнтс си и о тьжеп, несвъ 
рзац 1иепот да разказва за кратката лю
бов иа Мария Черни и за това. как леи- 
вотът е понякога като музиката.

Константин ПаустовекиСъдбата на един маршал от Наполе 
новата армия (ще премълчим името му, 
за Да не разсърдил дребнавите истори
ци) заслужава да я разкажем и на вас, 

тъгувате зарад оскъдица на чув- ПОТОЦИ, КЪДЕЮ ИГРАЯТ ВАСТЪРВИкоито
сггво.

Маршалът беше млад човек. Проша 
решете коси и белегът на бузата му пра. 
леха по-привлакателно неговото потъмн 
ЯЛО в бойните походи лице.

Една зима маршаловият конен кор
пус, които лагеруваше в Ломбардия, по 
лучи заповед да замине веднага за Гер
мания, за да се присъедини към „Вели 
ката армия”. След дванадесет дпи непГ-С- 

поход корпусът спря в едно малплашени

пипа. Чудесно!
Конете препускаха по скованата от 

сребро земя. Мразът бе скамепил гора
та. Тъмен бръшлян, здраво обгръщаше

искаше да

иска да я отевиря, обаче горе, в моята 
стая, няма пиано.

— Добре... — каза маршалът, — ма
кар, че
нимо по-приятна - от най-божествените

тишината в тази нощ е нссрав-
буковито стъбла, като че 
сгрее техните жизнени сокове.

Внезапно конете спряха край един 
незамръзнал поток. Пеплив, той препус 
каше и се пробиваше между камъните, 
идвайки от планинските пещери, от гор
ските дъбрави, промъквайки 
счупени клони и сух, замръзнал

звуци.
Баумвайс засвири е,гвам чуто. Иа ма 

ршала се стори, че е взел да отеква дъл 
бокият. лек сняг, че пее дори огънят в 
камоната. Намръщено загледа в огъня и 
тогава забеляза, че не пееше огънят, а 

шпорите на псговите ботуши.

къснат
ко немско градче. Снежните 
блестяха в нощта. Наоколо се простира 

саяо звездите трепер сс през
ха букови гори, и 
яха в неподвижния въздух.

Маршалът се смести в гостилничка- 
та. След скромна вечеря седна край ка 
мината в малки оалон. Беше уморен и 
му се искаше да бъде сам. Тихото заве
яно градче навяваше у него един почти 
недействителен спомен за детството, за 
скорашен сън, какъвто може би Не е 
имал. Маршалът знаеше, че тези дни 
императорът Ще тръгне в решителе! 
бой и се оамоубеждаваше, че това необи 
кновеяо желание за тишина и уедине- 

необходияа, последна отмора 
вихъра на стремителни 

марша-

лис-звъНяха
__ Вече започна да ми се привижда

Вие
так.

Конете пиеха вода. Изведпаж под 
техните копита вт»в содата слрелиа ие- 
Шо като лъскава струйка. Те се изпла
шиха, отскочиха, и юР”аха по тесния 
път.

каза маршалът.какво ли не 
сигурно сте някой знатен музикант;

__ Не — отвърна Баумвайс и спря.
Аз свиря по сватби и приеми у дребни 
те князове и благородници.

Пред входа изс-криптяха 
пръхнаха коне. Баумвайс стана;

— За мен са дошли — каза той. — 
Позволете да се сбогуваме.

— КъДС ще ходите?
— В планината живее горският. У 

сега гостува пашата пре- 
Тук се

шейни и Пастьрви — каза водачът. — Весе
ли риби!

Маршалът се усмихна. Чупството на 
самотност не минаваше. То но го напу
сна ни когато ко1 юте измъкнаха шейна 
та На планинското плато, кт^зсто беше 
старата къща о високия покрив.

Прозорците свстяха. Вратата сс отво 
ри и маршалът, като свали наметналото, 
влезе с(Баумвайе в една писка стая, оснете 
на със свещи. Той застана до вратата. 
В стаята бяла няколко разкошно облече 
ни жени и мъже. Една жена стана. Мар 
шалът педиага разбра, че тя е Марня 
Черни.

