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НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО 

СЕ ЗАВЪРНА ОТ 

ЛЕНИНГРАД

БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАБУШПИШКА ОБЩПВА

НАСКОРО ПРОЕКТЪТ НА СЕДЕМГОДИШНИЯ 

ПЛАН ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
Президентът Тито е отново 
жду нас. На 9 юни в слсдозе 
дните чаЬове специалният са
молет на президента кацна на 
белгардското летище. Президен 
тьт Тито бе

/фугите области и сп обсъди 
ли възможностите фл по-ната
тъшно засилване ка приятолс 
ки.те зр-ьзки и разширяване ,ча 
всестранно сътрудничество ме 
4-кду Съветски^ съюз и Социа 
лнсгическа федеративна релуб 
лика Югославия, в полза ка ни 
родите от двете страни.”

ме

— ЗАЯВИ ВЕЛИМИР ДЖОРДЖЕВИЧ■сърдечно посрещ
нат от нан-близкйге си сътруд
ници, дошли да го приузетств;' 
ват на самото леТОщъ

бота на ниски строежи извън 
нашата комуна- Сега предпри 
ятието разработва концепция 
за експлоатация и преработка 
на бентонит, кой-то има доста 
тъчно в Общината, а парале* 
лно с това ще развиваме и за 
налтчийството в обществения 
сектор, производството на тек 
стил и комунално-услужна-та 
дейност.

Друга задача, която седем 
годишният план ще постави е 
по-дълбоко разучаване на въз 
можностите . за развитие на 
туризма и гостилничарството 
на територията, в което осно- 
Ена ориентация е превръщане 
то на Звонска баня в място за 
почивка и лечебница. За вси 
чко това е необходимо да по 
строим добри пътища ресторан 
ти, санитарни обекти, конфор 
тни стаи за приемане на гости 
те и тн-

Досега не сме посветили до 
статъчно внимание на пробле 
мите в селското стопанство, 
въпреки че то крие големи ре 
зерви- То ни дава възможност 
за оная работна ръка, която 
не можем да заемам в проми 
млеността и някои други сто
пански отрасли да ориентира 
ме да търси работа в селско
то стопанство. Това е от зна
чение и зарад миграцията на 
населението, което отслабва- 
Наша ориентация в този сто
пански отрасъл е насочена

Досегашната рабета върху изготвянето на се
демгодишните планове е вече доста напреднала. По
ради значението на тез и документи и интереса на 
нашите читатели за тяхното съдържание помества
ме беседа с Велимир ДжорджеЕИч, председателя на 
Бабушнишка община, водена от нашия сътрудник М- 
Е а кич.

— В течение е изготвянето 
ка статистично-документаци 
снната основа, която трябва 
да ни покаже най-реалното 
състояние и ход в изтеклия 
период — започна председате 
лят- Наскоро црлият матери
ал ще бъде завършен и тога
ва ще могат да се видят най- 
конкретните данни. Но и по
край това ние вече можахме 
да видим някои неща. Голя
мо е увеличението на обще
ствения сектор в стопанството 
в комуната. Производството 
на химическата и друга про
мишленост, развитието на стр 
оителството и занаятчийство
то, металната промишленост 
и тн- имаха в това отношение 
решително влиячъге- Освен то 
ва през изтеклия период из
вършихме реорганизация на 
земеделските кооперации. Се
га са пет и много са потодни

равнище и под равнището във 
Федерацията.

Нашата понататъшна ори
ентация е насочена към разви 
тие на химическата промиш
леност в областта на прерабо 
тката на пластмаси и-^то по 
пътя на специализация на про
изводството на тръби, плоско 
сти, наркоплекс-плочи, амба
лаж за химическата промиш 
леност и технически стоки- 
Макар и да не са съгледани 
докрай всички проблеми в то 
зи промишлен отрасъл, все 
пак през идващите седем го
дини той ще глътне най-голя 
ма част от капиталовложени
ята-

Президентът Тито и Н. С. Хрушчов в Кремъл през 1962 год.

Седемдневното посещение на 
Финландия и еднодневният 
престой в: с-ьветскИя град-го-1 
рой Ленинград минаха в пло
дотворни разговори с прези

дента на Финландия — Кеко- 
нен и съветския минист-0р-пред 
седател Никита Хрушчо ^

В Ленн!нград, където прези
дентът Тито е бил няколко нъ 
ти от 1917 година, след сърдеч 
ното посрещане, оказано му от 
съветския мИмистър-председа- 
Тел Хрушчов, между двамата 
високи ръководители се води
ха четиричасови разговори, за 
които в официалното съвмест
но комюнике се казва, че. са 
използвани за размяна на мне
ния по много въпроси, които 
са От взаимен интерес за две
те страни. „Двете страни — 

Лее казва по-нататък в Комюни 
са констатирали с-ьс

„Другарите Никиша Сеогее- 
вич Хрушчов и Йосип Броз Тн 
по са оЪс-ъ/Щли актуалнцоге въ 
проси на международното ко- 
лгунистическо и работническо 
движение. Придавайки гджне! 
пначекне на обединяването на

За това Егреме ще 
металната индустрия да усъ- 
Еършенствува производството 
на -тухларските машини и да 
овладеем 
кожарски машини- Тази кон
цепция е в течение на израбо 
тка-

настоим

производството на
всички прогресивни сили, кои
то се борят за мир, демокра
ция и ‘социализъм, те са под
чертали необходимостта всяка I ство- Всичко това оказа влия

ние върху увеличение броя 
на заетите в обществения сек

да организират новите меро
приятия в селското стопан-С

В областта на строителство 
то съществуващото предприя 
тие трябва да приспособи стро 
ителната оператива 
шия терен, а частично и за ра

комунистическа и работничес
ка партия да даде свой принос 
са преодоляване на възникна
лите трудности в световното 
комунистическо движение и 
постигане на единство и-моно
литност между братските ко
мунистически и работнически 
партии на основа на принципи 
те на марксизъм-ленинйзма, а 
в интерес на укрепването на ми

тор в стопанството, а с това 
се намали миграцията на на 
селението вън от Общината-

Тръгвайки от тази основа 
бяхме принудени да изгражда 
ме адекватни икономическо- 
политически цели в седемго
дишния план.

Една от първите цели в пла 
на е да се стабилизира съше- 

. ствуващото положение с до- 
гражданото на нови цехове, у 
съвъцшенствуване на техно
логията, по-пълно използване 
на техническите мощности за - 
емането на нова работна ръка 
и увеличение на производи
телността на труда.

Адекватно на това ще трл 
бва да посветим нужното вни 
мание и на увеличението на 
личните доходи на заетите ра 
ботници, още повече защото 
средните лични доходи са под 
околийското, републиканско

към на-
(Следва на 2 стр.)

НЯМА МЯСТО 

ЗА ТРЕВОГА
АНО

ра в целия свят и на жизнени
те интереси на човечеството.

Съобщение за разговорите 
Тито-Кеконен поместваме на 2

кето
задоволство успешно развитие 
на югославско-съветските отно 
шения в областта на политика 
та, икономиката, културата и страница.

Въпросът, дали гимназията в Димитровград ще бъ
де в състояние да приеме в първи клас всички завърши
ли основно образование ученици вълнува в момента вси
чки родители и ученици и се обсъжда официално и неофи
циално в града и по селата. При това твърде често, изхо
ждайки от неточни данни, мнозина погрешно осведомяват 
гражданите като създават излишна тревога-

Съветът за пр.освста и култура при Общинската 
скупщина в Димитровград смята, че няма място за трево
га, понеже числото на завършилите основно образование 
ученици е по-малко от миналогодишното им число- Тази 
година осми клас на основните училища са завършили 
313 ученици, от които 140 ще бъдат приети в някое сред
но професионално училище, а някои ‘да бъдат приети в пре
дприятията като ученици в стопанството. Именно затова 
в Съвета подготвят провеждане на съвместно заседание с 
представители на стопанските организации, на което опо) 
обстойно Ще бъде обсъдена възможността от приемане на 
ученици в предприятията, а след това и за тяхното дооб- 
разовавОне във вечерни 1 стопански и други училища чрез 
семинари, курсове и. пр-

Съветът също така счита, че тази година в пЪрви 
клас не трябва да б>дат приети повече от 140 ученици, 
защото от тазгодишната практика се знае, че големите па
ралелки не показват добри резултати-

По сериозно внимание Ще се обърне и на конкурс
ните комисии, където личният интерес и ходатайството 
трябва да бъдат изоставени, а да се приемат ония учени
ци, които действително разполагат с нужните

Премахването на тоя >г други от Този кцд проблеми 
Ще съдействува за правилен нодбор на учениците за пър
ви клас, а от друга страна^ще премахне и старата пр.акти 

да се правят големи паралелки, с които трудно се 
.""А ; , .

Неосоователните слухове, че мнозина ученици няма 
да могад да се запишат в първи клас и да продължа^ обра
зованието си е измислица тъй като този въпрос (Не Ц ха- 
раптерен за. Димитровградска община

Изборите за ноЬи работнически 

съЬети са Ь Пълен раз/ар
Според плапа на Общин

ския синдикален съвет избо- 
гите за нозите работнически 
съвети ще приключат към 15 
юни-

Тези дни в стопанските ор
ганизации на Димитровград
ска община се провеждат из
бори за нови у работнически 
съвети;, управителни отбори и 
кооперативни съвсти-

Девет стопански организа
ции от общия брой избират 
работнически съвети. Досега 
в деЕетте са проведени канди 
дационни събрания, на които 
след предварително обсъжда 
не са издигнати кандидатите 
за този форум- Сегашното чи 
сло кандидати в стопанските 
организации значително над
минава числото на членовете, 
които трябва да бъда-т избра
ни в новите работнически съ 
вети-

В комбината за каучукови 
изделия „Димитровград” пре 
ди няколко дни се състояха 
изборите. От тридесетте кан
дидати, колкото б«ха издигна 
ти на кандидационното събра 
ние, са избрани 21 
от които 6 жени.

знания.

ка
работи.

членове, С. Николов'Бабушницц
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Разговорите Тито-Кеко 

нен- нов принос на мира
______________

шзгедншй
хг

Посещението на президента 
Тито във Фииландил, което 
трая от 1 до 8 юни, премина 
освен в посещения на редица 
градове из прекрасната фин
ландска страна и в плодство 
рни и приятелски разговори 
между президентите Тито и 
Кеконен, които се оценяват 
като нов принос в плодотвор 
ното взаимно сътрудничество 
между двете страни и значи
телен принос на мира и меж 
дународното ,с отрудиичсстео-

В официалното съобщение 
за югославско-Финландски, е 
разговори, публикувано на 7 
юни в Хелзинки, се изтъква, 
че двамата президенти са па | 
правили размяна на мнения 
по международното положе
ние и за по-нататъшното раз 
витие на взаимните отноше 
ния между двете страни. Раз 
говорите — се изтъква в Съ
общението — са преминали в 
дух на приятелство и взаим
но разбирателство и показват 
че двете страни еднакво под
хождат към основните проб
леми на съвремието, специал 
но към проблемите за укреп 
ването на мира и междунаро 
дното сътрудничество.

В Съобщението е подчерта
но задоволетвс-то от намаля 
ване напрежението в между
народните отношения, но и 
съжаляването, че в преговори 
те по разоръжаването не се 
е стигнало до напредък- Двама 
та президенти са съгласни, че 
е необходимо да се продължи 
с усилията за- постепенно на-- 
маляване на въоръжението.

