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ЦЕНА 10 ДИНАРА
вестник НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

От общинския събор и сесията па Общинската скушцнпаПрезидентът Тито замина в Алжир

Ние високо ценим резул
татите и усилията на 

■ алжирския народ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА 

ТРУДА И ИЗНОСЪТ 

ПЪРВОСТЕПЕННИ ЗАДАЧИ^п3п<?л^тРт^ИАЕКТЪТ ТИТО ПРЕД СПЕЦИАЛНИЯ КО- 
РЕСПОДЕНТ НА АГЕНЦИЯ ДПС

— Приети са Общественият и лай и Бюджетът за 1965 година. По покана, на 
Алжирската 
родна република 
секретар на ФЛИ Ахмед Бен Бе. 
ла, на 11 април замина на офи
циално посещение в Алжир пре 
зидентът на СФРЮ и 
секретар на Съюза на югослав- 

комунисти Йосип Броз 
Тито със съпругата си и друга
рите Миха Марийко, Милош 
Минич, Марко Никезич, Мишо 
Павичевич и Томислав Бадови- 
нац.

„Радва ме, че ще 
з-вайки поканата на президента 
Бен Бела, да посетя свободния 
и независим, Алжир, че замина 
ваме на гости

президента на 
демократична -на-

о1Ш'за се до твърде полезни ли 
чии контакти и размяна на мно 
гобройни делегации, както и до 
забележително икономическо и 
научно-техническо сътрудничес 
тво. Ко с оглед на голямата бли 
зкост във възгледите по отно
шение на международните отно

ителст-во също ще бъдат отбел
язани значителни резултати. Та 
зи година трябва да бъдат за
вършени част от работите на 
пътя Суково—Ракита.и от пътя 
Димитровград-Радеина. В града 
трябва да бъдат довършени ня- ■ - 
кои помещения в строещото се 
здание на Здравния дом, а се пл 
анира да бъде завършено и но
вото училище. В края на годи
ната ще има още 30 нови обще
ствени жилища и няколко десет 
ки частни къщи. В областта на 
здравеопазването се предвижда 
населението да бъде улеснено в 

медицинското обслужване—вей 
чкм съществуващи амбулато
рии по терена ще се посещават 
седмично от лекар и зъболекар.

Всички тези показатели са ре 
аллги. Участниците в Събора и 
отборниците на сесията на Ску 
ш ципата обсъдиха почти всяка 
цифра. Именно затова и бяха 
направени някси изменения в 
бюджета и в плановете на ня
кои фондове, за да бъде реално 
и възможно осъществяването 
на предвидения растеж.

■ и генерален
На 9 и 10 април в Димитровград се състояха последова

телно две важни заседания —> общи .ският събор и редовна 
сесия на Общинската скупщина. Главна тема на двете заседа-1 
ния бяха ОСщес .веният план и Бюджетът на Общин ■ската скуп 
щипа за 1965 година.

генерален-
ските

*г—............. ""1
■и I * Общинският събор, в който 

взеха участие отборниците на 
скупщината, представители на 
Социалистическия съюз, проф
съюзите, младежката организа
ция и конференцията на жени
те, всестранно обсъди тези два 
важни документа на скупщина 
та, преди да са приети оконча
телно. След уводното изложе
ние на председателя на Общинс 

(ката скупщина Стоян Наков 
по проекта на плана .и изложе
нието на секретаря на скупщи
ната Кирил Илиев по проекто
бюджета участниците в събора 
нашироко разискваха ва пред
ложените показатели на расте
жа.

комуната да отдели значителни 
средства за издигане на култур 
но-битовото равнище.

Някои оановни показатели на 
плана могат добре да илюстри
рат растежа през годината. Пр
ез 1965 година ще имаме към 
18.900 жители; още 224 лица ще 
постъпят на работа в предприя 
тията; 7 инженери, 4 икономис
ти, двама правници и към пет
надесет лица с полувисш е обра 
зование ще допълнят състава 
на специалистите; производите
лността на труда ще бъде по-го 
ляма с около 100 на сто. което 
ще допринесе за сравнително со 
лидно увеличение на личните 
доходи които в номинална стой 
кост ще са по-големи средно с 
11 на сто в стопанството и с 20

‘ ‘

. . щмога, изпол-

Гпри приятелски 
народ с който ни свързват близ 
юи връзки още от първите дни 
на неговата освободителна бор
ба. .Затова ние .с голям интерес 
-очакваме непосредствено да се 
запознаем с .придобивките на ал

%

*8
жирската революция и със. сега - 
шиите творчески усилия на тру
дещите се от Алжхгр.

-Ние .високо щеним резултати 
те и усилията на алжирския на 
род и на -неговия фронт за наци 
орално освобождение начело с 
президента Ахмед . Бен Бела в 

- укрепването , на независимостта 
, ' ТЛ. развитието - на придобивките 

на революцията. И във вътреш 
ното развитие на нашите стра
ни,. в областта на изграждането 
на социалистически обществени 
оШношения и в осъществяване на 
самоуправлението на производи
телите, се проявява близкостта 
ка историческите съдбини: и свЪ 
рзансстга «а пътищата, които и 
збраха нашите народи-- .
'.Въе въг-чдната политика на

дайте две страни изхождат от об 
шите идеали за мир , и свобода 
към като се стремят всички ш 
.ролюбиви страни и сили в све- 
•га.-Днес ■ Алжир- и Югославия се 
намират в първите редици на 
'бс-рбата за отстраняване на вси
чки останки на колониализма, 
за осуетяване опитите за доми- 
нация и -на всички форми на 
вмешателството отвън, за пра
вото на всяка страна за свобод
но развитие съгласно интереси
те и волята на нейния народ.

След освобождението на Ал
жир нашите двустранни отноше 
ния се обогатиха съдържателно.

Може би заслугата за тези ши 
роки разисквания лежи в зна
чителна степен в новосъздаде
ните условия на стопанисване 
у нас, обаче все пак тя е на пъ
рво място резултат на предвари 
телната осведоменост и проучва 
не на проектите от всички,.учас 
птици. Дълго време преди да 
бъде представен на Събора, пла 
нът бе на разискване в общест
вено-политическите организации 
и събранията на гражданите.

. Именно това даде възможност 
да бъдат коригирани предвари- 

. телно редица предложения на 
плановата комисия.

В миналите броеве ние осведо 
михме читателите за основните 
показатели на плана. Брутопро 
дуктът ще възлезе на 6 милиар 
да и 600 милиона динара, наци
оналният доход на 3 милиарда 
и 600 милиона динара. Най-го
лям дял в брутопродукта и на
ционалния доход ще има проми 
шлеността, след която идва сел 
екото ствопанство. В резултат 
на внушително увеличение на 
брутопродукта и оообоно на на
ционалния доход ще се увеличи 
съответно и възможността на

на сто в нестопанските дейнос
ти. Това увеличение естествено 
ще съдействува да се увеличи 
личното и културно-битовото ра

Особено конструктивни бяха 
разискванията на другарите Ди
маотър Манев, Живко Виденов.вншце на живота, въпреки зна 

чително Ейсбките цени на паза- Сто>ш Станев отборнпн от Куса
Врана, Илия Марков, Димитър 

и другарката Лалка
ра.

Покрай подема на промишле- Петров,
Любенова.

щения, и на подобието във вът
решното обществено развитие^ 
аз мисля, . че съществуващите 
възможности оше не са достатъ 
чно използвани. Затова очаквам 
и убеден съ?л, че нашето посеше 
ние ще допринесе за развитие 
на сътрудничеството във всич
ки области в интерес на двете 
страни и в . интерес на по-ната
тъшното укрепване на традицио 
нните връзки на приятелството. 
Вярвам, че нашата предстояща 
размяна на мнения с алжирски 
те ръководители и президента 
Бен Бела, държавник, който 
се ползва с голям престиж в 
света, ще послужи за още по- 
добро взаим/н» запознаване и 
разбирателство и ще допринесе 
за по-кататъшно укрепване на 
Всестранното сътрудничество ме 
жду нашите братски народи.”

ността зарад реконструиране на 
. фабриките, в комуналното стро

. ц м. н. н.

Безстопанствено
имуществоЛШ9

На миналата сесия на Обгцинската скупщина е Димитров
град отборникът от с. Бребевница повдигна един отколе набол- . 
ял въпрос за състоянието на селските културни домове.

„Кооперацията — каза той — разполага с нашия до.ц. 
но не се грижи за него. Сградата пропада, прозорците са небо- 
ядисани, тухлите изпадат от стените... Ще останем без дом в 
селото.. .1" , . ’ .

Това боли не само бребевничаии. В много села в Дими
тровградско селските домове на културата пропадат. И не само 
те. Пропада, и то много по-бързо, малката гаричка при Погано-> 
веки манастир, редица ,,полунационализирапи” сградинки, -ня
когашните училища и пр. А много от тях са строени „селски” с 
неимоверни усилия и труд, без особена помощ на общината и- 
ли кооперациите.

Сега те са един вид безстопанствено имущество, хгъ.и. кое
то незаконните стопани — кооперациите — се отнасят1 в сми
съл „карай, докато трае, хората ще построят нови". Исти-на и 
ние, хора1а, рушим това имущество, жадни за „малко плячка" 
или иесъзнаващн -потребите си. Кърпи! прозорци и врати, ка
кто на погаиопската гаричка, или не се интересуваме от това, 
какво става със сградите, които сме строили.

Защо е така — не е трудно да се обясни. Общината, коя
то е законният стопанин, се бави. да ги вземе под ръка, и да уре 
ди положението. Излиза, като че отбягва да се занимава с този 
въпрос и предоставя па кооперациите да извъртат съвсем пред
назначението па тези домове.

А за уреждане на работите не се иска пито много труд, пито ’ 
много време. Нужно е едно решение на Общинската скупщина 
и сключване на десетина договори между общината-собственик 
и наемателите-кооперации, като а наема срещу ползването на 
някои помещения в тези сгради се включат и средствата за под 1 
държането, отплащаието на сградата, за достойното 
ване ролята на културен дом, защото други средства едва ли 
могат да бъдат обезпечени. При такова решеиие, няма да има о- 
пасиост от пропадане па сградите, защото те ще се издържащ 
от наема.

изпълня-

Впрочем, време е да се обсъди и другата възможност до
мовете и всички други обществени сгради да станат пригежа-, 
ние па териториалните местни общности, тъй като те ще им са 
нужни за развиване па обществената дейност, набелязана в ста ‘ 
тутите им.

:

На бребевпишкип огборпик с. обещано да му се отговори, 
на следващата сесия. В обхцсствения план за 1965 година пък е 
записано — ще се уреди положението па селските домове 
културата.. Значи, можем да' се надяваме, че безстопанствено
стта. ще се махне от ценните сгради и че в тях ще започне да са 
развива по-жива културна дейност.

на

М. Н. Нейков

Започна строежът на пътя Сурово—'.Ракита. Материали поместваме на 6 и 8 страница.
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ИЗ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН ЗА 1965 ГОДИНА тито
В АЛЖИР

От промишлеността 

1 милиард повече
На половината новоизбрани 

отборницн в двете камари на 
Общинската скупщина в Ди
митровград се удаде началото 
на четиригодишния сн мандат 
да отбележат с приемането на 
Обществения план и бюджет 
за 1965 година. Според него 
стопанството в общината (\с( 
края на настоящата година с- 
ледва да осъществи 6 мн.лиар 
ди и 600 милиона данара съво 
купен приход, т. е., към два 
милиарди и 850 милиона дина 
ра з повече от 1963 година- В 
сравнение с миналата го/цгаа 
тазгодишният план предвижда
ПО-ГОЛЯЛТО бруТ01Тр01*ЗВ0ДСТВб
с 1 милиард и 100 милиона дн 
нара. Скокобразннят стопан
ки възход на тази неразвита 
област е резултат на силното

изводство са неумолими в то
ва отношение: ако един винт 
в производствения процес ста 
не — спира цялото производ
ство п се стига до загуби, нез 
п-цлнение на плана и пр.