ние е оная 
пред тътнежа и 
те атаки, в разгорелите дърва, 
лът и не забеляза, че в салона е вли- 

човск със сухо, птиче ли

неговия дом
красна певица Мария Черпи, 
скрива от капризите иа тази пойна. Днес 
Мария Черни празпува с»°я 23-рожден 

ли някое празненство да 
Баумвайс?!.

зъл възрастен - .
це Непознатият, в син. закърпеи ФРак' 

камината да сгрее вко- 
ръце. Маршалът вдигна

деп, и може
мине без стария пианист

Изведпаж иарпгалат стана от кре-се придвижи до 
чанясалите си 
глава, и запита недоволно:

— Кой сте вие. господине? И защо 
влизате така крадешком?

— Аз съм музикантът Баумвайс — от 
върна непознатият. — А влязох така ти 

тази зимна вечер човек,

слот о.
— Господине — каза, — моят корпус 

заминава оттук в зори. Няма ли Да е не 
учтиво, ако ви придружа и прекарам та 
зи пощ в дома на горския.

— Както «скатс — отвърна Баум
вайс и се поклони сдържало макар че 

се забележи че е У чудел °т
каза

— Простете — каза маршалът и ле
ко се изчерви, — простете, че идвам пе 
канен. Пие, войниците, не знаем пито за 
семейство, пито за празници и мирна за 
бала,. Позволете ми да се огрея до вашехо. защото в 

без да иска се движи безшумно.
Лицето и гласът му се сториха сим 

маршалът, като поразмисли
То , огнище.

Старият горски се поклопи пред мар 
шала. а Мария Черни доближи до него, 
изгледа го втгмателно' и му подаде Ръ
ка. Всички мълчаха. МзпИс Чепни пред 
пазливо докосна маршзловата буза. ле
ко прекара ппъстнте си по дълбокия бе 
лег и попита;

— Много ли ви болеше?
— Да — отвърна смутепо маршалът. 

— Това беше силен удар съо сабя.
Тогава тя го взе под ръка и го по-

можеше да 
тези думи.

— Само пито дума за това —
— Аз ще изляза през входа 

чакам край чешмата. 
— повтори Баумвайс,

латични, и 
каза: маршалът.

за слугите и ще пи— Седнете по-близо до огня, госпо-
спокойпмдние. Признавам, че такива 

вечери са твърде редки в моя живот и 
ще ми бъде приятно да побсседвам с

Както искате 
поклони се отново, и излезе.

Маршалът сс усмихна. Тази вечер 
Не бе пил вино, а целняТ бе обзет от пя
какво необяснимо пиянство. _

— На снега! — каза На себе сн. — 
По дяволите, в гората, в мрачната пла

вал.
— Благодаря ви, отговори музикап-

аз бихтът. — Но, ако ми позволите, 
посвирил па пиапото. Два часа веч© ме 
преследва една музикална тема и ми се
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ПОВЕДЕНИЕТО Нй ЕДИН 

„ГЕНЕРАЛЕН" ДИРЕКТОР...ИНЦИДЕНТ В ДИМИТРОВГРАД
„АСЕН БАЛКАНСКИ“ РАДИИЧКИ“ — 14:15 (8:7)П Рангел Димитров е само финансов директор в комбинат 

,,Димитровград”. Обаче на 7 ноември (когато главния, .директор 
отсъстпупаше) — той беше все и вся в предприятието. По-точ
но — на улицата...

Заедн0 е Манол Йосифов, Никола Ташков, Васил Миро- 
пов, Стефан Денков, Любомир Георгиев и други работници, 
след като се напили в 670Фет „Висок”, направили редица скац

Хубав, есенен,слънчев дими
тровградски ден. В спортния 
център в дерби— срещата по 
Ръчна топка се срещнаха отбо 
рите на „Асен Балкански” и 
„Раднички” от Бор. И двата от 
бора се бореха за победа — за 
щото от нея зависеше кой ще 
заеме второ място в класиране 
то. Отборът на „Раднпчки” по
каза повече умелост и Спечели 
победата макар и с 1 точка раз 
лика.