Изтъква се също така, че 
на организацията на Обедине 
ните нации принадлежи ре
шаващата ролл е опазването 
на световния мир и развива
нето на международното сът
рудничество- Подчертано е и 
становището, че за необвърза 
ните и неутрални страни е от 
жизнен интерес да участву
ват активо в борбата за оси
гуряване на мира и укрепва
не на международното сътру 
дничество, както в Обединени 
те нации, така извън тях-

За отношенията между две 
те страни в Съобщението са 
казва, че президентите са до 
волни ст постоянното разЕИ-

на в Югославия/Те 
нват спогодбите за 

на низите

поздрав 
отменява-- 

между даете 
страни, като я считат за
;.е

Заседание на йредсшаЬишелише 

на наи,ионалнише комишеши 

за балканско съшрудничесшЬо

под

На 8, 9, и Ю юни в Белград 
бе проведено четвъртото засо 
дание на прдстави-телите на 
националните комитети за ба 
лканско сътрудничество, на 
ксето присъствуваха делега
ции о-т Югославия, България, 
Румъния и Гърция и наблю
датели от Кипърската репуб 
лика- На това заседание пред 

' ставители на делегациите из
несоха доклади на тема за ба 
лканското сътрудничество във 
всички области на обществе
но-политическия живот.

Председателят на Югослав
ската лига за мир, независи
мост иравнопрайност на наро
дите Лазар Мойсов изнесе до 
клад за „Пътищата и методи 
те за развитие на сътрудни
чеството на балканските на
роди в сегашните условия”. 
Той даде положителна оцен
ка на сътрудничеството на 
Югославия, България, Румъ
ния и Гърция ка-то изтъкна, 
че през изтеклия период са 
осъществени благоприятни ре 
зултати в прилагането на при 
нципа на активното мирно съ 
вместно съществуване меж 
ду балканските страни- Той

бтноше-каза, че сегашните 
ния между Югославия- и ней 
ните съседи сочат широки вь
зможности за укрепването на 
тези отношения. Дружеските 
разговори между президен
та Тито и министър — предсс 
дателя на НР България То
дор Живков, размяната на де 
легации между ССРНЮ и О- 
•течеств&ния фронт допринесо 
ха за разширяването на вза 
имимте контакти. Отношения 
та с Румъния също така пока 
зват по нататъшно разраства 
не особено след посещението 
на румънската партийно-пра 
р-ителствена делегация наче
ло с Георге Георгиу Деж- Мо 
йсов изтъкна и окуражаващи 
те изявления на новото гръц
ко правителство по въпроса 
за поддържане, и развитие 
на югославско-гръцките отно 
шения. В доклада бе изтъкна 
то, че подобряването на ме
ждудържавните отношения, 
на балканските страни е най- 
важният въпрос за укрепване 
на сътрудничеството и разви 
тието на добросъседските от
ношения между балканските 
страни-

Президентът Тито и Урхе Кеконен в Белград през 1963 г-

тик, който ше облекчи Еръз- 
кк-ге между финландския - и 
югославските народи-

тие и разгръщане на сътруд
ничество осъществено след 
срещата им преди една годи--

БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

БАБУШНИШКА ОБЩИНА
на народното здраве, ще бъде 

. открит антитубер-кулозен дис 
панзер, детски диспанзер, кон 
еултаций за майки, амбулан- 
тсрии в Стрелъц. и Люберад- 
жа и секторни пунктове в Цъ 
ресна ябука и Богдановац.

Спирайки се върху жилищ 
ното строителство председате 
лят на Общинската - скупщина 
каза, че за по-евтино и по-бъ 
рзо жилищно строителство за 
напред ще се дават свободни 
плоши на работници и слущи 
тели за частно строителство- 
Още в тази година такива са 
получили 16 души- В центри 
те като Звс-нци, Стрелъц и Лю 
бераджа и Велико Бонинце.

— Трудовите организации, 
каза другарят Джорджевич, 
са завършили своите проекгго 
-планове и сега работи група 
та за изготвяне на предвари
телния проект, който ще бъде 
представен на публично обсъ 
ждане. То ще трае все до сеп 
тември когато изготвянето на 
плана ще мине вЪв втора фа 
за, а до края на годината Ще 
бъде приет-

Искал бих да изтъкна на 
края, подчерта председателят, 
че досега в тази община твър 
де малко е влагано, въпреки 
че тази община е на шето мя 
сто по броя на населението в 
околията- Нейните проблеми 
не са малочислени, а при то- 
Еа сложни, и те Ще трябва да 
ангажират всички сили в пре 
стоящите седем години на раз 
витие.

Според всичко това основ
ната интенция на седемгодиш 
ния план е в разрешаването 
на проблемите в стопанството 
и обществените служби в съ
здаването на по-благоприятни 
материални условия за насе
лението- По-точно казано, да 
се реализират постановления 
та дадени в Основните дирек 

| тиви за предконгресна дей
ност, каза на края Велимир 
Джорджевич.

(Продължение ст 1 стр.)

към земеделско производство, 
а в него — към производство 
то на фураж, необходим за ра 
звитието на животновъдство
то и птицевъдството- Покрай 
това., в планинските предели 
ще се предприемат мерки за 
защита на ерозивните терени 
от наводнения. Когато говоря 
за това имам предвид разви
тието на интензивно селско
стопанско производство в тя
сно сътрудничество и съдру
жие между земеделските ко
операции и частните произво
дители.
ще засили кооперациите, а с 
това ще станат всестранни но 
сители на социалистическите 
отношения на село-

ПОРЪЧЕНИЕТО 

НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО
Президентът на Република 

та Иосип Броз Тито отправи 
до' четвъртото заседание на 
представителите на национал 
ните комитети за балканско 
сътрудничество следното по
ръчение:

,>На всички участници в че 
твъртото заседание на пред
ставителите на националните 
комитети за балканско сътру 
дничество със задоволство от 
правям своите сърдечни поз
драви и най-добри пожелания 
за най-успешна работа.

Радвам се, че този път се 
срещате в столицата на Соци 
алистическа федеративна ре
публика Югославия, в Бел
град, който винаги гостоприе 
мно е посрещал всички побор 
ници на миролюбивото меж
дународно сътрудничество.

Уверен съм, че искрените 
стремежи и тежнения на наро

дите от балканския район да 
зкнвеят в мир и да развиват 
взаимни приятелски и добро
съседски отношения Ще полу 
чат пълна изява на вашето 
заседание, още повече, защо 
то предстоят значителни уси
лия за разрешаване на разни 
проблеми в този район- Раз
витието на международното 
положение към общо засилва 
не на миролюбивото сътруд
ничество и разбирателство не 
съмнено предлагат по-благо 
пр.иятни условия за по-ната 
тънпго положително разви 
тие на отношенията и в на 
шия район-

Уверен съм, че вашето съб 
рание Ще бъде принос за по
нататъшно разширяване и по 
добряване на сътрудничество 
то между народите и страни 
те на Балканите.”

Това икономически

За нас е акутен въпросът за 
модернизиране на търговията 
и гостилничарството- Затова 
се предвижда построяването 
на продажни помещения, съ
временно обзавеждане и обез

Десет гранични 
свиждания през 

тази година
печаване на по-широк асорти 
мент на стоки за широко по
требление. Подробно ще бъде 
разгледан въпросът около 
снабдяването с месо и

Тази година, въз основа на 
СФРЮ 

югослав-
споразумение между 
и НР България, на 
ско—българската граница ще 
се проведат общо десет грани 
чни свиждения за население-

храни-
телни произведения, а Общин 
ската скупщина ще вземе мер 
ки за субвенции на нлкои ар 
■тикули, които оказват влия
ние върху жизненото равни
ще-

то с-т двете страни на грани
цата.

Едно от тези свиждания 
край село Стрезимировци е 
вече проведено на 31 май. Ос
тават да се проведат по юго. 
славско^-българската граница 
от Неготин до крайната точ 
ка на границата в СР Македо 
ния още следните свиждания:

На 14 юни при Славче — 
Босилеградско

На 21 юни при „Арнаутски 
гроб”,

На 28 юни при Връшка чу-

Аал Бахадур Шастри нов министър— 
председател на Индия

Паралелно с мерките, които 
ще се предприемат за разви
тието на стопанството и обще 
ствено служби, „защото 
тясна взаимозависимост-

са в
След смъртта на Джавахар 

лал Неру поста министър- 
председател на Индия е заел 
чрез избори един от неговите 
съратници Лал Бахадур Ша
стри- На 8 юни новият мини 
отър — председател съчини 
списък на новото индийско пра 
вителство, който бе връчен 
на президнта на Индия д-р 
Радакришнак- За новия пра
вителствен кабинет са пред
ложени и Десай, Патил, Рам, 
от които първите 
водачи на конгресната десни 
ца, докато Рам 
към центъра-

пристигна в Югославия 
стник
Министерския -

заме
В областта на учебното де

ло се предвижда построяване 
на нови учебни помещения, на • 

бавка на необходимите-пома
гала, нагледни средства и съ 
здаване на по-добри условия 
за извънучилищна активност 
на децата, а най-много ще се 
позабавим с културните ин
ституции, физическата култу 
ра, библиотеки и под., занкх 
то на това поле през изтекли 
я период не сме обърнали до
статъчно внимание. Ще бъде 
разработен подробен план за 
кинофикация на селата

председателят на
съвет и мини 

стър на транспорта и съобще 
нияТа на НР България Пен
чо Кубадински връща 
щението, което през

посе-
декем-

ври миналата година направи 
на България съюзният 
тар
СфРЮ Марин Цетинич. През

скре- ка.
съобщениятана На 4 юли при Долни Криво 

дол — Димитровградско,
На 19 юли при „Черна ска

на

петдневното пребиване в Ю- 
гославия министър Кубадин
ски ще посети

двама са
ла”,

някои тран
спортни предприятия, корабо 
строителници и фабрики на 
мотори и железопътни кола.

На 13 септември при „Зеле 
ни бари”,

На 20 септември при „Деве 
баир”,

На 27 септември при Гради 
ни — Димитровградско,

На 4 октомври 
пуст”.

