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Изявление на президента Ту/то по случай Деня на. победата Тържества по случай 

Деня на победата
НЕОБХОДИМО Е ЕДИНСТВО НА ВСИЧКИ 

МИРОЛЮБИВИ СИЛИ В СВЕТА
По случай Деня на победата гареаидвнлтьг .на Републиката 

Носил Броз Тито даде следното изявление:
Двадесеттодашнината на победата «ад най-страшната фа

шистка тъмна сила е безспорно радостно събитие на милионите 
кора по света, които тази победа посрещнаха п възторг, и кои
то^ живо си спомнят за съдбовните дни на Втората световна 
война. Днес, когато чесггвуваме този за цялото човечество велик 
исторически деи, не можем да не си спомним за всичките ужа
си, през които минаха народите, и за огромните жертви, кои
то дадоха в антифашистката борба 

Разбира се, при тези спомени 
можа да се стигне до такава световна катастрофа и 
предхождаше? Този въпрос се налага още повече защото на
шата радост и въодушевление се запьм^гява от голямата 
женост, която днес обзема всички миролюбиви народи 
Като анализираме това м1инало, ~
дрос: дали няма аналогия .между това, което предхождаше на 
Втората световна война и това, което днес става в международ
ните отношения. Безспорно, приликата е голяма.

Защото, когато Хитлер и Мусолини

мия, знаейки и чувствувайки 
най-дълбоките желания и стре 
межи на нашите народи, орга
низираха нашата революционна 
народоосвоболителна борба и 
я водиха през цялата война До 
окончателната победа.

В такава война жертвите бя 
ха огромни, обаче това ни даде 
възможност да устройваме и

ДЕВЕТИ МАЙ — денят на по 
бедата над фашизма — бе тър 
жествено отпразнуван в цвла 
Югославия- Обаче две централ 
ни тържества в бройните ма
нифестации из цялата страна 
бяха величественията парад на 
частите на Югославската на
родна армия и тържественото 
заседание на Съюзната скуп
щина, Съюзния съвет на 
ССРНЮ и Съюза на бойците 
в Белград.

На двете манифестации при- 
съствува президентът на СФРЮ | 
маршалът на Югославия Йосип 
Броз Тито.

не бяха намерили в осъществя 
ването на своите мрачни наме 
рения съучастие от страна на 
някои кръгове в другите стра
ни: съучастие или разни късог 
леди сметки, че с отстъпки 
прел исканията на Хитлер мо
же да бъде избегната общата 
война или въвличането на соб 
стената им страна в тази 
война.

и мисли ние се питаме: как 
какво й

затри
ло света, 

ние следва да си поставим въ-

жжшт.
ковяха своите

ски планове да покорят целия свят и да превърнат свободните 
хора в роби на фашистките господарят, те винаги, си служеха 
с лозунга за мнима комунистическа опасност. С това те 
хпваха малодушните и наивните хора и приспивха бдителнос
тта

ад-
На тържественото заседание, 

свикано като общ събор по 
случай Деня на победата над 
фашизма присъствуваха Към 
1.700 лица — участници и го
ста, между които към 200 на
родни,- герощ/ членове на де
легации на бойците, генерали 
от армията и представители на 
дипломатическото тяло в Бел-

запта-

на народите и държавниците към1 онова, което 
се скриваше зад него. Така те посредствено получаваха 
крепа за осъществяване на своите агресивни планове, 
бяха поледиците — не трябва да оттедгенаваме, защото 
много! добре известни на света.

наистина 
под- 

Кахви 
те са

Днес,, двадесет години от разгрома на мрачните сили на 
фашизма отново сме изправени пред голяма опасност и светът 
стои «а ръба «а нова военна катастрофа, която при наличност 
на огромния арсенал термоядрени оръжия би била много 
ужасна.

град.
Заседанието изслуша докла

да „На деня на победата", из- | 
несен от члена на Изплънител 
ния комитет на Съюзния съ
вет на ССРН Коча Поповия и 
прие Декларация, в 
изразява загрижеността на юго 
славските народи от напрегна
тата обстановка в света. Тази 
Декларация Съюзната скупщи
на ще изпрати до всички пар 
ламенти в света-

по
шД:Протагонистите на силата и насилието днес аи служат 

със същите или подобни лозунци, като отново заплашват све
та с мнима комунистическа опасност. Всичко това се прави с 
цел да се отклони вниманието на народите и на световното об
ществено мнение от това, което действително се готви.

Пред тази --кова голяма опасност ние н(е смеем да останем) 
равнодушни. Като аи спомняме за миналото и извличаме поу
ки, от него, ние трябва да направим всичко, та човечеството 
да не доживее много по-страшна съдба от тази црез Втората 
световна война.

я т
81която се ‘ щ ш

На военния в Белград участ
вуваха 6 ешалони на югослав
ската аРмип с най съвременно 
въоръжение, 
високата бойна 
нашата армия ла отбранява не 
зависимостта на страната и за 
воеванията па социалистичес
ката революция.

Денят на победата тържест
вено бе празнуван в много 
други световни страни — Съ
ветския съюз, Чехословакия, 
ГДР. Полша, Франция, Бълга
рия, Румъния и др.

Преди двадесет години народите в света бяха дълбоко 
уверени, че вече никога кяк^а да може да се повтори нещо, по
добно на преживяното през време на фашистката агресия, коя 
то «анесе «а света толкова страдания, човешки жертви и раз
рушения. През Втората световна война фашизмът наистина по 
лучи «смъртоносен удар. Обаче силите на агресията и на поли
тика на силата се явяват в нови облици и днес Е)ече имаме при 
мери, ксито много (приличат на онова, кс^то предхождаше на 
Втората световна война.

Свидетели «ме «а войната на Далечния изток, в Южен 
Виетнам, «а непрестанно бомбардиране иа една суверена стра
на — Демократичната република Виетнам, — на вмешателство 
във вътрешните работи на цтранито в Азия, Африка и друга
де, на разни империалистически машинации около Конго, на 
военни интервенции в караибската област и на други агресив
ни покушения на реакционните сили. Всичко това създава сята

От тържественото «заседание:' отдаване на почит на падна
лите бойциПаРаЛът показа 

готовност иа Всички тези сметки обаче се 
оказаха погрешни.

по време на войната, и след 
нея, свой собствен живот ка
то народ и общество, така как- 

В резултат на немската агре то нам ни отговоряше и отгова 
сия срещу Чехословакия. Пол- ря, съответно на нашите исто 
ша, Белгия, Люксембург, Холан рически задачи. Нашата успеш 
дня, Дания, Норвегия, Югосла на всенародна борба означава- 
впя и Гърция, бързо влязоха ше окончателно заети позиции 
във войната и всички велики за нашия народ, тя беше осно- 
сили: Франция. Велнкобрита- вата и залогът за по-нататъш
ния,СССР и САЩ. Бе образуван ното ни развитие и самостоя 
военен съюз, известен под име телност. 
то Д нптгхитлеристка коалиция. В края на доклада др. Попо 

Тази коалиция бе организн- впч изтъкна, че мнозина всве 
ран израз на активното сътруд та не са си взели бележка от 
штчество на всичко демократич страхотния конфликт преди 
но и прогресивно в света, в на двадесет години: 
родите, в хората, без оглед на 
идеологическа, политическа и 
друга принадлежност, и нараз 
ликите и противоположности-, 
те, свързани с това. Така, Втб 
рата световна война беше по
отношение на ашихитлсрнска- 
та коалиция от самото начало 
действително справедлива, про 
греенвна, антиимпериалистиче
ска война .. .

Из доклада насни огнища, които отново могатда хвърлят света в огъния на 
едва война с невиждани последици.

Поради това, когато по случай двадесетгодишнината от 
победата оценяваме сегашната обстановка в света, следва да 
имаме предвид съвкупността на случващото се и връзките 
на събитията по всички контютенти. Така по-лесно зфжем да 
забележим огромната опасност, която днес утрозява човече
ството.

КОЧА попович
„През последните месеци до

живяваме именно това. Касае 
се до твърде опасна игра, коя
то може със своята самостоя
телна логика да доведе до най- 
лошото.

„Втората световна война, ка
зано обобщено и опростено, за 
почна, когато една високо раз 
вита капиталистическа стра
на, със своите съюзници тръг 
на да покори света и да подми 
ни, на своята мощ и така на
речена висша раса, остаиалите 
народи и държави. Естествено 
този поход нямаше да е възмо 
жен. ако Хитлер и фашизмът

Какво може да се противопостави на тази иова опасност?
опасност могат да се противопоставят с ус-На тази нова

пех далите на мира, които днес са тю-могъши от силите на ре
акцията и насилието. Обаче, за да са действително ефикасни, 
те трябва да са единни. Необходими е, значи, сплотеност на 
всички миролюбиви «сили по света, които могат да дадат реши 
те лен отговор и да кажат „не” на всички, които стоят; на пози 
циите на силата, играят си със съдбата ка света и угрозяват 
*йпра, независимостта и свободата на народите.

Слаба ще с утехата 
ни, ако, за нещастие късно, мо 
жем да констатираме, че аг
ресивните кръгове са се излъ
гали в тези свои сметки за ог-
раинчаване на войната.

Завършвайки доклада той 
каза:Значението и прнио- 

ШШ сът па пашата борба
. ШШШШШ/Ш* у?

-------«Т~
■ >,Ш Нашата народоосвободител- 

на армия водена от Партията 
и другаря Тито, изразяваше 
на1:ЬДълбоюггс стремления на 
нашите народи, когато нана-

. р \
У; В рамките на военните уси

лия иа алгпгхитлерпетката коа 
линия въоръжените югослав-

Народи под ръководството -сяйки поражения на врага, о-
същестшшаше братството и

I/

ски
на югославската комунистиче
ска партия и на другаря Тито 
оказваха възможВо иай-актн- 
веи и най-граливен принос. 
Със споите неброени жертви 
ц неравноправната борба, с ге
ройската нзтрайпост в най-го-

едииството и нашата револю
ция- Тя, съвместно с нашнте 
народи, беше през цялата вой
на на висотата на крайната цел 
и на последователните задачи, 

леми изпитания, те изицсаха конто се поставяха пред нея все 
най-слашга страници в паша- до окончателната победа прели 
та история и същевременно двадесет години. Поколенията, 
сложиха основните на нова ис конто непосредствено участву- 
тински независима и свободна ваха в нашата освободителна, 
социалнспгческа Югославия, рсволющюнна война с гордост 
Вечна е заслугата на нашата ще пазят спомена за тези дни 
Партия и иа другаря Тито, че и години, които са историче- 
те зрели, закалени, далековпди ски прелом в живота и нсторн 
и смели, с ясно определена ли- ята на югославските народи."МоАерни оръдия на първомайския парад в Белград
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Тито в НорвегияПЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА 

НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ От 10 май президентът 
Републиката Йосип Броз Тито 
се намира иа официално посе

на летището Форнеби край о 
сло, където югославският прс 
зидеит бе посрещнат от норве
жкия крал Олаф и престолонас 
ледника Хартлд. както 
други официални лица на Нор 
вегия. В следобедните

па
На 11 май след обед започна 

в Дома на синдиката в Белград 
Петият конгрес на Сълза на ко 
муш ютиите в Сърбия. Освен де
легатите на компреса прстсътсву 
ват пленовете на ИК на ЦК на 
СЛОК Едвард Кардел, Алексан
дър Ранкович,' Петър Стамбо- 
лич, Светозар Вукманоовмч и 
други. В работата ма Конгреса 
участвуват 854 делегати, 144 
членове на Централния коми
тет и Ревизионната комисия и 
към 530 гости и активисти от 
околийските и общински ръко 
водства.