Когато става дума за трудо 
ва дисциплина трябва да из
тъкнем, че все още Нашия ра 
ботник няма „индустриални на 
вицн" а особено в ония пред
приятия, в които личните дохо 
дн са все още низки, чиито ра 
ботниците са „с едШ1 крак на 
нивата, а е другия във фабри 
ката“... '

Ако запланираните произвол 
ствет! пропорции са реалш!, 
а в това няма съмнение, заш.о 
то с,а създават в предприяти 
ята, тогава трудовите колекти 
вн, самоупрашггел1штс органи, 
комерциалните и професиоПа- 
лнй служби стоят пред серио-

струкцията н през тази годи
на е предвид:нз да б-ьлдт иус 
пати в произвол 1<з

В -размяната -на посещения между президента Тито. и Беи 
Бела съществуват два твърде характе-рни факта: Югославия 
беше първата европейска страна, която официално посети ал
жирският президент през март миналата година; и сега прези 
бентът Тито е пръв европейски държавен глава, който прави 
официално посещение на Алжир.

Тази символика съвсем пе е случайни. Захцото, както ка
за Беп Бела, името на президента Тито, т. е. на Югославия, от
делно е свързано с известни неща, които па алжирците са твъ 
рде скъпи. Това преди всичко е тяхната борба, в която дадоха 
толкова 'жертви. Президентът Тито, а чрез неговата личност и 
югославските народи, ви-наги здраво стояха па алжирска страна, 
каза Беп Бела. В седмогодишпата тежка алжирска освободи
телна борба Югославия безпристрастно помагаше алжирските 
бойци като съзнаваше колко такава помощ е ценна па един 
народ в съдбовните исторически дни па неговата борба. Алжир 
ците пе1 забравят и това.

Създадено върху такива здрави основи, които бяха поло
жени ош,е през тия дни, югославско-алжирското приятелство 
се развиваше и след извоюването па независимост от страна 
па Алжир. Развиващо се в по-широките рамки на взаимното 
сътрудничество, разбирателството, и искрепото приятелство; 
върху схождагци се принципи -на политиката, която ясно фор
мулираха Белградската и Каирската конференции па. необ
вързаните страни, която, впрочем дойде до силен израз и в от 
пошенипта между Югославия и Алжир с другите страни, кои
то в международната политика се ръководят от началата на

повия
пех за произ1 цс кз на с“крс 
тни брави който ще произве
де 88.000 брави. За целта са о 
безпечеш! 96 милиона динара.

С ориенти; овкага към спе
циализирано . производство в 
„Л1еханик” се прекъсва с про 
извеждането на , .всичко'!*., И 
конфекция „Свобода” се опре 
деля Кт)М производство па 
мъжки костюми ог камгари. 
През Настоящата година 'за 
строителни работи н съор-цже 
ння ще бъдат изразходваш! 
само в ,,Свобода” 60 милиона 
динара. Това нещо ще създа
де възможност за по-добри ус 
ловил на работа. Незначител
но по-малки 
ння през тази година са отпус 
Пати на столарското предпршг-

капиталовложе

тази политика.
Югославско-алжирското сътрудничество беше плодотвор 

по пе само на международното поле, в редицата акции целещо 
да се запази мира и градивното разрешаване на световните про-- 
блеми, но и в междудържавните отношения, особено след посе
щението па Бен Бела в нашата страна миналата година. Изве
стно е, че Югославия посетиха няколко алжирски стопански, 
културни, политически и партийни делегации, а съответни юго 
славски делегации съшо посетиха Алжир и всичко това даде 
възмЬжност за широк обмен на мнения и опит, така необхо
дими за двете! страни, които вървят по път на социалистическо 
развитие.

т№шшжш
От отделно значение е сътрудничеството на стопанското 

поле. Покрай стокообмена, чийто обем наистина е още под ре
алните възможности па двете страни, се разшири и техничес
кото сътрудничество. Така над 200 югославски специалисти се 
намират в Алжир на различни длъжности. В Югославия се 
намират около 70 алжирци на специализация като стипендиан
ти на югославското правителство, а също така в Алжир им 
известно число наши специалисти, когло са получили стипен
дии от алжирското правителство.

Нормално е, зпачи, да се предположи, че балансът на юго 
■ славско-алжирското сътрудничество ще бъде предмет на разго 
борите, които тези дни ше водят президентите Тито^ и Бен Бе
ла е Алжир, а особено възможностите за неговото развитие за 
напред и всичко онова, което трябва да се предприеме тези 
перспективи да се осъществят.

От друга страна новата среща м)гжду шефовете на две
те приятелски страни ще бъде и подходяиц случай за широк 
обмен па .«мечия за международното положение изобщо, а спе- 
циалпо за разрешаване на откритите въпроси и кризи, които

_«_о._
Димитровград: Площад „Освобождение”

промишлено развитие на Ди
митровград. Мналата година 
Например, промишленото про
изводство участвуваше в съво 
купния доход е 129 милиона 
динара по-малко от останали
те стопански отрасли.

През настоящата година тря 
бва да се осъществят ‘ над 
800.000.000 динара в повече от 
стопанската дейност изобщо. 
Планираните увеличения на 
с-ьвокупния доход са обоснова 
ни върху приръста на проми
шленото производство прибли 
зително с един милиард дина
ра. До края на годината про 
мишлеността трябва да произ 
веде стоки на стойност от о- 
коло 3 милиарда й 700 милио

тие ,,Циле” и кожара „Брат
ство”. ,

От значение обаче ще бъде 
и това да .ли на време ще бъдат 
извършени 
на тези предприятия, за да мо 
гат да време да се изпълнят 
запланираните производствени 
задачи.

Друг твърде сериозен проб
лем, който йзмъчва димитро
вградската Промишленост 
обезпечаването на суровини и 
Възпроибводствен 
Н ай-големите промишлени пре 
дприятия в Димтровград са о 
риентирани да внасят сурови 
ни и други второстепенни мате 
рцали от чужбина- За да обез 
печи девизни средства комби- 
нг/г .Димитровград” 1 трябва 
да изнесе 30 тона гумени ни
шки и 40.000 чифта лакирани 
ботушки. С оглед на факта, че 
за пръв път се появява на 
чуждия пазар огг качеството 
на произведенията ще зависи 
до коя степен ще заинтересу
ват чуждестранните купувачи. 
От друга страна от значете 
е и как цените на произведе
нията ,,ще се включат" в све 
товните цени.

зни проблеми, Шасито бледна 
да разрешат с успех. В този про 
цес на вътрешно обединяване 
следва да допринесат и обще
ствено политическите сили, кои 
то нямат друга по-важна поли
тическа задача. Върху единни 
те становища в разрешаването 
на противуречията да се създа 
ват социалистическите отноше 
ння в предприятието върху прин 
ципите на самоуправлението и 
прави осъществяването на за
планираните производствени за. 
дачи — това е друга по важ
ност задача в новия Обществен 
план.

8пряко угрозяват мира в света — както що са положението 
Югоизтсгчна Азия, в Конго и други. Шефовете на двете прия
телски страни, както и известни привърженици на политиката! 
на необвързване и нейни упорити проводници, ше посветят ну 
жнотп впим.ание на всички тези въпроси, особено зарад все по- 
значителната роля на необвързанте страни след тяхната мина
логодишна конференция в Кайро и с оглед . па предстоящата 
дейност па развиващите се страни — на различни конференции 
— е борбата за мир, срещу икономическото неравенство, остан 
ките па колониализма. в борбата за укрепване ролята на Обеди 
пените нации, за принципите на миролюбивата коегзистенция 
и т. и.

' раконструкциите

■

(материал) Гледано в тази светлина посещението па президента Ти
то на приятелски Алжир безспорно ще е от огромно значение.

В. Ш.
< М. Б.

ПРЕД ПЕТИЯ КОНГРЕС НА СКС

НИНОМ СТОНАЙВЙЧ: На Конгреса ще разисквам
по организационни въпроси

1на динара.
Само комбинат „Димитров

град/’ е запланирал обществе 
но брутопроизводство от 2 ми 
* нар да
„Свобода” — над 740 милиона 
динара, а стойнстта на произ
водството в металопреработва 
щата промишленост ще се утзе 
личи с 89 на сто. в дървообра 
ботвателната физическият Щ 
бем на производството 1 за 1,5 
иъти, а в кожарската промиш
леност — съвокупният доход За да се постигнат по-добри 
ще се увеличи 16 на сто, в сра производствени цени рбщес-

миналата година. Зна 1(веннят план препоръчва на
всички трудови организации,

другото, да увеличат 
производителността на труда 
с 8 на сто при увеличение
числото на Заетите 23 сто. При

дннгЬа, конфекция

Никола Стоилкович е 
1927

ите на СК в светлината на Р®" 
ществешгге промени в комУнат* 
след новата Конституция на 
СФРЮ. Тук са въпросите з« 
местните общности, коопераци 
ите и на ССРН. В работата на 
тези организации трябва Ай се 
търси и организационното 
ношение на Съюза на комуни
стите.

Структурата на селските ор
ганизации на СК заслужаваоТ 
делно внимние и някои 
с които разполага нашият Од 
укаават на някои явления, коЯ 
то трябва много по-сериоя» 
Аа бъдат поставени пред орг* 
низациите па СК.

роден 
година в Дървена

1 юли 1943 година, член СКЮ 
от април 1944. Заемал е ръковод 
ни постове в армията а след 
освобождението в обществено- 
политическите организации и 
народната власт.

На общинската конференция 
на СКС в Бабушница бе избран 
За делегат на Петня конгресна 
Съюза на комунистите в 
Сърбия.

На въпроса, поставен му от 
редакцията на вестник „Брат
ство”, за какво ще разисквана 
Конгреса, той отговори:

— Организационното състоя
ние на СК в духа на изменени 
ята на Устава на СК е въпрос, 
по който мисля да разисквам 
на Конгреса в Белград.

Този проблем сме съгледали 
на едно Заседание на Общин
ския комитет, когато анализи
рахме работата на органйзаци

през
ябука, участвувал е в НОБ от1

внение с
чи, значителни инвестициони 
средства ще бъдат вложени в между 
индустриализацията па малко 
то крайгранично място, което 
става все по-важен стопански 
-фактор в комуната.

Всички промишлени отрасли 
и Димитровград увеличават о 
Осна на Проял!?.' .пюто раз- 
чнл.йки при това на разширя 
ване на прои-.нодегпеиите мо
щности, за което, според вече 
ирщтия обществен план, ще 
Съ,ч.1 ангажирани Кт,м 1 мили 

дийара капигаловложе-

от-

това — съществуват и големи 
неизползвани вътрешни резер
ви, а и произ водствените мощ
ности не се. използват докрай. 
Също така следва по-рационал 
но да се използва в-ьзпро извод 
ствения материал.

Тези обемисти планове иа ди 
митровградската промишлеяо*} 
ст налагат да се подобри още 
повече и квалификационна!'» 
структура на работната ръка. 
Един от най-важнигге факто
ри за изпълнете на заплани
раните задачи лежи, ■ по наше 
мнение, в дисциплината на ра 
богатото място. Законите 
съвременното промишлено про

даННЯ,

аРД
ння.

