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НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ
ОС-

ЕДИН СКЪП ЮБИЛЕЙ НА ВЕЛИК РЕВОЛЮЦИОНЕР

Бъди щастлив
които

и днес, и още много години, 

ще доживееш с нас
й

ческа партия, която под негово ръководство укрепна н 
постигна величествени успехи н победи — революция и 
социализъм.

Именно затова югославските народи и младежта 
обележиха така тържествено тази трикратно юбилейна 
дата с много масови тържества, и най сърдечно ^ 
ха на своя президент този рядко доживяван юбилей.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА — СЛЕД 7.000 КМ. ПЪТ ЩАФЕТНАТА ПАЛКА БЕ ВРЪЧЕ
НА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ОТ СТУДЕНТКАТА ФУАДА МИДЖИЧ. — ТИТО — ГРАЖДАНИН НА ВСИЧКИ КО

МУНИ. — ПРИЗНАТЕЛНО ПИСМО НА ЦК СКЮ ДО ПРЕЗИДЕНТА ТИТО. I -..; .

ването й в ръцете на през и 
дента. Последните двадесет ' 
метра тя измина .ч^сена от 
студентката Фуада Миджич, 
дете на загинал боец, която 
застанала пред трибуната, о '■ 
развълнувай глас предаде на ! 
президента Тнто поздравите 4- 
па младежта и на югославс- 
ките народи с благопожела- 
иието: „Бъди ни щастлив и 
днес, и още много години ко 
ито ще доживееш с пас." 1 

|Ъ стдесет хиляди прнсъст 
Щ вуващи на Стадиона ) 

на ЮНА в Белград бу . 
рно пршзетствуваха юбиляра | 
и тържествения акт на преда § 
ването на щафетата, а след | 
това с няколко топли думи 1 
президентът благодари за то ® 
ва всенародно приветствие:

„На носителите на щафета ? 
та и на младежта ма нашата 1 
социалистическа страпа моя 
най-голяма благодарност!

Ползвам се от случая в Де 
ня^на младостта да отправя 
най-сърдечни честитки и най 
-хубави благопожеланпя към 
нашата младеж, а към гогос 
лавските народи дълбока бл 
агодарност за оказаното до
верие и за честитките по слу 
чай моя рожден ден. Благо
даря/

Бурните аплодисменти р. 
ще не бяха стихнали, когато 
на Стадиона започна 

физкултурен 
такъл на 6.000 млади — 
пери, младежи и войници 
от военновъздушните, вое- 
ииоморските и сухоземни си 
ли ма пашата Армия. Особе 
но величествена бе гледката 
иа съвместното упражнение 
па девойките и войската. Жи

честити-

с сдем хиляди километра 
измина щафетнатапал 
ка на югославската 

младеж. Тръгвайки от Ясени

-■е.и водач — Тито. На това дъ 
лго пътуване, което щафета
та измина на ръцете на мла 
дежта, я следяха деветнаде 
сетте милиона югославяни — 
от гористите предели на Сло 

на 25-май на , вения, през Хърватско, Бос- 
стаднона на ЮНА в Белград, на. Черна гора, Македония и 
В ръцете на обичания другар Сърбия до Белград, до преда

' к: -,й.;л -це премина цялата страна, и 
с хилядите желания и поздра 
ви пристигна

в

ПИСМОТО НА ЦК 

СКЮ ДО ДР. тито
Скъпи другарю Тнто,
С най-хубави пожелания по случай Рождения Ти 

ден, който не без причина е празник на младостта, сги« 
каме другарски ръката на човека, който повече от по
ловин столетие се намира в челните редици на борците 
за социализъм и четвърт век победоносно предвожда Па
ртията на югославските комунисти; който преди 21 го
дина запали неутасилшя факел ва нашата Революция и 
под ръководството на когото успешно осъществяваме 
социализъм, прокарвайки нови пътища на най-хумашш

ш

Д ш
шшдшждотношения между хората.

Горди сме, другарю Тито, че сме Твои съвременници, 
събсрцп п другари в Партията, в Революцията, в следво
енната борба за социалистическо преобразование ва 
страната, чс — с Тебе и до Тебе, следвайки Твоята ьш- 
съл н поръки — Схме се борили навсякъде, където Ти на
мираше, че е необходимо за Революцията, кдхто нейни бор 
цн да застанем и да бъдем.

Заедно с Тебе споделяме радостта от тоза, че нашата 
марксистка и ленинска Партия под Твое ръководство е 
станала онова, което е — единна в идейно и политическо

Нашата работ
ен гггат, че без

Момент от предаване ппелюго иа ЦК СКЮ на другаря Тнто

/?аг емоШо ся югославски Шс па роди и младежша

велнче 
спек- 

пио
ствен

ви тела изписаха огромна по 
толъчка н кръгове, символи 
знраиш нашите републики, 
а едни голям крг-нашитс г- 
раници. Цялата повърхност 
на игрището пък заемаше из 
писаното от тела името на 
Тито. _ ,

— В швояНш личност виждаме Мо.шшпчески 
ръководител иа ко!ошо над всичко сгШяш, их- 

шересише па социализма у пас и в светя, а 
ошюаорносшШп йред народа е основно мерило 

за всички йосШъйки

В братството & единството е 

сплаша иа всички наши народиорганизационно и акциохшо отношение.штштштотношения между социалистическите
година, когато работническите съвети, ксСУ'1Де__ __я
тееното самоуправление, които замисли лиетическа
иът станаха действителност в една

I
щафстната палка, която [' не. В неговото укрепване е 
на Другаря Тнто преда 

де студентката Фуада 
Миджич, се намира писмото 
иа югославските народи н 
младежта до другаря Тнто 
което гласи:

I силата на всички наши на 
роди.

Човекът—боец н строител,, 
който винаги Ти е на ума к 
който винаги мпелн за Тебе,, 
и Те слуша н поддържа, чо
векът, който работп и създа
ва п за когото се създава 
—всичко това е най- големи
ят залог, с който младежта 
и целият народ Ти се завет 
ват в този тържествен ден 
за последователност н успла 
я, за самоотверженост и ху 
манизъм, за безкомпромисна- 
подкрепа на Съюза на кому 
пистите в преодоляването на 
[ВСИЧКИ трудности, които спъ 
ват нашето развитие.

Няма празник, другарю Ти 
то, който да е повече Твой 
от Деня на младостта. Съз 
наинето на последователен ре 
волюцнонер, което Те облаго 
родява, и което така усърд 
но развиваш в Съюза на ко 
муннетнте, и го пренасяш въ 
рху целия народ н слагаш ■ 
всърцата на младежта; стра 
стта с която въплъщаваш то
ва, и нашата увереност в нс 
тпната и силата на пролетар
ската идеология, са прнчпна 
та всеки май да повтаряме е 
едно наше скъпо желание- 
„Живей ни още дълго, жп- 
вей ни, защото си част от 
нас, наша съвест и наш сйгу 
рен кормчия”.

По случай Деня на младок 
стта 1962 година.

Р]

страна.

съдбовните интереси и отговор-

Скъпя другарю Тпто.
За Твоя и наш празник тр 

удовпте хора на социалисти 
ческа Югославия Ти връчват 
с тази щафета на младостта 
топли честитки. Твърдо сме 
решеш! да положим вснчкН 
своп сили за осъществява
нето на пдепте с конто ни вд 
ъхповява Съюзът на комуни 
стпте—за по-добър живот, за 
социалнстическн обществени 
ОТНОШС1ШЯ и мир в света.

Поръките, които Тн ни от 
правяш, въплътеш! у нас Тн 

увеличени 
многомилионно от въодушев 
леш гето да пазим 
Вамо по-нататък завоеванията 
на Революцията.

мание ма Централния коми 
тет на Съюза на югославското 
комунисти. ЦК на СКЮ връ 
чи па своя генерален секре
тар Иосип Броз Тнто поздра 
внтелно писмо — в знак на 
признание за всичко, което 
десетилетия значи за нашата 
Партия и работническата кла 
са, за нашата Революция н 
социализма и за всички на
роди и трудещи се на Югос 
лавия.

На тържественото заседа
ние на ЦК СКЮ др. Райко, 
вич, секретар ма ЦК на СКЮ 
между другото каза:

Партията и с Тнто успо 
шно преодолявахме вси 
чкн трудностп и изку- 

шення по нашия революцно 
нен път и осъществихме вси 

най-скъпото II

т 21 май, когато юбил 
яръг бс посетен от пр 
съставителите на Ю- 

гослапската народна армия 
до обедните часове па 25 
май президенът Тито бс посо 
тен от многобройпи делега
ции, които идваха да го при 
ветствуват и да му поднесат 
подаръци.