вард Кардел приветствува кон- татъшните пътища на раавити- 
греса на комунистите в Сърбия, ето. Обаче ние не бива и ие мо 
а след това секретарят на ЦК жем да стоим на равнището на 
на СКС Йован Веселинов из- дискусиите, иа множеството ра 
несе доклад за обществеио-по олични възгледи и алтернативи 
литлчеакагга дейност и задачи- Като напомни, че преди два 
те на СКС в развитието на со- десет години в тези дни в раз- 
циалиешчесгаигге обществени ох' рушения Белград се бяха събра 
иошевдгя. ли представители на 50.000 ко

мунисти в Сърбия и на своя 
пръв компрес бяха основали Ко 
мунистическата партия на Сър 
бия, той каза:

;— Днес момеем, да кажем с 
пълна историческа отговорност 
че трудещите се и комунистите 
в Сърбия са изминали оттогава 
един забележителен път на ре 
волгоционио изменение на обще 
отвените отношения, па матери 
алнил и културен напредък тга 
преобразяването иа Сърбия и 
на цяла Югославия. Днес Сър
бия не е вече изостанала стра
на иа Балканите, подтисната 
от чаршийския манталитет 
Ж1ивур'кане и самодсволствие, ко 
сто, произлизаше от изостанало 
стта и безперспективността 
Тя, както цялата страна, стътти 
в нова историческа епоха. Раз
движени са нов/и творчески си
ли на трудещите се и развито! 
са такива обществени отноше
ния, които позволяват ново съ 
здаване и нов прогрес.

щщ
И 04-шш

часове
г/резидентът положи венец на 
Паметника на норвежките па
триоти, загинали през Втората 
световна война.
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Атмосферата в Осло. столи
цата иа Норвегия показва, че 
тук се придава голямо значе
ние на посещението на прези
дента Тито. През тези дни 
турният живот в този гр^ се 
развива под знака на югослав 
ско-норвежкото приятелство и 
сътрудничество. В Художества 
иата галерия изалагат двамаю 
гославски
лосавлевич и Виторович,

% :наГоворейки за развитието 
Сърбия между двата конгреса 
другарят Йован Веселинов из
тъкна, че през последните пет 
години в Сърбия е отбелязан 
реален растеж: на обществения 
продукт с 10,8 на сто, в промиш 
леното производство с 14,5 на 
сто, в селскостопанската проду 
кция — 4,4 тга сто, личните до 
ходи на заетите — 8,1 на сто, 
производителността на труда—
6 на сто, износът — 14 на сто.

Тези данни — каза Весели
нов — са документиран и най- 
добър отговор на следните два 
важни въпроса: Първо, каква 
политика сме водили по отно- 
шекгле личните доходи и кагиг- 
талевложегощта, а във връзка 
е това по отношение на заемане 
то, производителността и ефи
касността в производството и 
второ, как к в какзза степен 
новата стопанска система, коя
то се изграждаше в този 
риод съответствува 
ството в Сърбия.Отговорът на 
тези два въпроса се е поставил 
както трябва към разните ма
нифестации на идейния план, 
към различните схващания за 
по-нататъшното развитие 
към различните възгледи към 
света?

— Трябва да кажем, че не ви 
наги е имало истинска и съот- 
ветствуваща идейна борба и по 
литическа акция. Имало е до-, 
ста идейна нечувегвителност, 
бавно реагиране, а в някои об 
ластм е позволявана и коегзис- 
тенция с противни схващания великата антифишистка война 
за света. Безспорно, гголожител 
ното е това, че всичко се обми 
сля критически и се обсъжда 
както нашия опит, така и по-на

V;Ш.
куд

п ФуЛ-Щк &?'■
-де -4 1 “
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I; ;1

/ щ т&тж
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У. У/А,. ■У '■ художници Ми-
а в

представителната кинозала се 
прожектира филмът „Козара“.

на
- /,

ШК-ШШ
Вторият дене от посещение

то на президента на Република 
та в Норвегия и е минал в раз 
глеждането на града и на голе 
мите промишлени обекти и на 
учтгите • институти.

Президентът Тито

щение в Норвегия.
На 10 май към 13 часа само 

летъг на Председателя кацна

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ПОБЕДАТАпе
ша стопан-

Декларация на тържественото заседаниеДр. Йован Веселинов

Конгресът работи по следния 
дневен ред:

1. Отчет на Централния ко
митет за работата на СКС меж 
ду двата конгреса и Отчет на 
Ревизионната комисия,

2. Обществено-политическата 
дейност и задачите на СКС в 
по-нататъшното развитие на со 
циалистическите обществени от 
рошения — докладчик Йован 
Веселинов,

3. Избиране на Централен ко 
ммтет на СКС и на Контролна 
и Ревизионна комисия.

Първия ден на конгреса пред 
ставителят на ЦК на СЮК Ед

провеждане на политиката на 
мирно съвместно съществуване 
между държавите е единствена 
та алтернатива на войната, и 
че днес мирът е условие не само 
за напредъка, но и за съществу 
нането на човечеството, народи 
те на Социалистическа федера
тивна република Югофгавия 
призовават всички миролюби

ви и демократични сили в све
та да сплотят. усилията си про
тив силите на ~ агресията и вой 
ната в борбата за равноправни 
отношения между народите и 
за опазване на световния мир, 
за по-нататъшно утвърждаване 
на принципите, върху които се о 
оновава Организацията на, обе
динените нации.

Великата победа на антихи- военна опасност. В международ 
и тлеристката коалация над фа- ните отношения пак се раждат 

шизма, чиято двадесета годиш стремежи да се угрози със си
нина днес чествува целият сво- лата на оръжието независимо- 
долюбив свят бе извоювана в. стта на народите и тяхното пра 
името на идеите на рфлра, неза- во за свободно и самостоятел- 
виоимостта и равноправието за но развитие. Импещиалистичес- 
всичкм страни и нации. Народи ката политика на колониално 
те понесоха невиждани жертви покоряване и намеса безогледно 
и разрушения, за да се изград настои да задуши справедлива 
ят върху историческия опит на та освободителна борба на уттне

тените народи, да уотаяоЕи в 
и върху принципите на Харта- международния живот ггрилата 
та на Обединените нации но- 
еи международни отношения, 
от които завинаги да бъдат от
странени доминацията и упо
требата на сила.

Двете десетилетия, които ни 
делят от девети май 1945 годи
на, съществено издигнаха ма
териалното и интелектуалното 
могъщество на човека, измени
ха картината на света. Порас
наха силите на демокрацията и 
прогреса. Процесът за еманци
пиране на нациите захвана вси 
чкм континенти. Световната рб 
щност се обогати с голям брой 
нови независими страни, които, 
станаха активен фактор р ме
ждународната политика. Идеи 
те. за конто десетки милиони 
хора дадоха животите си във 
великата антифашистка война, 
стават, въпреки отпора и запла 
хите жива действителност и 
неотчуждаемо право на народи

нето на силата и правото на по 
силния, което несъмнено ще у- 
ЯИЩОЖ1И политическата и мора 
лната основа, на която единст
вено може да почива цивилиза
цията на нашет-о време, и се,ри-XX сесия на Общинската скупщина
озно ще угрози мира на всички 
народи.

В I КЛАС В ГИМНАЗИЯТА 

С ПРИЕМЕН ИЗПИТ
Съзнаващи, че неотклонното Белград, 9 май 1965 година.

БАБУШНИЦА
Ще се приемат само 120 ученика Чествуване на празникаНа 8 май в Димитровград се ват зПашадга на всички уче~

проведе XX с-ьвместна сесия гащи без огледа на това с ка
на двете камари на Общинска- къв успех за завършили основ
та скупщина- но образование.

Сесията прие отчета на служ Приемен изпит ще се държи 
бата на Общественото книго- по следните предмети: по май-
водство за 1964 година, анали- чин език (български иди сьр-
за по заключителните сметки бохърватски) -език. Канднда-
на стопанските организации за тите д-ьРЖат писмен и устен из
1964 година, анализа за х°Аа пит. По математика също ще т(=
на стопанството през първото се държи писмен и устен из-
тримесечие на 1965 година и пит и най-сетне кандидатите На днешния Дек на победата, 
други важни постановления, ще държат само устен изпит който задължава сегашните по
решения и правилници. Сесия- по познаване на природата и коления никога вече да не до-

' та прие постановление за от- обществото като един предмет. (плеснат нова военна катастро-
меняване на постановлението А- фа, свегьт наново е угрозен от

1 за формиране на жилищна об
щност на територията на Об
щинския народен отбор в Ди
митровград и решение за пре
късване работата на сервисите 
при досегашната жилищна 
щност в Димитровград- Отбор- 
ниците цриеха и решение за
задължително работно време празнуван Деня на победата в 
на занаятчийските работилни- Димитровград, 
ци на самостоятелшгге заная
тчии.

Покрай програмата за рабо
тата на Общинската скупщина 
през Тази година, сесията прие 
и няколко правилници за орга- 

. низанията иа управлението.
От областта на просветата и 

важни решения: решение за 
броя на учениците за приема- 

- не в I клас през учебната 
1965/66 година и решение за

По повод Деня на победата в 
Бабушнишка община се прове 
доха тържества във всички се 
ла ща общината. В Бабушшща 
тържествата започнаха с тър
жествено събрание, което, се със 
тоя на 7 май. На събранието го 
вори председателят на Съюза на 
бойците Огоян Стойкович. След 
като се спря върху значението 

. на празника за целия овят дру- ната. 
гарят Стойкович каза:

— И народът от Лужница, при 
съединявайки се към народоос 
вободителното движение, тръг
на по пътя на свободата и ре
волюцията. В Лужница, както и 
по много други бойни гюлета, 
много бойци от патриоти дадоха 
своя живот.

Лужница беше на страната на 
още от първитереволюцията 

дни на борбата. Тук беше свобо 
дна територия, където съюзни 
ците спускаха оръжие за наша 
та войска. Тук непрекъснато се 
водеха сражения с българската 
фашистка войска, която искаше
да унищожи народното движе
ние за освобождението на стра

След речта «а Стоян Стойко
вич бе изпълнен рецитал за у- 
часггието на Лужница (в Народо 
освободителното двшкение. В

ТържесСВЬа на Деня на йобедаша
БОСИЛЕГРАД,

рецитала участвуваха Градимир 
Алексич, Добрила Кръстич, Пе 
тър Захаров, Стоянка Джордже 
вич. Миряна Минич.

об- ДИМИТРОВГРАД

По тържествен начин бе от- Девети май — Деня на побе
дата — по тържествен 
бе отпразнуван
В навечерието на празника в 
кинозалата 
брана првграма с доклад, и хо 
рови изпълнения. Доклад за 
значението «а Дня на победата 
изнесе Лазар Стойнев, препода 
вател в Босилеград.

начин 
в Босилеград.

В навечерието на празника 
на площад „Освобождение” бе 
организиран фойерверк. След 
това в Дома на културата се съ 
стоя тържествено събрание с 
подбрана културно-художесгве 
на програма,

За значението на Деня на по
бедата грвори Димитър Манов.

Оледаагция ден, в чест на пра 
зника ,в Димитровград започна 
прегледът на любителските теа 
три от Нишка околия.

бе предадена под-

РАЙЧИЛОВЦИ

Денят на победата бе търже 
ствено празнуван в Райчилов- 
ци. В училищната зала бе у- 
строено тържествено събрани 
е, на което Славчо Сотиров и 
знесе доклад за значението на 
тази велика Дата, а ученици
те от основното училище вБо 
силеград изпълниха с култур- 
но-Г-УАСпцесГгвена програмгц

- предвиждане на специални ус
ловия на конкурса за записва- 

' не на учениците в I клас на
учебнатагимназията

1965/66 година.
- През учебната 1965/66 година 
гимназията „Йосип Броз Тито“ 
в Димитровград може да прие
ме в I клас Само 120 ученици. 

- Записването на учениците ше 
• става въз основа на конкурс 

като за целта ще се проверя-

през

Бабушница: центърът



ВРАТСТВО 3

ДИМИТРОВГРАД Съвещание ио ироблемише на младежта в Ниш

КА/ГВО НАМЕРИ ОБЩЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО ПРЕЗ 1964? ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДИТЕ ДА СЕ РЕШАВАТ 

В САМОУПРАВИТЕАНИТЕ ОРГАНИ
На последната сесия на Об

щинската скупщина Експозиту 
рата на общественото юниговод 
ство изнесе отчет за своята дей 
ност през 1964 година. През итз- 
тгклата година активността на 
Службата е била насочена глав 
но към укрепване на финансо 
вата дисциплина и законността 
в работата на стопанските орга 
низащвт. Службата също така 
навременно е посочвала отрица 
телките тенденции в хода на 
стопанството, в разполагането 
и изразходването на средогва-

емите основни средства в тези 
организации увеличават разхо
дите,- защото се плащат амортм 
зация и лихва, а от друга одра 
на не работят с пълна мощност.