принадлежи М. БАКИЧи т-н.
Всички наши интенции в 

изготвянето на план в 
стта на
насочени към по-рационално 
използване на 
тази област,- да приближим по 
вече тази служба на 
вия човек- Затова ще бъдат ра 
затирени мощностите на Дома

обла-
ПЕНЧО КУБАДИВСКИ 

В БЕЛГРАД
здравеопазването са

Също така ще води разгово- средотвата в
ри за разширяване на сътруд 
ничествоПо покана на Съюзния из

пълнителен съвет., на 8 юни
трудо-между двете страни 

в областта на транспорта.
при „Про-
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РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НД ОНОЛИИСКИЯ 

КОМИТЕТ НД СНЕ В НИШ
•гГ а * •

ПРИЕТ ПЪРВИЯТ СТАТУТ 

НА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА
пссредстено решава по всич
ки Еажни за живота и работа 
та на трудовата организация 
въпроси- Между другс-то той 
решава и но въпроса за фу- 
зиране на кооперациите сдру 
гк-трудови организации, за 
нови цехове и трудови едини 
ци, по-важни промени във въ 
-грешната организация и тн. 
Новина представлява и вклю
чването на съветите на коопе 
раторите в система на само
управлението. ксйто се изби 
ра изключително от коопера
тори и решава по всичко, ко 
сто е от интерес за развитие
то и засилването на ксопера 
дивните отношения и подобре 
ние на селското стопанство 
на частните стопанства-

На края трябва да изтъкна 
че в още 13 трудови организа 
ции и 5 училща, колкото ги 
има в Бабушнишка община, 
са изготвили проектостатути. 
Тлх е прегледала общинската 
комисия и сложила забележ
ки. На територията на тази 
Община1 всички организации, 
които трябва да сторят това 
в течение на месец август ще 
трябва да приемат статутите

Неотдавна кооперативният 
съвет на земеделската коопе 
рация .,Слога” във Велико 
Бонинци в Бабушнишка об
щина прие статута на трудо
вата организация — първият 
статут в Общината. С -това у, 
спешно са завършени усилия-' 
та на заинтересованите фак
тори и колектива на коопера 
цията около формулирането 
на принципите, по които да .се 
развиват обществено-икономи 
че ските отношения е тази 
стопанска организация- 

Според статута цялата дей 
ност па кооперацията трябва 
да се основава на принциш-г 
те на самоуправлението и на 
еднакви условия за работа за 
всички трудови единици и 
трудови хора. Принципът на 
управление ще се осъществя 
ва по непосредствен и пряк 
път. Много по-голямо значе 
ние, отколкотс в който и да 
било друг акт, е дадено на 
непосредственото управление 
чрез референдум, анкета и 
предложния на отделни чле 
исве, чрез събрания на трудо 
вите единици, съветите на 
стопанските единици и съве
тите на кооператорите. Коле си. 
ктивът чрез референдум не-

Окодяйска плрхийла конференция ЗДе се състои през месец октомври
През втората / 

месец октомври вполовина нс. 
присъствие 

на 336 делегата, избрани ма сб 
Щинеките конференции, в 
Ниш ще се състои околийска 
партийна кс-нфер.енцпк.

Това

еС ществен.ото 
Много 
лязани в

самоуправление- 
неща, кеит.о бяха отбс

рията на една педружница на 
ССРН или на цялата местна 
общност- В такъв случай акти 
Бите биха били ондя органи
зационна форма чрез 
би се обезпечавала политиче 
ската активност на всички ко 
мунисти от дадено селище, и 
в рамките, на които биха сера 
оглеждали всичли по важни

разискванията, са в 
полза на това мнение. Мнози 
ка ^ленове от
с1- гапизациите на СК по учре 
жденията нс действуват 

сс * а’3" статхчпа степеч в
тирено заседание на Околии съвместно с членовете на О 
ския комитет на СКС г Нищ, , ю~а. Всичко еН0ЕеТС На С 
на което главно се водиха ши слабото съдействие 
роки разисдвани-. за органи- ! ганизациите

стопанските и КОЯТО

решение бе взето на 
неотдавна състояло.с в до 

селищата

тоЕа, с оглед иа
между ср | проблеми с-т интерес за граж 

по предприятия- . данството. Териториалните ос

М. Б-

Обзор
В ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ 

НА НЕНРОУЧЕНИ РАЗПОРЕДБИ
Гостилничарското прсдприл 

тие „Църни връх” в Бабуш- 
ница не получило разреше
ние от инспекцията по паза
ра да може пряко да върши 
доставка на селскостопански 
продукти от .преизводители- 

. те- Според тълкуването на е 
дно закс.нопредпнсание от 
страна на инспекцията това 
е изключително право на земе 
делските кооперации- Въпре
ки че не били уверени в опра 
вдаността на това решение в 
инспекцията предприятието 
предложило на всички коопе 
рации в Общината да снабдя
ва ресторантите- особено Зво

нека баня, с месо, млечни и 
други селскостопански произ 
ведения- Кооперациите не ис 
кат да сключват договори и 
каквито и да е други сделки,
защото се страхуват от загу
би-

На гостилничарите не оста
ва нищо друго освен да прие 
мат това, което им наложило 
решението на инспекцията и 
незаинтересоваността на коо
перациите за снабдяване —•_ 
за своите нужди да изкупу
ват добитък за клане като 
при това плащат на коопера
циите 15 на сто маржа за все 
ки килограм месо жива мяр
ка. Плащат- маржа въпреки, 
че законодателят я предвижда 
най-напред да се прокрият ра 
зходите за изкупване. Такова 
участие в разпределението, 
според социалистическите ме 
рила е неодържимо. Само зато 
ва, че недостатъчно е проучи 
ла предписанията инспекцията 
по труда е вкарала коопера
циите и гостилничарското пре 
дприятие в омагьосан кръг — 
кооперациите получават мар 
жа от предприятието за оно
ва, което не работят и 
увеличават разходите на пре 
дприятието, което настоява 
да осигури дебри условия в 
ресторантите и банята.

зациенната структура на те
риториалните организации на 
Съюза на комунистите- Някои 
твт становища по въпроса 
за устройството на тези орга 
низации не са взети, обаче ра 
змяната на мнения и бъдещи 
те разисквания, които ще се 
проведат в организациите на 
СК целият да дадат принос 
към този въпрос, по който на 
УШ конгрес на СЮК да се 
вземе окончателно решение-

Разискванията указаха вър 
ху необходимостта от проме
ни в структурата на територи 
алните организации. Дссегаш 
ната структура не дава възмо 
жност за единодействие и все 
странност в работата на всич
ки комунисти в селищата а при 
това и за по-широко и по-дей 
но участие на населениието в

та и учрежденията и по сели- 
шата от друга страна, не обез 
печава резултатни публични 
разисквания за проблемите и 
предстоящите задачи по пред 
прия-тията и в селищата. Във 
Еръзка с това бе изнесено 
мнение по селата да бъдат о- 
формени активи, които да вк 
лючват комунистите от терито

кевни организации в такъв 
случай би трябвало да се за
нимават с организациони въ
проси и идейно изгражнане 
на своето членство, а тези по 
предприятията и учреждения 
с вътрешните проблеми на 
предприятията и учреждения
та-

Доходите ни со добри, но ш,е ги увеличим
— каза новият председател на работническия съвет в »Днмитро-вград«

На 5 они т. г. в комбината 
за каучукови изделия „Дими 
тровград” стана учредяването 
на новоизбрания работничес
ки съвет- За председател иа 
съвета е избран'другарят Бу

димир Гигов. На този първ [ Ви е известно, аз съм работ- 
новоизбран председател на ник и обичам производството, 
работническия съвет постави — Доволни ли сте от лич

ните доходи в предприятието 
и според Вас достатъчни ли 
са?

хме следните въпроси:
-— Как Ви лодействува но

вината, че сте избран за пре
дседател на новия работниче 
ски съвет и надявили ли сте 
се, че ще Ви изберат?

— Да си призная. бях из
ненадан и се стеснявах. Не о 
чаквах, че мене ще ме избе- 
рдт, макар да бях издигнат 
като кандидат- Годините ми 
никак не даваха основание

— Доволен съм, но се надя така

«шш Аоши услуги но туризмо
Ако нспекцията беше мал

ко по-студиозно проучила пре 
дписанието би стигнала до за 
ключение, че разпредбата за 
търговска дейност и търгов
ски предприятия и магазини

на предприятието от Пирст да 
лоцира стара автобусна каро
серия, в която да нощуват не 
говите рабс-шици- От Пирот 

никакъв отго-

Звонска банд е регистрира
на като последна автобусна 
спирка- Така пише и в разпи 
санието на автотранспортно
то предприятие в Пирот, чи- 
ито автобуси пътуват на ре- 
лацията Пирот — Звонска ба
ня, а не Звонци!

Но, някои рейсове остават 
в Звонци и тук „преноЩуват”, 
понякой стигне и до Звонска 
баня.

да вярвам в това-
— Може ли да ни кажете 

нещо за себе си?
— Роден съм в село Прача 

през 1940 година в бедно ссл 
ско семейство. На работа в 
предприятието съм от 11 март 
1963 година.

—- Каква е била Вашата об
дей

не последвал 
вср. В управлението на ,,Цър 
ни връх” 
край безплатното нощуване о 
безпечават и безплатна вечер 
я за кендукторите и шофьо
рите, рейсовете редовно; би
ха „нощували” в Звонска ба- 
н.л, а не в Звонци, т- в-, път
ниците не биха ставали в три 
часа- сутринта, за да стигнат 
на време в Звонци, преди че 
тири часа, когато рейсът тръ
гва за Бабушница.

Изглежда, че някои шофьо
ри и кондуктори по свое нахо 
ждение определят крайната ав 
тобусна спирка, само заради 
това, да упражнят натиск въ
рху „Черни връх” да удовле 
твори техните нескромни ис
кания.

Тях, като че ли не интересу 
ва колко вредно влияе отно
шението им върху популяри 
зирането на туризма в тези 
области.

с кс«то се дава право на сел 
скостопанските

казват, че ако по-
кооперации, 

че „само те могат да купват” 
непосредствено от производи
телите с цел за по-нататъшна 
продажба или преработка” не 
се отнася и до гостилничар- 
ските предприятия, ксито до
ставят селскотостопански

В гостилничарското пред-
имат 

Именно
ществено-пслитичсска 
ност преди избирането Ви-

— Член съм на Секретари 
ата на СЮМ в предприятие
то, предц бях секретар на ак 
тива на СЮМ в село Прача, 
член съм на Съмза на кому
нистите от 1958 година, член 
на Кадровата комисия пре О 
бшинската скупщина в Дими 
тровград.-.

— При наличност на тази 
разнообразна дейност, коя фу 
нкция най-много обичате?
— Разбира се, новата — пре 

дседател на работническия 
съвет- Струва ми се, че тази 
длъжност най-пряко е свърза 
на с производството- А както

приятие „Църни връх” 
обяснение за това. 
предприятието в Пирот търси 
ло от гостилничарското пред
приятие в Бабушница да обзз 
печи стая с два кревата за ко 
ндуктора и шофьора — за спо 
койно и безплатно нощуване. 
Това значи всяка вечер гости 
лничарското предприятие да 
се отказва от 720 динара, ма
кар че кондукторът и шофьо 
рът получават пътни и днев
ни и теренски добавки. Упра 
влението на „Църни връх”, 
съвсем естествено, не е могло, 
защото никой не го е упълно
мощил да работи лХ своя загуба 
Гостилничарите предложили

про
дукти за готвене на храна в 
ресторантите и банята- 

В ОбщинскатаБудимир Гигов скупщина съ 
знават едностранчивостта в 
тълкуването на

еом занапред да бъдат пото- 
леми. Считам, че -дева ще осъ 
Ществим като увеличим про1 
изводителнс-стта на труда, ра 
зкрием върешните резерви и 
ги използваме най-целесъоб 
разно- От новия работничес
ки съвет се очаква много. По 
вече ентусиазъм и инициати 
вност и повече системност в 
работата- Ние трябва да завъ 
ршим и третата фаза от из
граждането на комбината-

предписание
то и отрицателните последи
ци, които произтичат от това 

Трябва да се очаква, че нас 
керо Ще се стигне до една та 
кава либерализация, което 
значително Ще намали разхо 
дите на гостилничарското 
предприятие, което и инак и-ма много трудности в органи 
зирането на гостилничарство 
то като съпровождащ отрасъл 
на туризма-М- Бакич М- Б.С. Н.
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ИЗ НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СЩеа^гнЩВШШхронииса Разширяване и реконструкция
на „Лужница“

тн. За суровини за този цех 
служат останките 
след регенерация и полимериза 
ция. Двата процеса ще се вър 

Когато бт.даг 
монтирани релси, а съоръже
ния за този цех вече пристигат,

Около 2.000 ВЦ дъски и над 
100 тона плочи ще бъдат доста 
вени на Унгария, Израел, Бъл
гария и други страни. Без ог
лед на това, че с производство 
то се закъсня поради ненавре
менната доставка па съор-.же-

От Фонда за неразвити обла 
сти химическата фабрика 
,, Л у ж и и ц а” в Бабушница 
за 32.000.000 динара внесе и ве
че постави в пробно промзводс 
тво машина с уреди за ..зтегдя 
не на плочи от пласт-маси, пре 
са за импрегниране на термо- 
стабидни маси, с което се „до 
комплетира" старият цех, а за 
42,000.000 динара набави съоръ 
жсння за производство па плас 
тнчии плочи дпуга структура.