Най-малките — пионерите! 
от цяла Югославия посетиха 

■ и поздравиха Тито още ма 
22 май. Радостни и развъл 
иувани, пионерите го поздра 
вяваха на свой език и го це 
луваха. А след това в гради 
пата, след черпнята, развесе 
лиха своя президент с песни

по се отъждествиха със 
ността на нашите народи.

Няма неволяу предназначена от 
поробителите за нашия- трудов 
ла и Твоя. Няма изкушение през 
светло и открито чело, отъждествен 
със съдбата на своята работническа 
народ.

оксид оататорито н
човек, която да не е би- 

което не си минал със 
винаги и завинаги 
класа и на своя

По своя път на развитие нашето ^ Iжение имаше дни на бури и суровост «г*.*™™*
ше да се уреждат собствените редици и да се 
вътрешното единство; когато мно

когато трябваше .страгжие за Революцията и тя да се 
гократно по-надмощен неприятел; 
пата да оздравява от воешште опустошения; когато 
налагаше да се устои на натиска от разни страни, 
опитите за блокада, на заговори на мълчанието, на в л 
ните от клевети и интриги. В сложната сплитка на ^ 
бития, противоречия и всякакви трудности 1и, другар 
^ито, проникваше с дълбочината на марксическия 
лиз в основните течения и в същността на обществените 
събития, откриваше основните лостове на развитието, 
избягваше пораженията и застраняванията и далновид
но съглеждаше най-целесъобразната насока на революци 
онното действуване.

Особено по времо на великите преломи, в годините 
на съдбовните решения, се чувствуваше величието н 
нършснството на Твоята съчетана личност, нейната идеи 
на и морална сила, политическа храброст и силното въз 
Действие иа Твоята дума, убедителна като истина. Тво - 
те мисли—водачки се превръщаха тогава в лозунги, 
тов във всеки период очертаваха изключително важни 
смисъл на нашето революциошю усърдие: „смърт иа 
фашизма — свобода иа народа!“, „Братство — Единство 
"Чуждото не искаме, своето не даваме“, „Истината Щ 
победи!“, „Да работим така, като че 100 годигш ще бъ- 
Ле мир, да се готвим, като че утре ще бъде воина , 
се опрем на собствените сили“, „Работническо самоупра*

(Следва на 2 стр.)

ги възвръщамес н развиI и свирки.
Младежта изпълни Белия 

дворец на 23-май, предаде св 
оите подаръци, поразговаря с 
президента и прие съветите 
му да следва традициите на 
предишните генерации,- След 
тях дойдоха делегациите на 

колективи. Над

Фабрики, училища.чко, което е 
най-трайнто в нашата Рсвол 
юция н социалистическото 
развитие."...

од ръководството на дру 
Тнто нашата Пар

градо
ве,, пътшца, електроцентра
ли... колко ли строителства 
има в тази страна? Всекпп ден по едно остава зад нас. 
Горди сме от осъщественото 
извоювано и пеподарено, зо 
ркн смс и силни пред бъде
щето II ГОТОВИ СЪС СВОИ рЪ 
це и по свон визия да го из
ваяхте.

гаря
тия стана могъща п еди 

пна. В преломния период на 
нашата история смело пое 
исторнчсеката 
за съдбата на нашата страна 
победоносно извърши вепч- 
китс повеления на своето вр 

и стана най- вереп израз 
жизнените стремления на 

нашите народи и предвожда 
ща сила па социалистическо 
то развитие на пашето обще 
ство’...

тпудовите 
260 представители на колек
тивите сърдечно стиснаха ръ 
ката на юбиляра и му връ 
чиха грижливо изработените 
рожденденски подаръци.

отговорност

Най-свиден син и пай-обичаи 
политически вожд) на всич 
ки наши народи и па всеки 

наш трудов човек
а 24-май по случай рож 
денйя му ден, президен 
тът Тито бе приятно из 

ненадан от вълнуващото вии

еме Братството и единството 
на югославските народн, съз 
давано и закалено в ковач
ницата на социалистическа
та революция, е иай-ценпото 
у пас в нашето съществува-

на

Н Младежта и народите 
Югославия

(Следва на 2 стр.)
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Писмо на ЦК на СКЮ
до другаря ТиШо

*

ЕДИН СКЪП ЮБИЛЕЙ НА ВЕЛИК РЕВОЛЮЦИОНЕР

ТИТО-ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН КД КОМУНИТЕ М Ш 

ГДРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО
= (Продълж. от 1. стр.)

2
I гйяяягл .чаи=гг«

народи.

_ стоят знамения на Твои живот
ко това, в тази страна няма място, 
за свой гражданин, скъп н близък жител.

югославски об 
и са се IИ затова, драги другарю Тито, всички ^

ГРАМОТА НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО — ПОЧЕТЕН ГРАЖ 
ДАНИН НА ВСИЧКИ ОБЩИНИ

Подписите, сложени на тази грамота, са израз"а!^| 
сгвото на любов и рождеяски привети не само от ония

което си направил и правиш и Ти отправят тоил» 
още дълго да нн водиш към все по-хуо

I шШШШЬй
“ бъдещето на трудовия човек и който познава само ку* 

та на истината и на социалисическия хуманизъм.
Г Тебе на знамето си и в сърцето си всеки югосдав- 
с 1еое на Л наш трудещ Ти връща със безпро-

СКи комуни. всичко, което си направил с Партията, 
люоов за и за работническата класа, с юго

техния свободен живот и нерушимо

I
делна
с работническата

1 йЛа®^1еяНсонвщлмма. Със своята готовност да следва
бРатст®° троята мисъл и революционно дело Ти се от = и занапред Твоята мисълир» ^ Твоите неугасвацш ^

на които нашата со-

онова,
благопожелаш1Я

по-свооодно бъдеще.’ео и
плащат с безгранична 
слуги и неуморност, благодарение

«Екккет гяш
скш живот последователна в активното настояване за 

I в мета, неуморима в борбата за мир, мирно съв
= (Съществуване и равноправие в международните

за световенчовек—борец 
мир и мирно съжителство, 

албума, който предста
вителите на югославски 
те комуни са подарили 

на президента, са поместени 
постановленията на всички 
наши общински народни от
бори с които президентът Ти 
то се провъзгласява за поче 
тен гражданин на всяка ко
муна поотделно. В този албум 
личат и художествено изра
ботените постановления на 
Димитровград,
Власинска Округлица Пирот 
и Бабушница, с които Ти
то се провъзгласява за почо 
тен гражданин и на тези ко 
муни, в които живее и бълга 
рското национално малцинст

ай-топло благодаря за та 
зи голям почест... — ка 
за другаря Тито. Това е 

единствен случай в нашата 
история и затова мъчно мо
га да кажа с какво бих мо
гъл занапред да го оправдая.. 
Желая на всички наши кому 

успехи в тяхната 
творческа работа за благоде 
нствието на народа...’’

Тези посещения и призна 
ния на делото на другаря 
Тито не са единствените. По 
сетиха го и му честитиха ро 
ждения ден много представи 

нашите обществено

н каквато е —в
местно. Шшшшшш
дов човек еднакво, заради всичко което си значил и което 

а значиш каго олицетворение на жизнените интереси и 
I стремленията на всички юго славяни, за тяхното живо вае 
1 тояще и за широките хоризонти на тяхното сигурно и по
с -хубаво бъдеще.
“] ц0 Твоя и нашия път стъпват все нови инови поколе
з ния на младежта, приемайки и продължавайки револкк 
1 ционните и социалистически постижения, за които десв- 
Ц тилетия вече се борят под Твое ръководство югославска 
| те комунисти. Затова днешният ден не е само Твой, но и 
= на нашите трудещи се, преди всичко на младежта, дея 
| на нашата вечно млада Революция,

Винаги са на ума ни и в нашето революционно «гъз 
Твоите предупреждения, другарю Тито, да пазим 

постигнали чрез дълготрайна

ни много В(Продълж. от 1. стр.) 
плотени около Тито, и с 
Тито начело, югославс
ките народи извоюваха 

своята свобода и равнопра
вие и трайно се сбратимиха 
в обединиха в Революцията 
И в нашата социалистическа 
общност”...

Непосредствено след реше 
нието на ЦК на президента 
Тито да се връчи поздравите 
дно писмо, то му бе предаде 
но по тържествен начин в 
голямата зала на Съюзния

изпълнителен съвет, за кое
то той благодари топло.с I
Израз на неразривно единст

во на твоята личност с 
народа Босилеград,

ъщия ден в залата на Съ 
юзния,изпълнителен съ-с тели на 

политичеки организации, по 
сетиха го и представителите 
на дипломатическия корпус 
в Белград, всички 
личността на Тито гледат ве 

югославската Па

вет представителите на 
комуни 1всички югославски 

връчиха на президента Тито 
грамота на общините, с ко 
ято югославските комуни го 
избират за свой почетен гра

които в
во.