Запаси от неупотребени 
ровизни и материали са намере
ни при комбинат „ДИМИ1 ров- 
град” на стойност 6 милиона 
111 хиляди динара. Конфекция 
„Свобода” разполага с демоди
рани готови произведения на 
стойност от 6 милиона и 768 хи 
ляди динара.

вкупният приход са намалени с 
1 -милион и 307 хиляди динара 
защото не са показани искания 
та. от купувачите.

От друга страна на комбина
та е намален дохода с 2 милио 
на и 514 хиляди защото не е об 
хванал разходите изцяло, но ча 
етично е изоставил амортизаци 
ята.

ДЕФИЦИТИ И ЗЛОУПОТРЕ
БИ НА ОБЩЕСТВЕНИ 
СРЕДСТВА

Под председателството на небрежно отношение на млади 
Велимир Матич секретар на специалисти към ^.гопанегеите 
Околийския комитет на. СКС организации, които са подценя 
в НИШ се състоя на 8 май вали възможностите на тези 
разширено заседание на Око- трудови колективи и са поста- 
лийскяя комитет на Съюза на вяли невъзможни искания. В 
младежл;а. Околийския отбор такива случаи’ младите специа 
на ССРН,, профсъюзите и листи не са съблюдавали съ- 
представители на Околийската ществуващите органи на само 
стопанска камара. Доклад „За управлението, 
някои въпроси за обществено1 Занапред проблемите на млади 
то положение и възпитанието те ще трябва да се решават в 
на младите изнесе Дане Кне- самоуправлените органи, било 
жевич. да се отнасят до възнагражда-

— Младите в Нишка околия ването, или други жизнено важ 
непоследък се намират пред 
сериозни проблеми, се изтъква 
на видно място в доклада на 
Дане Кнежевич. Преди всичко си 
става дума за младите, заети 
като ученици в стопанството.
ГГяК-Ното положение наистина 
не е завидно. В разискванията 
също се изтъкна, че има обши 
нн в околията, където млади
те в стопанството просто са 
занемарени. Освен че кварти- 
руват при твърде неблагоприя 
тни условия те са принудени 
да се борят и с. редица друти 
трудности.

На съвещанието се изпъкна, 
че занапред ще е необходима 
по-голяма помощ на това под
растващо поколение на работ
ническата класа, за да може 
да стане на здрави крака. На 
учениците в стопанството ще 
е необходима помощ и в обуче 
нието и в подобрението на 
културно-битовото равнище.

Изтъкна се сЪщо така, чене 
достатъчно се води сметка и 
за заемането на младите в про 
мшпленссгта. Към 60 на сто от 
зачислените при Завода за за
емане на Работна р-ька са мла 
ли хора. Голяма част от тях 
са без необходимите квалифи
кации, но има случаи и млади 
хора с дипломи дълго време да 
чакат да б-ьлат заети, предим
но в земеделските кооперации, 
защото в тези стопански органи 
зации все още преобладават 
старите схващания, че тези ор 
ганизации си могат и без 
специалисти.

Изпъкнаха се и примери на

су-

та.
За. разлика от миналата годаг- 

на Службата на
Клонът на общественото кнн- 

говодство е открил през изтек
лата година и -редица случаи 
на присвояване «а обществени 
средства за лична полза. При 
предприятието „Свобода” са ре 
тистрирани дългове от частни 
(тш-ща възлизащи на 1 милион 
178 хиляди динара, конто попи 
чат от миналите години и кои 
то всъщност -представляват де
фицити, направени от магази- 
нера, бившия директор и тьрго 
вегоите пътници на предприяти 
ето. В предприятието „Братово” 
Службата е констатирала дефи 
цит на магазинера от 323 хиля
ди динара. Понеже същият бил 
и председател на управителния 
отбор органите на управление
то толерирали този дефицит, 
без да го подведат под отговор 
ност.

Дефицит, които е квалифици 
рак -като злоупотреба, е открит 
и прн режисьора и на Общинска 
та окупщина. Касае се до сума 
от 150 хиляди динара. По вре-

ни въпроси, защото само тру
довите колективи са компеген 
тни да решават по тези въпро

общественото 
книговодство за-пръв път отчита 
че стопанските организации 
през 1964 година са работили 
при по-благоприятни 
и без загуби. Оттам и 
ваязто на стопанската дейност 
с 50°/о. Крайните финансови ре 
зултати са абсолютно 
телни. За

НЕПРАВИЛНОСТИ ВЪВ ФОР 
МИРАНЕТО НА ПРИХО
ДИТЕ — Особено място и в доклада 

и в разискванията се обърна 
на младите кадри. Констатира 
се, че не се държи достатъчно 
сметка за тяхното положение 
и че те често пъти са предоста 
вени сами на себе си. Все още 
не се държи сметка на кои 
специалисти се дават стипен
дии у а имало е много случаи 
след завръшване на обра
зованието (тези стипендисти 
да отиват в други общини. В 
нашата околия не им са обез
печени места. На съврещани 
ето се зае -становището зана
пред да има повече публичност

условия
нараст-

Прегледите на текущата ра
бота и особено на заключител
ните сметки откриват й различ 
ни нередности особено във фор 
миранато на приходите. Тези 
неправилност!! се отнасят глав 
но до неточното преценяване 
на реализацията, неправилното 
утвърждаване на материални
те разходи -и до третмана на 
извънредните приходи и разхо
ди. При четири стопански орга 
низащги финансовата инспек
ция е открила седем) неправил
ност във формирането на при- 
ходагге. На кожарското поедпри 
ятие „БратсгвоГ съвкупният 
приход е намален с 760 хиляди 
динара, защото предприятието 
погрешно и неправилно е увели 
чило исканията от купувачите. 
Същото предприятие не е обре 
менило деловите разходи с 
1.548.000 с интегрална лихва и 
по този начин е представило по 
голям доход. От друга страна, 
предприятието ненужно е нама 
ЛИЛО дохода си с 1.652,000 като 
с жггеркаларна лихва на оборо 
тните средства е обременило де 
ловите разходи за тази година.

На Комбинат „Димитровград” 
изплатената реализация е и съ

положи-
успешната работа, 

според м/нението на Службата, 
са допринесли както икономи
ческата политика ,та/ка и 
брото използване

по-до 
на средствата

и производствените 
навременната 
акуратното изплащане 
говете.

мощности, 
реализация и по

па дъл-

СТРОЕЖ НА ОБЕКТИ БЕЗ 
ООСИГУРЕНИ СРЕДСТВА .„

Въпреки Тези положителни 
резултати, Службата на обще
ственото книговодство 
ние на годината е открила и ре 
лица нередност*! в работата на 
отделните стопански организа
ции. В областта на инвесгицио 
нното изразходване на терито- 

Ди-митров-

при даванетос на стипендии, за 
щото досега е имало случаи 
На семейственост и пр.

И по отношние на възпитани 
ето на младите се искристали- 
зира мнението, че занапред ще 
е необходимо повече внимание 
На всички обществено-полити
чески фактори, защото е има
ло стучаи младите да изпадат 
подвлиянието на булевардната 
литература и пр.

На края на заседанието бяха 
приети заключения за работа 
по-нататък.

в тече-

ме на контрола е установен де 
фипит от 467 хиляда динара, 
Касиерът на жилищната общ-Гигята на

градско са се ност също е имал дефицит от 
5 хиляди динара.

Най-сетне при няколко стопан

замирали 
под контрол три ишзеститора и 
един строител. За обектите в 
строеж и тюръчените съоръже 
ния са бйлзи необходим*! 
ства на Стойност от 394 милио- 
на. и 300 хиляди динара. ГГо 
време на извършения контрол 
не са били осигурени 
възлизащи на 143 милиона и 
135 хиляди Динара,

ски организации Службата на 
общественото книговодство 
крила

сред-
е от

случаи на неоправдани 
аванси за пътни и дневни 
стойност от 322 хиляди динара.

насредства

или 36%.
!3нани, касае се йа обекти, чийто 

строеж строителят е зпочнал 
преди инвеститорът да е отво
рил Вйредитив или е дал гаран 
ЦИД пред банката. Затова 
течение на годината е бил пре 
установен строежът на Здрав
ниядом и долр аждането наос 
новното училище „Йоша ГГия- 
де” в Димитровград.

Извършеният контрол на фи 
нансаво — материалната дейно 
ст н прегледа на заключителни 
те сметки на комбинат „Дими
тровград”, ;13ратст®о” ,.Цйле’ й 
Фонда за жилищно строител
ство, показва, че тези стсгшш:- 
ски организагяи «са допуснали 
редвда неправилност в разпо
лагането с основните средства, 
в йЗПйдЛ на запасите итн.

М. АндоновД.

БАБУШНИЦА И 0ФИЦИААН0 - ГРАД ,,по-близо" да важните железо 
пътни центри. През Бабушни- 
ца всекидневно минават 12 ав 
тобуса за Скопие, Ниш, Пирот 
и Белград. Около петстотин 
пътници отпътуват или допъгу 
ват в Лужшща. Но това е още 
малко за да задоволи погреб 
постите.

през

ТазтЬдишнато юбилярно
празнуване на Деня на победа 
та в Бабушница 
двоен празник. За двадесет го
дини свободно развитие няко
гашното село Бабушница пре
расна в град. По искане наОб 
щинската Бабушница е офици
ално провъзгласена за град.

Само центърът ца Бабушни
ца ни говори, че това е град
ско селище. Огромният растеж 
в производството и преобразя
ваното на населението тук са 
главните отлики на това град
ско селище.

До освобождението, както 
тук обикновено казват. Бабуш 
ница нямала нищо. Население
то от общината се занимава 
ло предимно със земеделие, а 
в Бабушница се помествали ня 
кои околийски учреждения, по 
вече зарад географското разпо 
ложеиие. А сега, след двадесет 
голини, дойдете в Бабушница 
грудио ще познаете центъра на 
града. Тук няма пито една 
сграда от преди войиата.

И не само това. Бабушница 
стана важен промишлен цен
тър на общината. Зя това най- 
добре говори увеличештето на 
Общественото (5руто-Атрот1зво1л,4 
ство в промишлеността. През добрение на жизненото равин 
1963 година то беше 734.183.000 ще, За жилищно строителство

сс заделят повече от 70 милиона 
динара- Щс се построят Пдву 
стайни и два тристайни апар
тамента. Предвижда се нзграж 
дане на квартири за бойците. 
Голямо внимание що се обър 
не на електрификацията на

Радошс-
ваф В. Ботпшци. Модра Сте
па, Мезграя, Стролац. Вадхтш, 
Студена, Пресека и Л1>.

За учебното дело и културпа 
та дейност през тази година 
ще сс отпуснат повече сред
ства, отоколкото и другите ф- 
дшит след освобождението. 
Така материалните разходи па

ционалния доход с 100 наето, училищата ще се увеличат с 
Освен в промишлеността се 15%, личните доходи на учите 

предвижда огромен растеж и лите с 25%. Голямо внимание 
в други отрасли на народното ще се обърне, за разширяване 
стопанство. на гимназията, от която през

мина като

Б. Николов

Ои окото на въироса■ “I
«а;'у 10ЕН1ШИ

Много път гражданите от .Ст
рошена чешма” в Димитровград 
па събрания на избирателите и 
конференции на Социшшстичес 
кия съюз яою и гласно искаха 
от „Услуга” да им помогне в по 
стролването на водопровода и 
да открие ггродавшща за хляб и 
други стопи за широко потребле 
ние. За невежото отношение на 
това предприятие към нуждаете 
на трудовите хора своевреме
нно тока и нашия вестник. Наме 
сваха се и политическите факто 
ри „Услуга” наистина да вър
ши действителна услуга.

