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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Големи тържеста на историческия Вие Беседа със секретаря на ОК на СКС в Димитровград

«ВЯ а И, “'*««»,иС наближаването на Осмия 
конгрес предконгресната дей
ност все по се разгръща. Мно 
го въпроси се обсъждат не са 
мо на конференции, Събрания 
съвещания и пр., а станаха 
предмет на делови разговори 
на всички трудови хора- С 
цел да запознаем читателите 
с хода на предконгресната де 
йност в Димитровградско, от
несохме се с няколко въпроса 
до секретаря на ОК СКС в 
Димитровград другаря Георпп 
Алексов.

ВЪПРОС: Каква е общата 
преценка на предконгресната 
дейност в Димитровградско?

ОТГОВОР: За голяма прег
ледност ще разделим предкон 
гресната дейност на два , пе
риода”. Първият — подготов
ка и провеждане на изборите 
в организациите на СК, вклю 
чИтелно, и годишната отчетно 
изборна конференция и избо
рите за самоуправителни те
ла в трудовите организации 
— работнически и кооперати 
вни съвети и управителни от 
бори. Тоя период е успешно 
изпълнен и ние сме доволни 
от рзултатите-

Вторият период продължа
ва. Характеризират го — пре 
стоящите избори в Социалис 
тическия съюз и оживстворя 
ване заключенията на висши 
те партийни форуми (V кон
грес на синд'иката, VI пле
нум на ЦК СЮК и др.). Ва
жен момент в тази дейност е 
провеждането на съвместно 
заседание на общинското син 
дикално вече, общинския от
бор на ССРН, общинския ко
митет на СК по въпроси за 
жизненото равнище на граж
даните в комуната.

Искал бих да подчертая 
две от приетите заключения». 
Първото — синдикалните под» 
ружници и първични органи
зации на СК трябва незабав
но) да/из готвят анализи за лич
ните доходи и по: всички въ
проси, свързани с жизненото

зионния препреДавател се за
бавяше, също и с градското 
водоснабдяване и др.).

Ние бележим значителни 
стопански успехи, но изоста
ваме с идейното Издигане на 
членството било в Социалисти
ческия съюз, Синдиката или 
Съюза на комунистите- Лет
ният сезон не се използва до 
статъчно за проучване мате
риалите, които донасят отдел 
ци партийни форуми. Това о- 
баче не значи, че комунисти 
те не са в челните редици, че 
■те не са инициатори на всяко 
начинание.

ВЪПРОС: Какво още пред
стои за провеждане Основни 
те насоки за предконгресна 
дейност?
ОТГОВОР: Понастоящем ще 

трябва да очакваме още по- 
жива обществено-политичес
ка дейност. Наскоро изтича 
сезонът на годишните отпус
ки, което ще комплетира си
лите-

Предстои оживена дейност 
за провеждане изборите в Со 
циалистическия съюз, оживот 
воряване заключенията, кои
то приехме на заседанието за 
жизненото равнище на граж
даните. С тяхно оживотворя- 
ване ще бъдат решени реди
ца комунални въпроси.

Освен това, организацио
нни и идейни въпроси ще бъ_ 
Дат на постоянно разискване, за 
щото в общественото самоуп
равление навлезоха млади хш 
ра, за чието идейно укрепва
не ще трябва да се положат 
всестранни и пълни грижи.

Двадесетгодишнината на ос 
вобождението и формирането 
на Царибродсщгя партизани 
ски отряд ще бъде тьржестве 
но ознаменувано. А за това о 
знаменуване също Ще трябва 
да се ангажират известни си 
ли. Но, ние се надяваме, с о-

производствените мощности 
организация на технологичес 
кия процес в производството, 
ефективното работно време н 
пр. членовете на колективите 
ще приемат заключения за 
подобрено жизнено равнище- 
И второто — подобни анали
зи трябва да се извършат от 
подружниците на ССРН и пъ 
рЕичните организации на СК 
на село по въпросите на жиз 
неното разнище з село. Елек
трифициране, снабдяване, съ 
общителни връзки, омасовено 
и системно производство на 
култури съобразно климати
ческите условия, животновъд 
СТВО птицевъдство и пр. — 
са въпроси, които ще съдър
жат тези анализи.

От посоченото идва изво
дът, че предконгресната дей
ност в Димитровградско со 
характеризира с шИрина и че 
в нея са впрегнати всички об 
ществени сили.

ВЪПРОС: Кои проблеми
'изникнаха при провеждането 
на предкогресната дейност?

ОТГОВОР: Всяка оживена 
обществено-политическа дей
ност ,,налага” свои проблеми. 
Предконгресната 'активност, 
с широтата си не изтъкна но 
вИ проблеми в Димитровград
ско- Тя само подчерта стари
те, които съпровождат разви
тието на комуната. Става ду
ма за известни вече комунал 
ни въпроси — електрифици
ране, построяване на пътища, 
водопроводи, телевизионния 
предавател и, др.

Наистина, съществуват ■ обе 
1<тивни фактори — липса на 
финансови средства за всяко 
начинание, но има и субектив 
ни моменти, които често мо,- 
гат да изиграят решаваща ро 
ля. Имам предвид местното 
самооблагане, недостатъчната

По случай 20-годишнината 
от пристигането на Централ
ния комитет на ЮКП, Нацио 
налия ксмИтет и Върховния 
1даб през ,юди 1944 година на

ното признаване на нова Ю- 
го.славия. След речта на Ба 
карич, другаря Тито откри па 
могнмка, на мястото където 
той преди двадесет години ка-

та върховен комендант на 
НОВ и ПОЮ извършил прег 
лед на Първа далматинска 
пролетарска бригада.

Освен многобройните срещи 
с бивши бойци и ръководите
ли от НОВ, представители на 
обществено-политическите ор
ганизации и народната власт 
на острова, другарят Тито ус
трои и пресконференция в 

Дома-паметник на която той 
беседва с журналистите за о 
стров Вие като за значителен 
Ъгографскй и исторически оо 
троЕ-

остров Вие, на 26 т- м. се
голямо тържество на

съ
стоя
Вие. на което присъотвува 
президентът Тшт> със съпру
гата си, председателят на Съ 

скупщина Едвард Кар 
на Ре- 

Ран-
юзната
дел, подпредседателят 
публиката 
кович и други високи държа- 

и партийни ръководители- 
Покрай другото Общинска

та скупщина на Вие устрои 
тържетвено заседание, на кое 
то бе проченена и грамотата

Вие за

Александър

ни

на народа ст остров 
другаря Тито. Тази грамота 
бе предадена на другаря 
следващия ден —
Освен това на острова бе от-

което

Тито
ПрезиденОйъш 

Тишо йрие 

яйонски 

сои,иалисши

на 27 юли-

И рито и ново училище, 
носи името ,,Маршал Тито”.
Новооткритият музей под наз 
ванисто „Музей Вие” — седи 
ще на Върховния щаб, НОВ 
н ПОЮ И Националния коми
тет на Югославия.”

Президентът Тито прие вчера 
ра преди обед в Тиентище де
легацията на Японската социа 
алистцческа партия, възглавена 
от Томому Нарита, генерале^ 
секретар на социалистическата) 
партия в Япония.

Президентът Тито се залъ
жа в приятелски разговор с 
членовете на делегацията.

На приема присъствуваха И 
другарите Александър Ранко- 
вич, йован Веселинов, Рато Ду 
Понич, Хасан Бъркич и секре
тарят на комисията за между» 
народно сътрудничество и връ 
зки на Главния отбор на 
ССРНЮ Якша Петрич.

Най-голяма част от тържест, 
вата бяха проведени на 27. На 
брега на Вие бе окрит памет 
ник, на който са вдълбани ду 
мите на другаря Тито: „Чу
ждо не искаме 
даваме”. По, този повод Влади 
мир Бакарич, секретар на 
ЦК на Съюза на комунистите 
на Хърватско, произнесе реч, 
в която се спря върху истори
ческото значение на събития 
та станалй на остров Вие 
през НОБ. Той особено изтък 
на, че с решенията И акции 
те на най-висшите органи на 
НОВ и ПОЮ започнало око 
нчателното утврждаване на 
новата народна власт след ко 
«то се облекчава международ

своето не

Един цех в комбината за каучу кови изделия .Димитровград”

равнище. Чрез конкретно по
сочване и обсъждане на сис
темата на възнаграждаваме, 
прилагане правилниците за 
разпределение, използване на

организираност около провеж 
дане на някое' начинание 
(например — макар че имхме 

'известни материални средст
ва. построяването на телеви-

глед досегашните успехи, че 
ще развием всестранна и пъл 
на предконгресна дейност.

Ст. Николов



ВГАХСГВ*2

Памучният комбинат във Враня иуснат 
в Пробно Производство

щшгадл ПОВЕЧЕ НЕНИЦИ ЦАРЕВИЦА първи тъкани и пазара
Програма на селскостопанското производство в Нишка околия

Сситбепнте площи за пшеница и царевица нашлннат, 
по се предвижда увеличение на производството В комбината са заети приб

лизително 1,200 работници 
а до пускането с редовно про 
изводство числото на заетите 
Ще възлезе на около 1,500 ду 
ши. Годишно те Ще осъщест
вяват бруто-производство на 
стойност от над 7 милиарда 
динара- Комбинатът във Вра 
ня вече популярно наричат 
колектив на младите, защото 
средната възраст на заетите 
е 22 години.

Произведени са първите ме 
три попелия и други тъкани 
в новопостроения памучен ко 
мбииат във Враня. По магази 
ните в Белград, Нови Сад 
Загреб И другите потребител
ни центри в страната вече са 
пусната в продажба тъкани 
произведени в този комбинат, 
за чИето построяване общест
вото инвестира към 8.5 мили
арди динара. Редовното прои 
зводство в тъкачния цех ве
че започна, а в останалите 
ще започне от към януари 
1965 година.

Секцията за селско и гор
ско стопанство при Стопан
ската камара в Ниш изготви 
неотдавна план за селското 
стопанство на околията за 
стопанската 1964/65 година.

Според този план през ид
ната година сеитбешчгс пло
щи за пшеница и царевица 
ще бъдат намалени с 6,230 
хектара- Обаче и покрай на-

от м’иналата година, , или за 
1.576 вагона повече 
година,..

Основна ориентиродка в се 
лекото стопанство в Нишка о 
колия в седемгодишния план 
е увеличението на животмовъ 
дството- Затова 
предвижда значителни 
щг.| да се засеят с хибридна 
царевица, която може да ви
рее тук и да дава високи до
биви. Тази година в организи

раио производство с цареви
ца са засятк 12-758 хектара, 
докатс в стопанската 1964/65 
година се предвижда с тази 
култура да се засеят над 
20-000 хектара плещ-

Въпреки че общо площите 
с царевица ще се намалят, о- 
чаква се през идващата годи 
на в сравнение с миналата, 
добивите от царевицата да се 
увеличат за 3,742 вагона.

С- X,

от тази

в плана се 
пло-

Комбинатът във Враня ще 
произвежда най-фини високо 
качествени попелияи, балон 
свила и други памучни тъка
ни, които недостигаха на до
машния пазар|- С 'използването 
на синтетично предиво комби 
нат-ьт ще започне да произвел 
жда и теритекс-тъкани за мъ 
жки летни костюми и шлифе

маленкгге площи се очаква по 
вече производство от тези ку
лтури. Тръгва се от предлоло 
жекието по-последовате.п но 
да се прилагат агротехничес
ките мерки и на 
площ. Освен това очаква се и 
чувствително по-голяма упо
треба на качествено семе на 
високодобивни сортове пшеки

В Лесковец тези дни
повече

Строеж на всяка крачка
ри-Ца. Разширява се водопроводът и канализацията. Нови жилищни постройки. 