рен С1Ш на 
ртия и гражданин на света, МЕ. Нейков

жданин.
=

Чествувайки Твоя рожден ден и Твоята над половин 
столетна революционна и творческа дейност, на която 
дължим досегашния развой на югославското общество, в 
коото в най-пълпа слепен се проявиха новите отношения 
между хората и освобождението на човешката личност— 
ние, представителите на всички югославски общини, от 
името на своите граждани желаем да Ти връчим тази 
грамога, в знак на още един израз на неразривното еди 
нство на Твоята личност с народа, от когото сн поникнал 
и на чнято свобода, щастие и напредък посвети целия си 
живот.

IСесия на Съюзнаша 

народна скупщина
на ние
и опазим онова, което сме

с борба да не се задоволяваме от постигнатото, да не по
зволил! никаква късогледост и тесногърдие, заради ко» 

= то бихме занемарили основните истини на Революцияга, 
— интересите на социалистическата общност като цяло и 

повеленията на нашето по-нататъшно
развитие, да пазим като зеницата на очите си братство
то и равноправието на нашите народи и единството на 
всички наши трудещи се. да развивалш непрестанно по
литическата, идейна и моралната чистота на революция 
ниия образ на комуниста.

социалистическосъюзнияотговорността на 
орган на управление компе
тентен за външна търговия. 
В едно се засилва и личната 
отговорност на държавния 
секретар за външна търго
вия за провеждането на по
литиката в тази област.

Ка 28 май под председател 
ство на Едвард Кардел се съ 
стоя

В резултат на победоносната революция и развитие родна скупщина, която Доне- 
то на соцналнснческите обществени отношения, изразени се важни решения, т 
в общественото самоуправление, комуната стана основна лва закона: Да изменение о 
клетка на нашия социалистически строй; най-изразител и допълненията на и- 
нпят и най-важен фактор в самоуправлението на труде- иа съюзните органи на упр 
щите се, в която се осъществяват и съчетават интереси- вление и закона за основава 
те на единиците и на обществото; институция па социялн не иа единствени стопански 
етическата демокрация, в която принципът на управление камари.
то в името на напола нав- последователно се превръща “а съвместното заседание 
във власт на самия народ. Всичко това е поникнало в рево на Двата дома, подпредседа 
люцнонната борба на югославските комунисти, на чедо телят па Съюзния_изпълните 
иа конто Тн стоиш почти четвърт столетие. лен съвет Едвард Кардел по

Днес, другарю Тито, Ти живееш, работиш и твориш днесе експозе за промените 
в един град на нашата страна. Но Твоята дума и мисъл в организацията на съюзно- 
са във всяко югославско село и град. В нея рядко може то управление и камарите, 
да се намери село, град или край, в който да не е втъкана Народната скупщина прие 

Твоето неизмерно жизнено дело. Ог Кумровец, предложението за увеличени 
където сн роден, и Снсък, където сн учил училище и сто на броя на членовете на 
ванаят от Камник, Беловар, Кралевица и Паланка, в чн Съюзното изпълнително яе. 
пто фабрики работеше, от Нови сад, където в дунавска че. За нови членове на СИВ 
та крепост л«жа в затвора, от Загреб, където изгради си- са избрани няроди-гге гте\- 
нднката и Партията, от Лепоглгва и Марпбор в чишо ставт—лн Милош Мшшч. Бо 
затвори каторжничеше и учеше, от Белград където пове рис Кпайгер. Яков Блаже
ло освободителната борба, Ужнце, в което създаде първа р«ч и Киро Глигопов. Лилия 
та пепкбл-ъ-а на тази страна, от Рудо, където започна да Шентюпц е освободен от 
създаваш Народната армия, Фоча, Дървар и Внс, откъде длъжността член на СИВ и 
то ръководеше войната и революцията, Бнхач и Яйце, в пглмпна на нова ллъжпгюу 
които положи основите на новата държава, Бановнчи, Закрива се досегашния Ко 
Сараево, Железннк, Любляна, Ниш, Скопйе и други гра- т за външна гучнти.
дове в конто заедно с младежта чествува най-големнто Вместо него се общува 
и пай-свидни празници в следвоенното строителство, от Лъ—-вей г—»-гвв-зТ „ 
Дубровник Сплит, Пула, от конто тръгваше и в които се външна търговия. С това 
завръщаше от великите си пътешествия на мира — все Се обезпечава но-голяма еЛи 
до Титоград Белее н Кореница, които носят Твоето име каеност в работата и заяква

сесия на Съюзната на-

Живей ни дълго, другарю Тито, за щастието на наши 
= те народи, начело на нашата социалистическа общност.!*

ДВ А ПЪТ И ПОВЕЧЕ 

ПОСЕВИ
Тази година в Димитров 

градско са засадени два пъ 
ти по-големи площи с инду
стриални растения, отколко- 
то миналата година. С коноп, 
тютюн и слънчоглед са заса 
дени над 300 хектара. У в ели 
чението на площите под слъ 
нчоглед е резултат на добра 
та политика на кооперациите 
които на време се погрижи
ха да снабдят високодобивни 
маслодейни семена, каквнто 
по-рано нямаше в Димитров 
градско

Увеличени са и площите, 
засадени с царевица. Досега 
са засадени с царевица 3.117

хектра, от които 200 хектара 
с хибридна царевиц. Най- 
голяма площ с хибридна ца 
ревица са засадени на тери
торията на димитровградска 
та кооперазия „Нишава”.

трудни изпълнението яа п*ачаст от на.
За изпълнението на пролет 

иата сеитба и подхранването 
на есенните посеви са израз 
ходвани 340.000 кг. минерални 
торове. За отбелязване е, чо 
почти на цялата територия 
се върши пръскане на посв 
вите против плевели. Коопа 
рацните са предприели мер 
ки и за пръскаме на карго- - 
фите против картофения Оръ 
мбар, болест която намаля
ва добива, а може и маггъл 
по да унищожи листата пя 
стъблото.

С ечемик и овес са засети 
1.577 хектара. Ако площите 
с ечемик и овеб въобще не са 
увеличени, то площите, заса 
ти с фуражни треви са мно 
го по-големи, отколкото по 
рамо. 150 хектара са превър 
пати в изкуствени ливади. 
Било запланувано тези пло
щи да бъдат по-големи оба 
че продължителната суша за П.

ИЗ ЖИВОТА НА НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИи на неотдавна състояло- 
заседание на председа нка, на Завола за социалин 

осигуровки, Управлението за 
катастар и общинския отбор 
иа ССРН на своите събрания 
разглеждали само въпроса 
за годишни почивки, локате 
всичко останало било препя 
брешато.

От производителните син
дикални организации само 
■ Рулата на работниците в мя 
на „Благодат" се отличава я 
■■■^съдържателна раббта я 
ло известна степен синдикал 
ната група на работниците 
и служащите в транспортно 
то„предприятие „Бесна коби 
ля • Това ясно показва, че
на производителните груп*
трябва да се окаже по-гол я- 
ма помощ от страна на об
щинския синдикален съвет'* 
политическите организацяие 
комуната.

Всичко

то се
телството па Централния съ 
вет на Съюза иа югославски 
те синдикати бе подчертано, 
че пред синдикалните орга
низации като главна задача 
стон по-нататъшното усъвър 
шенствуване на 
аа разпределение 
доход н на самоуправление
то, постепенното нарастване 
на жизнения урсвен да бъде 

на постоянното уве

НЕОБХОДИМА Е ПО-АКТИВНА РАБОТА В СИНДИКАТА
работниците и реши било безплодни. От др 

уга страна и общинският си 
ндикален съвет не действува 
като единно ръководно тяло. 
Някои хора са само

промишленост нямало усло 
вня за по-съдържатслна ра
бота в синдиката. Друга пък 
считат (н то особено ръко
водителите на предприятия 
и заведения), че всяко разне 
кване по отделни въпроси и 
критиката на отрицателните 
явления е намеса в тяхната 
работа, ко*то не само че е 
нежелателна, но дори и през 
рена. По тези две причини 
синдикалната организация е 
сравнително 
по най-същественпте въпро 
си от дейността й. На нея

сцнплнна у 
служащите — да стават все 
п осъзнат елн ц производите
ли и ръководители 
предприятия и заведения — 
тогава личи, че ръководство 
та на синдиката, общински
те синдикални съвети п ръ 
ководствата на синдикални
те групи, се намират пред 
твърде сериозни и отговор
ни задачи. Изпълнението на 
тези задачи зависи от спосо 
бностнте н готовността на 

ръководства

н служащи миналата година 
устроила само едно събра
ние, на което разгледала и 
работата 
ботниците.