А димитровградчанн водеха 
на 2 минути до края на играта.

Първите минути от срещата 
принадлежаха на гостите. В 
третата минута чрез подвижно
то ляво крило Петровия гости 
те отбелягаха точка. Това нещо 
внесе динамика в играта. И два 
та отбора имаха само една наде 
жда: да победят.

Отборът на димитровградчанн 
чрез Милев (седемметрови уда
ри 9. 10 и 11 мин.) изравниха 
резултата и поведоха. Разви се 
пъклен темп на игра. в която ни 
то един отбор не показваше, 
все още. особено преимущество. 
Димитровградските спортисти, 
ободрявани от около 500 пасио 
нирани любители на ръчна то
пка се окуражиха. Така към 
средата на първото полувреме 
резултатът гласеше винаги 3-4 
точки разлика в полза' на „Бал 
кански”. До края на първото 
полувреме гостите поправиха 
резултата на 8:7 за домашния 
отбор и с такъв резултат се о- 
тиде на почивка.

„Асен Балкански”: Играта 
беше остра но — фер. Опростих 
ме се от второ място... Мисля, 
че Съдията трябваше да досъди 
пепал. Гостите играха добре.

Радомир Стойшич; капитсн н“ 
отбора па „Раднички”: Борбата 
беше равноправна. Въпреки че 
се радвам па победата и на за
етото второ място — смятам, чс 
равен резултат би бил иай-реа- 
лен. Димитровградчанн изгуби
ха нерви ... и няколко сигурни 
шансове.

Иван Василев, член на отбо
ра и а
ме деи. Не успяхме да заиграем 
както умеем . ..

Съдията Слаполюб Обрадович 
и по-пататък твърди, че ие е 
трябвало да досъди пепал

Точки за отбора па „Балкан
ски” отбелязаха: Милев 5, Алек 
сов 3. Гелев 2, Маринков 2. Ста 
менов 1 и Василев 1; докато за 
„Раанцчки" точки постигнаха: 
Петровия 4, Стамемович 4. Бел 
кович 2. Миленкозич 2, Станое 
вич 2 и Мнлутинович 1.

Първо място в есенното Съ
стезание по ръчна топка при
надлежи на Тигър (Пирот) сле
дван от „Раднички” (Бор), .,На 
ша крила” (Белогинац). .,А Бал 
кански” (Димитровград) и ти.

М. Андонов

вия удар. Това огорчи и игра
чите а още повече темперамен
тната публика, 
край. публиката 
разотиде, както обикновено, се 
устреми към съдията От всички 
страни. Някои прекалено тем
пераментни симпптизерн напад
наха съдията и по този начин 
оставиха тп-ьрде лошо впечатли 
ние. Все пак иа съдията не Се 
нанесена сериозна попреда, той 
бе защитен веднага.

на
Щом отевири 
вместо да се

Iдали. „ „генералният” дирек 
той сам се нарича. Ко

Инициатор на тези произшествия е 
тор на комбипат „Димитровград” както 
гато „пияната компания” се намери на улица „Маршал Тито”
__ направи такива произшествия, че не заслужава място на

вестник. Именно, някой от групата, без 
какъито и да е поеод, захвърли няколкг., кам-цни в-ъР*У двама 

граждани. По-долу. пред сградата на Общинската ску 
компанията вършиха малка нужда (!!)... 