мо комбич гг „Дн лнтроп-. 
трад” ще изртлодва към 770 
милиона динара за реконструк 
ция на цеховете на гуменйге 
нишки от латт — и за довръ- 
шваие на цеха за обмотаванз 
на шипките. 75 ..Механик” на
предват рабопглз върху рекон

отноТъкмо тези въпроси за
щенията на организациите яд 
СК и останалите обществен* 
организации са причина1-2-, 46

за ТЯ*се готвя да каЖа ний»? 
на Конгреса.Йикола Стоилкович
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ВРАТСТВО

ЗАСЕГА САМО АНУИТЕТИ 

ОТ ПРОЕКТОСМЕТКИТЕ
ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТАПРЕД

А Общинската скупщина «НЯКОГА В ГЛАВИТЕ НА НАЙ- 
ОТГОВОРНИТЕ в общините бе Босилеград сега ще изплаща а 
ше същински кошмар от идеи нуитетите! 
и планове. Всички искаха да Според проектосметната до- 
направят много в общината, кументаиия Общинската скуп- 
Елаборати за фабрики, рудни- тттиня ще плаща годишно по 
ци, разни други малки и голе- 7.000.000 динара за ануитегги. 
ми обекти никнеха като въби А тази община едва съставя два 
след дъжд. Значи съществува- та края. Сега' ще трябва да 
ше същинска елаборатомания плаща необмислени похвати на

предшествениците. От нейната 
каса ще „изпарят” най-малко 
35.000.000 динаРа, за тези пари 

ното беше тези идеи да се на болницата би могла
да се обзаведе, особено с чарша 
фи, които изглежда ие са про
менени още от УНР.

От подобна проектосметна 
документация няма полза, 
затова пщк Общинските сред
ства всяка година са „по-къси” 
със 7 милиона динара. А кога 
то са правени — тогава за то
ва не се е държало сметка.

сред хората. Какво от всичко 
това е могло Да се реализира 
— не се държала сметка- Важ-

напълно
чертаят и такива Да се намер
ят пред Народните отбори, ко 
ито даваха големи пари, а ма 
лко се интересуваха за тях.

но
Затова именно и много таки 

ва проекти стоят по лавиците 
на общинските служби, я има 
и такива, на които следите са 
съвсем изгубени...

Показателен пример в това о 
тношенИе е Босилегр адската 
община. За по-малко ог три го 
дини, от 1958 до 1961, за смет
ка на Народния отбор са изра 
ботени 7 проектосметни доку
ментации. Общо за тях са да
дени 15,600.000 динара- Между 
тях има и такива, които нико 
га не могат да се реализират. 
Полезен е само проектът на 
градоустройствения план и до 
пълнеимето му.

М. Б.Започнаха подготовките в Босилеград Оиакошо на въироса
Тези дни в Босилеградско за комуната и изложба на фото- 

почнаха подготовките за фести графии за акциите на младите
горани. В същия ден ще се про 
веде физкултурен събор на уче 

Тито. Комитетът за шщите от основните училища.
В навечерието и а 25 май в 

изготвил Босилеград ще бъде изнесена 
тържествата, културно-забавна програма- Ня 

25 май ще има спортни състе
зания, я вечерта — смесена про 
грама от народни и естрадни
изпълнения.

Останалите точки от дведе-

ДРУГАТА СТРАНА 

НА МЕДАЛА
сетпетимайските тържества ще 
бъдат известни по-късно тъй 
като някои райони в комуната 
още не са съобщили с кои но
мера ще се представят на фе
стивала.

вала по случай 25 май Деня на 
младостта и рождения - ден на 
Другаря
провеждане на втория фести
вал
(програма 
Според нея — чествуването на 
Дейя на младостта ще започне 
на 24 май с откриване излож
ба на домашно 
твърде богато и оригинално в

Дафинка Соколова, ■работ 
ничка в комбинат „Димит
ровград”, /неотдавна била /у 
волнена от комисията за за-* 
емане на работници. Първи 
път тя получава отказ през 
1963 година затова, „че оти
вала в отпуск по болест, ко 
гато иска, без да се обади на 
някого”. Вследствие на това 

се стигало до „неизпълнение 
на нормите” в цеха за кон
фекция на обувки. Тя не ид 
вала на работа и по една сед 
мица. Когато се връщала, 
е здравната легитимация не 
й било вписвано, че е била 
в отпуск по болест. След де 
сет дни в този документ е вне 
сено ?травдание за отсъст
вията. Значи 
дни! Директорът на предпри 
ятието отхЬнил предложени 
ето за уволнение, което дал 
по Искане на стопанската е 
диница. Изтъкват /също, че 
докато „боледувала” 
нно
Но и този път останала на

вече е За провеждането на тазгодиш 
ния фестивал е отпусната су
ма от 400.000 динара, част от 
която ще бъде разделена за 
награди на най-добрите изпъл
нителни на фестивала.

Реализираният проект за о- 
реховата плаМГаИия е показате
лен пример за несъблюЛаване 
от страна на организатора и 
проектанта на възможностите 
за мелиорисаването иа този го 
лям комплекс ерозивна земя. 
За този проект са дадени. 3 ми- 

н са вложени

за

ръкоделие,
В. Вел.

лион-1 динара, 
над 28 милиона. Сега орехите 
изсъхват и Общинската скуп 
щика просто не знае какво да 

I пра-ви с тази плантация.
Идеята за тази плантация 

дал специалист на ФАО, кой
то казал, че земята е отлична 
за калифорнийски орех. Сега в 
Общината ттокат: „Да вървят 
по дяволите тези орехи, какво 
да правим със собствениците 
на този имот и как да изпла
щаме ануитетите, които наско
ро ще пристигнат.

За да. станат нещата още по- 
чудни — за изготвяне на проек 
тосметната документация за 
графитните залежи край с. До 
лна Любата тогавашния Наро
ден отбор платил 4,000.000 ди
нара. Бившият председател о- 
бещал елабората на съседната 
община. На съДа съседът поду 
чил (проек\тосметната локумея 
тация, без да плати обезщете-

ШОПСКА СВАТБА ново в програ
мата на фестивалаФестивалният отбор който бе 

формиран от Общинския отбор 
на ССРН е Димитровград, вече 
работи върху програмата на фе 
ставала. Според досегашните 
предложения ново в тазгодиш
ната програма на фестивала 
ще бъде забавно-туристическа
та точка ШОПСКА СВАТБА.

Посиановник на Шопската 
сватба ще бъде Истатко Стану- 
лов според сценарието на Адам 
Георгиев, преподавател в гим
назията. В художественото офо 
рмДение на програмата ще уча 
ствуваг художниците Мета Пе
тров и Сретен Йгов.

какво знаеш”. ските производители, между до 
■малини в плетене, предене и 
други домашни работа.

Фестивланляд-. отбор все още 
разработва програмата и 
гат да се очакват нови измене-

« „Покажи,

ЩЕ ГОСТУВА ШИПТАРСКИ- 
ЯТ ФОЛКЛОРЕН АНСАМ
БЪЛ

след десет-

мо*

пръв път -ния които ще го направят по- 
интересен и за населението на 
съседните общини. Очаква се м 
стопанските предприятия да у- 
чаопвуват със свои произведе

на стая, оаобено госилничарскогго 
предприятие „Балкан”, което 
трябва в духа на програмата да 
приготви народни ястия 
циалитеги от този край, който 

районни състезания къ ще се сервират във подходяща 
бъдат избрани най-ус- обстановка. Б. Ник.
точки. Така на 2 май

На фестивала за
година ще гостува шиптар 

фолклорен ансамбъл от
постоя- 

била по сватби и гуляи.
тая
ският
Прищина. Той ще изпълни своя 
та програма на 23 май в 18 часа.

Същия ден „Трибуната 
младите” от гимназията ще из-

програ-

работното си място.
Преди известно време

двете смлени, в ко
по

искане на
Дафинка Соколова рабо 

ти било решено да се остави 
на разполагане на управата 
на комбината. Причините са 
съгците, как то преди.

Да бъдем по-ясни: от март 
1961 година до края ма хк- 

година тя отсътству 
дена. За-

своята забавнапълни итоспеКако се узнава, в тази ггро- 
гракф на фестивала ще бъда;т 
отразени народните сватбени о- 
бичаи и сватбени песни, с кси- 
Уо тоя край е твърде богат. Тях 

изпълнение на фестивала 
сватбен церемониал ще 

интерес не 
население

ма.Фестивалът всъщност ще за
почне с 
дето ще ние...
петните
срещите ще станат във 
и Забърдме, на 9 май в Д- Нев- 

Т. Одоровци, на 16 май в

Висок Кандидати за народни представители 

сред избирателите в Звонци
ното
с целия 
предизвика голям 
само сред местното 
но и други хора-

мадата
вала 174 работни 
рад закъсняване, безпричин 

от работа
ля и
Дквт/цтрсвград. 
ржество ще

За тазгодишния фестивал се 
предвиждат и други забавни Преди известно време в Звон- 
тлчки Те ще бъдат изпълнени ци се състоя разширена конфе- 
на районните срещи. Ще има 
съревнование на релскостопан

Централното тъ 
бъде на 23 и 24 ко отсъствуване 

и своеволно 'напускане на 
работата три пъти бива мака 
звама да плати парично обе
зщетение и един път с у-

Спаред програмата на фести
вала се предвижда тържестве
ното откриване с фойрверк и 
пионерски огньове. карнавал 
„Пионерите в цветя” и пионер 
ска емисия „Всичко или нищо

'през иастоящата година най-гол 
ямо впимаиие ще трябва да се 
обърне иа комуналните акции 
в района тъй като Звонци все 
<А\це няма добри съобщителни 
връзки с центъра тга комуната 
— Ба&уцпгица, а още повече със 

' селата п района и Звонска баня. 
Тази година ще се строят пъти 
щата Звонци—Ясенов дел. Зво

ремция иа местната организа
ция на Социалистическия съюз, 
на която присъствуваха и кан
дидатите за пародии представи 
тели другарите Кръста Михай- 
лович, кандидат за народен пре 
дстаиител в Съгрзната камара 
на Съюзната скупщина, Нико-

кор.
Всичко това не помогнало. 

Дафинка изглежда е отиш
ла толкова далеч, че не при 
зиава никого. Този път оба- 

след няколко неоправда- 
от работа

на ценитеСлед замразяването

В Босиле/радска комуна йазаръш 

е Ьсе още несшабилизиран

че
телнн отсъствия 
комисията я уволнява по вто 
ри път. Своеволната работни 
чка сега загтъва да „докахсе 
коя е Дефинка” и заплашва 
„ще видят те, защо -че уволи 
пиха от работа”... Управител 
пият отбор региил да и се за 
плати уволнителният срок и 

да пея пуска

мер цената на маР медала е по 
качена с 130 динара килограм, 

бонбоните с 130 динара, на 
някои други хранител

ни стоки- Цената на велисопс- 
покачена с 7.000 динара, 

130 динара и ти.

нарушения 
търговските

на Съ иа
Въпреки някои 

от страна на 
организации, решението

изпълнителен съвет за 
се про

солта и решил вече 
оъв фабриката.ЮЗИИЯ 

замразяването на цените 
вежда успешно.

о
дите е
на стъклото с 
Същствува и тенденция за уед 

на цените по мага- 
оглед на локй

Е го така понякога мзглеж 
да медалът когато се обърне 

от другата страна.Инспекцията по пазара е ус 
тановила, че пРи търговията 
на' дребно несправедливо и 

са покачени цените 
артикули. Така иапри

наквяване 
зииите, които с 
цията досега имаха 
цени. Засега още нс е направен 
контрол по селските магазини.

изглежда има иай-мйо

И ме случайно е решение 
то на цеха, в който тя рабо- 

Тя.тмага присъда е пай* 
справедлива и следва да бъ 
де и иай-меродавна. Защото* 

стигнем до по- 
изтькнаха в предпрмя 

с работници

раалчни.незаконно 
и а някои ти.

където 
го нарушения.

тието, когато 
както
добпи спорове 
__ винаги има право оня, ко
йто се оплаква? Може би 
във фабриката малко остро 
да са казали, по че Дафи- 

досадила сигурно 
трябва да се доказва.

Дафинка и подобните след
ва да схванат, че който и.ма 
права — трябва да има и за
дължения и обратно. *

В момента търговските орга 
с всичкинизации разполагат 

необходими стоки. Обаче въ
ди след продажбата Изглед от с. Звонципрос е да 

иа запасите те ще доставятвси 
чки стоки, защото още сега съ 
ществува тенденция някои сто 
ки да се првъзгласят за „не- 

Такъв с случа-

нка им епци—Звонска баня и други, в ко 
ито ще взимрт участие членове- 
те ат Социалистическия съюз и 
младежта.