Търговски магазин. Мотел на автострадата
ресторант с 80 и тераса с 120 
места, а даден е на ползване 
след два месеца строеж. В не 
го могат да се получат леско 
вашки деликатеси на скара, 
а що се построи и бензо стан 
ция и сервизна работилница 
за оправка на кола.

Целокупната работа ка то
пи обект е механизиран и е 
дин работник в тъканчиЦ цех 
работи на 20 стана. Набаве
ни са и най-съвременни маши 
ни от Япония се нареди между1 
във Враня се нареди между 
най-модерНите и най-съвре- 
мено оберудените в страната.

Според програмата в срав
нение с миналата година пре

Никога строителният сезон 
в Лесковец не е бил толкова 
интензивен и обемист както 
тази година Строи се на ши
рок фронт и нашият тексти
лен град мени своя лик- Но- 
ви|ят бетонен мост над- Ветер- 
ница е готов, докато новопо
строеният мотел на възела на 
автомагистралата вече прие 
първите гости. За построява
нето му са изразходвани 
над 120 милиона динара от 
републикански средства за 
развитие на туризма и от ме 
стни източници. Мотелът има

движда се увеличение на про 
изводството в производствено! 
сътрудничество за 5,030 хек
тара, което представлява 65

та вече са ударени основите 
на три нови жилищни, сгради 
които също така Ще трябва 
да бъдат завършени до края 
на тази година-на сто от запланираните пло

щи. Счита се също така, че 
през идната година повече ча 
стни стопани ще засеят висо
кодобивни сортове пшеница, 
защото те дават 
ую-високи добиви 
ните. Според структурата на 

' сеитбата, с прилагане на съоТ 
ветни агромерс-приячия. пред 
вижда се производството на 
4 2601 Еагона пшеница повече

Още 250 милиона за канали
зация В. В.

Около 40 милиона динара 
Ще се изразходват през тази 
година за построяването на 
спомен — градинка. Тя ще бъ 
де завършена до 11 октомври 
Деня на освобождението 
Лесковец- В работата са ан
гажирани и членовете на Съ
юза на младежта. На това мя 
сто ще се строи паметник на 
падналите воини.

Очаква се до есента тази 
година да б-ъде предаден на, 
ползване и новопостроения 
търговски магазин. Строител
ните работи са привършени и 
сега остава още да се завър
шат занаятчийските работи-

Сега се върши разширява
не на канализацията и водо
проводна мрежа. Досега е по
строен главният колектор на 
канализацията и около 7 ки
лометра мрежа- До края на 
годината за разширяване на 
канализацията ще се изразхо 
дват около 250 милиона дина
ра от републикански и локал 
ни източници- Изкопани са 
и два кладенца, набавени по
строения и построен резерво
ар, и по този начин Лесковац 
ще бъде олезпечен с вода и в 
най-горещите летни месеци.

Водопроводната мрежа ид
ната година ще се разшири 
до работническото селище от 
въд железопътната гара и о- 
Ще някои части в града-

значително СТРОИ СЕ НОВА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА
Нови жилищни обектиот домаш»

Недалеч 
лата, на периферията на Ле 
сковац, поникна ново селище 
с над 50 едностайни и двуста 
йни жилища и то вече прие 
първите си жълтели. Това 
приземни къщи от твърд ма
териал.

Счита се, че през тази годи 
на ще се построят над 100' жн 
лища, чиито 'инвеститори са 
работници и служещи в града 
на Ветерница. Осесн свои 
дства във вид на заем те ан
гажираха средства 
пдинскип фонд за 
строителство-

от автомагистра-

Строителното 
„Власина” строи нова жили-

на предприятие

на сграда в Босилеград. Сгра 
дата ще бъде на два

саЕлектронната индустрия в Ниш 
произвежда магнитофони

етажа,
като на първия ще се помеща 
ват магазини на предприятие 
„Слога” от Босилеград, а 
Етсрия етаж ще бъдат постро 
ени 20 конфор-гни жилища-

Електронната индустрия 
отбелязва нов производствен 
успех. Наскоро на пазара що 
се появят първите наши маг- 
нитафони тил „Орфей” и ,,А- 
корд”, произведени в ЕИ 
Ниш. Проектите са изработе
ни от спецквлисти на електро 
нната индустрия в Ниш И ка

Магнитофонът „Орфей” има 
две скорости и два канала, а 
типът .,Ако.рд” е портативан 
на батерии- Големината му 
не надминава големината на 
транзистор. По този начин Е- 
лектроната индустрия Ниш, 
която си спечели реноме с 
производството на телевизо
ри и радиоприемници както 
на вътрешния, така и на вън 
ншия пазар обогати асортиме 
н-та си с още един важен апа 
рат.

на

сре
Очаква се сградата да бъде 

завършена през месец август-
и от Об- 
жИлищно

Завършва строежът на жи
лишни сгради за бойците, а 
до есента тази година 100 ква 
ртири Ще бъдат 
ни.

КВАЛИФИЦИРАНЕ НА 

РАБОТНИЦИ - ЗИДАРИ
кто се твърди, те са по-упрос 
тени от известните марки — 
магнитафони раз предел е- 

Теси жилищни обекти 
строи общинският фонд 
дно о някои) стопански 
низации. На площада на

поради което 
са практични и трайни, а де 
фектите лесно се зае-

орга-
гара

отстраня- Общинската скупщина в 
Босилеград, отдел стопанство 
проведе на 24 юли т- г. изпи
ти за .квалификация на неква 
лифицирани работници — зи 
дари, заети в строителни пре 
дприятия. От щеснадесетте 
явили се кандидати са поло
жили изпита десет лица.

По мнение на изпитна-та ко 
мисия, кандидатите са показа 
ли солидни знания по практи 
ческата част, обаче изостават 
в общообразователните пред
мета-

Рват. С. С-

ЗА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДИМИ- 

ТРОВГРАДЧАНИ ЩЕ ГЛЕДАТ ТЕЛЕВИЗИЯ?Е

На 22 юли строителното 
дприя-гие „Градня” от Дими
тровград започна 
телевизионен предавател на най 
високия впъх на Козарица.

пре дн'ия град да получи телеви
зия- Така например дзадесет- 
метровия стълб изгражда ме
стното
ник”, митницата даде стълб.

се изгражда то- 
Ако на време бъдат изпра

тени частите за релето от За 
треб същото ще бъде завър-,

да стро,'и
предприятае „Меха

септември и

В. В.

Програма за чествуване на 20-годиш
нината от освобождението в Босилеград

Според съвместната програ 
на Съюзните организации 

на бойците от Народоосвобо,- 
дителната борба и Общинския 
отбор 
кия съюз
ната от освобождението 
Босилеград и околните 
Ща ще се празнува от 1 до 12 
септември. Предвижда се тър 
жетвена сесия «а Общинска
та скупщина в Босилеград, на‘ 
която, ще бъде изнесен док
лад за основаването на пър
вия Народоосвободителен от
бор в Босилеград и двадесет 
годишното развитие на народ 
ната власт в този край. В то 
зи интервал от време ще се 
уредят и сказки: „Босилеград 
ският край в НародоосЕободи 
челната борба и народната ре 
волюция’ и „Две десетилетия

в йода Югославия” по селата 
и в града и заПшни манифеста 
ции, в които ще се ангажира 
младежта и учениците от -те
риторията на общината-

Запланирано е съЩО така в 
Синдиката, 
к’ия съюз и Съюза на младе
жта да се устроят сказки във 
връзка с двадесет и тригоди
шното развитие и ролята на 
тези организации в Народоос 
вободителната война, възоб
новяването и социалистичес
кото строителство у нас.

Пред Съюзните организа
ции на бойците он НОВ и Об 
щинск'ия отбор на ССРН про
грамата поставя да се разгле 
да възможността за построя
ване на възпоменателна пло
ча на боеца Димитър Васов-

М. Б.

ма

Ссциалистичес-на
дв адесетого дишни-

Социалистичес-на
сели-

Дтттрозград. Над

които й останал от трафопос 
та. Работниците на „Градня” 
покрай изграждането 
лето са построили 'и път от 3,5 
километра до мястото, кьдето

се издига Козарицанего
За изграждането на преда

вателя са заинтересоваш! всц 
чки предприятия 6т Димитро 
вград, които със своето учас
тие Ще дадат възможност ро

дим итр ов гр ад ч а ни 
да гледат телевизия за деня 
на освобождението — 8 септе 
мвр'и.

ще могат
на ре-

Б. Ник.
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ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ Защо замръзна акцията 

по електрифициране 

на селищата
Изборни събрания 

през октомври
Първо от едектрг гфт ишрането 

се отказа Борово, тъй като 
според техни изчисления не 
изнасяло (?) да се доведе еле 
ктричество.

След това погановчани пое 
тикнаха след като узнаха, че 
телевизионният 
тел няма да се строи при Бан 
ски дол, и че трябва със соб
ствени сили да строят дале
копровода.

Заглъхна и дейността на о 
бществено-политическипге фа
ктори по тоя въпрос, 
че можеше да им се 
защо телевизионният пдепре- 
давател няма да се строи при 
Бански, дол-

Към това ще прибавим, че 
и лятото е сезон, който изис
ква постоянна работа на по
лето, така, че и инициатива
та няма от кого, да се поддър
жа.

Електрифицирането на се
лищата в Димитровградска 
комуна започна отдавна, но 
все още по-голяма част от 
нея си остава извън обсега 
на електрическата мрежа.

До известно време се вярва 
ше, че електрифицирането 
на Погановскил район е с-ьв 
сем близо. За това свидетел- 
ствуваше огромното желание 
на гражданите от Поганово. 
Бански дол, ПланинИца и Бо 
рово да „доведат” електриче
ство в свойте селища.

За тази цел, чрез доброво
лен труд и) събиране на мате 
риалкн средства бяха прибра 
ни известни средства — око
ло 2,2 милиона динара, от ко 
ито 120-000 динара са дадени 
за проектосметна документа
ция и известна част за други 
разноски. Също така са обез
печени 40 стълба за далеко
провода.

Но с това сякаш акцията 
замръзна.

Изпълнителният отбор при 
общинския отбор на ССРН 
Димитровград неотдавна про 
веде разширено заседание за 
приемане плана и програма
та за предизборна дейност. На 
заседанието

най-широко договаряне 
ду гражданите по належащи, 
конкретни въпроси, колко е 
успяла да сспособи 
те хора в

Изборните пък събрания в 
местните организациии ше се 
проведат от 25 октомври до 
15 ноември, докато общинска 
■та конференция е насрочена 
ва 20 ноември.

На разширеното заседание 
Изпълнителният отбор при о 
бщинския отбор на ССРН 
прие някои технически мерки 
като даде предложение за чп 
слото на местните организа
ции, броя на членовете в ръ
ководствата им, броя на деле 
гатите за общинската конфе
ренция и бъдещия състав на 
общинския отбор. Според 
длеркекието в бъдещия общи 
нски отбор трябва да се избе 
рат 25 души-

Заседанието заключи

меж-в

трудов и- 
осъществяването 

правата и изпълняване 
дълженията

препредавана заприсъствуваха 
на местните си, а с това — 

колко е изпълила възпитател 
но-политическата си роля. 