механизма
в своитена личния

на служащите и ра
... ~ и трудовата лис
цихлнна, н въпроса за годиш 
■ште почивки, и възпаграж-
фект.,е5начиОРеА ™ИЯ
псе

на хар
тия в този съвет и с това за 
трудязат работата иа други
те. Подобно е положението 
и в ръководствата на синди 
калните групи, чийто брой 
доскоро беше 19.

Изграждането

резултат 
личенне на производителнос 
тта на труда и икономисва
ното в работата. Въз основа 

личният

на едно събра- 
натърпано всичко. И съв

тг. ВСТествено разглеждане то на тези въгтоси е било 
повърхностно. Или 
ликалната група на услужни 
те работници, която минала
™ Ге°лиоа "и е Устроила то едно събрание. А грудо 
вата дисциплина в предК 
™ето „Услуга" дос^^ 
б. не на завидно равнище

38 п°««олТо 
получили за-

е имало тообл^ц ЗНаЧИ Че

лмгП^Т13 На служяшчтг 
2-

филида-щ

сем
и усъвърше 

нствуването на работничес
кото самоуправление е 
от най-глаините задачи

на тези резултати 
доход на по-низките катего 
рнн работници да се увели
чи, а от друга страна да се 
отстранят големите разлики 
в личния доход между отдел 
ни категории 
едно и съшо предприятие и- 
дн заведение, както н ла се 
съгласуват разликите 
ннте доходи между различ- 

стоптнекн както и во-

пасивизнраяа пък синеднасиндикалните 
да вникнат по-дълбоко в про 
блемяте на нашето динамнч

на си
ндкката. Ооаче лонеотлавна 
общинският синдикален съ
вет в Босилеград нямате ни 
какъв преглед за изборите 
иа работническите 
управителните отбори в пое 
дгтонЯтията. Не бе 
никаква помощ ма трудови
те колективи в посочването 
на слабостите в работата на 
самоупр.твнтелннте органи.

Положението

все още се гледа като на ор 
ганнзация за доброволни тру 
дови акции и други подоб
ни, а не като на обществено 
-политически фактор в само 
управителната комунална си 
стема.

Общинският

работници в но развитие и да се ангажи 
рат по-всестранно в своите 
предприятия и заведени*.

Обаче между задачите, на 
ш-.раши се пред синдикатт, 
и действителното положение 
в тази организация в Боснле 
градската" комуна съществу
ва известна несъвместимост. 
Това се вижда от явяващото 
се мнение у н*кои. че погге-

съвети и това значи, че з» 
здоавяппнето на синдикална 
та организация — както ца 
общинския синдикален !»■ 
ввт- така н на синдиктдяжтк 
групи-е крайна необходим» 
от, за да се пристъпи към як 
^ъдържателна работа и А» 
«е изпълнят 
вени от 
КЛАНИ орган*

в лпч
оказана

вите
стопански области.

Като към това се добави.
синдикален 

съвет все още няма свои по 
метения. Неговите книжа се 
намират в една от канцела
риите на общински* отбор 
на ССРН. Всички досегашни

с конто
че синдикалните органнза- 

пай-прнзвашгят обше в отделните 
синдикални групи също така 
е незавидно. Сквликалната 
труив н* ПТТ рабоггшпргге

яки са
ствея фактор за изграждане 
то ка съзяатедна трудова д*

от а 
кок

служащите от 
иа И^юдявта 0*.

звдачите, пост* 
по-високяте екЯОКже кокуяата мша ринга този въярос ад се раа

и.



ррд тггрг
3

Общински фестивал ш Дачитроещшд

ГОРДЕЕМ СЕ, ЧЕ ЖИВЕЕМ |В 

НОВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ЮГОСЛАВИЯ
чния си глас и отличното из реална преценка на качестве 
пълнение на народна песен ните изпълнения, 
предизвика бурни ръкоплес На края бяха наградени 
кания, а журито я вреди ня следните групи и соло изпъл 
къде между средните интер нители: фолклорните групи 
претатори, докато А. Асено- от Гоин дол и Барие, за нзпъ 
ва от Изатовци слабо изпъл ■ лнсние на народни песни и 
ни песната ,,Кафу ми драга завни мелодии и народни па 
испеци и получи по-голям сни и хора на различни инсу 
брой поени. Втората вечер рументи — Денко Милев, от 
журито беше много по-щед- Драговита. Петър Иванов, от 
ро, така че п тук то не дада Височко Одоровци, Никола

Христов, от Радейна, Стоян 
Стефанов, от Ноганово, Пе
тър Гигов, от Димитровград, 
Райна Алексова, от Димитро 
вград, Лалка Любенова, от 
Смиловци, Новко Виронов, 
от Бребевница, Димитранка 
Симова, от Радей, М. Йотова 
от Пъртопопинци, Величка 
Сотирова, от Жслюша, Най
ден Алексов от Моищи и Б. 
Петрова, от Мъзгош.

\ '..т?А ■
СШояп
Нако#
говора / V;-;' \:гт
митинга п.

Стопанска изложбаНа 24, 25 и 26 май т. г. в
Димитровград се проведе X 
общински фестивал на бълга 
рското национално малцин- 
ство от общината. На 24 май 
след обед в Димитровград бя 
ха открити три изложби. В 
хола на гимназията бе от
крита стопанска изложба, в 
Дома на културата изложба 
на препарирани птици и жи 
вотни от частната сбирка на 
Костадин Асенов,
Славинк и в Градското чита 
лише „Христо Смирненски” 
— художествена изложба на 
Веселин Денков, ученик 
Средното художествено учи 
лише в Ниш. Същата вечер 
в града стана факелно шес 
твие и народно увеселение.

На митинга прнсъствуваха 
Радован Пантович, секретар 
на околийския ком!ггет - на 
СКС в Ниш, Тодор Славин- 
ски, народен представител, 
поени /райкович, член ма о 
колийския комитет на СКС в 
Ниш

Една от най-значителни- " 
те манифестации в рамките 
на десетия фестивал на Ди 
митровградската комуна бе 
ше и стопанската изложба, _ 
която бе открита в помете

ВДНСТВО от Ковачица, Бачки "“тЖ®3-?"” ”ЯоСИП
Петровац) със своите препо ^ ’ Тя прелизви
даватели. На митинга говори кто Р интерес ка
ЯТ?АН ^аков> председател на 
ОНО в Димитровград.

Димитровград произвежда голям брои арти
кули, които са йриемаШ добре ош Пазара

и около 60 ученици от 
словашкото национално

На изложбата бяха застъ 
пени и обущарската коопера 
ция „Труд" с различни моде 
ли мъжки обувки, както и 
предприятието „Механик”. '

Трябва да отбележим, че 
най-хубаво бяха уредени ща

ндовете на „Братство”, „Сво 
бода”. Комбината за гумени 
произведения „Димитровгр

ад" и Деловото селскостопан 
ско сдружение, а до извест 
на степен и щандът на „Ци- 
ле”.

У гражданите от Ди- 
митровгоад и участвуващите 
във фестивала от

ловец от

селата, та_. 
ка и при гостите извън кому 
ната.

От митинга бе 
поздравителна телеграма до 
президента Тито по случай 
неговия 70-ти рожден ден.

изпратена
от

На изложбата бяха
стопански ор

ганизации в Димитровград, 
с най-иовите им постижения 
в производството.

застъ М.пени всички
На 26 май на игрището на 

„Спортист" и „Партизан" са 
проведоха физкултурни и сп 
ортни състезания между фи 
зкултурните организации и 
училища в общината. Също 
така в градската ■ градина и 
в Дома на културата

Дейеа работа в провеждането на 

новите стопански мероприятия
На 25 май преди обед се 

състоя парад на физкултур 
ниците и трудовите колекти 
вч от града и общината. В 
11 часа се 
който

Деловото селскостопанск0 
сдружение с изложените жи 
вотновъдни произведения *— 
масло, кашкавал, сирене, пъ 
лна от домашен мерино и 
пр., привличаше внимание 
както и зелената пшеница

състоя митинг, на 
прнсъствуваха над 

7-000 граждани от общината.
се про

ведоха състезания във фол
клор, песни и драми. уТруд * а у,Балкан'* незаконно изразходвали средства за лични доходи

Особено изразителен е слу 
чаят в „Труд”. По сюгжести- 
ята на бившия шеф на счето 
водството и въз основа на 
неговите неточни данни за 
положението в кооперация 
та, колективът на „Труд” не 
законно разделил 1.273.037 
динара. Тази сума била раз 
делена като чиста печалба 
след завръшваието на трето 
то тримесечие, а не след за

Краят на месец април и 
целият май изминаха в Дими 
тровград в трескава дейност

Пр отношение на личните 
доходи е имало неправилнос 
ти и в предприятието „Ци- 
ле”, против които трудовият 
колектив на време започнал 
да негодува, но като резул
тат на неоправдани натисци 
дълго не се предприемали 
никакви мерки.. Случаят о 
технически директор, чнято 
заплата възлизала над 60.000 
динара без каквато и да би
ло работа и тн. са добре из 
вестни.