Досега в тази фабрика се

ще 
ог плочи

ЗАКОНИ 

ХУМАННОСТ И
а т в самият

• • •

Бременната работничка ог Комбината за гумени изделия 
„Димитровград” Мария Станкова подала молба до предприя
тието да бъде прехвърлена от цеха за цървули на друго ра
ботно място. В обоспованието Мария Станкова между друго
то прггвеждб, че сегашната работа изисква постоянен 
и върху корема при деколтирането иа гумени цървули, което 
може да й навреди. От предприятието й отговорили, че спо
рел вътрешния правилник, който е съгласуван с правилника 
на Хигиенично-техническата охрана, на това работно място 
могат да работят бременни жени, както и досега. След този 
отговор Мария Станкова се обадила при лекар-специалист в 
Пирот, който след нейните пояснения, какво е работно място, 
й дава удостоверение с молба да бъде прехвърлена от този 
цех.

произвежда плата ю за защита 
па тютюн от мразове, кеснйки 
за опаковка, разми полиетиле
нови тр-ьби за високо налягане 
п ПОЛ1ГВМПИЛОВМ тръби, а овлал 
яват производството ма тръби 
за напояване. Тези произведе 
мия имат по-добри физически 
свойства, отколкото тези с ви
соко налягане. Значи, пъзмос-к 
постите за производство и реа т 
лизация не са били използвани 
досега ни приблизително.

Въвежда се производството 
па нови .машини за изтегяне 
на плочи от пласт-маса, които 
имат широко приложение за об

Такива

натиск

Това удостоверение заедно с една молба работашчаката 
подава до Инспекцията по труда. За да се избегне писането па 
решения инспекторът по труда в устен договор със завежда
щия персоналната служба в Комбината 
работничка да бъде прехвърлена на друго място. В отговора 
дирекцията на предприятието обяснява, че Марии Станкова 
не може да бъде прехвърлена ма друго място и че според вът
решния им правилник точно е определено ма кон работни ме
ста не могат да работят бременни жени.

Инспекцията по труда базира своето мнение върху член 
74 от Закона за трудовите отношения, в който между друго 
то се казва:

...„бременни жени не могат да се заемат и разпореж
дат на работни места прп конто идва до сътресения и дълго
траен натиск върху тялото, както и на работни места където 
има изпарения, прах и вредни газове...”

Инспекторът по труда счита, че в цеха за деколтиране 
на гумени Цървули калъпите притискат върху корема около 
900 пъти и че в същия има бензинови изпарения. По въпроса 
за вътрешния правилник на предприятието инспекторът счи
та, че от него не се вИжда да ли в изработването му са участ
вували специалисти и че той има предвид само за трудовите 
отношения.

налага въпросната
лагане иа предмети, 
плочи ще се произвеждат 
тона годишно. Произведенията 
от пласт-маса ще имат широ-

560 Еди,и цех в „Лужница”

пия от Питалия, в предприя 
тнето са уверени, че договоре 
ното количество ще бъде дос
тавено до септември па купува 
чите, а за домашния пазар ще

веднага ще се започне с поли- 
меризацията. В цеха ще полу
чат
и неквалифицирани работници, 
а годишно ще се произвеждат 
300 тона от това произведение. 
Амбициите 
не са изчерпани с това- Още в 
течение на тази година 
започне с „вакумирането 
всички видове плочи собствено 
производство и след това и око 
ло 80 тона ще бъдат продаде
ни в Западна Германия. С про 
изводство 
иге се намали вносът от чуж ^ 
бина.

те се упот-ко приложение 
ребяват в индустрията'иа хла 
дилиици, автомобили, 
и тн. Производственият процес 
е автоматизиран, а извършват

работа. 64 квалифициранивагони

на предприятието

ще се
иа

за нашия пазар —

До края на годината фаб
риката ще започне с изработ
ката на пулове, декоративни 
предмети и др. предмети от 
пласт-маса.

С реконструкцията и разшир 
яване-то на фабриката в сравне 
ние на 1961 година през идната 
година бруто-производството 
ще нарасне повече от 10 пъти, 
а в сравнение, с настоящата го 
дина — за 2 пъти. През 1961 го 
дина бруто-производството на 
фабриката беше над 170.000.000 
а през 1965 година — то ще въз 
лезе над 2,700.000.000 динара. 
Само новият цех през идната 
година ще осъществи над 
600.000.000 динара бруто ггроиз 
родство.

В предприятието заявяват,- че издаденото удостоверение 
от пиротския специалист гинеколог Любомир Антоновски с 
само мнение, а да не документ и че той давал мнение само 
въз основа на изявленията на работничката, без да е поглед
нал какво е въпросното работно място.

Управителят на болницата д-р Цветков счита, че в пър
вата фаза на деколтиране коремът не е изложен на особен 
натиск* обаче това работно място все пак не е желателно за 
<5ременни жени.

Работничките и работниците от цеха заявяват от своя 
страна, че натискът на калъпите върху корема е чувствите
лен.

I

■

(
Монтиране на нови машини

го само двама работници, а тре 
тият върши опаковка.

Тези дни е пусната в пробно 
производство и преса за прера 
ботка на термоупорни маси, от 
които сс правят седалища за 
столици, ВЦ дъски, сандъци за 
ХТЗ и др. Фабриката още не е 
започнала да произвежда, а це 
лого производство е откупено.

бъдат произведени около 300 
тона плочи.

От 1 юли ще бъде пуснат в 
пооЗно производство и нов цех 
за производство на нови плас 
тични пАочи с друга структура, 
от които ще се правят разни 
цветни стъкла за автомобили, 
самолети за нуждите на радио 
индустрията, за декорация и

Както се вижда мненията и доводите са различни. По 
всичко личи, че окончателно разрешение на този спор ще да
де Заводът за охрана на труда.

Д. Йотов
М. Б.

Според нашата нова Консти
туция обществено-икономичес
ката и политическа система 
произлиза с-т положението на 
човека като производител и у 
правител и служи на човека и 
на неговата роля в общество
то. От този конституционен пр 
кнцип произлиза, че във вложе 
нията за разширено възпропз 
водство трябва да се подразби 
рат не само вложения за сгра 
ди и средства за работа, за ра
звитие на суровинната база 
)за разни изследвания), но пре 
ди всичко и вложения за нуж 
дите на човека, за такива нуж, 
ди каквито са квартири, учили 
ща, здравни учреждения... От 
друга страна необходимо е да 
се създадат такива условия, че 
на всички равнища на самоуп 
равлението 
форуми, до Общината и труда 
вата организация — да се съз 
дадат условия за по-иепосредст 
вено влияние на трудовия чо
век, особено в областта на ин
вестиционната политика и дъл 
госрочното планиране на стопа 
лекото развитие.

Това става още по-важно ко 
гато се има предвид, че фондо 
вете на предприятията за раз 
ширено възпроизводство показ 
ват през последните две годи
ни тенденция към намаляване. 
Значи, че там където се създа 

средствата има най-малко

И В РАЗШИРЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО 

НА ПЪРВО МЯСТО Е ЧОВЕКЪТ
подчинеността на по-тесните нн 
гереси на трудовата единица 
към интересите на тру
довата организация като цяло. 
С поставянето на работниците 
в положение непосредствен 
да разполагат и в своята трудо 
ва единица с фондовете за про 
сто и разширено възпронзводс 
тво качествено ее мени тяхно 
то отношение към средствата 
на тези фондове.

Работниците започват да ги 
гледат с очи на добри стопани 
и да се борят против всякакво 
разсппничество, против тяхно
то неефикасно изразходване.

Затова ако на трудовитр общ 
поети на стопанските организа 
ции се даде възможност непос 
редствено да се занимават и с 
разширено възпроизводство, 
то тогава ще има двойно зна
чение: от една страна по-ната
тък се развива, задълбочава и 
усъвършенствува работническо 
то самоуправление в стопаист 
вола като база на нашето об 
ществено 
от друга страна по-скоро ще 
се стигне до съчетаване на от
делните интереси на произво
дителите с общи, е интереси 
на общността защото непосред 

производители пай1
добре ще умеят в общите инт|е 
реси на обществото да намер 
ят и собствените си интереси.

(Прес сер.тнгс)

възможности за влияние върху 
тяхното използване. Само една 
трета от капиталовложенията 
в стопанството осъществяват 
предприятия, а останалата ча 
ег се пад--а иаполитическо-терп 
ториалните общности. А в усло 
вията на работническото самоу 
правление и на разпределение 
то според труда е необходимо 
предприятията самостоятелно 
да разполагат с все по-голелш 
суми за задоволяване на нуж
дите и на простото и разшире 
ното възпроизводство и за сти 
мулиране на производителя ■ 

На практика обаче, по главни 
те въпроси на дългосрочното 
изграждане все още най-малко, 
намира израз влиянието на не 
посредствените производители, 
които със своите сдружени ср 
едства биха осъществили най- 
целесъобразно и икономичес
ки най-оправдани вложения. 
Инвестиционната политика псе 
още се създава в един закрит 
технократггчески делови кръг, 
които си извоюват привилиги- 
ровано обществено положение 
и засенчават всички видове о- 
бщественн инициативи. А това 
е твърде вредно и представля
ва спирачка за успешното раз

на политика на разширеното 
и просто възпроизводство.

Трябва да се създадат таки
ва условия, че непосредствени 
те производители да бъдат пое 
тавеии в положение да реша
ват за употребата на средства 
та. които осъществяват не са
мо в рамките на своята стопаг. 
ска организаци, но и още по- 
пряко в рамките на трудовата 
единица, в която работят. По 
отношение на това се чуха за 
бележки, че уж децентрализа
цията на средствата в предпри 
ятията на трудови единици 
'.гредстрА-Учвало разбшв^^е на 
предприятието като цяло, че во 
лило към неговата дезоргани
зация.

витие на нашата система на 
самоуправление, спъва инициа 
тивата иа непосредствените 
производители и намалява т,ех 
мия интерес към основните пр 
облемн на нашето стопанско Н 
обществено развитие изобщо.