Същите съвещания

пр едсод ател ите 
организации на ССРН- 
. Според приетия план се 
предвижда оформяване на по 
лИтически актив при Общин

активно 
ще се спрат върху досегашна 
та дейност на ръководствата,

макар
обясни,

пре-

с из
вода, че веднага трябва да се 
приетъпи за оживотворяване 
на приетия план.

С.Ст- Н.

Предконгресна дейност в Боснлегра дско

Започнаха подготовки за избори 

в подружниците на ССРН
БОСИЛЕГРАД — Тези дни 

Изпълнителният отбор на Об 
щинския отбор на ССРН в 
Босилеград прие основните 
насоки за дейност пред избо
рите в подружниците и мест
ните организации на терито
рията на общината, които 
според препоръката на Глав
ния отбор на ССРН на Сър
бия ще се проведат от 1 окто 
мври до 15 ноември-

До започването на изборни 
те коференции на подготвите 
лнИте конференции и събра
ния главно внимание ще бъ
де посветено върху изготвяне 
то на седемгодишния план на 
общественото и стопанско раз 
вйтие на общината, усъвърше 
нствуване на системата на ра 
зпределение, подобрение на 
селското стопанство, разреша 
ването на комунални и Други 
проблеми, които непосредстве 
но влияят върху повишение
то на жизненото равище и 
по-нататъшното засилване на 
общественото самоуправление 
Такъв обем на предизборните 
събрания и изборните конфе
ренции при засилена отговор 
ноот и трудова дисциплина о- 
ще по-добре ще изтъкне зна
чението на субективните си
ли и обществено-политичед- 
ки фактори в комуната за ра 
зрешаване на противоречия- 
тт, възникнали вследствие ди 
намичното преобразуване на 
този неразвит край.

изборите. Затова се препоръч 
ва да се устроят разширени 
събрания във всички местни 
организации и събрания на

Изпълнителният отбор 
Общинския отбор на Социали 
етическия съюз е на мнение, 
до 15 септември да се направ

на

Димитровград

ския отбор на ССРН, който 
до 15 август ще разгледа тези 
сите на Съюзния отбор на 
ССРНЮ- За организационно- 
политическата практика и за 
дачите на ССРН в общината, 
и насоките на ЦК СЮК, да
дени в тора отношение-

Разглеждането на тия важ
ни документи ще допринесе 
конференциите на ССРН да 
бъдат
защото хвърля светлина вър 
ху конкретните условия на 
селищата, относно местните' 
организации 'и подружници на. 
сочват внияанието върху дей 
ността на Социалистическия 
съюз за укрепване органите 
на самоуправлението, публич 
ност в дейността и информи
ране на членството за нале
жащи задачи и мерки.

Районните съвещания с ръ
ководствата на местните орга- 
изации, подружници и секре 
тариатите на секциите ще бъ
дат проведени до 15 септем
ври. Те имат за цел да дадат 
нроценка на методите и съдъ
ржанието на дейността в орга 
изацията на ССРН, действува 
нето на местните организа
ции — до коя степен органи
зацията е станала трибуна за.

ръководните кадри и кои чле 
нове ще трябва на бъдат пре 
дложени за нови членове на 
ръководствата като 
сметка за по-голяма застъпе- 
ност на нелосредетвени произ 
водители, работници, 
жи и жени.

Също така, в плана

штт

се води

младе-

се пре- 
кон-движда провеждане на 

ференции във всички подру
жници на района по организа 
ционно-кадрови въпроси. По-

по-успешни, защото

късно организационно-кадров 
вата комисия при общинския 
отбор на ССРН въз основа на 
предложенията и обсъждане
то на районните съвещания 
Ще даде предложение за със
тава на бъдещите ръководст
ва на местните организации 
и общинския отбор, като ги 
представи на повторно обсъж 
дане сред членството, за да

Трудова акция — асфалтиране на улица

ят всички организационни и 
че съответно на обстоятел
ствата в общината най-късно 
по-успешно провеждане на 
политически подготовки за

подружниците, на които да 
се обясни значението на избо 
рите-може по-късно въз основа на 

забележките да изготви край 
ното предложение за състава 
на новите ръководства.

До 20 септември ще трябва 
да се проведат предизборни 
събрания във всички подруж 
мици, а изборните събраня 
ще се проведат от 1 до 25 ок 
томври.

М. Б.

АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИТЕ
ТезН дни в Димитровград 

започна асфалтирането на от 
делни улици. Досега е асфал 
тирана само улицата „Борис 
Кидрич” в д-ьлжина 2'20 мет
ра. Тази улица свързва цен
търа на града с асфалтното 
шосе-

Наскоро трябва да бъде ас
фалтирана и улица „Христо 
СмирненскИ” в дължина о-т 
200 метра- Камъни за асфалт 
ната настилка са (накарани, 
остава да бъдат сдробени и 
насипани.

В комуналния отдел при О 
бщинската скупщина се изка 
заха, че предстоят оправии 
на улиците „Найден Киров”, 
„Маршал Тито” (от гарата До 
рампата, в дължина 650 мет
ра) и „Петър Тасев”.

новия бунар и отскоро е пус
нат в -действие.

Според направените 
ски анализи водата е годна 
за пиене. Бактериологически
те пък изследвания показаха 
че водата в момента не е год 
на, но това се дължи главно 
на застояване, понеже носега 
се вършеше покриване на бу 
нара.

Изчисленията показват, че 
всяка секунда из водопровод
ните тръби минават три лит
ра вода, което е дотатъчно да 
задоволи нуждите на гражда 
ните.

химиче

Обществено възпроизводствоЛексикон

производството на постоянно 
равнище. Според това, стой- ! 
ос-тта на 
оредства не е увелича 
и не намалява, ако се полз
ват всички средства за амор
тизация. Простото възпроиз
водство на работната ръка и- 
ма за предпотавка констант
но съща величина на реал
ните лични доходи.

Разширеното възпроизвод- 
дство означава възобновява
не на произодството при пос
тоянно увеличаване на равни 
щето- Увеличаването става с 
добавяне на една част от но- 
восъздадената стойност- към 
производството. На практика 
разширеното вълроизводство 
се манифестира с построява
не на нови мощности,, т- е., 
при постоянно нарастване на

Общественото въпроизвод- 
ство представлява непрекъс
нато възобновяване на произ 
водството. Това е закономер
но явление в развитието на 
обществото и обхваща както 
въозбновяването на процеса 
на материалното производст
во, така и възобновяването 
на обществените отношения, 
ггри които става производство 
то и разпределението и потре 
бяването- Общественото въз-- 
производство може да бъде 
просто, разширено и съкрате 
но.

' Просто възпроизввддетво и 
маме когато производството 
се възобновява в същите раз 
мери. На практика това зна
чи, че една част от пренесена 
та стойност (амортизацията) 
се използва за поддържане

производствен 
за тази

съвкупния 
фонд- Отделянията 
цел в нашата страна се числ
ят между най-високите в све 
та. В течение на последните

производствените

години съвкупнитеняколко 
давания са възлизали на око 
ло 35 на сто от националния
доход.

Досега разширеното възпро 
изводство в по-широк смисъл 
се изйьршва в общесвено-по- 

литическите общности. Поне
же те разполагаха с по-голя- 
мата част от новосъздадена
та стойност, с тези средства 
се строеха нови обекти. Сега
шното развитие върви по по
сока носители на по-голяма 
част на разширеното' въпро- 
изводство) като цяло да ста
нат трудовите организации.

Ст. Н-

РЕШЕН ПРОБЛЕМЪТ ПО 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ

От неотдавна рещението. на 
проблема по водоснабдяване
то е) налице- Тези дни гтривър 
шиха изкопните работи на
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АВАРИИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТОсАцеСн+беш*
ПРОООС 17 ч. През първите 6 месеци 1963 год. в Нишка околия са станали 97, а тази 

114 произшествия по движението, в които са загинали 9 души
а сега — 19 злополуки. Оста 
палите злополуки отпадат на 
разни пътнически и товарни 
коли, пешеходци и ДР-

— Какви мерки се предлри 
емат за намаляване броя на 
автопроизшествията?

— Чрез сдруженията 
шофьорите в течение на ми
налата и тази година започна 
хме с организиране на сказки и 
беседи на тем'и по съобщенията 
Курсът, който за таз цел ор
ганизирахме завършиха до
сега над 50'0 шофьори. Резул
тат и от тази работа има и с 
тази практика ще се продъл
жи и занапред.

— Освен това — изтъкна 
другаря Попович — вече успе 
шмо сътрудничим и с учили
щата. В някои основни учили 
ща в околията Еече сериозно

— Нишка баня. На този път 
в първото полугодие минала
та година са станали 5, а та
зи година — 11 злополуки, а 
в град Ниш засега най-опасна 
е ,,Ул. Димитрие Туцович”. - 
ч Злополуките нарастват и по 
ради това, че от ден на ден 
броят на автомобилите нара
ства, а зад волана често сед
ят неопитни шофьори — ама 
тери. Само в Нишка околия 
има над 5.000 регистрирани а 
втомобили. товарни коли и мо 
топеди.

— Трактористите най-често 
предизвикат злополуки — из 
тъкна Драган Половин. Често 
се случва да пътуват с техни 
чески
Други по ред са велосипедис
тите- Много от тях не знаят 
добре да возят, а при ова най 
често се върви с технически 
неизправни велосипеди. В те 
пение на първото полугодие 
1963 година трактористите са 
пдедизвикали 9. а през същия 
период тази година — 1? зло 
полуки; а колоездачите —

сме ималиКолко аварии 
през първото шестмесечие та 
зи година? На този и други 
въпроси по движението бесед 
вахме с Драган Попович, за
веждаш отдел движение в Се 
кретариата на вътрешните ра 
боти в Ниш.

— В течение на първите 
шест месеца тази година — 
каза др. Попович — станаха 
114 аварии, докато през 
щия период миналата годила 
имахме 97.

СТИПЕНДИИСТУДЕНТИ И
на

За подготвяне на млади
те за създаване на кадри, об 
ществцто дава значителни ма 
ериални средства във вид на 
стипендии- В това число И Ди 
митровградската комуна, спо
ред възможностите си, стипе 
ндира сври кадри.

Парадоксално обаче звучи 
фактът, че Комисията за раз 
пределяне на стипендии при 
Общинската скупщина в със
тава си няма нито един сту
дент.

В ръководството на Клуба 
на студентите се Изказаха, че 
всяка година студентската ор 
ганизация се отнася до компе 
тентните органи в Общината 
да делегира свой член.

Представители на Комисия 
та за отпускане на стипендии 
се изказаха, че нямало въз
можност на бъде приет сту
дент, понеже отсъствували 
почти цяла година. (А защо, 
да речем, не може да бъде де 
легиран някой задочен сту
дент?!).

Нямаме намерение да о,бвии 
яваме Комисията за стипен
дии, защото сме далеч от ми
сълта, че проявяват едностран

чивоот при разпределяне на 
стипендиите- Целта ни е да 
подчертаем нуждата от по-гол 
ямо доверие в студентската 
организация и суденггите изо 
бщо-

Приемането на студент — 
делегат в Комисията за раз
пределяне на стипендии ще 
бъде само от полза- Ще се 
премахне мисълта у студенти 
те, че стипендиите се разпре
делят според лични желания 
и приятелски връзки, студент 
ската организация ще бъде в 
състояние да се изказва по 
решенията на Комисията, ак
тивно ще съдействува и Ще 
води сметка кому Ще бъде от 
пусната стипендия, тъй като 
твърде често се е случвало да 
се даде стипендия на онези, 
които са най-неактивни чле
нове в организацията.