Също така е установено, 
че дълговете на стопанските 
организащш по клирингски- 
те сметки са възлизали на
76.133.000 динара и до 21. май 
те са намалили тези дългове 
от своите средства с 27.266.000 
динара, докато останалата 
разлика е покр1та със зае
ма, който Комуналпата бан
ка е получила от Стопанска 
та банка на - НРС. Най-голз- 
мп дългове имат кожарско 
то предприятие „Братство”—
29.061.000 динара и сЬабпика- 
та за гумени мишки-13.431.000 
динара. Останалите пяредпр 
пятия са ликвидирали или 
ще ликвидират дълговете си 
от свои средства.

Тези и предстоящите ана
лизи несъмнено ще бъдат от 
полза за предприятията и 
другите стопански и несто
пански организации.

Обаче в провеждането ме 
рките на Съюзния изпълни 
телен съвет за стабилизация 
та на стопанството и разпие 
деление на чистия приход”и 
личния доход, в Димитров
град съществуват и известни 
слабости. Става въпрос за 
начина, по който се разис
ква за провожлането на спо 
меиатите мероприятия. С тях 
се запознаха самоупрашгтел- 
ните органи. Но по всичко 
това разисква определен, те 
сен кръг хооа, докато труло 
впте колективи остават ня
как си постлана. Пред трудо 
впте колективи не се излиза 
с конкретни данни за поло 
женнето около разпределени 
ето ма прихода, нито пък за 
положетпгето па предпрнятн 
ята в провеждането на нови 
те мероприятия.

Обаче трябва да се подче

— една произведена при най 
съвременна агротехника и др за по-дълбоко изучаване на

новите мерки иа Съюзния 
изпълнителен съвет за стаби

СЪРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ 

РАЙОНИТЕ
ута — по примитивен начин, 
без каквото и да било под 
хранване. Графиците с пока 
зателите за развитието на

лизация на стопанството и в 
разработване напътствията 
за разпределение на чистия 
приход. Устроени са повече 
съвешання с ръководствата 
на обществено-политически-

Културната част 
тия фестивал предизвика о 
собено внимание всред граж 
даните. Срещите между ра
йоните, състояли се в 
ската градина и състезания 

основните 
лиша в Димитровградската 
комуна, състояли се в култу 
рния дом имаха 
посетители.

Затова добре изпълнявани 
те народни песни от Бурела, селскостопанското производ- 
от Забърдие и Висока и на 0130 Убедително говореха 
родните хора предизвикаха 33 успехите — четири овце 
ръкопляскане като Д. Стоя- ферми с обща мощност от 
нова от село Лукавица, тан 6.000 овце, 110 тона агнешко 
цовият състав от село Гоин месо, от което 80 тона изне

сени в чужбина, 45 тона ов 
че месо, от което 15 тона из

на десе-

град-

та на учи-
I дол, народните песни на тай 

да в изпълнението на Денко 
Милев и изпълнението на ка 
вал от В. Тасев, двамата от

най-много несено и тн.
Особено привличаха внтгмаДвете вечери градската гр

адина беше препълнена от 
зрители, които бяха обкър- 
жили летната естрада, за да 
чуят изпълненията на народ 
ни песни от всички краища 
на Димитровградско, да вид 
ят танцовите групи и динами 
чните народни хора.

Срещите между районите 
бяха интересни и за самите 
състезатели, защото те воде 
ха борба помежду си кой по- 
добре ще изпълни своята про 
грама, за да се намери на пъ 
рво място или между първи

Драговита, забавните мело • нието изложените произведе 
дии в изпълнението на А. Лу ния от Комбината за гумени 
ков от Димитровград, танцо изделия „Димитровград”, ко 
вият състав от Драговита и жарското предприятие „Бра

тство”, „Свобода" и „Циле“. 
Графиците на „Братство” за

пр.

Първата вечер правеха впе постоянното увеличение иа
чатление нереалните оценки бруто продукта от 30 до 120 
на журито, което даваше сл 
аби бележки — малък брой 
поени за добре изпълнени на

милиона динара годишно го 
вореха за постоянния възход 
1ча димитровградската про-< 
мишленост. Щандът па „Сво 
бода" привличаше с хубайн 
те летни дрехи, с различните 
шлифери, детски дрехи и ти., 
а щандът иа „Циле” с пре
красните мебели.

В предприятие „Циле”
родни песни и хора, докато 
за слаби изпълнения даваше 
голям брой поени. Изразите
лен пример беше подценено 
то изпълнение на Д. Стоянова 
от Лукавица, която с мелоди

те и стопански организации, 
на конто са анализирани и 
местните проблеми, за да се 
съгласуват с общата стопаи 
ска политика в страната. В 
този смисъл на елно от засе 
даиията на общинския паро 
ден отбор е обпазувана м об 
шинска комисия за пповеж 
дане постановленията за раз 
ппелелис па чистия приходи 
ЛИЧНИЯ доход.

Първото посепнозно над- 
нпкпапс п работата па отдел 
ни предприятия показа, че ли 
чните дохоли са увеличава- 
ни за сметка на останалите 
фондове на предприятията и 
обществените пм 
пия.

връшването на годината.
И случаят в „Балкан” е по 

добеп. В договора, сключен 
между общинския народен 
отбор и предприятието за па 
ушалпо плащане иа задълже 
пия та към общността се пре 
двпжда разликата да се вна 
ся в инвестиционния фонд на 
предприятието. Обаче този 
договор и тук бил изигран. 
Фондът па заплатите „ учели 
чеи в „Балкан” с 2.700.000 дн 
нара, без съответно увсличе 
пие на персонала и реализи 
раппя приход. Това увеличе 
ние е правено за сметка на 
задължението към общност
та т. е. за сметка на иквести 
цнония фонд. Като резултат 
на тези незаконни включва 
пия на обществени средства 
във Фонда за лични приходи 
— предприятието „Балкан” 
сега ще трябва да върне на 
общността 2.272.423 динара, а 
„Тпуд" 1.273.037 динара.

За тези неправилност ви
ната пада прели всичко вър 
XV онези служаши, които са 
били длъжни точно да осве
домяват самоуправнтелнйте 
органи за задълженията иа 
споменатите 
към общността.
< Подобни тенденции са съ 
ществувалм и в предприятие', 
то „7 юли” за делене на печа 
лби, но благодапение на ене 
ргичността на общинския на 
роден отбор, тези тенденции 
били осуетени.

задълже-

Така паппнмеч обущарска 
та кооперация „Труд" н гос- 
тилипчапското предприятие 
,,Гялкян*1 сп имали псмписяи 
ЛОГОПОП с Общинския НППО- 
ден отбор да пачшалио запла 

иа задълженията къмшане
общността, а разликата

своите Фондове. ТТо 
този начин се настоявало спо 
меиатите стопански оогани- 

I се стабилизцр''- и 
оспособят за по-обем-

ла
внасят в

ртае, че е настъпил последни 
ят и неотложен час когато Ъ 
решаването на проблемите в 
предприятия трябва ла- се аи 
гажират целите трудови ко 
лективи. всяко начинение ла 
се прави с тяхно съгласие й 
тяхна помощ, зашото 
по този начин може ла се по 
стигне желания успех в пред 
понятията в провеждането на 
новите мероприятия.

зации да
да се
на рабога. Обаче този дого
вор ие е изпълнен от стана 
на „Труд" и „Балкан". Пред 
пилените средства не са вна 

съществуващите Фон

организации

само
сяни в
ндове за развитие на органи 

иаггротив те билизапоите, а 
внасяни във фонда за лич-

М И.ни доходи.Над 7000 зрители следяха даражиеяието на шрнщвяо
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Половин столетие
на

Педесет години непрсста™ 
яка революционна борба е 
изключителен юбилей, и над 
ко. са световно известните 
личности, които са дожива 
ли славата половин столетие 

. да служат всеотдайно на ин 
тересите на работническата 
класа, на революцията. Дру 
гарят Тито принадлежи име
нно на този кръг хора, кои
то винаги са били тачени от 
човечеството—заради тяхна
та вярност на делото, заради 
революционния си устрем и 
неугасващата енергия да се 
борят и извоюват по-добър и 
по-щастлив живот на съвре- 
менницете си и на поколени 
ята, които идват.