Кръста Михайлович 
накрая за международното по* 
ложение и ролята иа иообвърза 
пите ст.раии в борбата за мир.

Момчило Апдреевич

ла Стоилкович, кандидат за пре 
дставител в републиканската 
камара и Отояи Младеиович — 
кандидат • за републикански пре 
дставител в Социалню-здравна- 
•га камара.

Тема на конференцията бяха 
актуални въпроси из зкипота иа 
Звоиски район. Изтъкна се, че

ме

рентабилни'', 
лт с шевните машини сттъкл • 
то, ламаргшата, ралницитс и

говори

Тук две мнения няма.
'ГИ. М. Б.

В. В.
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ОБЗОРД^шесгвена ЗАЩО СА ВИСОКИ ЦЕНИТЕ НА 

КООПЕРАТИВНОТО МЛЯКО?КАСАЕ СЕ ДО ЕДНА „ПОЛИТИКА“ — Обяснение на кооперация ,,Нишава“ —
Неотдавна органите на ОбщИд 

ската
Този пъг ие става дула за човек, макар че и той, така и- 

ли иначе, е жертва. Този път става дума за една политика, 
гаа и вредителска, без оглед на това, кой п води.

Човекът жертва си е намерил място в обществото. И 
хляб, и жилище, загцото е специалист. Намерили се хора, кои 
го по-добре разбират времето и повелите му и го приели. Нам 
обаче ще липсва един специалист, макар че ни са необходими 
много такива хора. Само в 1965 година ни. трябват 7 инженери, 
4 икономисти, 2 правници и към 15 лица с полувсше специално 
образование. Този, когото не сме приели, или сме го накарали 
са ни напусне, е от планираните по-рано.

Името на човек — специалист: Златкович Драголюб; про 
фесия — агроном — животновъд; други данни — три години 
стипендиант на Димитровградската община; дипломирал па те- 
ла:п ’•Животновъдството в земеделската кооперация е Камени
ца , желал и било предвидено от по-рапо да служи в тази не

скромност и благодарност, 
че е помогнат да. завърши; отбил военната си повиност...

Но този човек, който ие поискал да клинчи, както мно
зина други, след като се явил в общината за работа трябвало 
да стои в чужда нел&у кани.елария цели 27 дни, и на края да 
отиде в Пирот, където е приет

И все в името па една „политика”.
Много пъти звънял телефонът на председателя на общи 

ната, на секретаря на комитета. Търсили, кооперацията в Ка
меница и молили, настоявали — да решат там, да приемат мла 
дня спецгшлист — животновъд, защото им е необходим, защо- 
то много пари са дадени за школуването на този човек, който 
и желае да се отплати с почтен и упорит труд.

Двадесет и седс.ч, дни обаче се чакало, докато се каже едно 
категорично, необмислено „не”!

Кой е дал този категоричен отказ да бъде приет необхо
димият специалист?

Ако това беше личност — нищо чудно. Но отказът е да
ден от орган на 'самоуправлението — Кооперативния съвет на 
земеделската кооперация „Сточар” в Каменица — а той е за
дължен — между другото —- да води разумна кадрова политика 
да се грижи за подема на животновъдството не само в коопе-' 
рацията, но и в обезлюдения вече район на Висока.

Нима никой на първо

та, млеконадоят може чувстви 
телно да се увеличи ако се по 
добри отглеждането на крави
те. Оборите не отговарят на 
съвременните изц.квания;, Те 
Са подходящи за угояване. В 
оборите липсва Например вода 
за пиене и светлина. Водопои
те стават на реката която е 
отдалечена от оборите. Това 
нещо особено се отрзява вър 
ху млекоиадоя зимно време, ко 
гато водата е студена.

От друга страна и в самата 
кооперция. не са водили доста 
тъчио сметка за подмладяване 
на стадата- Така например по
миналата и миналата година 
всички юници кооперацията 
угоявала само за Да покрие де 
фицитите в говедарството. Мо 
же би са саиирани загубите И 
в други цехове за сметка па 
подмладяването на стадата. 
Във всеки случай животновъд 
ството не може да се развива 
на „кратки рзстояния”.

И.-тглежда. че и изкуствено
то оплодяване представлява 
проблем за себе. Тук повече 
.може да се говори за „субек
тивните слабосуи”; отколкото 
за обективните трудности. Гол 
ям брой крави се връщат на 
повторно оплодяване по 5 — 6 
пъти. Зарад това и две юници 
получили възпаление и били 
„преведени” в стадото за угоя 
ване. Съществуват само две при 
тини за това явление изтъква 
завеждащпят животновъдство: 
пазачите не водят кравите на 
време, или. р-ьК|нещо пее;в ред 
с опложда в ането.

Върху намалението на мле- 
конадоя в днешните 
влияе до голяма степен 
чина на хранене. През есента 
и раина пролет се чувствува 
оскъдица за храна. През ноем 
ври и
хранят със суха храна понеже

силажите не са готови, а през 
пролетта — люцерната и дете 
лината късно пристигат. Коопе 
рацията има достатъчно пло- 
щи, които може да засее с фу 
ражии треви, за да има храна 
в критичните месеци.

За похвала е, че тези конста 
тации дава лично р-ьководите-

Димитскупщина 
ровграА разрешиха на коопе
рация ,.Нишава" да 
млякото по 120 динара- За по
требителя тази цена е висока. 
Но в сегашните условия на нр 
онзводството на мляко и фор
мирането на свободни цени на

в
ло—

продава

пазара — по-ниска цена на мля
кото би значила чиста загуба 
в краварегвото, а това не с в 
интерес шгго на производите
лите, пито на комуналната об
щност. Кооперацията 
да се засилва, 
обаче дали тя в това

лят, защото това е и гаранция, 
че много слабости в млекопро 
изводството ще се отстранят 

а това ще допринесе коопе
трябва 

За дискусия е
рацията с повече оптимизъм Да 
гледа «а развитието 
варството. Защото ако млеко- 
производството се увеличи са 
мо с 300 литра годишно нагла 
ва от насеаението — няма опа 
сност от дефицити в млекопро 
изводството — а с - по-низките 
цени кооперацията може да 
влияе върху намалението на 
цените на млякото на свобод
ния пазар.

На края да напомним, че мо 
же би е по-добре да се правят 
импровизирани, ефтини обо
ри със сламени покриви. Таки 
ва кооперацията може да пос
трои с по-малко пари и да се 
приспособят за нуждите. От
делен въпрос е колко личните 
доходи обременяват един л» 
т-ър мляко.

Първите изчисления показ
ват, че кооперацията е длъжна 
да работи не само в свой инте 
рее, но и в интерес на потреби 
теля. Един по-обстоен анализ

на кра-операцня; не поставял условия от отноше
ние е могла Да постигне нещо 
повече. Сега на дневен ред е
млякото, което тя произвежда- 
Един литър мляко в сегашии-съответно място. ге условия на производство в 

е обременен с, кооперацията 
118 динара разни облаги. Да
ли това трябва Аа бъде 
— до известна стенен отговори

така

животновъднозавеждащият 
производство при земеделска
та кооперация „Нишава".

Според него високата 
на млякото е резултат на уве
личението па личните 
и покачването цените на хра
ната за добитъка (касае се за 
цени до 22 март т. г.). Но това 
не е единствената и най-важна 
причина за скъпото млекопро- 
изводство в кооперцията.

цена

доходи

място управителят, не
проумее в момента да се позове на много пъти 
поръки за решително включване на специалистите в селското 
стопанство? Или, защо никой не наблегна върху данните, 
кооперацията няма, освен управителя, пито един зоотехник, а 
не ли висш специалист?

На събрание ца кооператорите, или на събрание 
бирателите, хората ще поискат обяснение за

можа да
цитираните пре В сегашните условия на про 

изводството на фураж както 
и недостигът от добри обори 
за кравите — за по-голям брой 
крави и дума не може да ста- 
в?. И ония 21 крави монтафрн 
ска порода дават мляко под 
югославското равнище. В коо
перация „Нишава” ед.ня монта- 
фонка дава средно 2.300 литра

гославс-

че

на из
пискала продукти

вност и оавното издигане на кооперацията. А хората , 
упрекват, започват от главите. Може би тогава ще 
Адовете си върху председателя на обш,ината

когато
стоварят

условия 
и на-

или секретаря па 
партийния комитет които не са виновни. Какво ще могат да им 
кажат в своя защита? Какво удобно ще им бъде да кажат 
тината, че съветът, и управителят може би. са капризничили в 
техен ущърб?

А този отказ действително води към вреда и е израз 
лоша политика на салоуправителния орган.

ще покаже при какви условия 
ще има рентабилно млекопро- 
изводство. Сигурно е, че уве- 
лггчението на 
ще намали цените.

КС-1 мляко годишно 
кото равнище е 3000 литра. Ка-

а ю
производствотокто изтъква завеждащия жи

вотновъдството в кооперация
октомври кравите сена

■Мики Нейков М. Бакич

■
Фашистките слуги се надпреварва

ха кой по-добре ще използва пленява- 
нето на Ломски м другарите му в борба 
та срещу освободителното движение.

Ето как един от съвременниците е за 
писал това събитие в „Хроника! на Свър 

в Народоосвободителната борба”: 
.Пленения партизанин Ломски дока

раха в Свърлиг вързан. Разпитаха го 
недичевци, след това българи. Българи 
те настояваха да вземат Ломски, обаче 
недичевците не искаха да иеггуонат пле
нения. Веднага бе уведомен Ниш. 
дето пристигнаха с камиони функцио
нери от Сръбската 
Положението ставаше напрегнато. Бъл
гарите искаха на всяка цена да грабнат 
Ломски, а недичевците не го даваха. За
това и не посмяха да нощуват в Свър
лиг. Недичевските камиони бързо се за 
пътиха към Ниш. Обаче и българите 
предвиждаха какво ще стане и бяха бло 
кирали шосето под Грамада. Обаче и 
този път победи хитростта. От Свърлиг 
към Грамада идваха два недичевски 
миона на значително разстояние 
от друг. Българите спряха първия ка
мион и решително питаха: „Къде е Лом 
ски?”

макина с двамата му синовете, 
нал разпит, и работата се 
домакинът и синовете му били предате
ли. Вързали тримата и след това Балка 
нски и Нишавец ги разпитвали 
но, а когато усетели, че някой от 
прикрива нещо, те правили очна ставка 
с другите. Следствието потраяло дълго. 
Установило се, че Петър Цветкович и 
шестимата му синове били завербуваки 
от българската полиция в Кална 
през средата на 1942 година. По напът
ствие на полицията .те приемали 
щата си югославоки и български курие
ри, посрещали ги хубаво, хранили ги и 
ги оставяли да опят. Като заспивали, 
Петър и синовете му ги ликвидирали- 
За шест месеца те бяха убили трима 
югославски и двама български 
зански куриери. Партизанската група ре 
шила да обеси тримата в селото. Но до
като Балкански и Нишавец претърсва
ли къщата зарад телата на убитите пар 
тизаяи, по невнимание на един от нова 
ците в четата от село Топли дол, убий
ците успели да се отвържат и да избя
гат. Всички се

Започ- 
уяснила —•йЕАИМИРКОСТИЧ-ЬАЕЖ

е &'5 ЯоР^ХЖ В
нж юг&опжва^и^е

ПЖРТИЗЖНаКИ аТРЯКИ 'тш поотдел 
тяхлиг

9 другите партизани имахме по-голям про 
стор за маневриране.

Заедно ползвахме 
двете страни на Стара планина, когато 
потрябваше на . едните или другите.