От друга страна, Комисия 
та за стипендии ще има още 
един елемент при оцсцяване 
личността на студента — сти 
пендиант.

съ-

През първите шест месеци 
се забелязва чувствително у- 
велИчение на броя на тежко 
повредените. Докато през ми 
налага година имахме 28 ду
ши — тази година броят им 
нарасна на 43, а броят на леко 
повредените е незначително 
увеличен: през първите шест 
месеца миналата година имах 
ме 43 — тази година имаме 48

неизправни машини

внимание се отделя на запоз
наването на децата със еьоб- 

Акцията „Да запа-шенията- 
зим детето в движението” да 
де плодотворни резултати. О 
снсвните училища в АлекСи- 
нац, Нишка баня, и Бела па-

души леко повредени.
Какви материални шеги са 

нанесени от станалите злопо
луки?

— Материалните щети от 
злополуките през първите 
шест месеца тази година са по 
малки от миналогодишните 
През първо-то полугодие ми
налата година материалната 
щета възлизаше на сума от 
23-492.000 динара 
се пени на 16-675-000 динара.

— Миналата и предишните 
години — каза другаря Попо
вич

ланка получиха и награди впрез първото полугодие
М. А.1963 гдина предизвикаха това съревнование-. •

сега тя

главни виновници за 
злополуки по нашите пътища 
бяха шофгори, които карат 
със скорост, по-голяма от поз 

През последните

С. Н-

волената.
Горнолювашчани сшрояш 

мосш
години е увеличават престъп 
ленията на шофьорите особе 
но па неспазване на определе 
ната скорост на движение и 
съобщителните знаци.

Най-честоПо почин на Социалистиче местно самооблагане катО| вся 
ския съюз в Горна Любата за ко семейство даде по 5 трудо 
почна строеж на мрст на ре- дни ||1 
ката. За тази цел са събрани 
парични средства от 500-000 
динара за строителен матери
ал, а строежът ще стане чрез

злополуки 
Нишпътястават на 

— Ражан (за Белград.) Само
през първите шест месеца ми 
налага година на този път са 
станали 16 злополуки, а през 
същия период тази година — 
17. На второ място идва Ниш

Предвижда се мостът да бъ 
де завършен до края На ме
сец август тази година.

На завоите често дебнат опас ностиВ-

г
чениците, членове на марксггче геруваха само във Височка Ръ 
ските кръжоци разпространява жана. В някои ела на Висок 
ха нелегален материал, събира (Сенокос, Каменица, Горни Кри 
ха марксистка литература и о водол, Вълковия) партизаните 
ръжие. Организирана с-ьпротм оставаха' и денем. По това вре 
ва дадоха тези г-рутш особено ме Царибродският и Ншнавски 
много когато гимназията бе ят отряди установиха връзка а 
разпусната поради зачестилите Фердина'( дския отряд на Ста-> 
бомбардировки «а София. Мно ра планина и започнаха съв.мео' 
го младежи от София, членове тип акции в-ьв Фзрдинандска 
на фашистки организации иска (сега Михайловградско) и Бер 
ха да продължат работата си ковско.
в Димитровградско, но посре Походът на трите отряда от- 
щнаха сериозна съпротива от въд Стара планина след разгрс(

■ Съпротивителното движение димитровградската младеж и мяването на отряда „Христо 
в Димитровградско се разви 6 учениците от Трънската гимна Ботев” беше голяма морална по 
собено в края на 1943 година и зия изключени пооади револк> Акрепа за населението от тоя 
през 1944. Още през 1943 година 1тг,„ня ЛР-,,„ГТ * край. Ьяха проведени масовнц
бяха направени гтърв|и опити за х ' събрания в Главановци, Дълги
свързване с партизанските от! През май 1944 година бяха съ Аел и Чипровци. В Дълги дел1 
Ряди- Инициатори бяха някои здадени много групи по селата, и Чипровци станаха и сраже- 
прогреоивни хора от Димитров' които се свързаха с НиШавс ния с българските фашисти, 
градско! избятли комунисти: кия отряд. Тази връзка се пб разрушени бяха мандрите в Го 
от София и младежи от гимнд ддържаше с Димитровград пр рни Лом. Населението само пра 
зията. В края на годината бе ез Каменица, Славния и Вълко даваше кметовете и други сът 
установена връзка с Пиротокия вия. Същевременно голямо чц рудници на фашизма, хора, ка 
отряд, където се и&пращаше ало ученици отидоха в отряда, ито биха против народа още пр 
помощ в санитарен материал, р Затова бе решено да се форми ез септември 1923 година. В ня 
блекло и пари. ра Царибродски партизански о кои селища партизаните бяха

През зимата, особено в нача тряд. Към средата на юни- 19_44 посрещнати като същински ос- 
лото на_ 1944 година, когато година при местността „Изво- вободители. 
през април в пиротскИя отряд рище” край Сенокос бе форми

---- ЛЬси^асат. юдицц Ос6о61ОЩйц^ги()Жо'

§ОГдаИ 
■НиИолоб:.
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з)
Обаче плановете на съюзени 

те германски, недичевски, бъл 
гарски и дражевистки части 
срещу партизанските отряди и 
дивмвии останаха неооьществй 
ни. Новоформираните партизан 
Ски дивизии показаха голяма 
веонна вещина и храброст. 22 
дивизия със своя комендант 
Живоин Николич — Бърко й 
политически комисар Василие 
Смаевич напусна своите пози
ции и от долината на Южна 
Морава се отправи към Пирот 
ско. Записването на нови добро 
волци даде възможност на 10 
Гони 1944 година да бъде фор
мирана и 24 дивизия, в чийто 
състав влязоха 11, 15 и 17 сръб 
ски бригади.

След създаване на ново огни 
ще в Източна Сърбия Главният1 
щаб на Сърбия предприе оери 
озни мерки за предотвратяване 
на нови нападения срещу съз 
далите ое четири дивизии. С 
тези контраудари само ней
ните граници се разшириха на 
изток — все до хребетите на 
Стара планина.

Още през януари 1942 година 
другарят Александър Ранкович 
бе изпратил до партизанските 
части в Сърбия писмо, в което 
се говореше за отно!ше(кия'йа 
им към ■ българските войници 
от окупационния корпус. В то 
ва писмо между другото бе ка 
зано че е нужно ,да се устаной 
ят връзки с българските войни 
ци, да се призоват към присъе
диняване към отрядите и да 
престанат да бъдат оръжие вг 
ръцете на реакционното бълга
рско правителство".

Такова отношение към бъл 
гарските войници имаха всич
ки партийни комитети в Южна 
и Източна Сърбия и благодаре 
ние на това мнозина българс
ки войници напуснаха фашист^ 
киге части и се присъединиха 
към партизанските отряди. На 
19 декември 1943 година бе съ 
Ьдаден български партизански 
отряд „Христо Ботев” от избя 
гали български войници. Фор
мирането, на този отряд стана 
на планина Кожуф. През 1944 
година бяха създадени и отря
дите: „Васил Левски”, форми
ран през март 1944 година в 
Църна -Трава, „Раковски” фор
миран на 17 май, батальон „Ге 
орги Димитров” и Първа софи 
йска бригада, формирана също 
през май в Църна трава, от из 
бягали на свободната терито
рия българи от Софийско.

Във всички акции срещу об
щия неприятел нашите и бъл 
гарските партизански части де 
йствуваха- съвместно. В тази бо 
рба се създадоха бойни връзкй 
между партизаните 
отранн. За Помощна, 
на българските партизански ча 
стн в Източна и Южна Сърбия 
може да се съди и от писмото 
на ЦК на БРП (к), до другаря 
Тнто, изпратено веднага с1лед 
освобождението, в което меЬкду 
другото бе казано:

ЦАРИБРОДСКИЯТ ПАРТИЗАН 
СКИ ОТРЯД „МОМЧИЛ ВОЙ

ВОДА"

Появата на партизаните от, 
постъпиха; първите партизан* раи царибродокият партизанс въд Стара планина смути бъл 
от Димитровградско, дейността ки отряА „Момчил Войвода”, гарските фашисти. Те не бяха 
на създалите се г.рупи стана НишавЬкият отряд, който съ- в състояние да пазят Недичево 
по- забележителна, а и терорът трудничеше с „Момчил войвсм -българската граница, а ето й 
от страна на фашистката вл да” оказа голяма помощ за ук- в техните „стари” 
аст се засили. Увеличиха ое ре репването на отряда. В много! вдигаше' бунт 
квизициите, изнасянето на въл акции те отиваха заедно или съ По време на похода на Цари 
на, сирене, кашкавал — всич- здаваха съвместни бойни гру- бродския отрЯА в Северна Бъл 
ко, което се произвежда. На пи, които изпълняваха специал гария в Димитровградско бяха 
краят започнаха арести и разст ни организационни задачи. Пр създадени още. много бойни гр 
рели. за да се заплаши населе ез юни бе извършено нападение утщ от организаторите на отри 
!^-ето ловните роти през проле на Каменишката община, коя- да, които действуваха и в юж 

Разстреляха двама младе- то бе напълно разформирана, ните Краища на Димитровград 
жи Костадин Джунов от Сла Същевременно бяха 
виня и един младеж от Петър ти акции във Вълковия 
лаш.

граници се

от двете 
оказана

предприе ско.
т . я биване на мандрата, Кргаодо“ 22 АИВнИдЗИнЯи5Тд^°дАИНАТА
1ези убийства бяха сигнал за Комщица ид рути места. През НИШАВА

МтЬлашет0 от тоя край, чй юли и август отрядът се с?ър В края на август 1944 година 
„,,™.ва -*-3-06 разплащат с фа- за с много прогресивни хора в 22 сръбска дивйзия се придвй 
шистите. 1ова огорчи и ония. Димитровградско, проведе съб жи към Пиротско. Това оше

„НИЕ ВИ ДЪЛЖИМ ВЕЧ
НА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ПОД
КРЕПАТА И БРАТСКАТА ПО 
МОЩ, С КОЯТО СА СЪЗДАВА 
НИ ПЪРВИТЕ НАШИ ПАРТИ
ЗАНСКИ ОТРЯДИ У ВАС.”

.?я)??5ха в Рания с хората по селата, къде повече повлия върху разраст- 
то даваШе_ обяснения за цеди ваието на партизанското дви-

ав- жение в тоя край- 
(Следва)

победата на сиЛите на Оста. ..... ^
Особено трески ва дейност ра! те на борбата. Ппез месец 

зви гимназиалната младеж. У- густ българските войски лаV У
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Стопанските организации след полугодието Жътвата в Босвлеградско

Положителна равносметка, нови 

курсове и стари слабости
Тази година 

добра реколта
Стопанските организации в Димитровградско 

ключение на „Циле" отче тоха след първото полугодие 
положителен резултат. Сравненията с миналата година 
покайват значителни уве личения през миналото полуго- 

11 това- че ие всичко е в ред и че съществу- 
^^ПР°бЛеМИ' които все °ще влияят в-ьрху производст
вото и пласмента на сто ките.

на изходните основи, утвърде 
ни с правилника.