На предизборните събрания 
гражданите отново вдигаха този 
въпрос. Всичко това би остана
ло по старому ако в Общинска
та скупщина сериозно не се отне 
соха към работата на комунал
ното предприятие. Оказа се, че 
предприятието не може да се на 
годи с гражданите колко да бъ 
де диаметърът на -гърбите! На
истина голям въпрос! Предпри
ятието обаче веднага след Пър 
пи м/ай ще започне споята част 
от работата — оная част, която 
гражданите не могат да завър
шат — водО|И1нсалатерсш1те рабо

5 П

ЗАЩО НЯКОИ ПРЕДПРИЯ
ТИЯ НЕ РАБОТЯТ С ПЪЛ
НА МОЩНОСТ?

При четири предприятия 
намират основни средства, ко
ито не се употребяват, а чилто 
стойност възлиза На 13 милио
на 822 хиляди динара. Бивша
та кооперация „Труд” не е о-гчу 
ждила средства огг 4 милиона 
и 19 хиляди динара. Нелолзва-

се

ЩЩЙ .

.. - Фр ■' . .1..Н
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Изглед от Бабушница
бранковци

През тази година се предви 
ждат огромни средства за по-

тая голина ще излязат първи
те абптурентп.

Културният център ще полу 
чи според Обществения план 
около 4 милиона динаРа. а гра 
дската библиотека 2.500.000 ди 
нара за разппфяване и преме 
стване п нови помохцения.

Ако вземем други бройки щс 
видим, че този град въпреки 
огромния наггредък има все о 
ще много неразрешеин пробле 
ми. В миналото почти цялото 
население търсеше работа въп 
от общината. Днес около 1000 
работника са заети в Бабушни 
Па- Въпреки това още няколко 
хиляди работници търсят рабо 
та пън ог общината.

Бабушница беше откъсната 
от останалия свят. Днес Тя е

ПОСТРОЕНА 

НОВА ЧЕШМА я през тази година е заплану
вано да възлезе на 1.616.473.000 
динара. Във всички отрасли 

Празникът на труда—Първи през 1963 година бруто-произ- 
май бранковчатш посрещнаха водството беше 2.943-/389.000 ди 
с тържество пред новопостро нара', я тази година е в план 
снага чешма в селото. Чрез 5.813.347.000 динара, 
местно самооблагане и добро Предвижда се реконструкция 
волен Труд Възлизаш па 150 тру на много цехове, увеличепиие 
лелии жителйте от Бранковци 1/а износа чрез „Лужиина", 
си доведоха вода. За целта бя 5,>Текстилкол!ор"> земеделските 
ха отбрани и 80.000 инара па- кооперации и др. предприятия-

Чрез подобрение па пътащата 
Б Бра1гковцги винаги се чув- и транспорта ирез тази година 

стлуваше недостиг на вода и бруто-производството що се у 
новата чешма ще ра'«реши въ вслИчи И с 66 на сто В! сравне

В. ние с миналата година, а иа-

пякои села като

ти.
Трябва да се подобри снабдя- 

паието па този район, тойто на
броява 860 избиратели. Затова и 
п скупщината са Готови да помо 
гпат да се разреши този жизпс 
но важен въпрос за „Строшена 
чоиша.”

РИ.

М.Б.
■ .Лпроса.
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МЕХАНИК“ зЖднения9У
Иначепредприятия. В 

ги произвеждат 
артикул.

предприятиев това
няма проблеми в производстве
ния процес, които да опъват но 
рмалн-ото производство'. Ако би 
хм е имали необходимите суро-

обрабошащи 
Момента те не 
като „нерентабилен”

—И преди жлозарските пред 
слабо произвеждаха 

в по-

През тгьрвото тримесечие на 
година занаятчийското ме 

предприятие 
Димитровград

КАДРИТЕ В ПРОСВЕТАТА 

НЕРАЗРЕШИМА ЗАГАДКА
тази
галообработващо 
^Механик?’ 
произведе и реализира за 15 на 

-и изпълни
повече стоки от миналата

с 10

в
приятия
тези „ъгли за кревати” 
малки формати. След замразява 
нето на цените тези фабрики се 
ттр^.«ориентираха към произво 
дството на ъгли 
формат. А ако бихме имали те 
зи -части достатъчнб, не бгтхме 
имали почти никакви затрудне-

В1-ШИ тази трудова рганизацил 
би била в състояние да произве 
де за 8 месеца с 30 работници 
10.000 кревата. Само за това 
произведение „Механик” би о- 
съществтгл реализация от 110 
милиона динара. Значи пазарът 
не представлява въпрос. Проб
леми създават домашните про
изводители на определени, час
ти, конто пък зависят от дру
ги фабрики и предприятия. В 
този случай на „Механик” Ие 
остава нищо друго но да очак
ва от останалите фабрики и за
води да се съобразят с негово-

тазгодиш-година 
сто
ния производствен план 
на сто.

Няколко години наред Съветът за просвета и култура и 
отговорни обществени фактори в Димитровградска сб- 

опитват да намерят начин1 за подобряване на твърде
струклура на преподаватеяс-

всички
шина се
незавидната квалификационна 
кия кадър в основните училища.

Според сегашното положение самЬ 'гимназията в Димит
ровград и основното! училище „Моша Иияде” нямат главобо
лие с този проблем, В петте осцовяи училища — Смиловци, 
Каменица, Долна Невля, Поганово и Тръноко Одоровщг работ- 

15 професионално неподготвени преподаватели. Гл&

от по-голямОбаче през месец април 
планираните 16 милиона дина
ра предприятието е произвело 
стоки само за 6.000.000 дитгара.

от

ят около
дал-го по отделни предмети само български език е застъпен с 
напълно подготвени кадри във всичри училища.

В търсенето на начини за решаване на този въпрос Съ
ветът за просвета и култура нямаше и все още няма особен 
избор освен спипендиране, доквалификация и конкурси. Кон
курсите по обективни причини не дават почти никакви резул
тати, защото се касае до дефецитен кадър яа републиканско, 
а не само на общинско равнище. Решаваща роля за успеха на 
конкурсите играе обществения стандард, комуникации и тн. 
Затова развитите комуни далеч поллеоно -разрешават- тези 
проблеми. Напълно погрешни са отделните мнения, че срав
нително низките лични доходи на просветните' работници са 
главна причина за създалото се положение. Макар, че не мо
жем напълно да изключим и тези доводи, по наше мнение не 
можем да ги квалифицирааф като решаващи. Убедителен 
пример е задоволяващо разрешаване яа проблема с пре
подавателския кадър в града. И още [нещо- всички просветни 
работници, които и досега се явяваха на разписаните юон> 
курси поставят условия да останат в града. На село -никой не 
иска да отива. И ако преди няколко години между просвет
ните работници се водеше борба кой ще заеме място например 
в Омиловци, днес и това ривалство вече не е актуално. Ак^ 
туален е само Димитровград или при неуспех — вътрешността!.

Вторият начин — стипендирането също не е трайно ре
шение. Той само временно отстранява кризата, но никак не я 
решава. Само за последните четири години Общинската скуп-

то положение.
Освен това предприятието ще 

трябва да получи сам)о зарад 
*гова, че не е в състояние да о- 
безпеч.и тези специални части. 
Всички резерви, с които пред
приятието е разполагало са из 
черпаци зарад комплетирането 
на 50 кревата.

На въпрос: по кой начин .да 
се обезпечат тези и подходящи 
артикули, от които зависи про 
пзводството на някои стоки за 
широко потребление директо
рът на предприятието не даде 
никакъв отговор.

щина е изразходвала за стипендиране на преподавателски ка
дър 5.500.000 динара След завършване на образованието сти- 
пандгиране кадри се отдължават на обществото- според до
говора и ои заминават. Девет стипеядисти още не са се обадили 
за служба. Една интерна анкета, проведена [миналата година по 
инициатива на референта на просвета и култура Петър То
доров между завършилите средно образование показва, че са
мо двама матуранти са се определили за учителски позив.

И най-сетне третият начин — дсжвалифицирането може 
да бъде само опит, който предварително е осъден на неус
пех. Примерите, че и сега имаме такива хора на задочно след
ване но не в педагогическите училища, показват колко инте
ресът към учителския позив намалява. В момента ни е из-

М. Б.

КАКВО ЩЕ СЕ 

СТРОИ В 
БОСИЛЕГРАД

Жилищният фонд при Общи 
нската скупщина в БосилеграА 
е обезпечил 40 милиона дина
ра за строежи. С тези оред- 
ства ще се довърши вече запо 
чната жилищна сграда, коя 
то ще има 18 апартамента, 3 
милиона динара ще се израз
ходват за построяване на во
допровод» Известни федства! 
са предвидени* и за довършва 
не на моста на Драговищица-

В. В

вестно например, че един учител следва задочно индустриал
на психология, който сигурно след завършването ще постъпи 
на работа в някое предприятие, докато другият е студент 
Висинето политическо училище.

Изводът от всичко казано е сах^о един: досега доминира
щите мнения, че всичко може да, се реши с пари е заблуж
дение. Единствено 'средство остава, колкого това позволява 
оскъдната общинска каса, ежегодно спипендкране.

във

Д. ЙотовВсе повече млади зад машини .е

Значително под възможности
те! Какво е станало? Предприя 
тието няма някои чаати за же 
лезните кревати — най-важно
то ’ произведение до реконстоук 
цията. Зарад това 2.000 крева
та стоят некомплетираки — ка 
то полупроизведение и не мо
гат да се доставят на купува
чите. Всички усилия на комер- 
циалната -служба в предприя
тието, която обиколи 
производители на такива арти
кули в страната, останаха без 
резултатни. А тези части за 
,К1 еваги немогатдасе внасят и 
от чужбина, /ащото трябва да 
ги произвеждат наялите железо

ния на пазара, казва директо
рът- на „Механик”.

Железарата в Зеница е да
ла обещание през май да произ 
веде известни количества от 
това критическо произведение. 
'Но по всичко личи, че пак не 
ще се подмирят нуждите на 
„Механик”, „Металотехна” в 
Ниш е договорила с цроизводи 
теля в Зеница производството 
на 20 тона от тези части, а са
мо на „Механик” който се ре
ди между по-малките предпри
ятия са необходими към 10 то
на, за да може да комллетира 
2.000 кревата.

Годишно събрание на тютюнопроизводителите от Босилеградско

Тютюнопроизводството може да бъде 

основа на препитаването в някои райони
На 8 май в Босилеград се тютюнопроизводителите из та- комуната, защото по този на- 

проведе годишно събрание на зи област. След време тази ку чин могат да се обезпечат зна 
тютюнопроизводителите от ко- лгура може да се превърне ка 
муната. За състоянието на тю

юички
чителни материцлни средства-

тюнопроизводството и негови^ 
те проблеми говори Зо
ран Йовапович, директор на 
тюфоностанцията във Владич- 
ин хан. Между другото той ка 
за, че тютюнът е сравнително 
нова култура в Босилеградско, 
а с неговото производство са 
свързани редица техническо» 
производствени Вроблеми. Че 
сто се нравят грешки в различ 
ните фази на производството 
като се почне от засаждането 
до сушенето. Много от тези 
грешки се отстраняват на вре
ме, но някои си остават и след 
това оказват влияние върху 
качеството му. Босилеградско 
има отлични условия за оттле

Завършиха изборите за половината членове па работническите 
и кооперативни съвети

НШ0 ЖЕНИ И МЛАДЕЖИ
В Димитровградско зазърши- 

ха изборите за половината чле
нове на работния ските и коопе-

ли по оправдани и неоправдани 
причини 324 души. От общо из 
тъкнатите 188 кандидати за чле 
нозе на еамоулравиггеляите ор
гани са избрани 150 души. От 
общо записани' 2.024 жени са из 
тъкнати 22, а избрани 17 жени. 
Макар че «е разполагаме с дан 
ни за броя на избраните младе
жи в самоуправптелга-гте органи, 
според мнението на Общинския 
синдикален съвет, броят на из 
браните жени и младежи е не
достатъчен.

ративни -съвети. От общо запи
сани (без конфекция „Свобода”) 
7.689 избиратели не са гласува

ждане на тази доходна култу
ра.

Според преценка на специа
листи по тютюнопроизводство
то в комуната могат годишно 
да се произведат 100.000 го- ка
чествен тютюн.