Пътят, знае се, водеше към пивница „Балкан”.
— Аз съм . генерален директор” — чуваше се в нощта.
— Така еее! Бравсоо... Да живеее . . .
__ Нашето предприятие е най-силно в страната!
— Така еееее!
И така нататък. Освен тези неартикулирани гласове мо

жеха Да се чуят и най-мръсни шопски псувни.
Пияният .генерален” директор тази нещ атакува и вър- 

лица без причина. Така в цент-ьра на

страниците на нашия I
невинни 
шдина - НЯКОЛКО ОТИЗЯВЛЕНИЯ:

,.А. Балкански”: Нямах-
С оглед на това, че срещата 

беше доста важна, пък има и 
инциденти, обърнахме сс за из- 
явлехшя към някои от Ръковод 
стиото на отборите и играчите:

Милан Гойкович, делегат от 
зоната в Ниш: Това беше иг
ра на нерви. Победи по-смире- 
ния отбор. Играчите от двата 
отбора играха остр0 — но фер. 
Съжалявам за инцидента... но. 
не видях да ли беше седмоме- 
тров удар.. Водачът на отбора 
на „Раднички” от Бор. Андрия 
Драгашанович: Победата ни е 
добре дошла и — считам 
служена. Доволни сме от второ 
место в зоната... За инцидента 
не искам да говоря!

Станул Нанков, председател

ху на някои невинни 
града благодарение на дежурния милиционер не получи поооп 
и кореспсдента на в-к „Братство” по чийто адрес ..генералният” 
директор отправи безброй мръсни псувни и клевети.

К-ьм полунощ — компанията се раздели.
„Генералшхят” с Никела Ташков и Васил Миронов реши 

ха да си „допият” в бюфета на югославско-българската грани 
ца, а останалата част от кОмпанНята пот „водачество на Ма
нол Йосифсв прод-ължи да пирува в „Балкан”.

За случая „веселите” съпроводници на „генералния ди 
използват камисна на Общинската скупщи-
__ пияни се п-ьхнаха вътре. Само след ня-

границата, те удариха в един мост,

I

за

ректор решиха да 
на. Отвориха го и
колко минути на п-ът към
н псвР^у,(^атр“^^Н®огато комИСия от Общината установи, че 
камион-ьт е ощететн за около 240.00(9 динара
представители на комбинат „Димитровград’ __
тях да не се дига шум, а щетите—Ще заплати предприятието... 

Нима може и това?!

ОбщесшЬени клозеши?!Дребосъци неофициални• • • настояваха пред
хората в залата. Забавата е ху 
'бава, но в случая имаме заба 
Ьа и нежелана забава отгоре.

Мнозина димитровградчанн 
какво служат об-се питат: за 

ществените клозети недалеч от1 
новото пазарище?ЕДНА ФАТАЛНА ГРЕШКА

Мож:е би не знаетеИменно — дълго време те са 
непристъпни за хората. Кой знае 
1от кога комуналното предпри
ятие
И с течение на зремето са ста 
1зали неупотребими. В тях са- 
лю могат да влязат насекомите, 
и разни домашни животни.

Димитровградчанн направиха 
едно изменение във второто по 
■дувреме. Вместо Милев на вра 
тата застана Игов. който за де 
Сетина минути получи 5 точки. 
Дори и — две топки, които съ 
веем можеха да се отбранят. Та 
зи фатална грешка, по мнение 
на познавачите на този спорт, о 
значи и поражение. Окуражени 
хге гости не само че изравниха 
резултата, но и поведоха. Бедна 
да бе в-ьРнат в играта Милев, 
Но — вече беше късно. Дими
тровградските спортисти изгу
биха нерви. Те имаха няколко 
зрели шансове, които Не изпол
зваха. От друга страна вратар
ят на гостуващият отбор Стой- 
чич беше тв-ьРДе сигурен. С 
право може да се каже, че той 
беше юнак на срещата 
браняваше дори и невъзможни 
удари.

Но въпреки всичко димитров 
градските спортисти с последни 
сили отново поведоха.

ОСЕМДЕСЕТГОДИШЕН СТАРЕЦ ЗНАЕ ПОЧТИ 

ВСИЧКИ СТИХОТВОРЕНИЯ НА БОТЕВ
„Услуга” ги е забравило.