света яапал» революционен 
дух.

сип Броз Тито има членска 
карта и значка на Социалдо 
мократическа партия — а цо 
пата на това е непримирима 
борба против класовия враг 
и против ония, които искат 
да задушат стачките на ра 
ботницнте.

През 1911, и в годините до 
преди Първата световна вой 
на — демонстрант, стачку
ващ, прогнан работник, кой 
то ще се озове в Чехия, след 
това в Рур, Виена.

А след това дълготрайна 
отбиване на военна пови 
нносг в чужда войска, която 
е турила ръка. върху терито 
риите на неговата родина.

— Повечсто войници (гле
дахме на войната като на 
средство да се освободим от 
ярема на Австро-Унгария— 

казва Тито. В нашия полк 
много бързо се разви антиво 
егаго настроение. Заради то
ва, че на войниците говорех 
против войната, едпо време 
бях апесгуван в Пстровара 
донската крепост...

А после в новата държава 
на сърби, хървати и словен 
пи, която излъга надеждите 
на народа продължава рева 
люционният път на Иоснп 
Броз Тито. 1921 година в ед
но малко село край Беловар 
другарят Тито е машинист 
в една частна мелница. Тсж 
ка семейна трагедия, плодна 
тежки жизнени условия спо
летява революционера — у-
мират му две малки деца — 
Хинко и Златица.

— Веднага след Октомври 
йската революция, под пряко 
то й влияние, в Югославия 
бе образувана, може да се 
каже най-силна комунистиче 
ска партия в Европа. В Пар 
ламента тя имаше 58 прелета 
кители а числено бе силна. 
Работническата класа бе зд 
рало организирана в синди 
катите и затова Партията в

„Всеки човек става велик 
по отношение средата и ус
ловията в които се намира, 
зако е схванал стремленията 
на .своя народ и е насочил 
работата си в тази посока...”
■ Тези Титови думи, обясня
ващи ролята на личността в 
историята, се отнасят най-мно 
го и за самия него защото по 
-добре от когото и да е той 
разбра тежненията на своя
та работническа класа, и на 
всички югославски народи, 
и насочи дейността си към о 
■същестяване на онова, кое 
то Днес у нас е вече реал
ност — единна общност на 
равноправни народи, социа
листическо строителство и 
свободен и икономически за 
виден живот на нашите тру 
дещи се.

Петдесет и две години — 
неопетнена и успешна револ 
юционна борба...

маше здрави основи.
Идва Обзнаната. Партията 

е забранена от властодръж 
ците. Започват масови арес 
ти, преследвания, убийства, 
процеси и безследни изчезва 
ния на членовете на Партия 
та. Класовият враг нека час 
по-скоро да удуши революци 
онния устрем на народа.

Поставена в условия на не 
легалност, преследвана, ПаР 
тията страда и от фракцио 
нерска бопба. Другарят Ти
то още 1926 година пише в 
„Организиран работник’’ за

*
А пойната продължава. Но 

силата на отживелите време 
то си държави и господст- 
вуваши класи отслабва. Ав
стро-Унгария не може да ус 
той и започва да губи битка 
след битка. Другарят Тито о 
пленен от руските войски и 
през решетките на затвора 
лолавя смъкването на една 
класа и на един режим: „До 
лу парят” „Да жипее власт
та на съветите!". Освободен 
от плен, той пристъпва към необходимост!а да се сплот

ят редиците на работниците, 
защото те сами трябва да взи 
мат съдбата в ръцете си, за 
шото никой няма да им помо

вепомоцията и служи в чер
вената гвардия.

— ...Великата октомврийс 
ка революция бе пламък, — 
казва Тито — който в сърца 
та на стотици милиони екс
плоатирани и потиснати в

гне.' През октомври 1910 годи 
йа; осемнадесетгодишният ю- 
йотца, металоработпикът Р1о-

На 6 ноември 1928 година 
секретарят на местния загре 
бскн комитет на Партията, 
йссип Броз е изправен пред
СЪ Л '

Не 06 чувствувам вино
вен, защото считам този съд 
за некомпетентен. Призна
вам само съда на Партията. 
Признавам, че съм член на 
нелегалната Комунистическа 
парогпя на Югославия, приз
навам;. че съм работил за ра 
зпространениего на комунис 
тическп идеи и съм пропаги 
оал комунизъм, и съм указ
вал каква все неправда се 
прави на пролетарите от ст 
рана иа буржоазията ...

Осъден е на пет години 
затвор, А там в тъмницата 
не престава революционната 

■ дейност:
Аз и много другари, кои

то бяха с мене, работихме 
по 13 'часа на ден. Туй най- 
«иого съм учил... Каторгата 
бе зя много наши хора уни
верситет.

зденюяя
ЙГа яктуелно теми:

V *\

Как ще се финансира 

селското стопанство
?;

ликанскито К. банки са длъж 
ни да одобряват кредити са 
мо чрез конкурси, които се 
обявяват съобразно с общи 
те цели на инвестиционната 
и производствена политика. 
Също така стопанските ор
ганизации, конто 
кредити трябва да 
докажат с проектосметни до 
кументашш, че вложените 
средства ще обезпечават бла 
гоприятни икономически, те 
хнологически и технически 
решения за високоцродукти 
вно и рентабилно производ
ство, и своята способност за. 
отплащане на. кредитите и о 
тговаряне на другите задъл
жения към общността. С но 
вото постановление се въве 
жда принципът на кредитно 
неспособните стопански ор
ганизации да не се дават 
кредити.

Кредити от ОИФ за механи
зиране и купуване на земя

Отпускането на кредити от 
Общия инвестиционен фонд 
ще се определя според знача 
нието на отделните предназ 
начения. На първо място те 
зи кредити ще се отпускат 
за купуване на земя и за ме 
ханизиране на селското сто
панство. За тези вложения 
ОИФ ще отпуска 85% от об
щата стойност на кредитите, 
или 80%. За увеличение иа 
производството на захарно 
цвекло, свинско н говеждо 
месо н мляко ОИФ ще участ 
вува с 49%, а за другите сел 
скостопански произведения 
с 35 на сто. По такъв начин 
в значителна степен се депе 
нтрализират и изворите на 
средствата за финансиране 
на производството. Повечето 
от средстваа занапред ще се 
обозпечват от локалните фо 
ндове.

Тази децентрализация на 
средствата за подобряване 
на селскостопанското произ
водство обаче налага и усъ- 
вършенствуване на сегаш
ния банков апарат в подгот 
веносг на локалните банки 
— кадрово и организацио
нно — да поемат новите фу 
нпции, които произлизат от 
разпоредбите на това поста
новление.

Новото постановление за пол 
Зуване на средства от ОИФ 
за вложения за селското сто 
паиство внася основни нови 

системата на финанси
рането му. Сериозните крита 
ки. по адрес на досегашната 
система, както и не винаги 
.задоволителните 
ат някои вложения, наложи
ха основни изменения в ме 
-тода на отпускането на сред 
ства за селското стопанство. 
-•-Досега по-голяма 

средствата, предназначени ка 
■го инвестиции за селското 
•стопанство бе централизира 
йа. От съвкупните средства, 
които бяха изразходвани за 
■вложения в селското стопан 
•ство Средно 65% са били от 
средствата на Общия инвес
тиционен фонд, а при това и 
25% от локалните средства 
са били свързни със систе 
мата на участието. Тези сре
дства са били разпределяни 
Чрез Югославска централна 
земеделска банка и нейните 
филиали. С оглед на факта, 
че има голям брой комитен- 
тн, банката не винаги е мог 
ла да съгледа докрай реални 
те икономически и финансо
ви възможности на отделни 
те инвеститори.

Кой ще обезпечава 
кредитите

Тази система сега е изме
нена. Отсега по-голяма част 
от кредитите ще о 1 и текат на 
инвеститорите републнканс- 

банки.
Югославската земеделска ба 
нка с тези банки ще устаиов 
ява делови отношения на ба 
зата на договори по тяхно и 
скане те им отпуска креди 
ти за финансиране на селс
костопанското производство. 
По такъв начин не само се о 
безпечава един механизъм 
ча отпускане на кредити, ко 
Ято е по-съ образен с непосре 
дствените потреби на органи 
запийте, но н се отварят въз 
можностн за по-добро насоч
ваме н обединяване на локал 
ние фондове за инвестиции.
Кредита само чрез конкурс

С оглед на правилното по 
даване на средствата, реягуб

ни в.

искат
резултата

вото на Тито призова лите винаги ги бият и всеки 
дявол иска да ги пороби”.