Нашата система на самоуп
равление изисква точно обра
тното: да се намери най-добрц 
ят и най-стимулативният начин 
за да се поставят произволите 
лите в положение на истински: 
свободни стопани, да бъдат 
най-добрият и най-стимула гив 
ният начин, за да ое поставят 
производителите в положение 
на истински стопани, да бъдат1 
най-непосредствено заинтересо 
вани не само за развитието и 
успеха на своите предприятия, 
но и за развитието на нашето 
стопанство и нашето'общество 
като цяло. Това ще се постнг 
не само в случай ако те бъдат 
поставени в положение пряко 
да решават за употребата на 
средствата, които осъществя
ват, ако станат непосредствени 
носители на всички икономиче 
ски решения и ако започнат 
да чувствуват всички последи 
ци, както на успеха, така и на 
неуспеха от своята смостоятел

от най-висшите

Практикат/т, напротив, пори
ца такива схващания. Всякъде 
където трудовите единици бя
ха поставени в положение да 
разполагат със собствените си 
средства за разширено възпра 
изводство, какъвтц е случаят 
на „Натрока” в Маглай, техни 
те членове най- непосредствено 
започнаха да чувствуват връз
ката между своите интереси 
и интересите на цялото пред
приятие, да виждат взаимна-та 
зависимост на тези интереси ц

самоуправление, а

отвените

ват
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ПРЕД ЖЪТВА И КОСИТБА В ДИМИТРОВГРАДСКО Жизненото равнище и сто
панското развитие на Ди

митровградска общинаОчаква се добра реколта
лизаше на 1,868-000-00й дина
ра, а през 
3,833-000.000. 
добив през 1960 година беше 
993,400 000, а през 1963 годи
на той възлезе на сума от 4 
1,885.000-000 динара- Броят на 
заетите през 1960 година бе 

1,235.000.000 от 18.306 жи 
тели; а вече през 1963 година 
— броят на заетите нараства 
на 1,334-000-000 на 18-640 жи 
тели-

В периода от 1960 до 1963 го 
дина съвкупният приход , в 
стопанство на димитровград
ска община се увеличи пове
че от 2 пъти. Също е положе 
кието и с националния добив, 
нокато броя-т на заетите нара 
етна само 31 на сто. Дори през 
1961 година имахме известно 
намаление на броя на заети
те, а през следващите години 
започва да расте. Население
то в Общината в периода от 
1953 година постоянно намаля 
ва. Така от 22,082 жители 
през 1953 година — през 1961 
година имаме 18-418 жители- 
Главно занимание на стопан 
ски активното население в на • 
шата община около 77 На сто 
намира егзистенция в земеде 
лието, а останалата час-т жи
вее от нестопанска дейност. 
През последните години нара 
ства населението в Община
та, с оглед на това че има въ 
зможности за заемане на ра 
бота- Обаче това увеличение 
е все още малко. Предполага 
се, че то е нараснало за око
ло 2 на сто в сравнение с 1959 
година.

Високият ръст на съвокуп- 
ния Доход и националния до 
ход на глава от населението 
през 1963 година не значи, че 

югославското

Все повече внимание се от
деля на жизненото равнище 
на нашия трудов човек- А за 
едно високо жизнено равни
ще, към което се стремим тря 
бват преди всичко и по-голе 
ми материално-технически въ 
змсжнсети, защото и изисква 
ни-ята са много по-големи- 

Задоволяването на 
наши потреби преди 
зависи от личните доходи, т. 
е-, от производството и разпре 
делението. За да можем да и -

1963 година — 
НационалниятВ Стопанския съвет на Об години със средаи добиви.

В Общинската 
Димитровград са 
навременни мерки да се под
готвят селскостопанските ма
шини—жътварки, 
вършачки и пр., да се набав
ят резервни части, които най- 
често се чупят при вършитба

Докато от^ състоянието

до голяма степен ще зависи 
от помоща, кс-ято ще й ока
жат останалите фактори в ко 
муната.

За отбелязване са изгледи
те на сенодобива. Студената 
и продължителна пролет за
бави растежа на тревите, та
ка че сегашното топло и вла 
жно време до голяма степен 
ще повиши сенодобива.

щинската скупщина в Димит 
ровград считат, че последни
те обилни дъждове 
торията на Димитровградско 
•твърде благоприятно са поде 
йствували върху 
Макар пшеницата до голяма 
степен да бе засегната от

скупщина в
предприетина тери-

комбайнипосевите. ше
всички
всичко

су
хите мразове, последствията та.
значително са намалени от се

, - ■ ' V.-

■4 в- ма ме представа за хода на жи 
зненсто равнище, ще си послу 
жим с данни от 1960 и 1963
година-

Съвкупният приход в Об
щината през 1960 година въз

От идната година по- 
съвременни н по

евтини телевизори
От идната година у нас Ще 

се произвеждат нови телеви
зори с по-малки размери, ко 
ито Ще съответствуват на съ 
временните условия в жили 
щата и Ще бъдат по-евтини.

Тази новина неотдавна съ
общи на Панаира генерални
ят директор на -трите обеди
нени югославски предприя
тия на електронната промиш 
леност „Искра” от 
„Риз” от Загреб и ,.Руди Чае 
вец” от Баня лука. Предггрия 
тието „Риз”, според това изя
вление, трябва до края на та 
зи година да приключи всич 
ки подготовки за производст
во на този -тип тлевизори- 

У нас действително се явя 
ва нужда от такива телеви
зионни приемници с оглед на 
необходимостта от прониква
не на телевизори във всички 
краища на страната, които се 
покриват от релейните пре- 
предаватели, а цените ка до
сегашните ■телевизори не са 
достъпни за всекиго-

Тези предприятия също та
ка Ще се явяват като износчи- 
ци- До крал на т- г. техният из 
нос -трябва да възлезе на 4 ми 
лиона долар-,.

Кран1

В някои покрайнини у нас ж ътвата започна

Единствено първият откос 
на люцерната, поради пролив 
ните дъждове; не‘ можа да се 
използва за зимата, а бе упо 
требен за изхранване на до
битъка- На територията на 
Димитровградско под люцер
на се намират над 300 хекта
ра площ-

Но в Съвета за селскосто
панско производство при об
щинската скупщина казват, 
че това ще се навакса от ли* 
вадите и от втория окос люце 
рна-

пшеницата може да бъдем до 
волни, работите около цареви
цата са затрудени. Липсата на 

работна ръка, особено в зсме 
делските кооперации, напри
мер в „Нишава”, и ненавреме 
нното й окопаване зле ще се 
отрази върху по-нататъшния 
растеж, защото от първото 
„прашене” на царевицата до 
голяма степен зависят добиви

гашните климатически 
вия- Дъждовете и сега слън
чевото и топло време обезпе 
чават добиви характерни

усло-

е постигнатоза равнище. Националният доход 
в димитровградска община 
през 1963 година възлизаше 
на 10'3.500, докато в околията 
беше

БЕЛЕЖКА

146-700, републиката 
190-400 ии във Федерацията 

•209,3000 динара, Увеличениетр 
на нето — личните доходи 
пиез последните няколко го
дини е започнало- Докато в

ДОКОГА СЪС
СТАРИТЕ
НАВИЦИ

те.
Земеделска кооперация „Ни 

шава” е засяла около 30 дка 
царвица- Дали ще успее 
врея да извърши прашенето

околията лиичните доходи са 
увеличени през тези три годи 
ни за около 51 на сто, в дими 
тровградска община те са на
раснали за 24 на сто. Ако взе 
мем пред вид, че отартните ос 
нови в Общината са сравни
телно ■ ниски, увеличението 
на нето-личните доходи за е 
дин работник през 1963 годи
на възлиза за 40 на сто в по
вече в сравнение с 1961 годи 
на, при строителните работни 
ди — с 56, а в земеделските 
кооперации 16 на сто, докато 
в занаятчийството — нето-ли 
чните доходи са намалени за 
6 на сто.

В периода от 1961 до 1963 го 
дина имаме чувствително на 
растване на цените- Дори и по 
вече отколкото в Ниш, а уве 
личението на личните доходи 
е потолямо- Жизненото рав
нище значи много по-бързо 
нараства в Ниш, отколкото в 
Димитровград. Ако вземем 
пред вид, че възнаграждения 
та през последните години ба 
в мо растат, а имаме значител 
но покачване на цените, тога 
ва изводът се налага сам — 
жизненото равнище в Дими
тровград не върви в крак със 
стопанското развитие на Об
щината- Националният добив 
на глава от населението през 
1962 година беше 63-765 дина 
ра; през 1963 — 104.000, а спо 
ред Обществения план за 1964 
година — 126.000 динара- То
ва показва, че националният 
добив в нашата Община ра
сте в унисон с увеличението 
на бруто-производството.

на-От неотдавна босилеград- 
ското кино „Балкан” получи 
нова кимоапратура. Кинозала 
та е реновирана, а вместо 
старите пейки са наместени 
Нови, удобни столове.

От всичко можем да бъдем 
доволни- Но някак си, ние ни 
как не божем без поне едно 
,,но”-..

Кинопосетителите затова, 
че фил^ъ-т вместо в 19 часа 
започва петнадесетина — два 
десет минути по-късно, а уп
равата от старите навици на 
посетителите.

Ядрсто на посетителите са 
ученици, по-точно младежи. 
Изглежда че, сред граждан
ството не съществува особен 
интерес за киното, макар че 
отпреди се изговаряха с лошо 
прожектиране, късане на фи 
лми-те, недисциплина- Вижда 
се, че старите навици и занап
ред живеят и че мнозина бо- 
силеградчани предпочитат ка 
фенетата, отколкото да гле
дат филми, които напосле
дък, да си признаем, са дей
ствително добре подбрани-

Има основание обаче да се 
вярва, че и двата вида нави
ци ще изчезнат, тъй като уп
равата на киното полага се-

Ст. И.

БШШНИШКА ХРОНИКА
Подготовки за изготвяне иа статутите 

па местните общности
кинства, които имат право, а 
Осигуратслния завод Ще на
вакса щетите причинени на 
тютюнопроизводителите-

Комисията за изготвяне на 
статутите на местните общно 
сти при Общинската скупщи
на в Бабушница представи на 
всички местни организации на 
територията на Общината о-

които

изготвянето на проектостату- 
тите-

В 10 местни общности на та 
зи Община сега се пристъпи 
към разработката на основни 
те постановления на статутй-

Избори па органи 
на самоуправлението

В две стопански организа
ции в Бабушнишка община из 
бори за органи иа самоуправ
лението се произведоха на 7 
юни докато в кооперациите 
ше бъдат произведени на 14 
а в останалите стопански ор
ганизации — на 14 и 15 гони 
тази година-

риектационни тезиси, 
да спомогнат работата върху те.

Увеличени личните доходи в обществе
ните служби

Общинската скупщина в Ба Според решението, техните л и 
бушница на последната сесия чни доходи Ще бъда-т увеличе 
донесе решение за увеличе- ни с 10 на сто, като 1 на сто 
ние на личните доходи на ра ще бъде предназначено за 
бстниците И служителите в об Фонда за пострадалите в Ско 
ществените и други служби, пие.

И завидинчани 
строят път

И в Завидинци членовете 
на Социалистическия съюз до 
карват камък за построяване 
то на три километра път, по 
който ще могат да се движат 
и автомобили и товарни кола. 
Този път има голямо значе
ние, понеже в селото се нами 
рат големи количества бенто 
нит, суровина, която в пред
приятие „Сува планина” пре 
работват и износят. Акцията 
Ще подпомогне и Общинската 
скупщина в Бабушница.

Град Причинил значишелни щешириозни грижи да въдвори пъ 
лен ред и да заинтересува 
гражданите за тоя вид култу 
рно издигане и затова.

Колко в тази насока ще се 
постигне успех зависи и от о 
б‘Нественогполитическите ор
ганизации, на пърио място от 
Съюза на младежта, който 
трябва публично да дагмосва 
некултурните прояви на отде 
лни ученици — младежи, да 
прилага наказания и пр.