Затова занапред е необходи 
мо повече внимание да се по 
свети върху образоването на фикаНията

Тютюно работници

то главно занимание 
го домакинства в Босилеград
ско.

Паралово и някои други села 
вече имат намерение да се е- 
лектрифицират чрез засаждане

на мно-

Тютюнопроизводството Дава
изгледи да се ускори електри 

на някои

на тютюн.

Д. В. *села в
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ЗАДАЧИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОАгр. Йордан МарннковТОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ

? Незначително увеличение 

не производствотоняма мляно
по-мрлко производство — по-ви 
соки цени. Това производство 
има своя перспектива и място в 
нуждите иа нашето общество и 
трябва да му се обърне необхо
димото внимание за да се ос
вободи от субективните факт» 
ри, които сега го направляват.

Съществуващата кравеферма 
в Градини трябва обаче да се 
освободи от латентното състоя
ние. Основни условия съгцест-

ците и всоките цени на мляко-за задоволяванеПроблемът 
нуждите на димитровградското 
население с пряоно и консерви
рано мляко става все по-остър. 
Макар че условията за разреша 
нането му са много по-благсхпри 
ятни, отколкото по-рано, снабдя

то.
Покрай другите условия, ко

ито трябва да се решат 
адаптация на оборите, трябва 
да се реши и проблемът за во 
допоя на добитъка. Тази опера 
ция в технологията на произ
водството влияе отрицателно с 
10—15% върху производството 
на млякото при кравите. Ще 
приведем още едно важно усло

чрез ма и 8 селскостопански техници 
— да намерят най-добри пъти
ща които да обезпечат колкото : 
се може по-голямо влияние вър 
ху увеличението на праизводсТ 
вото и на частните стопанства. 
Разбира се, селскостопанските 
организации ще трябва да по
добрят механизацията, да увели 
чат производателнотта му как* 
то и производителността на тру 
да изобщо с прилагането на спи 
л^улативни мерки при въз наг
раждаването.

Що се касае до животновъден» 
вото в Обществения план се кон 
сггатира, че потенциалните въз 
можности са много по-големи от 
настоящето производство. От то 
зи селскостопански отрасъл се 
търси да даде 700 милиона ди
нара съжжупен доход. Две коо
перации за 6 милиона динара 
ще набавят 400 овце. Миналата 
година в кооперация и в режия 
на кооперациите са угоени 216, 
а тази ще се угояват 270 гове- 
метне излиза, че животновъден1 
да. Когато всичко това се прес- 
вото ще даде тази година 17 ми 
лиона динара съвокупен до-ход 
повече от миналата година.

Между другото, от запланира 
ните 124 милиона динара 
таловложения ще се построят 5 
овчарника, а ще се увеличат и 
стопанствата с нови 180 хекта
ра, ще се набавят породисти би 
кове и свине и пр.

Според тазгодишния Общест 
вен план селското стопанство в 
Димитровградска община след
ва да даде 57 милиона динара в 
повече от миналата година, или 
2,280 милиона динара съвоку- 
пен приход. По-широки похва
ти в селското стопанско не са ни 
могли да се предприемат, защо 
то при планирането се е ишяо 
от реалните възможности в сел 
ското стопанство, което все още 
е екстензивно. Още повече за- 
щото от общо обработваемите 
площи само 9 на сто са в обще
ствена собственост а и те са раз 
хвърляни и раздребненм. Това 
нещо затруднява 
на съвременни агротехнически 
мерки и поскъпва производство

ваяето на гражданството с този 
важен артикул се влошава. То
ва личи от недостатъчното коли 
чество, и от цените, които вече 
са на равнището в големите по-

прилагането

То.
Макар и добивите на коопера 

тивните стопанства да не са ма л 
ки, на отделни парцели те са до 
стигали и по 40 центнера от' 
хектар, все пак общественото 
производство още е незначител 
но. Също така кооперативното 
животновъдство има само 20 на 
сто от добитъка в своите стада 
при ниска производителност на 
малява по-голямото участие на 
селското стопанство в обществе 
ното брутопроизводство. Така 
овцете в кооперативните стада 
дават средно по 1,95 кг вълна,

: 45 литра млясо и 10 сг месо. То
! ва е резултат, както се почета 
I тира и в Обществения план, на 
| лошия породист състав не само 
) в овчарството, но и от недоста- 
1 тъчно и неконтролирано хране

не. От друга страна коопераци
ите недостатъчно се ангажират 
в сътрудничество с частните 
производители с цел да се уве 
личат доходите от техните ни
ви и по-бързо да се громени по 
родистият състав на овцете и 
говедата. Това подпомага и раз 
елоението на селото и миграци 
ята от селото в града и така че 
от година на година расте броят 
на „старите домакинства, които 
не са способни за по-големи вла
гания в селското -стопантво. Па 
ралелно с това и механизаторе 
гоите цехове в кооперациите в по 
вечето случаи оа амортизирани, 
и не дават възможност за ма
шинизирано обработване на вем 
ята.

кагги-

При наличността на тези мер 
на селскотоки за подобрение 

стопанство в Обществения план 
изпъква една противоречивост, 
която навежда на мисъл, че в 
животновъдството през изтекла 
та година субективният фактор 
е имал голямо влияние върху 
ниската производителност на 
труда. На едно място се казва, 
че бил лош породистият състав 
в говедарството и овчарството, 
което заедно с недостатъчното 
и слабокачествено хранене обуе 
лавя ниска производителност”, 
а малко гто-шататък се говори 
за мерките за подобрение на 
производството като се разчита 
на „изобилно и качествено хра 
кене специално с концентрира
на храна, която е обезпечена в 
достатъчни количетва от мина
лата година”. Ако се сравнят те 
зи две констатации може да се 
стигне до извода, че не става 
дума само за недостига на ка- 1 
чествена храна, но че става да
ма и за лошо хранене на доби
тъка. Значи за съществуващото

Фермата в Изатовци

тоебителни центрове в страна- вуват. Ако някога на 20 хекта
ра можеха да се отглеждат два 
десет крави, сега на 200 хекта
ра обработваема площ — мргат 
да се отглеждат много повече. 
За сега достатъчно ще е техни 
ят брой да се увеличи на 50 
броя, захцото кооперацията не 
разполага с по-големи мощнос
ти. За тази брой крави дори не 
са нужни повече от 50 хектара 
обработваема площ, ако се прие 
тъпи към съвременна организа 
ция на производство на фураж 
върху най-рентабилни техноло
гически решения. Моментално 
в кравефермата не са решени 
най-основните елементи на про 
изводстзо: организацията на
производството и «а труда. За 
разрешаването на този въпрос 
са нужни съответни капитало
вложения за основна реконстру 
кция на кравефермата. Най-«а 
пред трябва да се пристъпи към 
адаптиране на оборите чрез вне 
дряваие на повече механиза
ция в процеса на производство
то т. е. за гледане на кравите 
при намаляване до минимум на 
работната -ръка. Тук са интерес 

сравненията за необходима
та работца ръка за производст
во на 100 килограма мляко. Ако 
в напредналите селскостопанс
ки страни се изразходват два 
работни часа за производство 
на 100 литра мляко, в Югосла
вия се изразходват средно 10 ча 
са. А според данни от произ
водствено-финансовия план на 
тази кравеферма за производег 

на 100 литра мЩтко се из

вие, което увеличава продуктив 
ността на кравите и намалява 
себестойността на продукцията. 
Касае за селекцията. В рамките 
на- всяка порода трябва да се 
върши индивидуален подбор, за 
да се изберат най-вмеокопродук 
тивните крави. Всички крави, с 
надой под средното равнище 
трябва да се отстранят от произ 
водството, защото го поскъпяват. 
Провеждането ка един систе
мен подбор изисква достатъчно 
крави, за да се изберат най-мле 
чните. При сегашните условия 
в Градини един такъв подбор е 
невъзможен.

Ще направим едно сравнение 
на млеконадоя от една крава я 
кравефермите в Сърбия, Войво 
дина, Словения, Хърватско, Ма 
кедония итн. за 1963. година.

Сърбия е имала под контрол 
на млечност 82.709 броя със сре 
дка млечност 2,632. Само Сър
бия. без Войводина, е имала 
3.382 клр. мляко, Войводина 
2.464 ког., КосмЬт 1.602 кгр., Сло 
вения 2.081 кгр-> Хърватско 
3.163 кгр., Босна и Херцегови
на 2.223, Черна Гора 1.896 и Ма 
кедония 2.629 кгр., мляко. Сър
бия е имала висок процент на 
млечност, при което от контро
лираните крави 83% принадле
жат иа породата фризийско, 
симеиталско и даиско говедо. 
Средната млечност иа кравите 
на тези кравеферми е 2.800

та.
Социалистическият сектор ка 

то производител на мляко със 
своите производствени мощнос
ти — една кравеферма в Гради 

вместо да играе домини
раща роля на пазара, не само 
стагнира в производството 
мляко, но то и намалява. Ако 
преди две-три години имаше оп 
равдание за такова положение, 
когато цените бяха твърде низ 
км, днес в условията на свобод
но формиране на цените на па
зара, нягф. никакво оправдание 
за едно такова слабо производ
ство.

Частният производител, който' 
понастоящем държи пазара, не 
само не е в -състояние да разре
ши този проблем, защото няма 
условия, но е и незаинтересован 
да увеличи производството. По 
литикат-а на цените в изкупува 
нето нямаше за цел да стимули 
ра производството и затова за
губихме всичките излишеци на 
частния производител. Коопера 
Дивната мандра, която до пре
ди известно време работеше и 
преработваше през зимните ме 
сеци до 800 кгр. мляко изкупу
вано от частните производите
ли, днес вече няма възможност 
за преработване.

Ако не е намерен интерес да 
се стимулира този вид произвол 
ство с по-подходящи 
цени, кредитиране, и сътрудни
чество, то е трябвало да се тър 
сят
собствените производствени мощ 
ноеги.

Социалистическият сектор не 
бива да расъждава от позиции 
те на частния производител —<

НЕ1

на

И покрай всички тези обстоя 
телства Общественият план на
бляга не само да се задържи 
производството на запланира
ния миналогодишен физически 
обем, но и да го нахвърли с 3 
на сто. Но затова селскостопанс 
ките служби и земеделските ко 
операции са длъжни да обгопе 
чат условия за стопанисване, 
които ще дадат възможност да 
се обезпечи запланираното про 
нз-водство. Но на първо място 
Общественият план предпоста
вя, че производството ще става 
в най-добри климатически осло 
вин. а едва след това разчита 
на подобрение на агротехничес
ките мерки и други „субектив
ни" фактори, от конто зависи 
обемът иа производството. Коо
перациите са длъжни да обез
печат 258 тона минерални тзро 
ве а техните селскостопански 
служби, в които има 4 агропо-

шаренило в животновъдството, 
а специално в овчарството (мле 
конадоят се движи от 30 до 90 
л) говори, че животновъдството 
години наред е било в безпоря
дък и макар и да е имало доб 
ра храната добивите са били ни 
ски. Този момент и

ни
плана пада 

в очи и затова на него обръща 
ме внимание, за да не се повто
ри лошият опит и „субективни
те фактори” и през настоящата 
година.изкупни ктр.

Иначе м|ожем да се надяваме, 
че селекцията на овцете по фер 
Щете; изкуственото оплождане 
на кравите и естественото 
нмзиране развиване 
рацията и друти зоотехнически 
мерки, предвидени в плана ще 
създават условия за интензивно 
животновъдство и ще спомог-

В следващия брой: Храненето 
и рентабилността от производ-

решения за засилване на ството иа краве мляко.
вото
разходват 25 работни часа. То
ва е и една от причините за низ 

лични доходи на работни-

•ж. мери 
да коогте-

ЖА

ките

Пролешнаша сеитба в Димитровградско иат селското стопанство да даде 
повече съвокупен доход в общи 
игата чрез увеличение на физи 
ческия обем на

ДЪЖДОВЕТЕ СПИРАТ ЗАСЯВАНЕТО 

НА ЦАРЕВИЦАТА производството, 
а не само по показатели.