Работническото управле
ние беше за нас единствено 
спасение. То помогна иа 
щата страна да тръгне бър
зо напред, на нашите работ
ници да проявят в пълна сте

наро
дите на борба против завое 
рзтеля и неговите слуги. Иа 
историческото заседание на 
4 юли 1941 година в Белград 
той бе казал:

Трябва да оставим раснех 
чаинята как е • другите стр 
ани как ще постъпят те, що 
водят ли борба или не. Тря ,,
ова да оставим това. Дайте, ~ Нашата Партия е чисти 
обърнете се към нашите вро като слънцп поръчваше 
блемн, към нашата режолю- Другарят Тито. Нашата Рево 
ция, към нашето въстание) ‘^ЮЦИя ие изяжда децата си. 
и нашите задачи. Децата на тази Революция

са почтени...
Лна ^ова година 1949 Ти 

то бе казал в поръката си:
— Любовта към 

я справедливосттаоная сила която не ни лява 
Тази

част от

Последва 1948 година. Тря 
бваще да се противопоста
вим на натиска на Сталин,, 
иа клеветите и опита ла ни 
унизят:

пен своите творчески способ
ностн и своята енергия. То
ва бе темелът, върху който 
ние можахме да строим таиЦ 
бъозо...

В борбата си Тито не в 
бил само борец за благодено 
■гвието на югославските нара - 
ди. Неговата борба излиза 
от рамкш-е на национална 
то. Тито е борец за мирна 
съвместно съществуване ме 
жду народите от цял свят бо
рец за' опазването на мира неп 
римирим борец за освобождо 
нието на народите от цял 
свят от потисничеството и е 
ксплоатациа на други по
развята народи.

Историческата Белградска 
конференция, състояла се ми 
налага година в Белград по
твърди още веднъж станови 
шата на другаря Тито, на Ю 
гославия по тези въпроси иа 
съчпемието:

Мисля, че без преувелича 
вана мога да кажа, че идея 
та за

През 1934 година той е
свободен. Партията е почти 
разбита. Много от ръководе 
шите хора са убити или в 
затвора. Три години той ра 
боти усилно за укпепванп 
на паптийните редове. А то 
гава. 1937 година става гена 
пален секретар на Партията. 
След 27 години революцио
нна бопба той пое кормило
то на КПЮ.

В скоро време последваха 
резултатите от неговото ръ 
коволене: Коминтернът не 
разпусна КГОО. Тито бе обп 
шал: „ш- .заличим петното”. 
И партийните организации V 
крепнаха, сплотеността замй 
ети (Ъпакнионеостаото. 12 хи 
Ляли партийни и 30.000 ское- 
вии заработиха «-«ичплшпно 
и престижът на Партията се 
пзлитна високо.

*
Четири години не престана 

борбата против окупатора и 
неговите слуги. Огънят плам 
на в Сърбия, пренесе се в Бо 

• Хърватско, Словения, 
Македония, Черна Гора. Вей 
чки националисти, изкуство 
но и умишлено разединява
ни в продължение на пове
че от две десетилетия, под 
ръководството на Тито и 
Комунистическата партия ца 
мериха своите общи идеали 
И 1Ръ™ала Аа гн осъществят 
в борба против окупатора и 
народните врагове. В този 
период се сложиха основите 
на бъдещото устройство, из 
коваха братство и единство 
на югославските народи и 
се реши проблемът на маци 
оналните малцинства, които 
наравно с югославските на
роди се бореха за изгражда
нето на нова народна власт.

истината
е у нас 

_ —1 ПОЗВО
да бъдем безгръбначни, 
своя способност сме нз 

следили ат предните си и я 
считаме за най-положнтелно 
то нещо, за което трябва лл 
държи сметка не само все
ки комунист, но и всеки по
чтен човек.. Тази година бе 
година на големи изкушения 

Партии и Нейното 
динегво. Но това единство 

етолкова силно, че можа да 
^^еледи на най-силната бу 
ря в нейната истории. У

китс и комуналните
*

градивно миролюбИ 
съшешствува-На Пета нацноналвЕ кон

ференция в Загреб през 1940 
голина другарят Тито конста 
тира:

„Днес можем да констати 
пяме пълно 
КПЮ, към което тя 
меше цели 20 години на сво 
ето съществуване я което по 
стига благодарение на верни 
те сн калпи и на велквиш-л. 
мисията борба птхугив всич
ки чужди н птипартийяя е 
лементн.

во съвместно 
не между държави с р*>1* 
,т социални системи, като е 
линствена възможност Да 
бъле избегната военната ка-- 
тастрофау е взела широки1 
оазмепи в света. Може да се 

че тя е победила.
Птюя Паоодоосвободител- 

ната борба го напекоха не
заменим стратег. В условия 
та на наппегнатата обстанов 
ка, след Втората световна война го

*
Юни месец, 1950 година п

Зги&Жна за работнческите съвети 
другарят Тито изтъкна ' 
зи нова крачка в
циалистическо

А след разгромяването на _ ~ Приемането на този за 
фашизма и освобождението е най важната исто-
™ «аР°Аите, вода »» Народни от Тито и Партията, тръг скУпЩнна след Закон»наха да строят Рсвоята ^ за национализиране 
рушена родина, да изгр^Г ». производство,
дат социализъм: Години след на

Тито поръчваше: народен'събо^1
-Ине не иехиме д> бъда, напРави обзорт,

*юст*нааа стрва. Ияостаед ра^ла^^5^^0™

елипетво на
се стюе на та 

нашето со 
строителство:

*

__  нарекоха гражда
нинът на света. Той наистина 
заслужва и това световно 
признание — защото не вед 
нъж неговата поръка е би 

изключително 
световното

*
В скоро време последва р* 

згромът на стара Югосла
вия. Партията под ръководст важна нв

мнение.
М-И.Я
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Шеста общинска конференция на СКС в Димитровград

Решителна борба против 

стопанския и об
всичко, което сп ъва

[ествения живот в комунатаП
Пълно прилагане заключенията на Изпълнителния на ЦК СКЮкомишешДимитровград 4 ю

Заключенията на Изпълнител 
ния комитет на ЦК на СКЮ 
както и в светлината на реч 

ДРУгаря Тито в Сплит, 
Конференцията особено задъ 
лоочено разгледа пропуските 
в обласга на стопанството и 
мероприятията, които трябва 
Да поправят това положение. 
Също така бяха 
задачите на 
СКС

ми до ЦК на СКЮ ■ до дру 
гаря Тито. В двете телеграми 
в които се подчертава воля 
та и решението на комгунис 
тнте да ликвидират слабости 
те, се изтъква, че комунисти 
те на Димитровградско, 
легени в братската общност 
па югославските народи ще 
Продължат още шхупоритб 
да се борят за изграждането 
на социализма у нас.

Тъй като отчетният доклад 
за дейността на общинския 
комитет през последните две 
години е бил разделен пред
варително, конференцията из 
слуша само доклада за пред 
стоящите задачи на СКС и 
Димитровградско, който бе 
изнесен от др. Кирил Таш
ков, секретар на ОК СКС ■ 
Димитровград.

За нашите читатели помес 
тваме изводи от отчетния до 
клад и доклада за предстоя 
щите задачи.

Вчера в Димитровград 
со състоя Шеста общинска 
отчетно-изборна конференци 
я, на която се отчетоха ре
зултатите на двегодишната 
работа и се набелязаха зада 
чи, конто стоят пред партий 
ните организации и членове 
те на СКС.

на високи темпове в развити 
суго на стопанството и негово* 
то пълно стабилизиране бе 
изтъкната и задачата за по
смело решаване на кадровия 
въпрос.

В ^доклада бяха анализира 
ни състоянието на идеологи
ческо-политическата

Новият общински комитет
Новко Алексов, Воя Богоевич, Живко Виденов, Ио- 

Внденовнч, Любинко Вучковнч, Милия Георгиев, Рай 
ка Голубович, Делча Дилштров, Стоян Живков, Райко За 
рков, Михаил Любенов, Димитър Манов, Стоян Наков, 
Александър Петровия, Димитър Петров, Илия Петров, 
Брана Станишев, Кирил Ташков, Димитър Славов, Мит
ко Толюв и Кирил Тодоров.

ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОКОЛИЙСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СКС В НИШ

Милия Георгиев, Милутпн Гелев, Делча Димитров, 
Мнланка Димитрова, Райко Зарков, Кирил Ташков, Ми
хаил Любенов, Стоян Наков,. Кирко Илиев и Иван Пе
тров.

вансп-

набелязани 
членовете на 

и за разрешаването на 
реД1 щата проблелш от идей 
но-политическо естество.