След краткотрайните горе гурителния завод правлт оби 
щини над Богдановац, Щърбо колка на пострадалите тере- 
вац и някои други села в Ба- ни и вършат проценка на при- 
бушнишка община в начало- чинените щети, които според 

• то на този месец падна голям първите информации, не са 
град, който причини огромни малки-

Въз основа на тази прецен 
ка ■ Общинската скупщина в 

Комисия при Общинската Бабушница Ще намали данъч 
скупшина и комисия при Оси ното облагане на ония дома-

щети на посевите и останали 
те селскостопански култури. ГСор.ги Алсксов, секре

тар на ОК СКС 
ДимитровградСт. И. М. Б.
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Спомени от 
партизанското 
движение Г Р И Ш К А

стана палав- Например, утре 
ден след оттеглянето от Гла- 
Еановци той търкулна низ на 
надолището своя кюп с мед, 
за да не му тежи в ръцете- 
Но и тогава, както винаги, по 
лучи прошка

Обаче Гришка беше храбър 
момък. Щом I Царибродска 
бригада през октомври 1944 
година досегна пристъпите за 
Ниш, за който вече се водеха 
ожесточени боеве, П батальон 
където се намираше и Гриш
ка влезна в Габровац, село в 
непосредствена близост на 
Ниш. Населението излезна 
да ни види макар битката с- 
ше да не беше стихнала- 
Пред всички, комендантът с 
висок глас попита:

— Трябват .разузнаватели 
за Ниш- Кой иска доброволно 
нека тръгне.

Отзовахме се десетина 
ши- Гришка беше 
за командир на групата.
На излизане от Габровац по 

паднахме всред стрелческия 
строй на българската пехота, 
кеято преследваше немците. 
Войниците, с вперени напред 
пушки полека настъпваха 
през лозята.

От баира, в подножието на 
което се виждаше нишката 
бирена фабрика, бълваха о- 
гън няколко български танко 
р-е- Един офицер се подаде и' 
с бинокъл енергично ни дава 

* ше знак да се махнем от го
лината- Около нас започнаха

По-възторжено посрещане 
от онова в загорското село. 
Главановци нашият отряд не 
е имал. Там се затекохме ня
къде през втората половина 
на месец август 1944 година. 
Зад гърба ни, горе по билото 
на планината, по протежение 
Ком-7~опрен-Миджор блха зае 
ли позиция български части кл 
колко дни бивакувахме и при 
твърде драматични обстолтел 
ства бяхме обстрелвани с ми
номети. ^Фашистите знаеха, че 
ние сме измъкнали от обръча 
и се готвим, пред носа, им сме 
ло и предизвикателно да спо 
ходим Загорието-

Навлизането на партизани
те в Главановци се превърна 
в същинско празненство. На 
селението ни оказваше услу
ги във всяко отношение- Твъ 
рде привлекателен беше и 
жестът на местния учител, ко 
йто ни даде армаган 17 канти 
и кюпове, пълни със старо
планинска мед. В сътрудниче 
ство със самите селяни- бяха 
заловени и по-късно осъдени 
фашистките злодеи от село 
то. След митинга и партизан 
ските песни, ако не ме лъже 
помненето, падна хоро до зо 
ри. Една от най-атрактивните 
точки на нашите митинзи в 
селата, следователно и тоя в 
Главановци, винаги беше ре
нта, която произнасяше чле
нът на царибродскйя партиза 
нски отряд, руснакът Гришка 
Особено ефектно беше обкръ 

. жението в началото на слово 
то му:

— Товаротци крестъяне! . •.
Бабите и старците чуваха 

тълкуваха онова .,крестъяне” 
като -.християни”, кръстеха 
се набожно и не -таеха симпа 
тиите към Гришка- Разбира 
се, не знаеха, че „крестян” оз 
начава на руски просто наша 
та дума — селянин.

Гришка в същност не беше 
руснак, но грузинец. и то ти
пичен: мургаво — бакърен в 
лицето, с лъскава черна като 
смола коса, идеално бели зъ 
би и орлов нос. Него бяха >-от ' 
краднали” група революцио
нно настроени младежи, кои 

- то работеха като хамали на 
гара Димитровград, от еше
лон съветски пленници, отпоа 
вени към Геомания. От Дими
тровград не беше тпчдно през 
август 1944 година Гришка за 
едно с младежите да пристъ 
пи към партизанския отряд-

Като общ любимец Гришка 
по едно време се разглези и

рна един - съветски войн- От 
деня на пребиването на отря 
да от Висока в Димитровград 
Гришка не е имал случай да 
се вини „със своите”. Веро
ятно голямата ' носталгия го 
подтикна да се втурне към 
тоя: иеобръсиат чичо ,— воин, 
мижещ с очи — очебийно ха 
рно натряскан. Гришка го 
прегърна мъжки и страстно 
целуна-

— Вот какой дурак — каза 
Гришка, изтърси умилно една 
руска псувня и отблъсна во
дещия на ракия събрат-

Гришка отново се приклю
чи към съветските части. Ка 
ква е по-нататъшната съдба 
на тоя син на далечна Гру
зия и някогашен боец от пар 
тизанския отряд „Момчил Во 
йвода” — на автора на тези 
редове не е известно.-

ПО повод писмото

КОЙ ИМА ПРАВО?
ч

Неотдавна във в- „Братство” 
бе публикувано писмо под за 
главие „Кой има право” от 
М. Станишев, в което се гово 
ри за грешка на преподавате
ля по география във връзка с 
главния град на Конго- Допие 
ката обаче е тенденциозна и 
неточна- Именно преподавате 
ля-г по география в основното 
училище „25 май” в Божица 
Спасов когато преподавал за 
Конго забелязал, че някои у 
чЕцици погрешно записали 
главния град на тази страна. 
Вместо Леополдвил, мнозина 
записали Стенливил. Когато 
той забелязал това още на ча

са той изправил. Обаче някои 
ученици, между които и бра
товчедът на автора на допие 
ката Димитър, не сторили то
ва-

Авторът на дописката без 
да провери това, се основал 
само на тетрадката на братов 
чеда си, който е един от по- 
слабите ученици, направил до 
писка в нашия вестник-

За правилно осведомяване 
на читателите даваме тази из 
правка.

Влада Харизанов и Ве- 
не Спасов, преподавател 
по географияС-С.ду-

назиачен

Един просветен съвегпик говори за работата в училището в Димитровград

ГШИ и вилни УСПЕХИ
Неотдавна чрез нашия 

вестник осведомихме читатели 
те за посещението на просвет
ния съветник на малцинствени 
Те училища на СРС Милена! 
Гвозденович и просветните съ
ветници за малцинствените учи 
лшца при Завода за подобрява 
не на обучението на АП Войво 
дина Бояна Ракич и Елемер 
Брунет в Димитровградското и 
Погановското училище. Точи 
път публикуваме изявлението 
на Елемер Брунет дадено на 
нашия сътрудник след завър-* 
шепото посещение."

„Посетих отделенията на б-г,л 
гарски езгпс — ни каза др. Вру 
пет. — Мога да кажа, че всич 
ки учители в основното учиш 
ще „Моша Пияде” в Димитров 
град използват най-съвременни 
те учебни средства от фланело 
графа до диапроектора с бога 
та сбггрка филми. Използват и 
други съвременни помагала при 
умело прилагане на съвремен
ните дидактически принципи.

От разговора с учителите се 
уверих, че следят педагогпчес 
кия печат и развитието на пе 
дагогическата наука, а това не 
навсякъде може да се срещне. 
Силно впечатление ми направи 
тяхната съзнателност в работа 
та и самокритнчността. Случи 
се напримеп, че на един учи 
тел казах, че часът е добре по 
ставен ,а той сам откриваше 
грешките си. И такква явле

ния са малко. Учителите впгс 
ят динамика в работата и имат 
добро отношение към ученици 
те, така че във всички класо
ве е създадена приятна делова 
атмосфера, природност и непо 
средствеиост. Когато казвам то 
ва, не мога да не изтъкна, че 
другарите работят при твърде 
трудни условия. Училищният 
инвентар е стар и като такьв 
пречи на съвременното разви 
•тие на обучението. Чиновете 
например са неудобни, дори и 
за седене и като такива вред
но вияят върху настроенитето 
на учениците и върху тяхното' 
физическо развитие.

Всички учители ми оставиха 
твърде приятно впечатление н 
можехме леко да се договорим 
по много полезни и конкретни 
работи в по-нататъшното сът
рудничество. Договорихме се 
как да направим програма за I 
и П клас в изучаването на сър 
бохървтеки език, как да ориз

нирираме гази работа и с по
мощта на кои методи и средст 
ва. Съгласихме се, че чрез така 
организирано обучение децата 
ще обикнат сърбохърватския 
език, защото организацията па 
часовете в I и П клас се осно 
вава върху игри, песни и раз
влечения. При това трябва да 
се организират дидактически 
игри, чрез които децата по ле 
ко ше учат сърбохърватски.

Съществено е, че с-ьрбохър-1 
ватскн език в I клас трябва да 
се преподава според определе
на система, чрез която ученици 
те ще получат солидни осноа 
ни знания. За целта другарите 
ще могат ла използват някои 
опити от Войводина при изра 
ботването на наръчник за сър 
бохърватски език в училищата 
на унгарски език другарите 
ше приспособяват към нужди
те на училищата на български 
език.

да експлодират снаряди и да 
свистят куршуми. Гришка 
ни поведе през малка ровина 
надолу към железопътната 
линия Димитровград — Ниш- 

— Придите! Придите сюда! 
И какво?! Германецът бил 

убит само няколко минути 
преди нашето пристигане- За
това неговата картечница не 
действуваше.

Устремихме се към центра 
лния площад- Заобиколихме 
пресен труп на кои- Срещаме 
групи войници и офицери, с 
пистолети и друго оръжие в 
ръцете. Тук — таме още по 
някой действуваше. На пло
щада пред паметника -— ожи 
вление макар снарядите и ку 
ршумите да пронизват възду 
ха. Германците все още се 
държат отвъд- Нишава, в 
крепостта. Гришка ни спря 
тук. Търсихме познати, раз-- 
питвахме се за положението, 
лутахме наоколо-

Отведнъж радост озори 
лицето на Гришка- — той зъ

М.

В кооиерация „Сшочар“ е Каменица

Има услоЬия за йоЬече добишък
Перспективите на Димитров 

градска община са в животно 
въдството и то предимно ов- 
чарството- И покрай неспира

ния промишлен ръст на 
комуната животновъдството 
Ще си остане главен отрасъл, 
заЩото за него има най-благо 
приятни условия за развитие.

Само земеделската коопера 
ция „Сточар” в Каменица до 
края на 1970 година Ще тряб 
ва да увеличи броя на овцете 
на 11-000 с 36 модерни овчар 
ника- Освен това в коопераци 
ята вече се предприемат сери 
озни мерки за подобрение на 
зоотехническата служба, а ви 
дно внимание ще се посвети 
на увеличението на фуражни 
те площи-, както и на подобря 
ването на стопанисването-

В -течение на следващите ня 
колко години ще се посвети 
значително внимание на подо 
боението на расовия състав 
на добитъка.

И пс-нататък ще се върви с 
уголемяването на обществени 
те площи, за да може наисти 
на да се премине към интен
зивно животновъдство. Произ 
водстрото на зелена храна ще 
се използва предимно за от
глеждането на агнета и приго 
твяне на силаж. а люцерна
та и еспапзето ще подобрят ка 
чеството на сеното.