Корените на това положение 
—г както се изтъква — са ела 
бата производствена организа
ция и неовладяна технология. 
Привежда, ое още и,приемане
то на значителна неквалифицп 
рана работна ръка, довеждаща 
до намалявне на общата произ 
водителност н труда и неизпол 
зване на вътрешните резерви.

Предприятието има сключени 
договори с „РР заводи” в Ниш! 
„Нови дом” в Белград и с фнр 
ми от Западна Германия за до 
ставки на раднокутии. Но да 
ли ще устои на договорите с те 
зи фирми, ще зависи от надде 
ляването на слабостите, които 
все пак са временно явление.

с из-
Жътвата в Босилеградско е 

в пълен разгар. В Тлъминско 
тя вече привършва. а наскоро 
ще бъде завършена и остана
лите райони-

Първите добиви от ечмика 
и ръжта са задоволителни-

Дока-то миналата година о/г 
един хектар средно се получа 
ваше по 5 центнера ечемик 
— тази година те надминават 
10 центнера.

Според мнение на селско
стопанските специалисти в 
комуната, тази година се оча 
кват два пъти по-големи до- 
биви от миналата, кога-тр те 
бяха сравнително ниски пора 
ди засуха. Освен това реши
телно влияние върху увели
чението на добивите оказа у- 
потребата на повече изкустве 
на тор и прилагането някои 
други агротехнически мерки. 
Някои селскостопански произ 
водители в Райчиловци, Ради 
чевци и Тлъмино и по някол

ко пъти са подхранвали пше
ницата тази година.

В. В-

Горна Люба та
---------------------
Сушилня за шипков плодВ „СвоБода44 

специализирано производство
— курс към

Предприятието за изкупува 
не на лековити билки Бил
ка” от Скопие в договор със 
земеделската кооперация в Го 
рна ЛИсина започна да строи 
сушилня за шипков плод, с 
който този край изобилзетву 
ва- За тази цел предприятие
то ще изразходва сума от над 
3,000.000 динара-

С построяването на сушили 
«та ще се даде възможност 
за организирано изкупуване 
на тези плодове от ЛисинскИ 
и Любатски район. Само в те 
чение на миналата година в!1 
тези райони бяха изкупени 
над 100.000 килограма шипки 
Тази година се очаква род от 
над 40*0.000 килограма в чие- 
то събиране голям интерес по 
казва местното население, за 
щото им обезпечава ценни до 
ходи.

Миналата година за 
шест месеца 122 милиона 

нара общ доход. Тази година

първите терпромет в С кош Се, . Централ
ния магазин в Ниш, ЗренанинДИ1

и другаде — навсякъде ще сое

«
„Механик44 

увеличено произ
водство чрез 

пестене

В

I

При .годишен план 156 милио 
Ма брутопродукт за шестте ме 
сеца са реализирани 75,7 милио 
на. Сравнено с положението от 
миналата годрна, положението,' 
на „Механик” е чувствително 
по-добре.

Материалното укрепване 
предприятието се е отразило и 
Върху личните доходи на рабц' 
тниците. Следно заплащане над 
основата на личните им доходи 
възлиза на 21%, а за фондовете! 
на предприятието са заделени 
3,5 милиона динара.

Резултатите обаче са плод и 
на икоиомисване. Разходите ц 
производството бяха намалени 
от 6696 през миналата година на 
60%. Все пак резултатите ще 
бъдат по-пълни едвам когато се 
завърши със започнатата река 
нструкция и откриването (лз 
цеха за секрет-брави.

т

Жътвата в Димитровград-; 

ско продължава в планин
ските райони

на

Повече млади в производството ъ.Ш
същия период — 201 милиона 
динара. Пето продуктът на гла' 
■ва от заетите работници — 
553.000' динара и увеличение не> 
месечните лични доходи с 26%:

Всъщност числото на рабоТ 
ннците в предприятието е ув© 
личено на 156 срещу 125 заети 
през литналата година, но бру- 
топронзводството не се е уве.ш- 
чил само зарад работната ръ
ка. По—обстойно използвано 
на вътрешните резерви, преми! 
наваПе към специализирано 
производство, поощрен контрол 
— в резултат на всичко качест 
вена продукция и снижена се: 
бестойност на продукцията — 
ето тайната на успеха на хорал 
та от „Свобода". В магазините 
й из Пялата страна, в Градския 
магазин и Централния унверса 
лен магазин в Белград, в Ин-

щнете произведенията на кон 
фекция „Свобода”.

Ооборотът на стоките е задо 
воляващ и в предприятието са 
уверени в преизпълняването на' 
плашграната продукция.

• Жътвата в долината на Нц 
шава завърши. Тези дни тя 
звърщи и в ЗабърдИе и в ня 
ко,и села в южната част на об 
Шината. Навсякъде добивите 
са значително по-добр'и от ми 
налсцгодишните.

Посетихме жетварите на 
село Смиловц'и. Тук поради 
дъждовно врууие жътвата ба 
прекъсваше няколко пъти, но 
все пак, благодарение на ком 
байна и жетварката приклю
чи на време. Последните ня
колко дни в коодерация-та 
„Победа” всички бяха на по 
лото. Даже и вейчки админи
стративни служеши работеха 
само по прибиране на реколти 
тата- На нивата заварихме и 
управителя на кооперацията 
доугаря Делчо Димитров, кой 
то ни каза че кооперацията 
е имала под пшеница 64 хек 
.тара и че- добивът е далеч по 
добър от миналата година- За 
сега тук преценяват, че доби 
вът е-средно до 3.000 кгр- от 
хектар.

В тоя момент жетварката 
привършваше работата на ед 
на нива край село Смиловци. 
Миленко Басов и Димитър 
Иванов, които работят с жът 
варката, се оплакват, че през 
последния ден са 'имали дос

та аварии, но все пак успели 
да изпълнят плана. Големи у, 
Силия направиха и комбайне- 
рите Димитрър Делчев, Любен 
Пенков, и техните помощни
ци Светослав Иванов и Нико 
ла Тасев.

Частните земеделски произ 
водители тая

В „Циле44 
пак не върви

„Циле” е единствената стопа 
нека организация с отрицател 
на полугодишна равносметка. 
При план 342,1 милиона динара 
годишен брутопродукт, през пъ 
рвото полугодие са реализира
ни 76,7 милиона динара. Това 
влече надолу и личните дохо 
ля на .работниците в предприя 
тието които са под равнището

година повече 
'използваха земеделските ма
шини на кооперацията, откол 
кото предишните години.
Жътвата продължава 

нинските райони във Висок 
и в района на Бурел.

На кожаря 
„Братство44 тряб
ват помещения

в пла

Б. Ник.
Месечните лични доходи са 

Ьаплахцани стопроцеитно, и ко
лективът е разделил по още ед 
на заплата за шестомесечието! 
1а заплатите Възлизат средно 
над 20 хиляди динара. Във фоц 
довете са внесели към 4,5 ми 
лиона динара. Реализацията а 
84,2 милиона при годишен плу 
ан 137,1 милиона динара бру

СЪБРАНИЯ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПР03В0ДИТЕЛИчдуьЬни теми

Тез идни повечето села в ба 
бушнишка община провеждат 
Събрания на селскостопански 
те производители, на които се 
разисква за разширеното оси
гуряване на земеделските ггро 
нзводители. Където са проведе
ни тези събрани^ са избрани 
и делегати за Скупщината на 
комуналната общност на соци 
ално осигурените земеделски 
производители), която съчиня
ват Пирот и Бабушница зае
дно.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ГАСТРИТ
Производственият план — сч 

итат в предприятието — ще се 
преизпълни, защото има и сура 
ципи, и пласмент. Обаче колек 
тивът си има мъка — започна
тите още през 1961 година про 
изводствеии помещения стоят 
недовършени, а те са важно у 
словие за разгръщане на още 
по-голямо производствво.

Гастритът р разпространено заболяване. Възпаление
то мож|е да обхване лигавицата, отделни части И всички сло
еве н)а стомашната стена. Болестният процес твърде често се 
развива бързо и силно. Заболелите от гастрит чувствуват рау 
злични по сила и храактер болки в областта под лъжичката, 
постоянна тежест, гадене, лош дъх в устата, понякога повръь 
щат (приетата през деня храна и пр. НарсУ с това пострада1 
лите се оплакват от слабост, отпаднадост, лошо настроение; 
главоболие и сърцебиене. Обикновено апетитът намалява.

Една стара народна поговорка казва, ч& болестите на 
стомаха Ьлизат през устата). Обилното поемане на храна пре
комерно растяга стомаха и той загубва нормалната си еласти 
чноСт. Това влошава неговите функции и създава условия за 
възникване на 'възпаление. Стомашната лигавица се дразни и 
от грубата, недобре сдъвкана или приготвена храна. Алкохол
ните напитки, най-вече ликьорите и ракиите, пушенето и зло
употребата със силни подправки също оказват вредно въздей
ствие на стомаха. Под Влияние на тези силни дразнители ф 
увеличава количеството на отделяния стомашен сок, променя 
се неговото качество и тогава спомага за настъпвана или у 
силванв на възпалението.

Продължителното ^ладуване, неравномерното и еднообра 
зно хранене, лишено от достатъчно белтъчини и витамини, съ
що предразполага към големи изменения в лигавицата на сто
маха. Понякога причина за поява на гастрита може да бъде и 
Продължително вземане на някои лекарства (ацетизал, диги
талис,, кортизон и АР-). Стомашните възпаления ое предизви
кват и от остри или хроничнц инфектиозни болести — дифте 
рия; възпаления на сливиците, развалени зъби, бронхити и др;

За да се предпази^ от гастрит, трябва своевременно да 
отстраним всички болестни моменти и най-важното е да се 
храним в определено време и час. Не е добро да има големи 
промеждутъци между отделените хранения- Тогава настъпва 
обилно сокоотвделяне и в етбмаха сс;. натрупва активен сто 
машен сок. Неговото количество и, степента на киселиността 
Му имат огромно значение при много заболявания на стомаха 
и са окновна причина за появата на гастрит.

г»С. Н И. Денчев
I

У

★

Поройни дъждове 
в Димитровградско

Тези дни в много краища/ 
в Димитровградско паднаха) 
проливни дъждове като причи
ниха значителни щети на сел
ското стопанство.

У Ар. А- * На снимката: след дъжд
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Босилеград зад тополи и борове ДИНАР ЗА ВСИЧКО?
До мигалата година в село 

Долна Любата работеше биб
лиотека с читалище. Същест 
вуваше и културно-просветно 
дружество с няколко секции. 
До тогава и културно-забавни 
ят живот тук беше на завид 
но равнище. Често се даваха 
подбрани програми и венерин 
ки- И в читалището беше жи 
во. Там се даваха книги за 
прочит и вестници, слушаха 
новини по радито- Въобще то 
зИ кът беше място на живот 
и активност-

Обаче сега положението е 
съвсем друго-

След като се даде уволне
ние на платеното лице в биб 
лиотеката, всичко заглъхна. 
Преподавателският колектив 
при основното училище се 
държи по страни. Не се заин 
тересува особено, макар и пе 
риодично, да'се наема със за 
дачата около организиране 
на културно-забавния живот 
в селото. Никой не се нагър
би и с работата в библиотека 
та... а не малък брой хора от 
просветните работници оста
ват тук и през летните дни- 
Съществува мнение, че по тя 
хна вина е разформирано и 
културно-просветното Друже
ство,-
Изглежда, че на всичко сегле 
да през призмата на динара-..