Обаче и врагът не бездействуваше. 
Българската фашистка полиция 
знаването оледеха движението на 
•лизаните отсам и отвъд Стара планина. 
През май 1943 година в района на Топли 
дол се появи група четници на Дража 
Михайлович. От Балкански дълго врем!е 
нямахме 1никакви вести. Комисарят на 
четата Милое Мичич-Витко

ощепристигаха до нас противоречиви изве
стия. Според едно — той бил разстрел
ян от германците на височината Бубан 
край Ниш заедно с група от 15 пленени 
партизани. По други — той бил осъден 
на смърт чрез разстрел от военно-поле
вия съд на българския окупационен кор 
пус в Ниш. Набелязваше се дори и мя
стото на разстрела му: бил разстрелян 
ггред строй български войници в двора 
на инженерните казарми в Ниш. Имаше 
и трета версия — Ломски бил закаран в 
София и там го разстреляли във вое
нния затвор. Истината не бе установена 
Ломски изчезна завинаги от нашите ре 
дове, а вестта за пленяването му бе при 
ета с голяма болка от всички негови дру 
гари — партизани, от всички граждани, 
които го познаваха или го бяха вижда
ли, срещали или слушали неговите пла-

откъ- пунктовете от
В КЪ-'

държавна стража.

и разу
п ар-

парти-»

взе та из- 
'прати един куриер до явката в село Чер 
нит връх. След известно време 
друг куриер. Двамата куриери не се връ 
щаха. В четата завладя безпокойствие. 
Разсърден, комисарят потегли

ка-
един прати и

дигнали да ги гонят и 
успели да заловят най-младия, 
го довели до къщата Балкански не се 
сдържал от яд, дигнал 
стрелял два пъти в главата на убиеца. 
Той паднал на земята. Всички мислели, 
че е мъртав и заминали. Но когато пар
тизаните се отдалечили, убиецът се оеве 
стил, станал, и влязъл в къщата. Рани 
те не били смъртоносни.

След тази случка цялото семейство 
на Петър Цветкович вардеха български 
те полицаи. Цялото семейство стана още 
по-ожесточен враг «а партизаните. Ом 
щевременно те станаха отлични сътрУ 
дници на четниците на Дража Михайло 
вич, които върлуваха в този край. Нагеа 
занието обаче не успяха да избегнат. 
Двама от синовете яа Цветкович бяха 
заловени и разстреляни от Нишавския 
отряд през февруари 1944 година. Трима 
бяха осъдени на смърт чрез разстрел 
от страна на военния съд на Краевата 
команда, а най-стария син на Петър, Ву 
косав,

Когатода устано
ви връзка. Но и той не се завърна. Ника 
ква вест нямаше и от 
загрижи. Партизаните

Шофьорът на камиона отговори ра
внодушно:

„В другия камион” парабелума инего. Четата сеи намигна менни речи, с които призоваваше наро
да да съдействува на Народоосвободите 
лната борба.

Към средата на месец юли, точно 
пред А чим о вич ев ата офанзива трета па 
ртизанска чета, предвождана от Балкан 
ски и Милойко, мина оръбоко-българска 
та демаркационна линия при Падеж и 
се прехвърли в Стара планина, в райо
на Топли дол, Засковци, Черни връх. 
Балкански заедно с партизанина „Кото” 
от Топли дол, мина през Стара 
в България, за да се свърже с българ
ските антифашисти. Първо се отбил в 
родното си село Чупрене. Тук престоял 
известно време да се полекува, а после 
отишъл в село Маркиш, в Северна Бъл 
гария. Там успял да се свърже с българ 
ските партизани от този край.

—Кота” се върна назад и ни съобщи 
че явката с Балкански е уговорена при 
стария пункт в Черни връх в махалата 
„Гървельос”,
След като установихме връзка с българ 
ските другари, работите се поулесниха. 
Идеха ли по-големи части българска фа 
шистка войска и полиция

говореха помеж
ду си, че тук не е чиста работата. Реши 
се да се изчака още два дни, а след то
ва .да се види какво да се предприема. 
Считаше се, че Балкански хце се върне 
ако е жив. Приказваше се и предпола
гаше. но беше ясно, че нещо не в ред.

Следващия ден Балкански

многозначително.
— Карай! — махна с ръка българ

ският подофицер, и камионът 
към Грамада.

Когато пристигна вторият камион 
българите бяха неумолими. Претърсиха 
го най-щателно. обаче Ломски 
ше. Всъщност Ломски вече беше

страна на Грамада, защото недичев 
ците го бяха хвърлили

потегли

го няма пристиг
на. Радост и оживление се всели в бой
ците. Той искаше да знае 
от отряда, какво става в четата. Когато 
му разказахме, че комисарят не се 
ща, след като е отишъл да търси куре- 
рите при явката, завладя тгьлна тишина 
Балкански започна да бледнее, 
кръвта му бе изтекла

от дру
гата

има ли вестив първия
мион. Хитростта на недичевците 

— Мамката им сръбска __

ка-
успя. планина връ-псуваха

българите, на връщане в Свърлиг, ре
ши ли да не забравят измамата.

Към средата на август като че 
наведнъж. След 

миг. макар и уморен от дългото пътува
не, той даде заповед за поход към Чер
ни върх. Пътувахме нощем. Деня 
стояхме в черновръшките пояти -- 
вечер влязохме в селото. Една група па 
Ртизани начело с Балкански 
рие Стефанович-Нишавец 
пъти в махалата „Пьрвельос”, в къщата 
на Петър Цветкович, където бе опреде
лена явката.

1942 година 
по заповед на германците Сръбската дъ
ржавна стража бе заставена да предаде 
Ломски на българската военно-окупатор 
ска власт, защото както казаха това се на 
лагало от висши интереси. За предава 
нето на Ломски на българската 
власт бе ходайствувал при правите 
телството на Недич германският комен
дант на Сърбия.

След това се губи гсяка следа на 
Ломски. От тиловите работници в Ниш

пре- 
и при-

бе убит от народната милиция 
ггрез 1950 година в околността на Княже 
вац. Той беше

военна и Димит- 
веднага се запри Петър Цветкович. напуснал къщата и бе 

хванал гората, за' да избегне заслужено
то наказание.

(В следващия брой 
на Балкански)

Загиванетои едните, и Като влезли в къщата, затекли до-
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ПИТАЙТЕ,Срещи и разговори

„ДИША РАБОТА" - ПО-ПОАЕЗНА ЩЕ ВИ ОТГОВОРИМ
Йордан Яначкович, 

Димитровград ул Б. Кидрича 9
пето. Въз основа на моето иска 
не Заводът за социално осигуриОт много занаятчии в Димит

ровград са останали да работят 
двадесетина. Младите са се зае 
ли в промишлеността, а по-ста 
рите, мнозина от които са пре
хвърлили седемдесетата, се съ-( 
бират по старите „дюкяни” и в 
полумрака претеглят на везни 
сгоди; е и несгодите и грижите, 
които носи времето.

Сварихме трима стари', с побе 
лели коси занаятчии в шивач- 
ницата «а Васил Маков. Стари
ят Тодор махна през прозоре
ца (допиращ до земята) и пгоз 
час се намерихме край шевни

те машини. Искаха и вестници- дем на социална издържка, каз 
те да пишат за тях... Нека това ва старецът. Не мога да протег 
бъде за тежката приказка, из- на ръка за милостиня и за№- 
тъкана от нишките на техния ва работя. В предприятието ни 
живот и работа, от техните дре казват, че каме отари и недови- 
бнм и големи всекидневни гри ждаме, а в данъчното управле

ние нй облагат с данък.
— Имам дюкян в -къщата, а 

в двора кладенец, но иа „Услу 
га” си плащам за вода и за чи 
стогла в двора ,— сърди се Ва
сил.

яване ми признава в пенсионен 
стаж 37 години, 5 месеци и 29 
дни. Да ли имам право на увели

Пенсиониран съм на 1. III 1963 
година с 35 години и 9 месеци.
трудов стаж. В началото на ям чение на пенсията от 3 на сто за 
нуари 1964 година подадох зая- тези две години пенсионен стаж 
вление да ми се признае пенсион 
иия стаж и времето, което бях 
регистрирал преди пенсионира

и да ли при превеждане на пек 
сиите ще се зачитат 37 или 35 го 
дини трудов стаж?

жи.
-—Малко място, няма работа

ни за «ас, а не. ли и за „диви
те”... казва един от тях. А 
данъкът, па вода, па чистота, 
па фирма... социално осигурява 
не и членски внос в камарата, 
работи се само колкото да не 
прекъснем да работим и да оши

ОТГОВОР: — Право иа увели- при пенсионирането сте нма- 
чение На пенсията от 3 на ли 56 или повече години вие 
сто за всяка година пенсионен сте имали право да търсите да 
стаж над 35 години има само ви се увеличи пенсията с 3 на 
оня пенсионер, който при осъ сто, т. е. с 6 иа сто. Ако тако 
ществяването на правото на ва заявление не сте подали 
пълна старостна пенсия е й- през 1964 година — изгубили 
мал повече от 55 години. Ако сте правото да търсите увели 
при минаването си в пенсия чение, зашото този Закон за 
сте имали навършени 55 годи пенсйонно увеличение не е в 
ни тогава нямате право на у- сила от 1 януари 1965 година, 
величение на пенсията с 3 иа т. е. от деня когато влезе в си 
Сто годишно. ДоколкотО при . ла Основният закон за пенси 
пенсионирането сте били 1 на онното осигуряване, който из- 
повече от 56 години — вне и- кл:очва увеличение на пенсиите 
мате право на увеличение на за години над пенсионния стаж 
пенсията от 3 на сто за всяка въз основа на който се осъще 
година от 35 до годините над ствява само правото на пълна

старостна пенсия.
При превеждането в новата 

пенсионна система размерът на 
вашата пенсия ще се опреде
ля в проценти за 37 години 

щня първи в месеца след пода пенсионен стаж, т. е., 79 на
ването на иска- Ако, 1 значи, сто по новата пенсионна основа

— А поне да плащат всич
ки, па да не се ядосва човек, а 
те само на нас, които имаме 
фирма. Ония които нямат фир 
ми и градините си поливат с 
вода
пълва Тодор.

Критиката се отнася до отно 
шението към занаятчиите. Оча 
квалм данъчни й други облек
чения, както се полага по зако 
на. а такива още не се чувству 
ват. Още повече — явява се е- 
дин парадокс, за който сигур- 

и но са виновни хората от Общи 
ната. Защсго ония, които ,,ди- 

Обща констатация е. че зада во” работят — не плащат ника
ки! обществени облаги и могаги 
да работят по-евтино. По този 
начин сериозно >ни конкурират. 
Само фирм/ата струва 5.000 ди
нара годишно.

не им искат нищо, до-

НОВИ ЗАДАЧИ ПРЕД МЛАДИТЕ ГОРАНИ
Неотдавна в Димитровград се 

проведе годишно събрание на 
движението на младите горани, 
на което .се обсъди досегашната 
работа и набелязаха ггредстоя-

Тази година в борбата срещу 
гъботворката се очаква да взе 
мат участие и организациите 
на Социалистическия съюз

|55.младежта.
хците задачи. Увеличение на (пенсията от 

3 на сто се определя според 
Закона за пенсионно осигуря
ване и се признава от следва

председател

Сега и те започват да се сна- 
Супграт. Опкзват работниците, 
свалят фиюмите и продължа
ват да си работят. „Дивата” ра 
бота никой не контролира. ,,Е- 

частен занаятчия свалил

Общинската скупщина но до 
днес нямам отговор, 
години, живея със съпругата си 
Нямам пенсия и други доходи.

Съществува ли възможност то 
зи сливпик да бъде освободен 
от национализация за да .йога 
свободно да го продам?

Георги. Костов
Днмировград ул. К. Златанов 13 Имам 80

Притежавам един слив^^ик не 
далеч от къщата ми. Миналата 
година този сливник е национа* 
лизираи от страна на Общинска 
та скупщина и определен за ст 
роежи. Обжалвах решението на

дин
фирмата и сега му е добре — 
никой не води сметка за него. 

Аз миналата година по време
на годишната почивка отказах 
работилницата 1 месец. Тогава 
ушивах нощница за себе си и 
веднага мге викаха”...

—Най-добре ще бъде, ако и 
ние .свалим фирмите и започнем1 
да работим незаконно, казва е 
дин старец, чието име остана 
неизвестно.