Всички тези мерки ще ока
жат решително влияние вър
ху увеличението на месодоби 
ва и млекопроизводството, о-т 
което е в голяма нужда не 
само на нашия, но и на чуж
дия пазар-

Как е заловен дражевисткият комендант 

Александър Виданович
— Че защо си дошъл тога

ва, търсиш ли някой?
— Вече не мога да мълча 

— започна Шанко. '
— Оня, от Лукавица, поето 

янно ме проследва, заплашва-.-,
Богоевич си помисли, че то 

ва е обикновено оплакване 
от съселянин и пак загледа 
в документите пред себе си, ка 
то без охота слушаше приказ 
ката на стария-

—..-Та затова, все 
• струва че го прави, 

зная, че е скривал оня чет
ник Видановйч-.-

(1)
Александър Виданович, роден в Димитровград, офицер 

,стаРата югославска рогеекя, през време на окупацията в 
действувал като дражевистскИ, комендант в околността на 
Бела паланка. В първите дшг след освобождението, кога|то 

този край. бе унищожено, той 'се отправя за -Ди
митровград, но след това следите му /Се губят. Органите на 
ОЗНА разполагали с лъжли“ш сведения, че през България за
минал за Турция. В края на 1946 година Александър Вида
нович ооаче бе открит и заловен в Димитрозград от органите 
на ОЗНА. За неговото залавяне публикуваме този фейлетон, 
написан по спомени на тогавашния ръководител на ОЗНА в 
Димитроград и участник в залавянето на Виданович — 
га)ря Воя Богоевич.

старият, известен като пия- 
нец, селянин от Лукавица — 
Шанко- Седна до една маса, 
изпразни няколко чаши ра
кия и пое за града. По този 
лът минаваше всекидневно и 
хората го познаваха като до 
бродушен чевек, обичаше, ча
шката- Този ден той мина ня

четничество в

ми се 
защотоколко пъти пред сданието на 

ОЗНА, застана нерешително 
пред вратата и изведнаж ре
ши да влезе.

Милиционерът, дежуруващ 
в двора, го посрещна 
рос:

АРУ-

Отдавна вече бяха спрели 
военните действия в страната 
и бе започнало мирното стро 
ителс-т-во- Населението с огро 
мен възторг заличаваше рани 
те от войната. В Димитров
град се бе развил трудов енту 
суизъм, след освобождението 
от фашистката власт, бяха съ 
здадени обществено-политиче 
ски организации- Вместо бой 
нит бригади нови младежки 
трудови бригади заминаваха 
за строеж на линията Шамац 
— Сараево- Падаха в забрава 
терзанията от войната и фа
шисткото робство. Димитров
град, получил всички права 
на малцинственост в държа
вата на сбратимените югосла 
веки нареди, провеждаше с

възторг всички 
и стопански мероприятия. В 
този повсеместен 
творчество едва ли някой мо 
жеше да предполага, че в

скрива
бившият кралски офицер с 
българско потекло, което от
ричаше с думите: „И в малки 
ят ми пръст, ако го 
ще потече сръбска кръв.” То 
зи човек, кок-то така се гор
дееше със сръбството, бе уни 
Щожил стотици сърби от Гор 
но Понишавие и другите пре 
дели на Източна Сърбия-

Началникът се сепна. Ста
рият каза нещо- Спомена име 
то на човек, за когото се зна 
еше. че е в Турция,. далече от 
на г одната р-ъКа. Ацо Видано 
вич, оня дражевист, насилник 
в околността на Бела Палан-

пелитически

с въп-възход и

— Какво търсиш старик? 
— Абе, имам нещо да съоб 

Щя — преметна някак си ду 
мите налебелелия 
Шанко- — Я ме отведи

центъра на града се

език на
при

най-главния. На него само мо 
га да кажа - . •

Милиционерът слегна раме 
не и се запъ-ги към канцела
рията на началника с Шанко 
се намери среп^ бюрото, вър 
ху което Богоевич разглежда 
ше някакви книжа.

ка!
отсекат,

— Какво каза другарю? — 
припряно извика Богоевич.

— А бе това, за оня Вида
нович- Г. го е скривал преди 
две години-

Богоевич бързо събра 
ментите и внимателно започ
на да- слуша пийналия човек-.■

Б- Николов
(Следва)

доку
СЛЕДИТЕ СЕ РАЗКРИВАТ — Е, какво 

попита го Богоевич-
— А бе нищо особено — от 

върна Шанко-

има, другарю

Един ден в ресторанта на 
гарата в Димитровград влезе

Чедомир Басов
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ЛЮБИШ А МАНОЙЛОВИЧ ШЕСТА СМЯНА 

НА УЧЕНИЧЕСКАТА МУЗИКАЧЕРВЕИЧ1
В почти всички по-важни 

събития в Димитровград уча 
огвува и ученическата музи 
ка. От освобождението нарам 
за двадесет години, в нея се 
промениха 6 смени или око 
130 ученика бяха активни му 
зиканти- Няма тържество, ми 
тигнч в града, без в него да 
не е Езела участие и учени- I

лични изпълнители на духй' 
ви инструменти.

Смени-те идваха ридеха се- 
Техният ръководител Георги 
Шукарев обаче няма 
Все още работи и нито за мсГ 
мнт се не е откъснал от музи 
ката. Той си Спомня за всич
ки момчета, знае добре къдЯ 
работят, какво са завършили

Това не е приказка 
защото това би било твърде 
неудобно. Аз имам

за мене гледайки това, внукът 
дядо, синът на баща ми?

Ти знаеш къде кварати- 
рувам?

тна- Може да се усложни то
зи малък животец. След това 
здраво реших: няма да се от 
бивам. Защото мъж съм, и ба 
ща, и това, разбира се, както 
вече знаете-..

А когато падна вечер, в у 
ма ми се върти все едно: ня 
ма да се отбивам!

И упорит сьм, никой не би 
могъл да ме поколебае.

Само, ще мина да видя да
ли има светлина, това разби
ра се к: там право дЗ видя.

Няма да се отбивам. Но да 
ли има светлина?

Гледам горе: свети!
„Дръж се, не се давай!” — 

в ушите ми шуми вятър- До
нася поръчение от моите де
ди, кситс са били крепки хо
ра- Били — след това затво
рили очи и нищо повече не 
виждат-

Бързо спускам клепачи- 
А то, свети... и през тях

на моя

жена и де 
ца- Това е приказка за един 
друг, който също

смяна.— казва пеперудкатака има 
жена и деца, но който не съм 
аз. И всичко, което се разказ 
ва тук, той го разказва:

Срещна я, един ден.
Черното кадифено 

че Притяга възшироката й та 
лия, каквато обичаше,. дядо 
ми, за каквато заотава дъ
хът на внука на моя дядо и 
сина на баща ми-

И червен пуловер под 
юуа- Страшно нещо са 
пуловери- Затегнати, пък чер 
вени. Просто би 'трябвало да 
се забрани такова нещо да се 
носи-

— О, това си ти!
— О, ти!
Нлкои хора се намерят ня

къде заедно и след това един 
човек отиде на една страна, 
а друг на друга. Има четири 
страни света, и осем, и шест
надесет.-. И на- всяка страна 
седемдесет и седем хиляди 
градова и села-.- И аз казвам:

— Дълго не сме се видяли.
— Дълго — казва тя.
— Твърде дълго.
Тогава помълчим-

та-
— Отде да зная?
— А, да, не знаеш- Разбира 

се, никога си ми_ бил гост- Па 
тука съм аз. Ей, на третия е- 
■таж. Вторият прозорец от ба 
лкона ляво... Когато има свет 
лина, у дома съм- 

— Благодаря.
— Недей да 

„благодаря”.
Моят дядо обичаше

костюм-

кажеш само

кост
тези

да при
ема гости, и внукът на дядо 
ми, син на баща ми, обича да 
приема гости.

Моя-т дядо обичаше 
ва на гости, и баща ми обича

да отигч

ше да слива на гости, и синът 
на баща ми обича да ходи на 
гости-

Защото ние сме нация гоето 
любива и гостоприемна. Дой- 
ди ми, да ти дойда, роде ми
ли, ще ти приготвя печено 
яре и ще ми приготвиш пече 
но яре, и руйно вино да ми 
приготвиш!

Малкият бял гостолюбив 
пръст се заканва. О, възлага 
се, налага се да отида на го
сти, защото на гости е обичал 
да отива дядо ми, на гости о- 
бичаше да ходи баща ми ■..

На збогуване гореше ръка
та ми.

Чудна среща- Когато човек 
си помисли — дори и неприя

Това не е приказка за ме
не, защото това би било твър 
де неудобно- Аз имам жена и 
деца. Това е приказка за 
друг един, който също има 
жена и деца, но който не е аз, 
ами и друг- И всичко; което 
се говори тук, той говори, 
там еди кой си, а не аз- За

Ученическата музика в Димитровград

Аз само гледам: черното ка 
дифено костюмче, при-телгна 
ло възширока талия каквато о 
бичаше още моят дядо и за 
каквато умиррше баща ми...

Аз само гледам: гледам: пу 
ловера под костюмчето. Зате 
гнат по месата че и червен- 
Аз всекиму гледам право в о 
чите, защото съм почтен чо
век-

ва Шукарев — което кара у- 
чниците да учат редовно-) 
(Всички бивши музиканти са 
завършили висши училища). 
Нито един ученик не може 
да бъде член на оркестъра, 
ако ма слаби бележки. Зато
ва много инженери, лекари, 
доктори на науки раоботят 
във всички краища аа страна

ческата музика. Тя посрещна 
партизаните на 10 септември 
1944 година, изпрати първите 
бригади на фронта и беше у 
частник в първите младежки 
бригади на младежката ли
ния Шамац — Сараево, взе 
участие във всички фестива
ли от 1953 година, участвува 
при посрещането на другаря 
Георги Димитров на път за 
Югославия и другаря Тито на 
път за България. Димитров- 
градчани обичат своята музи 
ка и без нея нито започват, 
нито завършват някоя рабо-

щото аз такива неща не гово 
ря. Да не съм балама?

Превч М. А-

Спортна седмица 

на младежта 

от предприятията
Аз гледам едри очи, черни, 

селски, за каквито -пееше дя
до ми гуслар, моят дядо за 
рад тях уби човек; лудуваше 
за тях баща ми, очи черни е- 
дри, за които правнукът на 
моя прадядо, внукът на дядо 
ми и на сина на баща ми — 
имаше толкова много чест
ност, че в тези очи право мо 
же да гледа с часове.

— Много ми е приятно, че 
се видяхме — казва тя-

— И на мен ми е приятно 
много. ’

— Никак не се виждаме-
— Никак.
Никога? След това би мог

ло да се намира празно про 
странство без желание, без 
копнеж, защото на внука на 
моя дядо, на сина на баща ми 
и самият копнеж иска да на
прави привидение. О, внук 
на дядо ми, сине на баща ми, 
и ти внучка на своята баба, 
дъщеря на майка си, защо от 
краднахте божи дни, живеей 
ки в празно пространство?

— И никога да не се ви
дим!

— Никога!
След това идват подробно

сти от празното пространство
— Разбира се, никъде не о 

тивам. Канцелария, дом кан 
целария. Вечер обикновено 
съм у дома- Сама, чета. Почи 
вка, това благоприятствува.

В празното пространство 
долетя пеперуда. Пърха с кри 
ле все около лампата, удря в 
стъклото, иска да го разбие.

— Поправила съм се, нали?
— Да- Отлично изглеждаш.
Гледам я; пуловер трябва 

да се забрани, но и тънки чо 
рали трябва да се забранят! 
Баба й не е носила тънки чо 
рапи, нито майка й.« Ами за 
Що паяковидни чарапи — най 
лон проклети — да носи вну 
чката на баба си, дъщерята 
на майка й? Когато това не 
е бъл длъжен да гледа моя 
дядо, и когато пред това не 
е трябвало да залита моя ба
ща, задцо да губи съзнание,

та-
Тази, шеста, смяна (на сни 

мката -— на Деветия фести
вал в Димитровград) според 
думите на Дукарев е едно от 
най-добрите, 
при тях е отлична и дават б 
тлични изпълнения

ч

та-
Всяка година в нея влизат 

нови ученици, и попълват ме 
ст&та на завършилите. И та
ка 130 ученика са станали от 

— Има едно условие — каз

ДисциплинатаКомисията за културно-за
бавен живот и спорт и Коми 
сията за съдействие с младе
жта от предприятията при О 
бщинския комитет на Съюза 
на младежта в Димитровград 
неотдавна на свое съвместно 
заседание реши седмицата от 
5 до 12 юни да бъде провъз
гласена за „спортна седмица 
на младежта от предприятия
та”.