когато другите започнат своя
та приказка, човек се разколе
бае, разувери и заключи, че Н 
от приказки ое „живее" в това 
закломеио място, което едва

според договора нему пргйгЩ 
длежи. Него не го е грижа за 
овощмята по му е 
тополата, и не казва, че е по
лучил второ

ните водопроводи потече лост* 
тъчно вода, а в градския на
маля-

Гражданите останаха упори
ти в своите искания цели се
дем години, и щяха да търсят 
още седем, ако Общинската 
скупщина пай-после пс бе на 
мерила сили да окончае една, 
тъжна приказка и да наложи! 
на Фонда за комунални строе 
жи да реконструира градския 
водопровод, а частннгге водо
проводи обяви за обществени? 
обекти. Разб1гра се, на частни
те собственици щр даде обезщо 
тенис за .разходите около из
граждането им. Играта в омаг- 
носаиня кръг е прекъсната. Но 
вият каптаж и дренаж откриха 
нещо. Водата недоспггаше по
ради това, че най-добрата „жЦ 
ца” пълнеше водопроводите на 
частните собствегпщп.

Тук сс намери и иначе погту 
ляргпчя пенсиониран народен* 
представител Владо:

„Взеха ми водата безправтщ 
н незаконно ... Имаха разреше 
ние от Общината да мога да 
каптирам вода за своя водопро 
вод ... Подкопали ми басейна* 
каточе ли някой нарочно е ис 
км да остана без вода...”

Но, казват, че басейнът бил 
покрит, а вентилаторът десети 
на метра по-надолу. Никой от 
работниците не е знаел къде е 
тозщбасейн и не знаейки за не 
го са го подкопали.

Общинската скупщина не е 
забравила частните собствени 
«и на водопроводи. На Владо 
предлага приключване към друг 
частен водопровод и 90.000 ди
нара пари като обезщетение, а 
10 — 15.000 динара за поставя
не на тръби през чужди имо-

Най-напред миризлив и свеж 
планински въздух те посрещне 
от високите тополови колони. 
Тогава погледът се запре в за
дръстената главна улица и ске 
лите около корпусите на нови
те строежи. Малки къщички, 
сгушени н Посрамени закриват 
своята голота зад гърба на мо 
дерните сгради с много цветя 
по балконите. Прахливи улици! 
криволичат натам-насам ...

Тръпгеш ли от пазара,, който 
и в петък — пазарния ден — е 
почти пуст, към люшЬчсйщия 
Се мост, когото отчисляват ка
то стар кон, минаваш през Дра 
говищнца и тогава всичко по
тъва в прелнвнте на буйната 
зеленина на царевичните поле
ва и натежан пе овошки шз 
реката.

Такъв Босилеград е залегнал 
в подножието на хълмовете с 
млади борове. Но когато надой 
дат бесни порои и остри зими 
хората от Краището по 1-щкол- 
кн дни са откъснати от белия 
свят. В такъв колорит градът 
преде нови нишки на живота 
си. Това не е лесно. Защото, ин 
тимно, Босилеград е п-ьлен 0 
динаммЬъм и сблъсквания все/ 
до интрига, явгЩглък, дребна-» 
ност ... Нишките се вплитат. 
Много се разисква заседава, за 
ключава .. . Нишките трябва 
да се изпредат и от т яЧ 
да се тъче. От дълго чакане и 
Дълги приказки главата боли. 

* * *
Седем години гражданите по 

различни конференции и съ
брания на избирателите търсят 
вода за пиене — седем години 
решавали за реконструкция на 
градския водопровод. Преди се

тежко за

качество земя,

в

.ЙЙЙШШШ;: /•V

Поставяне на бетонните стъ.ч бове па моста

оега захваща оня наш, живот, 
изпълнен с динамизъм.

Защото мостът ще се по
строи. Сгради се строят. И ма 
лкото градче със своите дребни 
и едри одумвания и „субектив
ни” грехове, когато потече ру
дата от „Благодат” ще стане 
онова, което се назира зад за 
весата от тополи и борове.

Милош БАКИЧ

вместо неговата шеста класа, 
иа която е пораснала тополата 
II ябълките.

★ * *
„Ето тук, на Дойчин дол тря 

бваШе да построим ловджий
ски дом — .показва събеседни 
кът ми с пръст в градоустрой 
ствения план — а те го строят 
край реката

„Рушат моста на Драговищи
ца, а не са обезпечил и преход 
■— половината от населението 
на общината са останали бе:1 
превоз ...”

Мостът бета развалина и по 
стоянна опасност за хората И 
камионите. Сега камионите ми 
нават през реката—временно...

Конкуренцията на Васе ко
операцията трудно издържащ 
Цяла пропагандна хайка се по 
вдига срещу него — частника. 
В петък той изкупва яйца и ги 
продава по 20 динара, коопера 
цията ги Няма. Няма ни лимон, 
ни мармелад. А при Васе има 
винаги. Той редовно плаща да

ч

/

Босилеград

Започна строенето на моста
Фондът за комунално строи 

телство в Босилеград неотдав 
на започна да строи мост 
през река Драговищица. Чети 
ридесет работници, разделени 
в три смени работят непрекъ 
снато, -та мостът да бъде го
тов през месец октомври.

След двадесетина години о 
ткак се говори за необходимо

стта да бъде построен здрав 
мост през реката в града, ра
ботите са започнали. За строе 
нето на моста са обезпечени 
27 милиона динара, от които 
Републиканския фонд за пъ
тища е отпуснал 17, а община 
та ще обезпечи 10 милиона Дй 
нара.

1й,4 >

ш
ййг’

1§ -
нъка си.

Може би е по-лесно да се пра 
пагандира, отколкото да се ра 
боти...

В ореховите плантации сено
то несъбрано, тревата неокосе 
на ... И приказките продължа 
ват.

Добра малиноЬа реколша Ь ЗЬони,и
;

— Докато ние бяхме—беше... 
То в Общинската сграда засе
дава клубът на студентите и с<3 
води дискусия, как да се по
могне на родния край. Млади
те не изразходват енергия п 
празни приказки.

* * *
Човешка истина е да не се 

предаваме, да търсим правдата. 
Една такава мисъл обземе чо- 
век&, докато слуша едни. Д

ЩЗ& V

Каптажът на новия градски водопровод

ти. Другарят Владо обаче тър
си свой водопровод.

И като че ли тъкмо от това 
„свое” изникват много сумато 
хи в Босилеград. При прокопа- 
ване на водопровода на Асен 
отсекли и закарали топола, а

дам години имали достатъчно 
вода. Но ... 1957 никнали пър
вите частни водопроводи, кап
тирани около градския и вода
та изчезна, в чешмата край бо 
лницата и по етажите на ново 
построените жилища. По част-

У

Спомени ош войната

НАПАДЕНИЕ НА МАНДРАТА ВЪВ ВЪАКОВИЯ
През юни 1944 година пар

тизанският отряд „Момчил 
Войвода” направи няколко 
по-големи акции във Висок, 
между които и нападение на 
общините в Каменица и Ком 
хцица й унищожение на ман
драта във Вълковия.

В мандрата във Вълковия 
се произвеждаше кашкавал 
за фашистката армия. Мляко 
то се взимаше от населението 
но нямаше изгледи да се зап 
лати. Затова Щабът на отря
да реши мандрата да се уни
щожи, а кашкаавлът да се 
раздели на 
пълнение-то на тази акция па 
ртизаните бяха подпомогнати 
й от селяните.

Ето как бе изведена акция 
та във Вълковия-

Към средата на юни 1944 
година партизаните влезнаха 
в селото от към „Манастир
ско бранище”. Двама партйза 
ни и няколко ятаци съобщиха 
в селото, че са пристигнали 
партизаните И затова всички 
селяни трябва да дойдат пред 
мандрата на обЩоселско съб 
рание- Само за няколко мину 
ти селото се събра пред ман

драта. Такова събрание едва 
ли е имало някога в селото. 
На събранието един от парти 
за ните говори за целите и за 
дачите на народоосвободител 
ното движение. Прочете се и 
об ръЩенйето 
ския отряд към 
от Царибродско. След това се 
премина към въпроса за про
изводството на кашкавала. 
Даде се предложение мандра 
та да се разруши, кашкава
лът И да се раздели на населе 
нйето. Това предложение бе 
бурно поздравено от страна 
на събралия се народ. След 
това се пристъпи към разпре 
деление на кашкавала по до
макинства. Всяко домакин
ство получаваше кашкавал 
според внесеното мляко, а око 
ло 15 Пити кашкавал бяха съ 
хранени за нужните на отря
да. На селяните бяха дадени 
напъствия на нареждат пити
те на по-дребни парчета, за
щото се очакваше да дойдат 
войсковите части и да събе
рат кашкавала.

СледваШия ден с[г Комшица 
пристигна в селото „ловната 
рота” на известния капитан

Вълчанов, който този път, за 
щастие, некомандуваше с рщ 
тата- Фашистите заеха пози
ции около селото- Така то ос 
тана блодирано 
след обед- През това време 
бяха претърсени всички къ
щи. За да се заплаши населе 
нието,. войниците стреляха 
към Манастирско бранйше” 
и ,,Голям камък”. Пушечни
те и картечни изстрели отава 
ха все по-чести. Цялата рота 
успя да събере само, малка 
част от кашкавала, който до 
вечерта бе прекаран в Годеч- 
Гражданите от Годеч Имаха 
възможност да си купят пар 
чета хубав височки кашкавал 
от мандрата на село Вълковия, 
след акцията на партизаните.

Други сведения „ловната 
рота” не бе в състояние да 
прибави. Всички отговаряха, 
че в селото са били много па 
ртизани и че селото било бло 
кирано цялата нощ. Такова и 
зявление на селяните още по 
вече внасяше страх между 
фашистките войници.

до късно

на партизан- 
населението

населението. В из

Изглед на Звонци от Асеново кале
На

цй се произведоха през 
година около 15.000 кг. мали
нов плод или 30% повече от 
миналата година- На частни
те парцели добивът 
лък- Земеделската коопера
ция в Зеонци тази есен ще 
засади малини на още 5 хек-

кооперативните мадиши 
•тая

тара площ и високо добивно 
морско грозде на 3 ха.

Коперацията изкупва малй 
новия плод от 180 — 200 ди
нара килограм. Според мне-. 
ние на специалисти от коопе
рацията нужно е да засадят 
малинови стъбла, защото ста
рите са вече изтощени-

е по-ма-

Крум ТАСЕВ
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Роберш Шекли (САЩ) филмразказ

БЮРО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ Кино „Просвета 
Димитровград ще 
прожектира през 
месец август

44 в

Посетителят не бе проникнал 
до-далече от секретарката—ми
стър Фергюсон приемаше 
тези, които предварително и- 
маха уговорен час — изключе 
ние правеше само на г 
жни персони. Неговото 
струваше пари.

Но секретарката на мистър 
Фергюсон, мис Дейл, поради 
своята младост не разбираше 
от хора, а този 
Стар, костюмът му солиден, от 
английски плат, в ръка с бас
тун. Той й подаде визитната си. 
картичка. Мис Дейл реши, ча 
пред нея стои важно лице и, 
го заведе нагтраво в кабинета 
на мистър Фергюсон.

— Добро утро, сър — 
посетителят, веднага след като 
Мис Дейл затвори след себе си 
вратата. — Аз съм Есмонд от 
Бюрото за отстраняване.