Що се касае до овощарството 
и лозарството планът не преден 
жда никакво увеличение. На

месен май земеделската коопе 
рация „Нишава" е зав-ьРшила 
сеитбата иа хибридна цареви
ца на площ от 30 хектара- И 
частните селскостопански про
изводители в околността на Ди 
митровград, в Забърдието и в 
Погаиово до последните вале
жи (усилено засяваха цареви
цата.

В Смиловци и някои други 
села п Забърдие поради влага 
на почвата пролетната оран 
на Царевица ще стане с плу
гове.

Последните дъждове на те
риторията на Димитровград
ска община утежняват започна 
тата сеитба на царевицата- 

На стопанството на смилов- 
ската земеделска кооперация 
„Победа" нивите, които трябва
ад се засеят с Царевица и. без то 
р-а съдържат много влага и'ма 
шините ие можеха да влезнат. 
Последните изобилни валежи 
ше продължат с още няколко 
лни сеитбата.

Иначе сеитбата на царевица 
беше в п-ьлен разгар в долина- 
Та «а Нишава. До началото на

против, от лозарството и не мо* 
гат да се очакват иошг икономи 
честаг ефекти, защото гроздето и 
по качество п но количество не
може да стане конкурентна сто 
ка. Предвиждат се някои малки 
изменения в овощарството и ка 
питалювложопил за засаждане
то па

&.ш

Май е месец на празници и 'Тържества. Този |му:Фкапт от 
босилсградско нрави ,,репстц ция" пред 25 май

нови 12 хе1стара овощни 
М. Бакич

■!> градини.
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Защо са недоволни 

килимарките от Божица?
Ош едно съвещание в Димитровград

НЕОБХОДИМ Е АВТОСЕРВИЗ
Не мита ни половин година от 

пускате в движение на. между
народната автомагистрала от 
Ниш до югославско-българска
та граница и от откриването на 
мотела край Димитровград, а ве 
че възникнаха проблеми по дви 
жението и в оборота в тази по
гранична област. На последно 
то съвещание на политическите 
и стопански ръководители в об 
щиноката скупщина в Димитров 
град и се изтъкна, че е необхо
димо да се открие автосервиз 
недалеч от мотела, а още от 
преди съществува нужда от от 
криването на модерен търговс
ки магазин.

С построяването на автомоби
лното шосе настъпи промяна в 
циркулацията на автомобилни
те съобщения към Средния из
ток. Връзката с този регион се 
съкрати, а пътуването стана по- 
удобно. Това е причината, че по 
граничните служби бележат все 
по-голям проток на леки кола 
при граничния преход край Ди 
митровград. Освен това по-доб
рите услуги и модерно обзаве
дения мотел предлагат «а чуж
денците добри възможности да 
си отпочинат след изморителния 
дълъг. Това привлича все нов е 
че пътници.

Тези моменти подстъкнаха и 
някои фирми в Общинската 
скупщина да се застъпват за,мо 
дерен авто-сервиз. Тъкмо този 
въпрос беше предмет на неотда

вна състоялото се съвещание. 
След известни предложения и 
забележки на това съвещание 
се констатира началното.съгла 
сие по отношение изпраждането 
на този обект при условие Общ^ 
нската скупщина да обезпечи 
средства за строителните рабо
ти на сервиза, инсталации и да 
доведе вода, а другите фирми 
ще бъдат длъжни да олезпечат 
необходимите съоръжения и ма 
газим с автомобилни части.

Счита се, че бързи поправки 
и миене на кола могат все пове 
че да спират пътниците в моте 
ла, което може да увеличи обо 
рота, което ще е в от полза и 
за общината, и за стопанската 
организация и за транзитния ту 
ризъм.

След като се констатира всич 
ко това, на съвещанието се взе 
решение да се мине към ана
лиз, с който да се определи мо 
щността на сервиза, да се опре
дели локацията му и да се на
прави проектосметна документа 
ция, за да се знае колко сред 
ства ще са необходими.

По всичко личи, че обемът на 
влаганията ще бъде от изклю
чително значение. Захцото ако 
инвестиционните изисквания са 
големи общината яа ще бъде в 
състояние да ги изпълни и по
край видим,ата необходимост от 
такъв обект.

— Мъжът мз-1 за три-четири 
дни работа ще е в състояние да 
Зс(|5аботи моята

тях. ио ги болях неуредните ус 
ловия на труда.

Някога, още след откриване
то па малкия иилимарски цех в 
село Топли дол, много се разказ 
ваше за създалата се възмож
ност да бъдат заети много жен
ски ръце. Вярваше се в разизир 
явалгето иа този доходен занаят 
и извън кооперацията, правеха 
се изчисления и се чертаеше е- 
дно сравнително хубаво бъде
ще. Но работата не • тръгна, 
макар че килимите се продават 
по над давете хиляди динара па 
рче и без затруднения.

Изглежда, че заетостта на ко 
оперативните ръководства с дру 
ги проблеми умъртвява добрата 
възможност да се развиват тези 
малки работилничгеи, да прера
стват в предприятие, моето ще 
държи немалко работна ръка.

Опитът на другите килимЬри 
показва изгодата от такова гто 
изводство, което много леезно мо 
же да се пласира и на нашия и 
на чуждестранния пазар. Цени
те са солидни, суровини има. . .

Въпросът, кшето личи, следва 
да се обсъди по-здраво и по-ши 
роко и не само от кооперацията. 
Налице е женска незаета ръка. 
която ако не днес, то утре все 
по настойчиво ще чука на вра-' 
ада за работа. Защого тогава 
да не се готвил^ навреме и като 
вървим към издигането на цеха 
и отделянето му от кооперация

та Божичката кооперация, кои
то тъч ат персийски килими, в 
тъмно, изброило дните си поме 
щение, за което всяка по съзна

заплата.. Как
во са осем или няколко хиляди

М. Е*

та.

Една монтажна бетонена и ат 
ъ клена халичка й десетина но 
ви станове, курс за подготвяне 
та нова работна ръка, мвалмфи 
циране на наличните работнич
ки — колко ,.много” струва то? 
Нима няма възможност община 
та, която всяка година плаща 
„данък за Небрежността на сто 
паметите ръководители” да обе 
зпечи необходимите малки сред 
ства на такъв доходен отрасъл 
в своята комуна.

Стоят неизползвани възможно 
стите Ц чакат Времето см. Обаче 
дотогава може би девойките ще 
си отидат, а възобновяването е

М. Н. Н.

В килимарата а:
пейече на месеца за такъв труд 
при такива условия, . Не ни да 
доха. и задължителната добавка 
од 1.500 динара. . Нормите ни са 
ХДЙ.ТО в Скопие, а условията на 
трдгаа .различни — от тук до не 
бето. Казват ни, че сме били 
иепзалмфициранхе Нме искаме 
да Станем квалифицирани, но 
кой ни Обезпечава това? В коо-

телна инспекция би дала запо
вед за рушене.

Те тичат сръчно и 
голеьйелт килимите под техните 
ръце но мечтата да се омъжат и

усърдно,

да излязат от помещението не 
ги напуска. Не, трудът не е уни 
дателен и за омъжената между

по-скъпо.
Мотелът край Димитровград 
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перацията се загрижили как да 
квалифицират продавачите, 
•ний хце си останем такива,

ЗАПИС ОТ СЪДА — Петре, имаш ли още нещо 
да кажеш?

— Нямам друже съдии. Толко
ва... Само тгьт не давам!

И останалите двама братя Кй 
тегоричоски заявиха, че не да
ват тгьт «а Кирил...

— Тогава ще излезем на мЖ 
то. па хце видихи.

— Така е друже сьдий. Да 
си йзлезме на място, да излезнт 

•свидетели, 
какаото съд донесе.

— Имайте предвид, че път 
ябва да му дадете, па където м 
да вило?

— Аз не давам! Пак се опъл
чи обвиненият Киро.

— Да заменим местата — 
дотежи Спас. Нека той ви отегь 
пи това място, а вие да му Да- 
дете друго и да се уреди вънро 
сът.
— Не искам да ви работя дърДО 
раците—сърди се Кирил й де- 
бели сенки лазят по лицето МУ-

...Значи — така. Кирил нека 
внесе 11.080 дннара за съдебни 
и други разноски, за да се из
лезе на място!

а
как-

/ ' • - 'Ч —
шяо сме... Ех, хайде кажете. КИРИЛ БИЕ, КИРИЛ СЪДИ...«оя от нас ще се заседи тук,.. 
СВДьжим ли се, -опиваме аи не 
зарад това, че трудът „унизя
вал” омъжената... — То зарад това Се стигна до 

болницата...
— Седи! — Кой ти е дал ду

мата? — намесва се съдията.
— Е не иакам. Ете че постоим* 

малко... — хили се Киро.

Дали е прав?
Дали наистина този мъжага, 

кабуял от младост и сила е ви 
невен дето цреди дае години в 
Слйвница от братята Петър, Ди 
мо и ;Кирил (свой едноименик) 
е направил пестил?

А по Този въпрос, ето, и в то 
зи майски ден ще се разправят 
поед съда.

Кирил има някаква си лива
да в Сливница. Но няма път до 
нея. И понеже братята Петър, 
Димо и Кирил не му дават пъТ 
— стигнало се и до побои и до 
дело. .. Първо братята го съди 
ли за нанесен побой, а сега той 
ги съди да му дадат път.

Понеже предложението на съ 
дияда да се измирят не се прие, 
започна процесът...

— Аз искам; път да ми се да 
де и ншцо повече! Този имот от 
800 квадратни метра трябва да 
се обработва, данък му плащам.

там, че усиновениетр е Доказа
телство.

— Не. Утре той може 
каже. Само пълномЬтцно?

— Добре, щ;е донеса.
— Море минавал е и прет не 

говия имот — обажда се Петър 
нб той се варди отдалече...

-^Цетре, имаш думата! — ва съдията.
— Не говори истината и Спас. 

Този плет по-къоно е поставен... 
Но както и да е...

—Даваш ли ти път на Ки
рил? Това ми кажи? Откъде то 
гааа е минавал той до своя и- 
мот? — пита съдията.

— Не давам друже съдия. Не 
давам... Дреди той минаваше пе 
ша по една пътечка, но сега ис 
ка да влезе и с кола. Е не мо
же и — край!

Т№б разсъждават Или говор
ят (е право) Райка, Милева, Цве 
тамка, Сганика, Недка. Нада, 
Боянка, пак Цветанка — осем
те Момичета в килимарокия цех

да от

комуи па

— Добре — постой! каз
Киро най-сетне сяда, присвива 

до болка вежда от яд и се гго-
Борбата срещу гъботварката ти.

— Друже съдия, да кажа аз 
как стои работата — обажда се 
Спас, също обвинен. — От кота 
знаем Кирил не е имал път до 
тази ливада. Минавал е само пе 
ша и на гръб е пренасял сено, 
сливи, череши... Неговият имот 
е под моята нива, която съм ог 
радил с плет още през 1948 го
дина. И през мое не е минавал. 
През моето имане и пиле не мо 
же да прелети...

— Спасе тази нива, за която 
говориш твоя ли е?

— А бе не е моя. На чичо ми 
е, аз съм усиновен от него. Чи 
чо Оимо Милошев, ама той е па 
рализиран и не може да дойде 
в съда.

— Имаш ли пълномощно?
—--Не. Нямам. (И Спас започ

на да меки цвета на лицето си 
също като ученик, когато-го за
ловят да преписва класно 
ражнение.) И той започна 
кърши пърсти... — Но аз смя-

Тези дни започва
Ъ*.ъ*.~* -.--V • - ■ *•-авиозамъгляването

Преди известно време в Ди
митровград се състоя съвмест
но заседание на общинската ко 
.мисия и общинския щаб за бор 
уа. срещу гъботворката. На 
дневен ред бяха' подготовките 
за авиозамъгляването. Набаве
ни са необходимите химически 
средства и сега се чака време
то да се оправи, за да се при
стъпи към акция.

Ако дъждовете продължат, 
тогава трудно ще можем да се 
справим с гъботворката, защо 
то ще мине в опасен стадий-

Собствениците на гори обез- 
печват по 1.000 динара париза 
всеки хектар гора.