ществен интерес—-'вашият сли 
вник. т г гс бъде освободен от ек 
спроприаЦИя. Пнеже този сли 
вник е обработваем според За 
кона (член 35, алинея 1) за 
сметка иа експроприацията и 
мате право на компенсация до 
пазарната цена на сливника.

Това, разбира се, можете да 
търсите ако висшият орган от 
хвърли вашата жалба и потвъ 
РАИ решението на Общинска- 
.та скупщина за експреггриаци 
'ята му.

ОТГОВОР: — Общинската ску 
пщина не е опълиомощена да 
върши национализация. Веро
ятно се касае до ескпроприа- 
ция иа вашия сливник. Реше 
ние за експроприация издава 
Общината само в случай ако 
това налагат обществените ин 
тереси- Във вашия случай тя 
е била длъжна да установи да 
ли съществува обществен ин 
терес, който налага експропрм 
ация. Съществува ли общес
твен интерес за експроприира 
ме на вашия сливник ще пре
цени органа, при който сте об 
жалвали решението. Ако се у 
статгови, че не съществува об

• ] Занаятчийството в Димитров
град и без това замира. Трябва 
да се съживи — казва се декла 
ратишю. В действителност —■ 
самите занаятчии овалят фир
мите, защсгпо без тях никой ня
ма да ги задължава с нищо.

Не е ли най-лесно да се заб
ранят незаконните работи на за 
наятчииге и да се облекчи поло 
жението на легалните работил
ници.

Млади горани на акция по залесяване

чите набелязани, през миналата 
година гораните не са осъщест 
вили докрай главно поради не
достиг на алати и 
достатъчни
материал. Сако гораните в 
ло Поганово имат 30.000 акцие 
ви фиданки.

В досегашните акции на мла
дите горани най-добри успехи 
са показали младите горани от 
Долна Невля.

Взето е решение всяка годи
на на най-добрите бригади 
младите горани да се дават на
гради. Синиша Нейков

ва Общинския отбор на горани 
те отново е избран Милчо Цен-
ков. липса на 

количества саден
в Димитроз- 
са утрозени

Понеже горите
градско сериозно 
от гъботворката — освен залее 
яване — гораните ще проведат 

за почистване

се- Тодор АЛЕКСОВ 
правен светлик при КЗСО, Нйши редица акции 

то т&г. М. Б.Общинската ску гащи 
обезпечила ктд! 2.000.000 ена е

динара за доставка на химцче 
средства за борба срещу то 

зи опасен вредител 
Бригадите на младите 
при основните училища в кому

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СЕИТБЕНАТА СТРУКТУРА
Босилеградски по горите.

горани
на

ната също ще предприемат ма-
990 хектара с ечмик, 770 хе- 

с овес, 280 хектара с
условия

са твърде благоприятни и въпре 
ки закъснението пролетната се- 
Еггба ще бъде приключена ус- 
зешно.

стите климатическитеСлед краткотрайните неблато 
приятни климатически условия 
— дългата зима и мразове 
пролетната сеитба в Босилеград 
ско започна с чувствително за- 
къснение.

Сеитбата в обществения сек-

сови акции. ктара
пешница, 2,800 хектара с ръж 
и 40 хектара е царевица.

Според мнението на опециалиКООПЕРАЦИЯТА ПОПРАВЯ ГРЕШКАТА СЯ В. Вел.

ОЩЕ ИЕ ЗАПОЧВА СЕИТБАТА НА ЦАРЕВИЦАска ракия и я пласирали на па 
зара.
Така кооперацията изправила 

грешките си към кооператори
те. Но дали всички правят та
ка?!

Рядко е човек явно да приз- 
виновея. Вината обик

тор е на миналогодишното рав 
иище. Земеделеските коопера
ции и в тазгодишните планове 
не предвиждат никакво увели
чение. Така например земеделс- 

кооперация в Горна Лиси-

нае, че е 
новено се сваля върху ,,обекти
вните причини”. Управникът 
на кооперацията в Долно Тлъ- 

хора. Не е

на 126, овес на 1250 ха.Сеитбата на царевица още не е 
започнала в Димитровградско, За предстоящата сеитба на 
Макар че трябва бъАат засети царевица им а обезпечени до 
3.575 хектара, от които договор статъчно семе и минерални то 
но 155 ха. рове, я влажноста е оптимал-

Сеитбата иа другите култу- па. На|)големи (затруднения 
ри е привършена. Според све- предстоят зарад неподготвенос 
дешгя на селскостопанския от- тта иа механизацията. Именно 
дсл при общинската скупщина част от тракторите все още не 
от 10 април засети са следните са подготвени за оран.

Ръж на 255 хектара,

ечемик

М. Б.мино не е от тези 
захпото явно се извяния на съ
брание на производителите

район, че кооперацията е

ката
на ще засади С хектара с кар
тофи и 5 хектара с овес. Остана 
лите видове култури изостават. 
Коперацията разполага с 20.000 
килограма минерални торове,

че е запланувала да доста- 
45.000 килограма. Също е по 

ложепмето и със заплануваните 
тг_„.,, ичпегтно впемс зе- сортове сомрша. И торовете и се 

меделските кооперации в Бо- меиата оа необходими сега, кога 
сзслеграАско започнаха с изку- то пролетната сеитба започва 
пуваието иа ашетата. Само коо Земеделската кооперация , ‘
потящш Напредък" в Босиле- предме” в Босилеград с иаба- 
граД изкупи до сега 1.200 агне- вила значителни количества со 
та. В течение е изкупуването и ртови семена и минерални торо 
в Гориолисииски и Любатски ра ве както за своите нужди така 
йон. Само кооперацията в Дол и за частните селскостопански 
но Тдъмиио още изчаква.

Първите количества агнешко 
месо щс бъде изнесено в Ита
лия посредством белградското ггофи върху площ от 20 хеткара. 
износно предприятие „Цептро- Доставените вече 60.000 килогра 
кооп.” мр минерални! торове ще се иопол

И тазп година износът на мс зват предимно за 
со от БосидеграДско ще става на пасбищата, 
чрез кланицата, което е рента- На частния сектор досега са 
билно за кооперациите. Оставя засети 4.000 хектара с различни 
още тя Да се доуреди за да култури. И тази година иа пър- 
може да работи с пълна мощ- во място са зърнените култури,

така че няма съществени изме 
пения в сеитбеиата структура в 
сравнение с миналата 
Очаква се, че ще бъдат засети

от
БОСИЛЕГРАД

Кланицата започна 

да работи

един
сгрешила.

Миналата годйна в Долнотлъ 
район ябълките малко 
Така мнсЛелн и в коо- 

Обаче в Бранков-

ма
карМИНСКИ М. Н„пиродили, 

перацията.
район имало ябълки в изо

__ към 15.000 килограма.
не знаела за то- 

изкупувала. Произво 
кой как

култури:

ски
билие 
Кооперацията
ва и не т
дителите гм продавали 
се ока мерил. Когато за това не 
що узнал управникът той се 
лочуетвал виновен и искрено
изявил:

гтроФгзво дите ли.
Тлъмииската кооперация през 

тази година хце произведе кар-
— Слабата служба по изку

пуването в коперацията допри- 
не бъдем уведо 
толкова ябъл-

неее за това да
мени, че имаме 
ки... Непрофесионално лице за

както и мелиорациявежда тази служба, 
много други в кооперацията.

Управникът изгубил спокой
ствие. Следваше по някой на
чин да се ,.извини” на коопсра 
торите, да ш даде известно „о 
ГЗезщеиие”. Най-после се съобра 
зили. Коперацията намерила 
пазар за ракията. Изкупени би 
ли 20.000 литра хубава бранков

пост.
Наскоро кланицата щс полу

чи нови хладилни уреди. година. Па ора»В. В.
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БРАТСТВО

ШЛВДШСНИ БЕЛЕЖКИ

ШТ ДУМА» ЧИТАТЕЛИТЕ0Д0Р0ВЧАНИ ЗАПОЧНАХА ПЪРВИ иманжшмк!’ -1МЖШЧПГ..1*' » ■ пич-
Май-сетне в Общинската скуп 

■цма пристигна радостна вест.
Трънско Одоровци съобщи

ха по телефона:
—В четвъртък започваме. Не 

ка дойде лично 
и още други хора от общината. 
Хората са готови да започнат с 
работа...

— Макар, че ни предстои об 
Щшкжи събор и гласуване 
Обществения план трябва да хо 
дим — ни обясни председателят 
на общината. Това е твърде ва
жна акция в нашата община.

След двучасов път по нерав 
1ЗДЩО шосе и старото траре на тцс 
нолинейката, къдею преди ня>- 
колко години пътуваше влакче 
то ние се отзовахме пред ждре

И навярно за последните ня
колко седмици, на предизборни 
те събрания селяните от този ра 
йон взеха много важни решения 

се до изграждането

Имахме много какво да при
казваме с хората, «о те не ис 
каха да спирагг работата. Тряб
ваше да чакаме до първата по
чивка. Казаха ни, че в първата 
бригада от сто души са дошли 
най-съанателните хора от село
то. Девойките Лена Милкова и 
Цена Боижова, които активно 
работят в Младежката оргакиза 
пия се сърсинуваха със Стан
иол Димов, 1ТОйто токгущо прие 
литнал от армията още не зает 
започна да работи на пътя. В 
друга десетина работеше Кръс
тила Миланова.

Направи ни впечатление със 
своята работа един човек на ср 
една възраст с черни вежди и 
огромна черна кожена шапка. 
Казаха ни, че това е Георги Ми 
лошев, който не се срамува да 
каже истината право в очите на ' 
човека. Често пъти критикува 
нередностите в селото. Критиху 
ва — но и работи.Т ой много не 
приказва. Ударите му с кирката 
бяха сигурни м точни. Първите 
капки ггот се показваше на на
бръчканото чело.

И първите мазоли вече се по
казваха на ръцете «а| по-млади- 
те. Лицата бяха зачервенели.

А през това време председа
телят Наков разговаряше с ор
ганизаторите и ръководителите 
на акцията сериозно унесени 
над разкритата карта на пътя. 
Приказваха за най-нужния а- 
лат, за времето на рабогга, за не 
обходимия материал и тн. От ка 
кто се знае това е най-сериозна 
трудова акция на общината за 
която е нужно и организацион
но умение и парични средства и 
доста материал. Очаква се също 
такава помощ и от съседните се 
ла на другите общини. Тук е се 
ло Власи, Държина от Пиротска 
община а по-нагоре из Деркула 
са селата от Бабушнишка общи 
на Звонци, Ракита и др. на кои 
то също така е нужен пътя. 
Примерът на одоровчанц, който 
разбуди долината на Ерма в ра 
тгнгате часове на 8 април с ехо
то на кирките няма да опре до- 
като пътят не бъде готов.

Безотговорно
отношениеотнасящи 

На пътя. Всички села на събра 
шията на избирателите взеха ре 
шение за самооблагане. По този

председателя

Пиша ви за един случай, ко 
само за

лени е пашите — сигурно няма 
да бъде добро”. Такива конста 
ТаДии на отделни лица по мое 
мнение са съвсем погрешни и 
твърде вредни. От друга стра
на много участници в програ
мата губят морал и не искат 
да подготвят програми след 
като чуят такива без отговор
ни „присъди”...

Случва се в Димитровград 
да геетуп.п друш художестве
ни дружества, които се пред
ставят с много по-слаби програ 
ми. но посещението е масово 
само за това. защото са „чуж 
ди”. Тогава и цените от 200 и 
повече динара не играят ника 
ква роля.

Мисля, че гражданите на 
Димитровград не бива да под 
ценяват собствените си сили иг 
че трябва да гледат с повече 
доверие към „своите”.

1 Иван Денчев

йто е характерен не 
гражданите от Димитровград, 
но и за всички подобни малки

участвуват сначин те ще 
50.000000 динара. Общината пре 
двмжда в Обществения план 
20 милиона и Околията ще да
де 60 ммлиоиа динара. Така ак

гто
градове.