— Ясно — каза Ферпосон, о- 
тегчен от неопитността на мис 
Дейл. — Бюро за отстранява
не? Много съжалявам, ноазня 
ма какво да отстранявам- Бла
годаря за посещението ...

— Значи, доволни сте от вец 
чки около вас?

— Е,- знаете ли, това вече не 
е ваша работа.

— Но, мистър Фергюсон, на
ли тъкмо с тези въпроси се за 
ннмава Бюрото за отстранява-

—Имате 
чка . Можетевизитната ми 

- да ме дал от вашите услуги! Вас тря 
бва да ви натикат в затвора^ 
Прощавайте, съР-

Гой сложи слушалката и м > 
ментално почувствува как в ду 
шата му ое свали огромна те 
жест. Побърза да слезе долу. 
Жена му готвеше ребърда — 
ядене, което той никога не бе
ите обичал. Но това не беше ва 
жно. Реши да не обръща вни
мание на дреболии.

Позвъни се.
— Трябва да са от пералнята 

>— каза мистър Ферпосон — от 
вори моля ти се.

— С удоволствие.
Засял от съзнание за соб

ствената си добродетелност Фе 
рпосон отвори вратата. Пред нр 
го стояха двама 
въ ръце с брезентов чувал.

— От пералнята ли)? — попи
та Фергюсон.

карти
на този номер АО 5 часа^НсГдо 
тогава сте Лължни да решите. 
Времето е пари и у нас всичко 
с запланувано от порано 

— Естествено — каза Фергю- 
оон и се разсмя делово.—И все 
пак аз не ви вярвам пито ду- 
ма. Даже не зная вашите усло1" 
ВИя.

— От Бюрото за отстряване 
— беше отговорът.

— Но нали ви казах, че не...
Те то хванаха и с привична 

ловкост и го дапъхаха в чувала 
Фергюсон почувствува, че нл- 
Къде го отнасят. Хлопна врата 
на автомобил и внимателно го 
поставиха на пода.
■ — Всичко на ред ли е? — 
чу се женски глас.

— Да, мадам, изменихме мал 
ко разписанието, намерихме вре 
ме и за вас.

— Много се радвам — чу се 
отговор. — А сега моля да ме 
Новините. Обедът е почти го
тов и трябва да телефонирам-

Автомобилът потегли. Фергю 
сно отчаяно 
го в същност тя се готви да 
Телефонира? Как досега нищо 

забелязал.

само

Военнопрестъпници П част 
(шведски) 1 — 2 август-

Моята племенница това не 
прави (американски) 5 и 6 ав 
густ-

Синът на Шерифа (амери
кански) 8 и 9.

Викът на страха (англий
ски) 12 и 13.

Капитан Фракас (френски) 
19 и 20-

Ян квей-фей (японски) 19 и 
20-

Веселица (домашен) 26 и 27
Буря над Мексико (.лексика 

нски) 22 и 23-
На север к^м Аляска (аме

рикански) 29 и 30'.

твърде ва 
време

човек беше Скромно възнаграждение о 
собено като ое вземе под вни
мание вашето положение.

—И ще трябва да 
че въобще с-ьм ви 
съм говорил с вас?

— Естествено.
Есмонд се 

сон, отново

отричам, 
виждал, че

отдалечи. Фергю- 
се -наведе. Вле 

Дейл с утрин
ната поща и мистър ФерпосоЧ 
беше принуден да 
тя е извънредно привлекателна) 

— Имате ли още

каза
се питаше: На ко*зе униформни.мис

признае, че
не съм

някакви 
разпореждания, мистър Ферпо 
сон? — запита тя.

— Какво? Не сега — СТУДЕНТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД
БЕЗДЕЙСТВУВАТ

отвърна
Фергюсон. Той Дълго гледа вра 
тата след като тя излезе. Раба 
тата не вървеше и той реши 
да си отиде в къщи.

— Мис Дейл — каза, облича
йки палтото си, — отивам по 
работа. Страхувам се че ми да 
е насъбрало твърде много зН 
свършване. Не бих те ли моглЦ 
да поработите с мен една-две 
седмици.

— Разбира се, мистър Фергю 
сон — каза тя.

— Аз... аз ще ое опитам да 
ви възнаградя някакси за то
ва. Всичко хубаво- — той бър 
зо излезе от кантората. Лице
то му пламтеше.

Когато пристигна

не бива да чакат „специална 
покана"

дейност на студентската орга 
низация и Да се подготви пре 
дс-тояшата годишна отчетно- 
изборна конференция.

Отправянето на тия уко
ри”, че студентите са изпус
нати като резерв, бе илюстри 
рана с примера, че ръководни 
партийни и общински друга
ри не считат за нужно да 
приеьствуват на годишните 
им събрания, не се иктересу- 
от заключенията, решенията 
и плановете им-

Би могло студентската орга 
низация — разнообразен, жи 
знен И млад кадър, да запъл
ни „празнините на лятната 
сезона в обществено-полити
ческа дейност.’”.

Дали положението в тази 
насока Ще се измени, до голя 
ма степен зависи от студенти 
те, които, да кажем истината

И това лято студентската о 
рганизация в Димитровград 
си остана неизползван резерв 
Дейността на студентите, ли
шена от разнообразие се све
жда до устройване на танцо
ви забави-

Слаба дейност на Народния

ръководите
лите в университета и друга
де от тяхното желание да по
ддържат студентската органи 
заци в едно или друго начина 
нИе да им помогнат и ги впре 
гнат в живата обществено-по 
литическа дейност на кому-

от

не.
— Искате да кажете, че от

странявате хора? — разсмя се 
Фергюсон.

— Разбира оа. Смея на ви у- 
веря, че нашата фирма е учре 
ждение почтено и солидно.

— И какво правите с хората, 
които трябва да се отстранят?
— запита Фергюсон, усмихвай
ки се.

— Това е вече наша работа
— отвърна мистър Есмонд. Про 
сто кайано, те изчезват и — 
толкоз.

Фергюсон стана.
— Добре, мистър Есмонд. Д 

защо все пак дойдоха при мен?-
Мистър Есмонд въздъхна и/ 

се надигна:
■ — Е, значи, не се нуждаете 
от нашите услуги. Напълно ви 
задоволяват вашите приятели, 
роднини, жена.

— Жена. Какво собствено 
знаете за моята жена?

— Дошли сме до извода, че 
бракът е основният източник 
на нашите доходи.

— Да, но моят брак не ми съ 
вдава никакви грижи. Ние с 
жена ми се разбираме отлич
но

— —Изглежда да се нужда- 
-еТе от услугите на Бюрото за 
отстраняване? — Мистър Ео 
монд улови бастуна сн.

— Почакайте — мистър Фер 
гюсон, скъ.рстил ръде, започна 
да крачи из стаята. — Сами 
разбирате, аз не вярвам нито 
дума от това, което казахте, 
Нито една дума! Но да предполе 
жим за минута, че говорите се 
риозно, забележете, само да 
предположил!... Как става то
ва ако аз ... Достатъчно е ва
шето устно разпореждане...

— А за плащането?
- — Само след острацяването.

— Не мислете, че съм ре шил 
бързо вмъкна Фергюсон — 

просто любопитствувам. След 
известно колебание )гой запита-

— А това болезнено ли е?
— Никак?
Фергюсон вое ходеше иазад- 

напред из кабинета.
— Ние със жената се разби

раме великолепно — каза той- 
>— Седемнадесет години сме 
прбживяли.. Естествено всичко 
се случва, когато живееш зае* 
дно това е неизбежно.

Мистър Есмонд слушаше с 
безучастно лице.

— Каквото и да е, аз вече съм: 
попрехвърлил възрастта когато 
се търси нещо ново — мрачно 
продължи Фергюсон. — Е, да 
допуснем, че повече ия-мам же
на. Да допуснем, че имам връз 
ка с мис Дейл. Че вече нямам! 
Жена. Нима това би било. при
ятно развлечение?

—Отчасти — забеляза мисър 
Есмонд.

Той вежливо се усмихна и 
тръгна към вратата.

—Как мога да се срещна с 
вас? — запита Фергюсон.

университет, незаинтересова
ност и пренебрягване от стра 
на на останалите обществено- 
по литическй ната-организации, 
допринася и съдействува за 
обединяване дейността 
студентите, за безполезно! раз 
хищаване на силите, пйянот- 
вуване и търсене на собстве
ни начини и методи за' „дей
ност” и „развлечение”.

Така бе казано на заседани 
ето на Управителн'ия отбор 
на клуба на студентите, със
тояло се неотдавна с цел на 
се проанализира досегашната

Ст. Н.В Къщи,
мистър Фергюсон учудено изгде: 
■да жена си.

— Ти се върна рано — каза
на

АНЕГДОТИ
Тя.

— Какво лошо в това? запи
та Фергюсон с глас, който уди 
ви самия' него...

— Нищо...
— Искаш да се загробя в ка 

нтората ли? — озъби се той.
— Кой те кара...
— Моля те не спори с мене 

— каза Фергюсон, — не се за
яждай.

— Кой се заяжда? — кресна
тя.

— Отивам да полегна — каза 
Фергюсон.

— Той се изкачи горе и спря 
ттред телефона. Погледа в ча- 
совника си и за свое удивление 
забеляза, че е 5 без четвърт. 
Започна нервно да се разхожда) 
около телефона, тъпо поглеж
дайки визитната картичка на 
Есмонд. Пред очите му се поя
ви прелестната мис Дейл.

Той се хвърли към телефона,
— Бюрото за отстраняване, га 

вори Есмонд.
— Тук е Фергюсон.

— Да, да съР- Какво решихте?
— Аз реших ... — Фергюсон 

с всичка сила стисна слушалка 
та — ние сме женени от 17 га 
липи! Имаше и хубаво и лешо. 
Честно лис е тчч а?

- Какво рошихте? — п > то
ри Есмонд.

— Аз... аз.„ нищо! Не се нуж

ПърЬа
зайлаша • • •

На 3 ноември 1944 година 
на заседанието на Общин
ския народоосвободителен ко 
митет бе поставена на дневен 
ред само една точка: 
ПРЕДЕЛЕНИЕ НА 36 ЧИФ
ТА ОПИНЦИ.

След многочасово разисква 
не въпросът се реши така 
вейчки съветници и служещи 
в Общината да получат по е- 
дин чифт- Шест чифта се ос
тавят в запас. В образложенИ 
ето се казва, че тези опинци 
се дават вместо заплата.

РАЗ-

ЮС 1944 юдина
На заседанието на Общин

ския народен комитет в Дими 
тровград от 22 октомври, на 
което бяха разгледани някои 
текущи въпроси, преди на се 
закрие заседанието един от-, 
борник стана и постави след
ния въпрос:

— Другари, аз предлагам 
да се вземе решение в града 
да се закоде един вол. 
Заседанието продължи рабо
та си. Започна разискване въ 
рху предложението и на края 
бе донесено следното, решег 
ние: ,,Общинският Народоос- 
вободгггелен комитет донася 
решение да се заколе един 
вол, месото да се продаде а 
кожата да остане за местното 
население... Преди изпълне
ние на решението да се потъ 
рси разрешение от Околий- 
ск'ия Народооосвободителец 
комитет в Димитровград.”

Методи Петров: Димитровград,'който изчезва ..