— А бе той иска човекът ггьт!
— Нека той си каже друже 

съдия откъде и как е минавал?
пак натъргги Петър, а братя 

та му подскочиха в креслата.
— Така, така, само на място,

— из-— Лъже друже съдия, «е е
мет ла каквотр съд донесе! 

декламираха завадените хора.
800 метра. Едаали има 300 
Ра-„ — намесва се един от брат 
ята.

— Да каже, да каже.„
— Абе — по въздух—летях! 

Това не е важно,
—' Аз' не давам и — това си 

е! Нека вида с кого има работа, 
кого ще бие... — пак повтаря 
Киро. Един мсец лежах в бол
ница от него...

аз искам път 
и това си е! Ето миналатад-оди 
на сеногго ми

— Както и да е. И 60 метра 
да се — път трябва... пропадна от тази 

ливада. Остана неокосена. Ня
мам откъде да влезна!...— Аз не давам! скача ебвине 

ният Киро. Не давам и това си 
е! Докато ми стои главата на ра 
менете! Той да ми минава през 
двори с кола и още да ме бие... 
от него лежах в ,болница... А,

— Да, а вие мене трима ме яа 
паднахте... м аз съм длъжен ДВ 
се отбранявам... Не се давам и 
не се давам... Каквото съд дояе 
се — това ще е!

— Да, искаш да биеш! Щом 
се силиш — така е!

Л вуп- тази препирня хората 
често приемат вид на деца. Съ
дията пак се намесва:

дане! М. Андонов
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Пред празника на младосттаСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
V

ГОРСКИ ИНЖЕНЕР—РЕЖИСЬОР
гостилницата ,,Църии връх" 
бяха останали само постояните 
гости. Той се извини и ни на 
пусна:

— Утре вечер имаме тържес
твено събрание по случай Де 
ня на победата. Трябва Аа нап 
равим репетиция.

След малко от салона до нас 
допираха неразбираеми гласо
ве на говорителки по високо
говорителя.

Така завършва денят на гор 
ския инженер, който преди о 
бед работи съвсем нормално 
на работното си място, а след 
обед понякога и по 6 часа пра 
ви репетиции само за това, за 
щото е влюбен в театралното 
изкуство.

Тъкмо мислех да отида до (Глас), Димитрие Николич (Це 
гимназията или основното учи не) и Миле Златанович (Стра- 
лшце. за да се заинтересувам - жар).
за името на режисьора на^ гги По време на почивката се 
еската „Пъстрата топка", с срещнах с горския инженер, 
която самодейният театър от в момента в ролята на режи- 
Бабушница излиза на околии- съор >га самодейния театър, 
ското съревнование, пред хоте Още преди това узнах, че 
да ме срещна един познат: • Граде, така го викаха, не еслу 

— Къде? Режисьора ли тър- чайно взел това задължение в 
сиш в училището! Те нямат Бабушница.. Още като студент 
връзка с тази работа. При нас в Скопие той се занимавал с 
тези работи ръководи един го- театралното изкуство.

— Да, единствено тогава и- 
мах и лолза от това — ми ка 
за той. От получавания хоно- 

Ма какъв хонорар про рар следвах. Сдед това в Пи- 
дължи той-само от любов към рОТ и сега в Бабушница се за 
изкуството. Други хора за та нимавам с театралното изкус 
зи работа получават пари, съ- тво само като любител, 
бират и трудов стаж, но те и наистина, а товд 
не се интересуват за тази ра- ха и в Общинския к 
бота- Другаря, когато търсиш, други хора, ако не е той тази 
е на репетиция. След малко ще дейност нямаше да съществу- 
бъде свободен и ще си побе- Ва До негова инициатива се 
седвате. га работи самодейния театър.

Вместо да чакам в гостилни Още преди много години тук

реки инженер.
— Хонорарно?—запитах аз.

Щеше да е много добре, ако 
в това или друго изкуство са 
влюбени и още няколко просве 
тип работници...

ми каза 
ошггет и

Най-масоЬа изложба на худож
ници ош ДимишроЬ/радскоБ. Ник.

Годишпо изборно съ
брание па средно
школската младеж

ца Младенов и Богдан Николов 
от Ниш. Младен Йотов от Кла 
дово. Неизвестно е още участи 
ето на Ацко Петров и Иванчо 
Сергеев. ученици от Жслгоша, 
Никола Антов и Душан Дон 
ков от Ниш, Любомир Гюров и 
Никола Денков. Всички ирия- 
вилй се ще участвуват с по 
2—3 работи.

До 15 май окончателно ще 
се приключи с приемането на 
работи за изложбата.

Това ще бъде една от най-ма 
совите изложби на димитров
градски художници от освобож 
дението до днес.

В течение са подготовките за 
уреждаме на изложба На дими 
тров градски художници), По 
случай деня на младостта и 
рождешгя ден па другаря Тито, 
която ще бъде открита на 23 
май. От страна на Центъра за 
култура и забава неотдавна бя 
ха отправени покани до всич
ки димитровградски художни
ци настанени Димитровград и 
вътрешността да вземат уча
стие.

До 5 май са дали заявки: Ме 
тоди Петров, Сретен Игов и 
Веселин Денков от Димитров
град, Свободан Сотиров, Геор
ги Георгиев от Белград, Нови-

ж•; '

Я11й
Преди известно време в Бо 

силеград 
отчетно-изборно събрание на 
средношколската младеж. Из
несоха се многобройни пробле 
ми в работата

се състоя годишно

иа младежта. 
Изтъкна се, че младежта е по 
чти изолирана от обществено- 
политнческите организации и то 
ва утежнява работата на мла 
днте и изостря въпроса за ква 
рпгруваието и храненето. За ус 
пеха на средношколската мла 
деж се каза, че не е задоволя 
ващ. Като задача за напред се 
постави да се обърне повече 
внимание на излитането на

М. Андонов

РАЙОНЕН ПРЕГЛЕД 
В ПОГАНОВО

културното равнище на младе
жта. На 9 май в Поганово се про в областта на малинарство и 

веде голям районен преглед на беди спечелиха Тошко Мари- 
самодейните и спортни колек отглеждането на тютюна. По- 
тиви от районите Поганово и нон от областта на тютюнопро 
гЙрън)оки ОдоровИн, Първия иводството и Никола Петров

от областта на малинареггвото. 
За което бяха възнаградени, 

спече- Награди за извоюваните пър
ви места спечелиха: Марица 

от Поганово. В Ташкова, Гбрдана Милева, 
Звезданка Костадинова;, Тоне 
ва Марика, Сима Миланов, Ко 
гтргшка Мнтова, Магда Ранге- 
лова. Ягод1щ Станков, Малин- 
ка Здравкова, Дина Станчева, 
Никола Петров и Михаил М’а 
рпнов.

След програмата подвижното 
кино от Димитровград пред
стави югославския филм „Зе
мляци". На съревнованието при 
съствуваха множество гражда 
ни от Поганово, Търнски Одо 
ровци н околните села.

Милорад Златанов

На събранието се изтъкнаха 
Све 11 някш1 слабости в преподаВа- 

телюка-въчпзгтателната работа. 
Накрая бе избран нов средно- 
школски комитет на младеж-

Градимир Алекснч изнася доклад пред горяните
цата, влязох в салона, където 
правеха репетицията. В салона 
беше тъмно, а на сцената с е 
дин маЛ(ьк прожектор освеу 
тен образът на едно младо мо 

като Разбрах, е

съществувало дружества
тозаР Маркович", след . това 
престанало с работа. Скоро 
седем години Бабушница била 
без театъР- И сега од няколко 
месеца!, благодарение на гор
ския инженер^ който обича 
театъра, дружеството започна 
ло да Работи.

ден се проведоха състезания 
по физкултура, ръчна топка и 
волейбол. По велейбол 
ли победа групата на основно
то училище 
срещата по ръчна топка меж
ду селските отбори на Погано 
во и Търнско Одоровци побе 
ди отборът нт Трънско Одоров 
цн. В срещата по волейбол съ 
що победи отборът на Одоров 
ци.

та-миче, което, 
пред следовател. В тъмнината 
се чуваше строгият глас на пи 
есата и носител на ролята Сън 
в пиесата „Пъстрата топка” 
от Иво ТоркаР- Останалите ли 
ца Тълкуваха Лавица Игнятович 
(Саша), Миодраг Николич (Ре 

Светомир

В. В

Младежка акция 
в Звонци

И тъкмо когато мислехме да 
си отиваме, някои девойки го 
извикаха- Беше съвсем късно, 
време за Бабутшшиа, зяттгого 

Йованович улиците вече бяха празни, а в Тези дни младежта от Звонци 
и съседните села ще 
тридневна акция 
на пътя Звонци-—Звонека баня. 
В Местния комитет на 
та в Звонци ни уведомиха, че та 
зи акция ще трябва да стане пр 
еди откриването 
банята.

ни). В културно-забавната част 
на прегледа бяха изпълнени 
забавни и народни песни на 
представители от двата района, 
а също така се представиха 
и фолклорните групи.

За ггьрв път в районните съ 
стезаиия участвуваха и селски 
стопани, когпт) се съревнуваха

проведе
за поправкаПреглед на самодейните театри

младеж-АФИРМАЦИЯ
НА САМОДЕЙНИТЕ СИЛИ иа сезона в

Димитровград довесе едно мал 
ко разочарование — „На глуха 
линия" — един лош театрален 
текст и Също така лошо реа
лизиран от членовете на драма 
тичното ателие на педагогиче
ското училище в Пирот.

И в текста „Майка" от Ми- 
лета Клопчич, драматичната 
секция на Тютюневата фабри
ка в Ниш имаше лошо драма- 
тическо четиво. Все пак, с У- 
силията на постановчика Бра
на Войнович и носителите на 
главните роли, бе представена 
пиеса без особени претензии.

.Два дни вниманието иа мла 
дите в Димитровград привлича 

самодейните 
театри в Нишка околия, кой- 

. то утвръди самодейните теат
рални сили, показа качествата 
и възможностите. Можеха Да 
се забележат и два най-големи 
недостатъци- Лош подбор на 
повечето драматически тексто
ве и езика на сцената.

Най-напред настъпиха само
дейците от Бабушница с пие
сата „Пъстрата топка" от Игор 
Торкар. Самите данни, че 
това малко място младите хо
ра полагат сили Да съживят 
театралната реч говори доста, 
а ролята на Сашо, която темпе 
Раментно Тълкуваше Аиица Иг 
нятович, събуди Надеждата, че 
в Бабушница ще може Аа се 
постигне много повече след ос- 
траняваие на проблемите, с ко_ 
иго се стъкновяват театрални
те самодейци.

Първите качества предвести 
ДРаМатическия студий иа пи- 
ротската гимназия с пиесата 
от Йоваи Стерия Попович „Лъ
жа и паралъжа". Постановчи
кът Милена Николич е успял-, 
Да осъществи този спектакъл 
с голямо чувство за комичното, 
изтъкна свежи акценти. Само 
ликът на Елица, който тълку
ваше ЗориНа Андрееви1» зараЛ 
концепциите на постановчика 
е недостатъчно изграден. Име
нно, дадна е само положител- 
Иата страна »»а този лик.

Вторият ден »»а прегледа в

Богата и разнообразна програма
о’

ше прегледа на

Тазгодишните централни тър 
жества по случай 
Деня на младостта ще се прове 
дат тю 23 май в Димитровград. 
И тази година Общинският ог 
бор за чествуване предвижда 
богата програма. След районни
те прегледи на самодейните ху
дожествени ансамбли и физкул 
тутт отбори, които 1це се 
водат от 10 до 16 м|ай, победите

лите ще се състезават на централ 
ните тържетва.

Покрай традиционните

лява и сценскзгят спектакл 
градския парк — шопска сват
ба. Предвижда се откриване на 
художествена изложба с карти 
шс на малцинствени художници.

Общинският отбор за чуетву- 
ваие Деня на младостта е отпра 
пил и покана за гостуване 
фолклорен ансамбъл 
оката народност.