мица много малко е популяри 
зирана сред работниците и 
гражданите на Димтровград-

Б. Пик-Ст- Н.

Бабу шни ца

Голям иодем на учебното дело
От 5 юни насам се устрой

ват футболни срещи на мал 
ки врата, волейбол и шахмат- 

Участвуват отбори на шест пре 
дприятия в града — промиш 
леното предприятие ^Меха
ник” предприятие за конфек
ция ,,Свобода”, комбинатът за 
гумени изделия „Димитров
град”, кожарско-обработващо 
то предприятие „Братство”, 
столарското предприятие „Ва 
сил Иванов — Циле” и търго 
вското предприятие „,7-ми ю

лища да се запишат ?5 на сто 
от учениците, или 6,4 наето 
повече в сравнение с минала 
та година-

Освен редовното обучение 
на децата ще бъдат приложе 
ни и лкои нови мерки във 
връзка с опиСменяването на 
неграмотните лица. Счита се, 
че по този начин ще бъдат о 
писменени над 300 лица-

С цел да се обезпечи съот
ветен професионален кадър 
просветните заведения плани 
рат стипендиране на студен

ти, както и доквалифицира- 
не на приетите в просветата 
вече кадри чрез задочно обу
чение-

Тъй като все оШе се чувст 
вува недостиг от учебна годи 
на ще бъдат построени нови 
и довършени вече започнати 
училищни постройки в Цър- 
вена ябука, Любераджа, Стре 
лъц, Звонци и Богдановац- 
Този проблем ще се разреши 
със средства от обществения 
фонд за учебно дело и сред
ства на местното самооблага
не.

Общественият план на Ба- 
бушнишкт обШ-ина за 1964 го 
дина предвижда разширява
не на училищата, подобява- 
не на преподавателския ка
дър и заместване на препода 
вателите без необходимите 
квалификации.

На територията на Община 
та през 1964 година Ще бъдат 
включени 99 на сто от учиш 
ците, или 2 на сто повече от 
миналата година- Предвижда 
се след завършване на основ
ното училище в средните учи

ли”-
Според плана на комисии 

те накрая на най-добрите от 
бори Ще бъдат предадени пре 
ходни пехари и по тоя начин 
тази седмица ще стане тради 
ционно съревнование между 
младежите от предприятията 
в Димитровград.

Също така се предвиждат 
скромни награди за отбори
те, които ще заемат челни ме 
ста в отделни спортни дисци 
плини.

Да напомним, че първите 
срещи масово се посещават от 
младежите, но че липсата на 
посещение от отрана на граж 
даните показва, че тази сед-

За основната работа на учи 
лищата от обществения фонд 
за учебно дело са обезпечени 
146.000.000 динара, което е с 
18 на сто повече от миналата

70 ТЕЛЕВИЗОРА В ОБЩИНАТА
В същата Община досега са 

регистрирани 1,212 радиоапа
рата и транзис-тори. Предпола 
га се, че транзистори има мно 
го повече, обаче всички соб
ственици на тези апарати не 
са приявени. На 34-000 жите 
ли, кол кого има в Бабушнич 
ка община има 1-212 радиоа
парати и транзистори, което 
ще рече, че на всеки 25 жите 
ли идва по един радиоапарат 
или транзистор-

За непълни девет месеци
откакто бе построен телевизи 
онният предавател на Бердуй 
ската височина над Бабушни 
ца и в Общината са инстали

година.
В течение на тази учебна 

година ще се подобри и мате 
риалното състояние на библи 
отеката в Бабушница и ней
ните филиали <по селата, а о 
собено Ще бъде обърна-то сери 
озно внимание на увеличени 
ето на книжния фонд-

Също така, чрез Народния 
университет в Бабушница ще 
се подобри общото политиче
ско и професионално образо
вание на работниците и слу
жещите в комуната.

рани -70 телевизионни апара
та- Само в Бабушница има 50- 
В селата най-много телевиз
ри са купили просветните ра
ботници и служители и подру 

Социалистичес-

"ШШ
жниците на 
кия съюз, .които най-често сат I? поставили телевизорите по у- 
чилищата, или в обществени
те помещения.

*
В. Велинов- .
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КАТЕГОРИИ Второ последователно поражение
.-Какво става на землище

то, на което расте царевица. 
За осем се_цмици 
зърно израства 
следващит^ осем седмици то- 
ва растение прави коренна 
брадичка, чиито влакънца а- 
ко се съединят достигат дъл
жина и до 7 мили- Поради та 
зи бързина, на развитие се 
казва, че по идеално 
време може да се чуе как ра 
сте зърното. Това сигурно не 
е напълно точно-, но вероятно 
е. че растението може да из- 
растне и по 2,5 сантиметра 
дневно-

Градът Н- има два вечни квартала, горен и долен. 
Горе погребват тези от висшите разряди, долу — нис

ките. Горе са апартаментите по-Големп и широки, долу по- 
малкп н тесни.

На горното гробище понякога

„ТИМОЧАНИН“-Заечар — „А. БАЛКАНСКИ“ 42:40
от малкото 

растение. За
Крайните минути от играта 

бяха твърде драматични. И- 
гев, Петров и Кръстич после
дователно хвърляха на кош 
и нито един от тях не успя 
да постигне точка. Последния 
шанс пропадна когато Радев 
се намери сам под коша и по 
ради грешка, съдията спре та 
пи акция-

След това второ поражение 
на отбера па ,,А. Балкански”, 
но два кръга пред края на ггь 
1 7"::ствсто димитровградчани 
се класираха на четвърто мя 
сто.

По тЕърдс голяма горещина 
се’одигра първенствената бас 
кетболна среща между отбо
рите на „Тимочанин” от Зае
чар и ,,А. Балкански”. Въпре 
ки че отборът на „Балкан- 

хубаво ски” беше чувствително от
слабен, димитровградчани да 
доха твърде жестока съпроти 
ва на заечарци. Резултатът 
през целото време беше та
къв, че всеки момент може
ше да се изравни- пред край, 
победата на домакините беше

се чува военна музика., 
гърми се на за>пове и скърби колективно. На долните гро
бища пукат сърца, тъжно вие поиякое кеманс 
единично.

и се плаче

В последния ден па август пред капе дата на горните 
гробища седеше гробарят Миленко с вестник в ръка. Във 
вестника се съобщаваше, че директорът на градското погре
бално предприятие в Крушевац крадял нощем венци и ш 
продавал през деня.'

Миленко цъка с език и се уднвлява на този гробищен
директор.

Това е новатор. Според наш обичай — едш! мъртвец
■— десет венци. По негов — един венец — десет мъртъвци.

На Миленко му дожадя, че въ в вестника не са помес- 
*тлн фотографията на новатора. Представи си го като’ дълго- 
рък юначага, който наведиаж сигурно понася десет венци. 
След това си спомни за своя 'управник па гробищата^ 
чойзче с черна вратовързчнна;

Този управник идваше всяко .Първо число в месеца, 
■за да изброи новите гробове на горните гробища и да опре
дели колко гробарят Миленко е зарабтил през изтеклия ме
сещ ------—

под въпрос и димитровградча 
ни на два пъти изпуснаха въ 
змсжност да победят.

едно
-..Едно буре за вино от рим
ско време е намерено при ар 
хеологически разкопи при Ка 
мп-тнену. Специалистите счи
тат, че това буре от 
дърво, съвсем добре 
но е направено преди 2-000 го 
дини.

С- Игов

Миленко обърна вестника наопаки, загледа се в скърб- 
ните вести и видя — умират само т*ези с по-малък разряд.

Миленко се замисли: няма да събере пари ми за вест
ник. Стана п се поразходи из гробищата.

По парцелите все стари гробове. Слънцето опекло зем
ята по тях. Тогава Миленко се качи на високата плоча на 
■гробницата и погледа надолу. Там в долните гробища се 
чегшееха нови гробове. В миг челото му се отвори за да про
пусне една светла идея.

Тази приказва за гробаря от горните гробища става 
интересна от този миг — от утрешния ден — първо число 
в месеца.

елхово
запазе-

***

-..Пушенето в затворена ко
ла и камиони е също така о- 
пасно, както в пияно състоя
ние да се возят кола — твЪр 
дя-т шведските лекари. Доста 
тъчни са три изпушени цига-

На горните гробища идва черната вратовръзчпца на 
Лицето м1/ ггрцлича на площад през който не-управника.

гтррс^анно минават погребални шествия- Миленко го следи. 
Тс заедно ходят из гробищата и броят новите гробове. А те 
Ьега са .много. От време на време по заповед на управника, 
зарад проверка. Миленко разкопа някой нов гроб, а в него' 
— голям и широк мъртвец.

Управникът е доволен — има много мъртви. А Милен
ко — и той е доволен — заработил е много повече отколко- 
то досега.

ри в затворени коли, за да 
настъпи леко отравяне с въг 
лероден двуокис, който пре
ди всичко намалява острота
та на зрението.

По този начин лесно се сти 
га до злополуки-

ВИБ.

Съобщение
На всички наши читатели на вестниците „Братство” 

че през летните месеци — от 20 юни до края на месец август вестник „Другарче”
и ..Другарче”, съобщаваме,

ня
ма да излиза.

Вместо това редакцията ще урежда на 
ска страница с цел на малките читатели да обезпечи интересни четива за през 
цията.

— Миличкото, сигурно е рахитично, няма скоро да
проходи • •■страниците на в-к „Братство” една дет

вакан-
ПРОДАЖБАМалко хумор

Умоляваме другарите управители и преподаватели на училищата да помогнат на 
учениците да се абонират за вестник „Братство” през летните месеци. Нобходимо е да се 
съчини списък на желаещите да се абонират и да се внесе необходимия абонамент. Де 
лият абонамент за през ваканцията е 9ч) динара- В списъка трябва да бъде посочено и- 
мето и адресът на абониралия се ученик.

ПРОДАВАМ ПЕТОСТАЙНО 
ЖИЛИЩЕ С ДОПЪЛНИТЕЛ 
НИ ПОМЕЩЕНИЯ И МАЗЕ 
НА „ПЛОЩАД ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ” 3 3 ДИМИТРОВ
ГРАД.

ЗА ИНФОРМАЦИИ ВЪВ 
ВРЪЗКА С КУПОПРОДАЖ 
БАТА СЕ ОБРЪЩАЙТЕ ДО 
ГРИГОР СОКОЛОВ. УЛ- 
„МАРШАЛ ТИТО” 44 ДИМИ
ТРОВГРАД-

ДОМАШНО УПРАЖНЕНИЕ

Синът вика по телефона ба 
ща си' който пише домашно
то му упражнение:

— Бащата на Мишо иска да 
препише моето домашно 
ражнение, когато го напи
шеш

Редакциите на вестник „Братство” и „Другарче”’ 
даватели отговорни за разпространяване на вестниците в училищата да внесат дължи
мите суми най-късно до 1 юли т- г-, както и да ни известят Ще прекъсват ли с поръч 
ките за вестник „Братство”.

също така молят всички препо-

уп-

У'4Ьат- НАЙ-ЕВТИНОТО Текст и.рисунки 
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