Кирил Петров управител на основното училище в Смиловци:

ТРЯБВАТ НИ ЧИНОВЕ
3. Имат^ ли друга (трудногодина не само в ученето, но 

и във възпитнието на учени-
• 1. Доволни ли сте от резул- сти? чтатите постигнати през тази 
учебна година — поставихме ците сме постигнали доста- 
въпрос на управителя на сми-

— Има разбира се. Децата 
пътуват и по, 14 км. до учшги 
щето и назад. Това много за
труднява, особено през зим
ния период. Децата нямат
време за учене. Слушат лек
циите в училището и пътуват 
В къщи им не остава време 
да си напишат и домашните 
упражнения. Затова при мно 
го ученици няма трудови при 
вички- Ако вземам и това, че 
някои ученици помагат н в 
семейството, тогава действи
телно можем да си предста
вим колко малко време оста- 

Ьа за самостоятелна работа.

2- Какви трудности имахте 
в процеса на работата.

— Доста трудности. Това 
— каза той преподавателите силно влияе върху нашата 
обърнаха сериозно внимание работа. Преди вичко учебни- 
не смо за нормално изпълие те стаи не отговарят на съвре 
ние на учебния план и) прог- меншгте изисквания за педа- 
рама но и за правилното въа готическа работа. Те са мал- 
питание на учениците. Всеки ]сц. без светлина. А да не го 
преподавател влагаше макси горим за инвентара. Най-осно 
мум усилия за създаване на вното — нямаме добри чино- 
положителни привички при ве- А още повече нямаме най 
учениците, културно обхож- необходими нагледни средст- 
дане е гражданите, воля за ва и учебни помагала. Това 
работа и трудова дисциплина, ни създава голями трудности 
И мога да кажа, че през тая в процеса на обучението.

ловското основно училище-
— През тази учебна година



Победа в последните минути Чешиво за майките

ХРАНЕНЕ НА КЪРМАЧЕТО
»Асен Балкански« — Димитровград и »Напредък« — Извор 3:2. (0:2)

В рамките на състезанията 
за Купата на > » маршал Ти- 
то, на 26 юли на футболното 
игуище ,,А. Балкански” в Ди 
митровград се срещнаха отбо 
рйте на .,А. Балкански” —
Димитровград 'и ,,Напредък”
— Извор. Срещата завърши 
с победа на димитровградски 
те футболисти с 3:2. Подувре 
ме 0:2-

Една твърде интересна и 
айсва среща. Началните мину
ти се характеризират с при- 
прясност, много грешки и от 
двете страни, неточно подава
не. Домакините имаха незна
чителен превес, докато гости 
те по-остро нападаха (в моме 
нти и грубо) и бяха физичес
ки по-издържливи- В средата 
на полувремето от безопасна 
ситуация по, вина на вратаря 
бе изпратена топката в мре
жата. Един на нула за гости
те! Инициативата е в техни 
ръце. И към края на полувре 
мето, отново по вината на-вра 
таря, след слаб удар топката 
се озова в мрежата- Стрелец 
и на двата гола бе Драгутин 
Тричкцвич.

Второто полувреме се хара 
ктеризира с голямо надмощие 
на „А. Балкански”. Следва а 
така след атака. Но ударите 
отминават вратата. След пре
хвърляне топката на дясна 
страна Никола Стефанов с 
щурмов залет забива топка
та в мрежата. Два към един

Всяка майка трябва да кър 
ми детето си поне първите 
пет месеца след раждането, 
защото майчиното мляко е 
най-дбрата естествена храна 
която
развитие на кърмачето.

Млякото на майката се из
работва в гръдните й жлези, 
които представляват сложен 
орган. Когато жената не е 
бременна или не кърми, тези 
жлези бездействуват. Още от 
първата половина на бременно 
стта гръдните жлези нараст
ват. 3 това време гръдта за 
почва да отделя мляко, което 
се нарича коластра. След ра
ждането количеството на ко- 
ластрата се увеличава- Тя и- 
ма синкаво — жълт цвят и е 
много богата на хранителнй 
вещества белтъчини, мас ти, 
минерални вещества и др. 
Въпреки не коластрата е в 
малко количество, поради ви
соката си хранителна 
ност напълно задоволява ну
ждите на новороденото дете. 
Нормален състав майчиното 
мляко получава една — две 
седмици след раждането-

Първите 6 — 12 часа След 
раждането детето по правило 
не се кърми- Трябва обаче 
да му се дава слабо подсладен 
и затоплен чай, особено ако е 
неспокойно.

Обикновено към з — 4-ия 
ден след раждането гърдите 
на майката се напълват с мл 
яко, втвърдяват се и стават 
големи- След 1—2 дни всичко 
се оправя и започва нормал
но отделяне на 
това време зрялото майчино 
мляко заменя коластрата.

Детето се поставя на гръдта 
12 часа след раждането. Пре
ди кърменето майката изми
ва ръцете си с вода и сапун. 
След това с памук, натопен в 
борова вода, измива добре гр 
ъдного зърно и оцветената 
част около него. Първата сед 
мица обаче зърното може да 
се измива само с преварена 
вода- Когато майката е бол

на от хрема, ангина или каш
лица, тя трябва да слага пред , 
устата и носа си марлена къ. 
рпа.

за гостите. Но, изпаднаха в 
нервничене. Неоснователно за 
Държат топката. Това доведе 
до стъклновение, което бе от
странено с вмешателство на 
ръководни лица от двата одбо- 
ра)- Играта продължи по-исрв- 

)НО., по-лрипряно. Наказателни 
удари цт две1те страни. ,„А. Ба 

лканскИ” щурмува с всички

сили. Липсваше реализатор. 
Едва в последните минути 
Бранко Йованович чрез соло- 
атака през лявата страна от- 
беляза нов гол и изравни ре 
зултата.

В последната минута след 
една бърканица Гюро Страт- 
ков отбеляза и последния гол 
на срещата-

След първото кърмене се 
установява необходимия 
жтчм на хранене, който тряб- 
га строго да се спазва: 7 кър
мения на денонощие през 3 
часа с 6 часа нощна почивка- 
Най-удобните часове за кър
мено са: 6, 9, 12, 5, 18, 21 и 24 
часа.

осигурява правилно ре-

При кърменето винаги 
трябва да внимаваме де
тето да не притисне носа 
си в пълната гръд така, че 
на не може да дише. В такъв 
случай кърменето се затрудн 
ява — детето отклонява гла
вата си, за да поеме въздуХ 
Това налага при кърменето 
майката да наблюдава дете
то и със свободната си ръка 
да придържа гръдта.

През първия месец здраво
то кърмаче се кърми на все-. 
ки 3 часа — всичко седем пъ 
ти дневно. През итория месец 
детето е пораснало и при кър 
менето приема повече храна 
в сравнение с първия месец. 
Ето защо през втория месец 
се преминава на кърмене и 
през 3 и половина часа — 
всичко 6 ггъти на ден. През 
третия, четвъртия и петия 
месец детето се кърми както 
през втория месец — 6 пъти 
през 3 и половин часа- Това 
е необходимо, защото през та 
зи възраст (VI, УП и УШ ме 
сец) детето получава по-бав
но смилаеми храни.

В следващия брой - ще да- 
дем съвети за изкуствена 
хранене на кърмачетата-

Нов ледннков период
Климатическите колебания 

ни приближават към нов лед 
ников период, който трябва 
да настъпи не по-рамо от 
двадесет хиляди години.

Глетчери: ще покрият Еква 
ториална Африка и Южна А 
мерика, паголямата част на 
сегашна Северна Америка, Е 
вропа и Азия. Южното крайбре 
жие на Австралия и Южна 
Америка ще се скрият под хи 
лядометрова снежна покрив-

преди. Може би използването 
па научните достижения що 
помогне за да се предотврати • 
това явление.

При смяната на един пе- 
рИод с друг преди всичко по 
разява правилността на ритъ 
ма в тяхното настъпване. Зае 
дно с това ритъмът дава ос- 
иовагпге да ое надяваме, че ще 
бъде разгадана причината на 
тези гигантски катаклизми. 
Последното голямо охлажда
не е започнало около 25 хиля 
ди години преди новата ера.

Периодът на затоплянето е? 
бил време на грандиозни на
воднения в долините на реки 
те Тигър и! Ефрат. Някои уче 
ни предполагат, че този1, пери 
он е намерил отражение в би 
блейските легенди за всемир 
ния потоп и Ноевия ковчег-

Последното голямо застудя 
ване е станало през XV век- 
Този период е влязъл в исто 
рията под името „малък лед- 
ников период”. Например ле
дниците в Норвегия и досега 
заемат тези площи коиТо са 
успели да заемат тогава-

За сегашното състояние на 
вдемето е характерно колеба 
ние по посока на ново неголя 
мо затопляне- На нашата пла 
нета падат сега значително 
по-малко валежи. Данните по 
твърждават, че малката въл 
на на затоплянето ще продъД 
жава в течение на триста И 
педесет години1- След това от 
ново ще настъпи охлаждане-

Стой

ка-
Какво ще стане е човека?

Най-гъсто населените час
ти ма нашата планета ще се 
покрият е лед. Ще започне но 
во велико преселение ня наро 
дите.

Подобни охлаждания на на 
шата планета са ставали и

Малко хумор МЛЯКОТО. В

Когато прекарили една ба
ба зарад направени правопис 
ни грешки в писмото, упъте
но до нейн правнук, тя каза
ла:

със себе си топла ютия. „Не
мога да мисля постоянно, та
ка съм поне сигурна, че 
я изключила от тока”.

съм
ч

„Не забравяте, че единст
веният грях, който може да 
направи жена на моите годи
ни са правописните грешки”.

ч

Малко момченце, което се 
загубило, задава на полицая 
следния въпрос: „Извинявай
те, моля Ви се, дали не сте 
видели една госпожа без ме
не?”

7

В забавен парк една майка 
хазва на своя син: „Внимавай 
когато се загубиш да не ми се 
връщащ, ревнал цял глас” Интересни новини Померено бири от преди 36 години* ч

Един турист пита френски 
полицай: ,,Можете ли да ми 
кажете къде се намира къща 
та на мадам Помтгадур?”

Полицаят се навежда към 
него и му шепне поверител
но: „Градската управа засега 
■е затворила всички такива 
къщи.”

Изправна
Васил Борисов от село Из

вор не малко- се изненадал, 
когато поправяйки кладенеца 
си намерил бутилки с бира! 
Двадесет бутилки бира, добре 
запушени, производство на то 
гавашната белградска бирена 
фабрика ,,Вайферт’:, произве
дени още през 1928 година бя 
ха добре „изстудени”-

Когато отворил една от 
тях Борисов установил, че 
бирата не се е развалила.

А ето по кой начин тази би 
ра е дошла до кладенеца.

В стара Югославия тук съ 
ществувало кафене, и естест
вено, кладенецът служил за 
разхлажданв на питиета. Ве
роятно тези бутилки са оста

нали ,,забравени” или пък по 
вече пъти са падали на дъна 
то на този дълбок кладенец 
по някоя бутилка.

Предполага се, че в кладе
неца има и други спИртни пи

В миналия брой в обявения 
конкурс на комбината за кау
чукови изделия, е изпуснато по, 
'технически причини Следното:

За висша кадрова школа —- 
1 студент.

С тази исправка конкурсът е 
пълен.

ч тиета, но поради голямата дь 
лбочина е трудно да се изва- 
нят.

Двама съпрузи отиват на и 
злет с автомобил- Покрай при 
готвената храна жената носи В- В-

ОгНЗЬ В ЗВОНСКА БАНЯ
Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ
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