Учениците от гимназията 
,,Йосип Броз Тито" от Димитр 
овград вложиха големи усилия 
да подготвят сдиа програма от 
народни и хорови песни. Ми
налата седмица Със 
програма те се представиха 
най-напред пред учениците, а 
след това и пред гражданите. 
Макар че програмата беше до 
бре подготвена, за което тря
бва да се отдаде нужното при 
знание както на учениците, та 
ка и на преподаватели по му
зика, посещението беше съв
сем слабо. Цените на билетите 
бяха също минимални 
и 80 динара- Значи, не става 
дума за цените. Касае за не
що друго, защото по улиците 
още СъЩия лен можеше да се 
чуе, , .д овечера дават прелета в

цу-шта, която, според проекто
сметката, ще струва 400 милио
на динара а започва с 130 мили 
она динара.

И тази решеност за изгражда 
не на пътя беше най-важна. В 
тази необикновена бригада

същата
от

• ва

юо

Израз на благодарност
шно оперирана от идеус на 5 
аггпил тази година- 

През нощта на 4 срещу 5 ап
рил тя внезапно заболя и след 
спешна интервенция на лека
рите опасността бе отстранена-

Бихме желали публично да 
похвалим и да благодарим 
чрез вестника, на лекаря-хи
рург Цветко Глигориевич, док
тор Анани Стоянов и на оста
налите лекари, медицински: се
стри и болногледачи от Дома 
на народното здраве в Босиле
град за усърдното залягане и 
спасяване живота на жена ми 
Цвета Стойкова, която бе спе-

Погановски манастир
лото на Трънско Одоровци. Тук 
природата омайва човека. Той 
забравя на всеюздневните задъ 
лженмя, нервите се отпускат, 
пулсът се повишава и човек за
почва с други чувства да гледа 
ма живота. Малък куриозитет 
представлява и обстроятелстяотЬ 
че тази акия за изграждането 
на ггьтя от Сухово до Ракита 
започва на мястото където при 
родата е най-хубава и където 
още- преди половин столетие и 
Иван Вазов и Алеко Константи 
нов бяха описали тази местност 
с «ай-хубави думи и чувства 
колкото им позволяваше силата 
на перото. Малко е за учудване 
че ние тяхнихе потомци след то 
лкова време трябва да се борим 
за славата на Ждрелото и Вла
си и (Псгановския манаотир и е 
то днес тук започваме да строим

път за да можем тези хубос 
ти на нашата „Швейцария” да 
покажем на света...

Акцията .не започна е митият. 
Пред бригадирите не се показа 
нито един оратор. За такива тъ 
ржеотва нямаше и нужда. Хо
рата не трябваше да се убежда 
ват. За значението на акцията 
също така нямаше нужда да се 
говори. Всички знаеха че без 
тоя път техният живот е невъ
зможен. Те не преценяваха зиа 
чението на пътя гледан от тури 
етическото му значение и рома 
нтичността на природата. Най- 
малко ги интересуваше худо;-:-;е 
отвеното значение на стенописи 
те - .-в Погановския манастир, ко 
ито с векове стоят скрити от 
народа. На .тези хора трябва 
за да могат да се свържат с ггьр 
вата ж. п. станция при Суково, 
да докарат- хляб, да отиват епо 
койно на работа. Затова 
лого беше съвсем обикновено. 
Председателят 
Стоян Наков взе кирката и не 
както е -реда да удари някоя- ■ 
ко пъти на трасето, тю започна 
работи приказвайки с хората. 
Останалите хора получиха раз 
пореждане. Ръководителят Ма- 
карий и Ранко Ацев ьгзмерваха 
широчината на трасето. Хората 
се заловиха на работа. Ехото на 
кирките и лопатите се оливаше 
с бумтенето на надошлата Ер
ма... Одоровчани първи започна 
ха изграждането на пътя Суко 
во—Ракита, кой го има дължи
на 27 километра и трябва да се 
завърши за две години.

— Хората не пекат да чакат 
помощта, която трябва да полу 
чат от Републиката — ни обяс- 

ч км главния организатор Андрей 
Милков. — Всички са готови да 
работят и залпова са убедени, че 
нужната помощ отвън непремен 
но н е дойде.

сто души имаше бригадири от 
няколко поколения. Най-малки 
яд бригадир/, .петнадесетгодишни
ят Драган Павлов не е куриер, 
но активен работник. Намерих 
ме го край един камък как се 
опитваше с кирката да откъсне 
корена на един дъб. По-надолу 
работеше 
Костадикка Огоицева.

— Няма какво да ме снемате 
—каза тя—не съм за снимка, 
но ето дошла съм да работя, 
път ни трябва...

Крайно благодарни 
Стефан Стойков, служащ в 
О С Босилеград и Раде 
Стойков, студентшеедесет-гадишната
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СЪОБЩЕНИЕБ. Николов

Изкуйнише и,ени на шюшюна 

се уЬеличаЬаш с 30 на сшо
Следващия брой на вестника с 

увеличен брой страници ще излез- 

не на 28 април т. г.В Бооилеградско завършиха болести. Тя дава също така и 
вече първите подготовки за 
засаждане ма тютюн. Повече 
от 260 производители са склю 
чили договори с изкупната ста 
иция във Владичин хан за за 
саждане на 5 млиона стръка 
тютюн през тази година.

Най-много тютюнопроизводи 
тели има в Райчиловцн, Ради- 
чевци и Паралово, които ще 
засадят 50°/о повече тютюн от- 
колкото миналата година- О-
баче в някои '■ села гштересът ■ Цяла нощ не мигна. Гърдите 
към тази култура намалява. , му свиреха като ковашки мех 
Так-ьв е случаят с Белут, Бра ■ и за да успокои кашлицата, той 
йковци. Долно Тлъмнно и Ре " припалваше цигарите една от 
сен. Миналата година тези се- ■ друта. Беше му мъчно, много 
ла произведоха най-високока а мъчно. Но станеше ли нужда да 
чествани тютюни и постигнаха ■ успокои жена си, стисваше че- 
соеднп изкупна цена от 850 ! люо™ и гледаше с бялото на о- 
даняРя, Зцтова тазгодишното ? чите си в една и съща посока.
намаляване на производството ■ т°„гава глаеьт му “_ и той шепнеше успокоително в тъ представлява изненада и за ■ ма1Га.
специалистите и за обществе- • — не д1ша да плачем, Медж-
но-пк>литическите рргадзащпц ■ бллре родил им Се син — какво?

От разговор със специалис- ■ Да ,им е жив и здрав, да векува 
ти по тютюна узнахме, че ма ■ на тоя свят .Е, като не ни по- 
териалното положение на тю- ■жал1И щерката, родителите и а 
ТгоноЕгроиУродитедигге преЬ (да ■ ллаха не почете’ йсрещу волята 
зн година значително ще се ■ ™ а0ТИДе- да Се уби6М Ама 
подобри, |Степеств\ч1ат |реалюг _да „роспл-вм. бре, Ибраим- 
вт4зможности изкупните цени ■ ага. Деца са те, сгрешили... — 
да се повишат с 30°/о в срав- ■ едва се осмеляваше да помоли 
пение с миналата година. Та- ! Д<да®^0? _ изправяше се на 
кова предложение вече е даде а лакът турчинъу и в тъмното о- 
но от страна на дружеството ■ чите му просветваха зло, а ди
на тютюнопроизводителите > в ■ шането му ставаше още по-пре 
СР Сърбия.- Засега искупните 1 секливо. — Ами аллах ще ии 
цени са увеличени с 8*/е и с ■ проста ли, а?... Да не съм те 
5°/0 за качествена опаковка- 2 повече да говориш за това!

■ И отново в мъничката отаич-
За разлика от предишните * ка наставаше тишина, която И- 

годнмн , тютюневата еганция ■ браим-ага напразно се мъчи да 
ВЪВ Владичин хан осигуря- ■ изпъди с кашлицата си. 
ва и дава безплатно всич- а Няма я вече Сабиха. Избяга е 
ки химически средства за за- ■ дна потайна нощ. Подир гяури- 
щита на Тютюна от различни ■ на отиде преди година време.

материал за опаковка, платна 
от пласт-маса итн, както и а- 
ванс от 30°/0 от стойността на 
засаденото количество тютюн.

От Редакцвята
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Е КЮЧУК ЧОДЖУК
пристана му. И се свърши с ща 
стието, пресекна изворът на ра
достта. Ибраим не мразеше род 
мата аи дъщеря. Беше му мъч
но само че всичко стана тъй. 
както не бе предполагал. Често 
се питаше, .разкъсваше. душата 
си с въпроси, говореше шепнеш 
ком. Свършили ли се бяха тур
чите бе, та се омъжи за бълга
рин, а?

Но отговорът не идваше.
А сега. — чождук се намерил 

на Сабиха. Какъв ли е тоя мал-

ненада остана с полузинала ус
та -орещу подранилия гостенин. 
Беше го споходогл сам’председа 
телят на кооперативното стопан . 
ство.

-—: Сабайлар-олсун, Ибраим- 
ага! — поздрави младият човек 
бодро.

—Буйрум — отвърна с поло
вин уата турчинът, а сините мУ , 
очи гледаха уплашено, безпомо
щно. ' . „

— В стопанството влезе още 
преди месец, пък досега не си 
продал конете...

Същсгса се като гръм. Вярно, 
той бе дал съгласието си да сга 
не кооператор. Но с раванлците 
коне така ли лесно може да се 
раздели Човек?

И • тогава Ибраим се развика. 
Могъщият му глас прогърмя по 
цялата ' чаршия. Но конете ти 
взеха. Взе ги тоя, председател
ят. Взе ги човекът който му ста 
на зет сега. Пфу!...

ГОДИНИТЕ се нижат една по 
дир друга в броеницата на вре
мето. Ибраим-ага не се чувству 
ваше кой знае колко стар, защо 
то краката още го държаха зд
раво, ама да си на петдесет и 
няколко години не е шега, ехее. 
Той продължаваше да ловува е 
лодчицата по Дунава. Прибира-; 
ше се вечер уморен. Печелете 
добри пари и до полунощ прес
мяташе за какво ще му стида®

път

нача-

Об щ инатана

чуган, кому ли прилича? Как 
ще го нарекат? Ибраим-ага 

без да иска, 
вълнува. И се ядосва. Той е по 
чти съгласен момченцето да но
си гяурско им'е, но барем да не 
бе синче на тоя...

■ йто на

ли
при тия мисли се

тоя човек, ко 
когато вечевремето

прие да влезе в стопанството, из 
веде със собствените си ръце
двата му коня.

Ибраим помни като днес. Бе 
ше хубава пролетна утрин. Слъ1 
нцето току що бе изгряло, та ро 
снигге капки, накачулили челца- 
та на тревите, блестяха срещу 
очите с всичките цветове на дъ 
гата. Старият турчин тъкмо бе 
закьрпил серкмаго и се канеше 
да отиде към Дунава да улови 
риба колкото за една чорба, ко 
гато чу на външната порта да 
се чука много оилно и настой
чиво. Ибраим-ага отвори и от из
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КЛИСУРА г;ЦВЕТАН СОТИРОВ :

Успехи на „Млад кооператор66 Песен зо ндодите строителя
_ Ученическата кооперация в Клисура — една от най-добрите

във Власина - Округлица Звънтят лопати със звънка песен 
пригласят им малките колицл, 
ехти младежки глас — понесен 
от бригадири цяла върволица.

стойност 1.102.000 динара, от 
които чиста печалба на коопе- 

121.858 динара, 
осъществила

за построяване на ограда около 
новопостроената сграда на сюно 
вното училище в село Костро- 
шевци.

През настоящата година уче
ническата кооперация в Клису 
ра ще отдели за фондовете си 
1.506.342 динара. Освен това в 
план с да .се набавят подвижен 
циркуляр за малка динамома- 
шина за рязане на дърва, ра
дио. маткитофон и някои дру
ги електрически апарати.