инте същевремено едни и съ- 
Чп-л гори продали на селяните 
от Горна Невля и някой търго 
вец от България. След замина 
'аане на турците същият търго 
'вец ндва в Г. Невля съобщаза 
«а селните, че това са негови 
г.рри и им забранява да секат 
'гората. Започнал процес, който 
Траял дцлги години и бил прос 
то безиеходен. По едно време 
търговеца от България се отка 
Рал от горите и същите взела 
общината. Отнозо започнал про 
иес. Селяните от селото искали 
тези гори да им се върнат за- 
(щото имали изправни тапии, 
предадени от турците. През 1928 
година съденето се още повече 
затруднило зашото се обади о- 
хце един „собственик" на невл- 
.янските гори. От тази година

и с

, Като работник в Америка от 
1914 — 1920 години той получа 
;зал много литература от Бъл
гария и редовно чел. През то 
,зи период той проявил голям 
интерес за историята и геогра 
.фията и днес всичко това доб 
ре помни. В подробности знае 
.много исторически събития от 
Първата световна война: Той 
(почти всички по-голями реки 
.учудва със знанията си. Знае 
•в света, водопади, из живота: 
на по-известни исторически лич 
пости и нарочно добре си спом 
Ия за събшАГя от свои край.

Обаче, най-голямо впечатле
ние прави със знанието си на 
стихотворенията на Ботев. По
чти всички стихотворения знае 
наизуст и художестзено ти 
изпълнява с часове.

Иван Ранчов от Бребезница 
е вече на 83 години, но негови 
ят интерес към книгата и печа 
'ца не престава. Винаги когато

I
■

ПАК АМБАЛАЖ ПО ГЛАВНА
ТА УЛИЦА!1

На минувачите това нещо пра 
впечатление. И пок-лошо

рай многократните предупрж- 
Дения и критики положението 
*1е се попрдвя. Време е да се 
приложат и — санкции..

ви

I
от- НЕКУАТУРНИ ПРОЯВИ —НА 

КУЛТУРНИ МЕСТА
Всички димитровградчанн от 

съРИе се зарадваха, когато на 
ушиха за гостуването на нишки! 
те артисти, защото през Цяло
то лято1 жадуваха за развлече
ние и забава Обаче и тази за
бава не остана „неу красен а”* 
По време на представлението! 
мнозина посетители непрекъс
нато ядеха семки и по този на
чин пречеха на останалата пуб 
Лика.

чОт време на време 
Да се чуят и подвиквания, кои 
До неприятно действуваха вър 
ху изпълнителите на ролите и

I

финиш и ... инцидент?
Димитровградчанн се прости 

Ха с второто място само за две 
минути. Именно—финишът спе 
челиха спортистите от Бор, ко
нто без нерви. с успешни кон
траатаки в последните минути 
изравниха резултата и — в по
следната минута — победиха.

Един От играчите на „Асен 
Балкански” беше повален в на 
хазателното поле. Съдията Сла 
волюб Обрадович. кегйто в тече 
ние на играта доста греши (ка
то повече ощети домашния от
бор) не показа на седемметро-

селяните започнали съдене
собственик на горитеПРОЦЕС ЗА

ГОРНОНЕВЛЯНСКИТЕ
ГОРИ

третия
някой Сокич от Белград. Така.

горисъденето за въпросните
от педесетпродължило повече 

години. Спорът бил спрян еД- 
1939 голина' 'със!

стевовна 
1944

В много нащи села имотите 
са купени от турците по време 
<на напускането им на нашите 
краища или след това. Обаче

■вам през 
иочзане на ВторатаИван Ранчепможеха

случаят с горите в Горна Незл 
'я е може би едицетве] р През 
продажбата на имотите си

■война, а напълно разрешенму падне под ръка някой вест 
иик той седне в гумното и за 
почва да го чете.,

стдналигодина когато горите 
собственост на селяните.тур

бай оези За 3 години - 33 крачки текст и РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ
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