в25чмай
вече

спортни .състезания и състеза
нията между художествените ан 
самбли, в тазгодишната програ 
ма са включени две пови точки: 
състезания между селекостопан 
сши производители от акционна 
та програма ага земеделските ко 
операции. Новина ще представ-

на
от, шигггарпро

в

„Младоженецът от Америка“ 
представен от самодейния те
атър от Димитровград прико- 
ра вниманието па публиката.
Постановчикът Сретен Игов с 
вложил доста усилия да АаДе 
живост на неумело компоиира Всяка ГОДИНА
пия текст. В това голяма по- рхптини ля ги» 
мощ са му оказали някои ин- СТОТИЦИ МЛЯ
тересни сценични новини. В ДОЖИ И деВОИ- 
известни моменти Мария Стой иЗПОаШАТ
кова успешно тълкуваше роля “ щ
та на хазяйката. • | СЪрДвЧИИПри-

★

вети до дру
гаря Тито» 
по случай 
неговия

На следващия ден прегледтл 
продължи в Бела Палппка и 
Прокупие. В Бела Паланка се 
представи драматичната сек
ция на Икономическото учили 
ще и драматичеиата секция 
при Дома иа миньора в Ллек_ 
синец. Днес в Прокупие прегле 
да на самодейните театри за-

рожден ден.

★
вч.ршва с прелетавянето на са 
модейците от Прокупие и А- 
лексииац.

Д. Милеикович



т

I

Възнаградено търпение ИНТЕРЕСНИ НОВИНИЦЕНАТА НА ВЪОРЪ
ЖАВАНЕТО Ултравиолетовите лъчи, иначе 

навидими. са съставна част на 
слънчевия спектър. Те са от 
значение за образуване на вита 
мин А в егостерина и пигмента 
на кожата, поради което се пре 
поръчва нравене на слънчеви 
бани, а в медицината се прила 
га и изкуствено облъчване с те 
зи лъчи (кварц-лампа).

Понеже тези лъчи нямат оп
ределени химически, светлинни 
биологически и действия* Инсти 
тутът по механизация и елек
трификация на селското сто
панство в Харков, в Съветския 
съюз е правил редица опити с 
цел да установи действието на 
улравиолетовите лъчи Върху 
домашните животни. Установе
но е, че тези лъчи имат отлич 
но въздествие върху растенето 
на прасетата и • някои /рути 
животни.

Шестдесет и- петгодишният 
ловец от село Поганово Нико
лай Милев от началото на го
дината до сега е убил 2 видри.

Както е известно видрата е 
голям неприятел на рибите. За 
едно денонощие може да изя
де по 5—6 килограма риба.

Миналата година Милев убил 
в Ерма 4 видри.

По този повод риболовното 
дружество в Димитровград на
гради ловеца с по 2.000 динара 
за всяка убита видра.

Малцина ловци от този край 
могат да се похвалят с такива 
трофеи, защото видрата о твър 
де хитра и не се предава лесно.

криват големи възможности за 
използване на новите произве
дения, особено на новото мля
ко. Това мляко се получава от 
съединяването на отделни със
тавни частици, приготвени от 
свеже мляко — млечни мазни
ни и постно мляко в прах.

Двете произведения леко се 
трал спортират.

Според данни на ЮНЕСКО 
въоръжените сили в света 
днес се състоят от около 20 
милионна войници.

Разноските за тяхното въ
оръжаване възлизат общо на 
около 120 милиарда долара 
годишно.

Това е 8 до 9 на сто от стой 
ността на цялото световно 
произвдетво и услуги и се 
равнява на сумата на иацмо- 
иалиия доход на всички раз 
вивагци се страни т. е. на ела 
боразвигите страни.

Само еЯна съвременна а- 
томиа подводница се цени на 
160 милиона долара.

За тези пари могат да се 
построят най-съвременно об 
заведени болници в петдесет 
градове. Цената на една бол 
ница е малко повече от три 
милиона долара.

Създаването на нов тип ре 
активен изтребител (проекти 
райе, изпитване на прототи
повете, усъвършенствуване) 
се плаща около шест и поло 
вина милиарда долара.

За тези пари могат да се 
построят 600 хиляди най-ком 
фортпи квартири, 
които струва 10 хиляди дола 
ра В тези квартири могат да 
се настанят над три милио

на души.

„НАЙ-РАБОТНИ“
АНИ

м.
Пикьорът на пътя Поганово 

—Димитровград и Поганово— 
Звочци Макари Делчев е изве
стен като голям шегобиец. 

Неотдавна един журнал иег го 
В Австралия вече изработват питал кога има най-много ра- 

нови млечни произведения, в бота? 
които хранителните вещества 
могат много по-дълго време да 
се запазвят отколкргто в свежи 
те произведения.

Ония места.'които трудно се 
снабдяват със свеже мляко от град.

РЕКИТЕ В СССР
Съветският съюз заема п^р- 

ио място в света по броя на ре 
ките и дължината им. Устано
вено е, че има 777 хиляди реки 
ручеи и временни потоци с об 
ща Дължина от 5 милиона ки 
лометра. Между тези 
91300 са дълги 
километра, а 31.200 имат дъл
жина до 100 километра,

Всички реки в СССР навли

чат в моретата и океаните поч 
ти всяка секунда средно по 
138.000 кубически метра вода.

Най-пълноводна река е Ени 
сей, която дава на Северния 
ледовит океан годишно по 550 
милиарда кубически метра во
да, т. е., колкото заедно имат 
Волга, Днепър, Северна Двина 
и Печора.

* * *

Той отговорил:
— В четвъртък и петък,
— ЗятттО?

— В четвъртък е пазарен ден в 
Звонци. а в петък в Димитров-

М. А

реки 
повече от 10

всяка от

И двамата я Запознахме едновреме
нно. Жънехме над нейната къща, кога- 
то неговата сестричка, тринадесеттодиш 
но хлапе; дотича и ни съобщи, че ни 
поздравява, но заръчала още, че умеем 
да жънем. Изпратихме й хабер да дой
де ни покаже.

След това поръките станаха хапли
ви, язвителни. Някрая Светлан се оби- дели на две страни ... 
да и й заръча, че ако бил На мястото — 
й не щял да предприема нищо. И тя сече.
Замълча. Дали тогава Светлан я презря 
или неговата поръка бе резултат на 
обидата е въпрос, който може би ще ме 
избави от незавидното положение.

Безсъмнено, нейната красота е била 
решаващият фактор да тръгне с нея, 
макаР че той обичаше да казва, че кра 
сотата е „вторичното" в любовта. А 
Милка наистина е необикновено краси
ва — с кадифени, искрещи очи, с ус
мивка на лицето и малки трапчинки на 
бузите, стройно тънко тяло — на кое
то трудно някой не би се по/ал...

РАЗКАЗ А ките ми? Ако така му кажа ще разру 
шим приятелството си от детските ни 
дни. Не мога да напиша нейните думи: 
„Пиши му, че верността е глупост, че 
е нещо несвременно." Трябва да му на
помня всичко минало, първите му чув
ства Към Цена, юношеските копнежи, 
че Милка не заслужава чувства . • ■ Мо
же би е по-добре да му кажа. че от 
преди седмица я срещам- с друг, че не 
говори с мене, че е хваната от водовър 
тежа ... А може бй трябва да му кажа, 
че неговата любов е траяла месец, а 
моята половин година и че участта ни 
е същата ...

Седнах и започнах да пиша:
„Има различни истини, приятелю — 

хубави и неприятни. Спомняш ли си за 
разходките к-ьм лозята. Ти беше с нея, 
а аз с Н. Вярвахме в една истина: съ
ществуваме ние, обичаме, чувствуваме, 
вярваме. Но и говорехме гласно. А исти 
ната, ’да не бъде докосната от друг, ис
ка да се мълчи. Инак идват недоразу
менията. Нали си спомняш за стихове
те на Пенев:

"Съберете се хора и друми

НЕДОРАЗУМЕНИЕ
те му:

— А може ли човек в любовта си 
Да определя тази „червена линия" — 
попитах с известна ирония/ -

— Да — отвърна уверено той — 
червената черта е разумът, размисълът. 
Ако бъдат победени те. чувствата ста
ват опасни, превръщат се в страст, а 
страстта знае само краткото траене, а 
не и границите на позволеното и непоз 
воленото.

— И отвъд границата, значи, е не- 
завърши тя предизви-

Длъжни са — равнодушно от-

— Да, те те учат. за Да задоволят 
капризите ти! — пламна гОй.

Следващия миг двамата замълчаха. 
В нейните очи изплува смущение и тре 
вога. Нещо далечно, непонятно я раз
горещи. Тя настойчиво търсеше погле
да му, но когато срещна струещата 
топлина и спокойствие, започна:

— Ти пак започваш. Не си дошъл 
да ми наставничшп, нали?

Той мълчеше. Погледът му се Мъче
ше да проникне до нейните мисли, но 
тя мито за миг не се показа слаба. М'ъл 
ком следях двамата, макар че се (пре
струвах на незаинтересован. По едно 
време почувствувах, че влюбените не 
могат-да бъдат смешни едно на друго, 
защото любовта осмисля и най-дребни 
те, и най-глупави неща.

— Искам да те опозная, разбираш 
ли? — каза тихо той. — Освен жена в 
живота ми е необходим и човек кой
то да вярва с моята вярва, да споделя 
болките ми. Мразя недоразуменията, те 
унищожават човешкото 
шат го.

позволеното
Кателно.

* -
# . . . Не усетих кога дойде продетта. 

Изведнъж ми се откри невиждан слън 
чев водопад, пепрегледна зеленина. Но 
аз като че всичко виждах много отда
лече или

Щом слезе от влака тя просто издър 
па ръката му от силното здрависване, 
повлече го напред и го обсипа с въп
роси:

— Де разправяй •. • какви новини 
има горе? Видя ли моите, заръчаха ли 
нещ о.

— Нищо особено — каза той, малко 
смутен от постъпката й- — Видях май
ка ти и тя каза повече да стоиш над 
книгата. Инак две години в един клас 
НяМа да те държат ... •

— Пак старата песен! — разсърди се
Милка.—Слушам я вече четири години.

— Доста Дълго време - трябваше да 
мине, за да разберем, че жертвата тряб 
ва да се уважава — подзе подиграва
телно Светлан. — Доколкото си спом
ням заплатата на баща ти не надмина-

20 хиляди.,. Сума, която ако се

да си кажем неща премълчавани, 
да си кажем неказани думи. ■" 
Разбираш ме, нали. Затова да пот

върдя твоите съмнения: Милка вече 
не е твоя. Тя е хваната от големия град 
Да ти кажа — аз съм ' разочарован. 
Но идат изпити и трябва да се заловя 
с работа...

на хубава картина- Дори и 
ровещата из косата ми невидима Ръка 
на южняка оставаше безчувствена. Про 
летта 1<ато че ми връщаше цялата Мил 
ка с нейния неспокоен, шеметен дъх' 
с горещото й тяло и винаги светещата 
усмивка в очите й.

Четях писмото на Светлана: . В
малко ми пишеш за 

нея. Все ми се струва, че нещо става. 
Нейната студенина, твоето леко зася
гане на новините за нея. ме уверяват 
в това. Трябва да ми кажеш истината, 
тя ще ме зарадва ..."

На масата стоят ,разхвърляни 
ко листа със започнато писмо. Не мога 
да намеря думи за истината!,. а тя ра
сте и иска вентил. Как да му кажа че 
само няколко седмици 
раздяла иа гарата тя се отзова в прегръ

•,
щастие, ру-

— Нима ие знаеш чувствата ми, 
или те не са важни — обидено отвър
на Тя-

последно време Привети: Ангел" 
Минаха два дни и получих отговор: 

,Листът на листа е брат. Любимият на 
любимата е Лист. А съдбата им е про
летта ..."

Все още не ми е ясно, какво ми бе 
казал Светлан с това.

— Чувствата са красиво нещо, но 
те горят и изгарят. Стихват като лят
ната буря. Нали след бурята настъпва 
затишие? Така след силните чувства 
идва празнина, а в празното не се жи
вее, само се живурка. Затуй желая чу в 
ства, но до червената линия.

Не бях съгласен със Светлан, но 
вътрешно, издълбоко споделях мисли-
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