От година на година коопера 
цията в Клисура развива по- 
плодагоорна дейност. Сега тя е 
една от най-добрите • във Власи 
ла — Огаруглица.

кооперацияУченическата 
„Млад кооператор” в Клисура 
е основана преди 7 години. Се
га тя е укрепнала

рацията са — 
Кооперация!: а еи развива

Гореща пот облива им челата, 
опват се мишци — кирка ехти, 
лек вятър им мърси косите 
и поздрав топъл шепти...

|г ^ ' .
йй*.

;■

' Ч*., »

Ра Сред шума па яростни машини, 
пред дивия устрем на хиляди сърца 
за миг реките спират, стени се рушат 
да сторят път на младата ръка!

|8
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Зад нея кат сребърна нишка се точи 
великото дело на младежкия труд — 
„Братство’’ — единство” те го назваха ■— 
искра за. нов и по-щастлив живот.Владимир Бу Миланов 

■ с. Клисура

Младоженецът от АмерикаТ Е А Т Ъ Р

Клисура
в постановка на „Младежката сцена“печалби и от стоки, произведе

ни в стопанството й. Ог прода
жбата на свине, птици, яйца и 
други селскосопаяски произве
дения кооперацията е взела 
311.480 динара.

Както всяка година, така и 
миналата, бе организирана ак
ция за събиране на шипков 
плод. За събрани шипки бяха 
взети 498.700 динара.

все по-успешна дейност. Козпе 
рацията има свое 
хубав пгпичарник, зайци, 
породи свине и хубав пчелин.

През 1961 година с помощта 
па родителите в Клисура бе по 
строена сграда на ученическата 
кооперация с будка за продаж
ба на книги, тетрадки и дпуги 
пособия, 
ученическата кооперация отету 

300.00 Оданара, които бяха

стопанство, 
нови на). Мария Иванова (Елвира), 

Свободан Алекоич (Божо), Лю
бимка Славова (Милица), Радо
мир Живковия (милиционер) И 
ваячо Сергиев (баща на Джо
ни) и Владимир Рангелов Джо
НИ). , <

Постановчик на пиесата е 
Оретен Игов.

След изпълнение на пиесата 
в Димитровград колективът на 
„Младежката сцена” ще госту
ва в Бела Паланка, Пирот и Ва 
бушиица.

В края на месеца димитров- 
видят пиесата 

Америка” 
в изпълнение на 

„Младежката сцена” при Цен
търа за култура и забава. В из 
ггьлнението на пиесата участву

градчани ще 
„Младоженецът от 
от Йевреин

За построяването й

ват Мария Стойкова (собствения 
ка на жилище), Свободан Кръ 

Иван Иванов

сна
изразходвани за строителен ма 
териал. По-късно ученическата 
кооперация даде и 160.000 дина 1244 и*1ШшшАмх

Ш.:стич (Младен)
(Звонко), Милка Макова (Ире-След разисквания на коопера 

тивния съвет на „Млад коопе
ратор” е взето решение да 
отделят 650.000 динара за наба 
вка на нагледни средства и за 
подводебютвените училища 
района. Също така коопераци 
ята е отпуснала 55.000

ра за кабавха на нагледни сред 
ства за училището.

У и1ЙШсе 1Самодейци от Враня 

в Босилеград
И през 1964 година „Младко 

•оператор” разви примерна акт 
внсст. Направен е оборот на сто 
йност ог . 8.000.000 динара. Коо
перацията е продала стоки

%81
шв Шмж ь •-Уг- IШСамодейният театър от Враня 

Босилеград »а Н
динарана УУ м.представи в 

април пиесата „Как с настана 
ла Баня лука”. Младите само
дейци-ученици от Враня с ус-

ДИМИТРОВГРАД

«Мурзилка» четат 105 ученици пех изпълниха програмата, и в 
Босилеград, където гостуват 
за втори п-ьт си стекоха поето 
янна публика- Преди една сед 
мица те с успех представиха 
пиесата „Зона Замфирова” от 
Стеван Сремац.

. 4 .
вателката по руски език Лиля
на Йосифова казва, че това й 
много подпомага в обучението и 
много ученици вече свободно и 
с успех следят литературните 
съчинения в това богато илю
стрирано списание.

Учениците от Основното учи- 
■лмще „Моша Пияде” в. Димит
ровград разширяват своите зна 
вия по руски език чрез детско 
то списание „Мурзилка”. Досе
га 105 ученици 
на това списание и редовно сле 

съдържанието му. Препода

Р - .им 
*Уч^.- /У Ц>

се абонираха
От една репетиция

В. В.В. н.дят На снимката: Младежите на
Миленчо Александров (НРБ); репетиция.

В. Нмк.п
— Ето я ракетатааа. Пази се 

иароде-е-еее!
Хората се скупчиха иа самия 

бряг, отнякъде .изтичаха и не
мирниците ог Гърли-махала и 
притиснаха онова момченце към 
самия край на нея.

— Леш !-‘Еикшше Мито Край
ния, като че го колят. — И има 
огнена опашка!

Някои по-лсковсрпи се прид
вижиха напред да видят вярно 
ли е. За миг момченцето се от
късна с(г нея и полетя в зелени 
Хавата вода Никой пе заболя 
за това, видя го сам(о Ибрахим-ага 
но в първия миг бе като същи- 
саи. После се съвзе. Детето по
тъваше вече няколко пъти. Иб- 
раим-ага се съблече по риза и 
скочи. Тук дълбочината не бе го 
ляма и ши роасоотвор сагите мУ о 
чи съзряха .силуета ма все още 
борещото се с водата дете. С пя 
колко
стигна до дъното, грабна малму 
гама. вдигна го над главата си и 
излезе на брега. Оред множес
твото, забравило в тоя миг ра
кетата, крещеше ужасено жена, 
скубеше отчаяно косите си, но 
Ибраим-ага нямаше време да о- 
бръща внимание иа нейния вой. 
Хвана крачката на момченцето 
и го завъртя в широк кръг око 
ло себе си. Погълнатата вода из 
тече.

Около турчина се събраха мно 
го хора, но той не ги виждаше, 
защото умът му бе изцяло зает 
с току-що случилото се. По ед

но време посивелите детски уег ■ 
ни се разтвориха, поеха жадно *
въздух, и едва тогава Ибраим- » _ - _
ага се уопокси. Момбснцело бе- • Е НССШ НО лл МОН 
ше спасено.

любопитни да видят това чудо с 
подводни крило.

— Това, младите — казва раз 
дразнено Мито, — са м(пого не
предпазлив народ. И виж ги бе, 
виж ги колко наперени са. Ей, 
хашлах с хашлаците, 
той по едно момчурляче — зна 
еш ли, че ще пламнеш като фа 
кла, ако те жарне опашката на 
ракетата?

Самият пой бе застанал зад

сСьбраяият капитал. Печелеше 
добри пари, ала не сещаше ра 
досг в сърцето си. Добре де, мно 
го пари събрал. Какво ще пра- 

тях? Нова къща ли? Ами ави с
ако я дигне, да, ако я дигна та
кава, каквато я виждаше в съ
нищата си — висока, широка, с 

огромни прозорци?

Направи му впечатление, че ■ V"*/' А
наоколо владееше необичайна* Л.*У X А*Л|И
тишина. Не крещеше вече и же в цд ИЗЛОЖБА

викна

много стаи. с 
Само той и кадъната ли да жи- 

нея? Де го зетят и щер- 
го вяучегго?

Момченцето отвори очи и се в 
засмя с измъчена усмивка. Не 5. веят в Центърът за култура н заба- 
що много познато имаше ь тия а в Дкмцгроиград е предприе 
лазурни езерца с цветя на небе в МСркн за организиране на сдв^д 
то, ала старият турчин пе може * художествена изложба по слу
ша да каже къде ги е вюкдал. в Чай рождения ден на другаре.

— Мина л!и „Ракета” то, а в Ттх> и общинския фестивал.
■ Вече са изпратени писма до 

Детето попита на чист турск>! 2 всички художници от бъЛГяР-
езцк, но той пе го разбра.

— Чие е това момченце, хора? в
Старият турчин заоггчна да ме "

спи погледа си от едно лице на 
друго, видя, че близо до него 
стои Сабиха със зачервени от а 
плач очи и разрошони коои 
видя и зетя, странно побледнял, * та галерия, която ще се отк|ж 
но продължи да вигга с очи чие в е ПР11 градския музеи.

а Предвид на това, че художв-
■ ствените традиции на тоевг

— Това е внукът тег, Ибраим- ■ край са големи и много м»Да 
— обади се Мито Крайния, * от този край се Зашшапа"® **

— Кючук чоджуас?! — откъ ■ живопис като самодейци в мрв
■ фссионалци, някои от които вв
■ че имат републиканско приза* 
Л ние, очаква се, че художествЬ- 
в пата галерия в Днмитровгрйл

Очите му плувнаха в сълзи, в да цма 01'ромио значение з* 
но Ибраим-ага не се срамуваше ^ разширяване на културнгш жв 
от тях. С една ръка той прити * вот На б'ьлшрската народпоот 
скаше детето до гърдите сц, о с ■ в Югославия, 
другата бе прегърнал през раше 5 
нете дъщеря стт Сабиха.

ката, де
Не, може всичко да говорят 

той е добър чо-
дебелите тополи, далеч от нея. 
Ибраим-ага не чуваше какво пр 
и казва Мито. Наоколо се смееха, 
пищяха пискуки, гъмжеше от 
гласове. Очите му се провираха 
през множеството и търсеха Са 
биха. Дошла е тя, разбрала е и 
е дошла, но дали е довела сип

еи? На колко ли години е 
пет ии на шест?

за Ибраим, но ___
век и душата му е добра. Дожа 
лява му понякога, мило му ста
ва, щом само зърне щерката си. 
Кръв капе от сърцето му, кога 
то чуе устните й да шепнат пла 
хо: , Добър ден, баба!” Иде му и 

аллаха да прати по дя 
Ама така ли лесно се за

баба?

в ската народност от тази об
щина.чето

станало — на
Видя Сабиха към тклггопа. Бе 

ше с оня. Не искаше и да го по 
гедне. защото той бе причината 
да се зачерии дъщеря му. Саби 
ха привличаше погледа му като 
с магнит и той дълго време не 
мюжа да го откъсне от нея. По
мисли си: „Само двамата са до
шли. Малкият сигурно е оста- 

ггрм сватята. Добре са нап
равили, че са оставили детето.”

Теагу* мисли го погълнаха все 
цяло и той усети, че в гърлото 
му нещо започваше да се съби 
ра на топка, да притиска гърди 
те му. В пясъка пред краката 
му играеше пет-ше<тпгодишно мо 
ммешде, но Ибраим-ага почти не 
го забелязваше. По едно време 
Мито Крайния завика колхото

вярата, и 
волите, 
брани обидата?...

ТАЗИ сутрин Ибраим-ага не 
отиде «а риболов. Сноши с Ми 
то Крайния бяха седнали в

■изпият по едно тефе 
ре мастика. Те се чукаха често. 
Чашите звъняха като камбанки 
и улисат»! в сладка разговорка, 
ие забелязаха, че са изпили 'по 
две тефгерета, а третото ги ача

в Тази изложба трябва да ста- 
■ не традиционна, и да се провеж 
в да всяка година. Най-лобрше 
и художествени творби трябЕв. 
в да се отделят за художествена-загребвамия турчинътпив

яйцата да

е детето.

агаиал
кваше негнатигго.

Мито Крайния му обади, че у- 
тре по Дунава щяла да мине ра 
ветата.

На сутринта двамата ие бя
ха пито първи, нито последни. 
Новината, че по Дунава ще ми
не корабът „Ракета”, бе «похо
дила мълниеносно мъничкото се 
ло. Много хора имаше на бе
лия каменен кей. Всички бяха

сна се вик от гърдите ш» турчи 
на. — Кючук чоджук?
— не го ли познаваш?

> +П • .4

Б. Мму глас държи: ■
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