В разискванията 
дчерта важността

актив
ност на организациите и чле 
новегге на СКС и отрицател
ните прояви, които по места 
и у някои комунисти са се 
явявали по определени въпро

В работата конференцн 
ята взеха участие 100 делега 
та от първичните партийни
организации в 
като комуната, а 

гости присъствуваха 
членът на Централния кован 

сръбските комунисти, 
секретарят на околийския ко 
мигет на Съюза на сръбсвси- 
те комунисти от Нишка око 
дия, Радован Пантович

пък се по 
на задача 

та всички грешки да бъдат 
премахната решително 
най-скоро време.

Конференцията избра 
Общински

си.
Изтъквайки решенията на 

Ш пленум на ЦК СКЮ и за 
ключенията на Изпълнител, 
ния комитет нт ЦК на СКЮ, 
в които остро се осъждат 
всички отрицателни прояви 

у и погрешни схващания на ня 
кои членове на СКЮ, и посо 
чвайки постоянно ' растя 
щата роля и отговорност на 
комунистите във всички об 
ществени събития, в доклада 
се посочава необходимостта 
от ликвидиране на всички от 
рицателнн прояви каквято 

са локализмът, който 
се явява особено у хората 
на ръководни постове в сто 
панството и в другите общес 
твени институции в комуна 
та, и пречи на общия раз
вой на страната, неотговор 
ните изявления, разисквани 
я и крнтикарството, и дру 
гн такива прояви.

С особена острота бе осъ
дена фамилнарността, проте 
жирането и подобни. отркца 
телни явления, които а няко 
и предприятия са се пропи 
ли особено по въпроса за за 
емането на работна ръка по 
препоръка на Завода за при 
емане на работници. Такъв 
случай имало в предприятие 
Механик, където надлежни- 
ните за приемане закрили ра 
ботните места, защото не им 
били дадени лица, за които 
се застъпвали.

Подчертано бе и злоупотрв 
бяването на служебната длъ 
жност към лицата—страни, 
и незачитането личността на 
човека от страна на админн 
стративни и други длъжност 
ни лица, които често пъти не 
отговарят на исковете на ли 
цата—страни в определени
те срокове.

тет на
и в

нов
комитет, състоящ 

се от 21 членове, членове на 
комисиите при общинския ко 
мигет и делегата за предсто 
ящата околийска отчетно-нз 
борна конференция.

Накрая Конференцията из 
прати поздравителни телегра

и пр
едставители на обществено- 
политическите и стопански 
организации от комуната.

В светлината на реше—- 
та ни Третия пленум на Цен 
гралния комитет

Из доклада за задачите на 

членовете на СКССКЮ и

ХИЛЯДА ЧЛЕНОВЕ НА СКЮ 

В ДИМИТРОВГРАД
В доклада за задачите на 

организациите и членството 
на СКС по въпросите на сто 
ланското и обществено-поли
тическо развитие на комуна 
та са посочени слабостите и 
аномалиите в стопанския жи 
вот на комуната, отрицател 
ните прояви на някои члено 
ве на СКС, и е подчертана 
необходимостта от решкгел 
на борба против всичко, кое 
то пречи на нашето развити 
с и накърнява престижа на 
партията.

През последните години — 
со заключава в доклада —со 
постигнаха високи темпове в 
развоя на стопанството и на 
материално - производителни 
те сили. Нашата комунална 
система и развоят на органи 
те на общественото управле 
ние разкриха широки възмо 
жност и за постигането на та 
кива резултати. Задачата о- 
баче и днес е да се обезпечат 
и по-нататък такива темпо 
ве, като при това се върви 
към по-пълно стабилизиране 
на стопанството, у съвършен 
ствуване системата на разпр 
еделението и съглеждане|го 
на предстоящите вложения, 
които ще обезпечи общно
стта. Първостепенната зада 
ча обаче трябва да бъде съ 
вършено и докрай да се оде 
логаорят новите стопански 
мероприятия.

Посочаването на тези зада 
чн произлиза от вече съгле 
даното положение в иконо
мическия живот, който нее 
пощаден от различни анома 
лии и слабости.

Така например значително 
се изостава в изпълнението

на тазгодишния стопански 
план на комуната. В първото 
тримесечие изпълнението е 
само 13,5 от предвиденото ра 
внище, а причината идва от 
нереалното планиране на го 
лишиото производство в ня 
кои стопански прдприятия, 
които недостатъчно са проу 
чили своите възможности на 
материлно-техническата база 
и елементите, които обуслав 
ят производството и пласмец 
та на продуктите.

.1

цин в селата и • града 
са разработили 
мът и войната” от Едвард 
Кардел.

Индивидуалната работа за 
идейно-политическо издигане 
е била много по- слаба от 
организираната работа. Дос

пък 
„Социализ-

татъчен е фактът, че само 
града от 500 членове на СКС 
само 180 души редовно четат 
нашите ежедневници, 210 пе 
рнодически, а останалите из 
общо не четат пресата. В 
ските организации положени 
ето е още по-лошо.

на СКС. В сравнение с пре
дишния отчетен период чие 
лоното състояние на Съюза 
на комунистите в Димитров 
градско е увеличено. За два 
години това увеличение въз 
лиза на 78 членове. Но броят 
е по-голям, обаче значителна 
то мигриране във вътрешноо 
тта, довежда до намалявана 
на действителното увеличе
ние.

През отчетния период на
пример са приети 222 члеио 
вя, а увеличението е само. с 
78 души, заради отиването 
във вътрешността.

Сегашната численост на 
членовете е 987 души, от кое 
то 160 са жени. Структурата 
на членството също така е 
задоволителна: 690 са произ 
водители, 260 са обществени 
служители, а 37 членове при 
надлежат към категорията 
на други дейности — учени 
ците, домакини в др.

Противно на правилната 
политика на приеманее по 
места е имало случаи на ст 
ремеж към омасовяаане на 
партийната организация* » 
резултат на което се е появи 
ло притьпяване на критери
ите за приемане. Такива не 
правилни постъпки са забе
лязани в първичните органи 
задни на Искровци, Волев 
дол. Бански дол, Пъртопопин 
ци и др. От друга страна, ня 
кои партийни организации 
не са приели нито един нов 
член в последните две годи
ни, или са приели само по 
един. Например — партийна 
та организация в Фабриката 
за каучукови изделия в Ди 
митровград, в Каменица, Бар 
йе, Верзар.

За отбелязване е, че повече 
то от новоприетите членове 
са младежи и девойки и хо 
ра в производството.

ПО-ЗЛСИЛЕНЛ ИДЕОЛОГИ- 
ЧЕСКСМГОЛИТИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ

сел

Освен това предприятията 
минаха към новата система 
на разпределение, без доста 
тъчно да са проучили елеме 
нтите, които са от съществе 
но значение за разпределени 
ето. Правилниците за разггре 
делението бяха изготвени в 
края на годината и набързо, 
без достатъчно разискване в 
трудовите колективи и орга 
ни на управлението.

Такива правилници за раз 
пределението на дохода дове 
доха до аномалии особено 
при възнаграждаван ето.

В резултат на това в няко 
и предприятия се е дошло до 
непозволено увеличаване на 
личните доходи за сметка на 
фондовете, вместо това уве 
лнчение да резултира от по
вишената производителност В заключението на докла
на труда и от другите елеме да се изтъкна, че следва не 
нти, от които зависи увели примирима борба против всм 
чението на възнаграждение- чкн слабости и че тук тряб 
то. В здравните заведения ва да бъдат ангажирани най. 
пък, покрай увеличените ли напред членовете на СК >- 
чни доходи са давани големи В разискванията 
суми за хонорари, които са 
достигнали и до 500.000 дина 
ра на едно лице за една го
дина.

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБШЕ- 
СТВЕНО-НОЛИТИЧЕСКИЯ И СТОПАНСКИ 

ЖИВОТ НА КОМУНАТА
Във всички области на об Работата на първичните ор 

щсствено-политическия и сто ганизации по предприятията 
панскн живот се забелязва се отличава с по-добро съдъ 
чувствителен напредък. Ня- ржание, отколкото през по- 
ма съмнение, че за този уо- раншния период. Именно то 
пех са заслужили първични ва, че първичните организа 
те организации на СКС, кои цин съдействуваха за изграж 
то винаги са били начело на дането на младите трудови 
всичките акции От дневните колективи, за организиране 
редове на събранията се ви на производството и труда и 
жда, че комунистите са се а укрепиха органите на работ 
нгажирали за разрешаването ническото 
на всички проблеми и са из даде и добри ггроизводстве- 
лезли от рамките на чисто ни резултати. Съвкупната пр 
организационни разисквания одукция в комуната, сравне 
и въпроси. на с 1960 година е увеличена

Първичните организации през 1961 с 31*4. 
по селата са постигнали зави

самоуправление

Индустриалното издигане 
на Димитровград, което ста 
ва благодарение на големите 
капиталовложения, които о- 
безпечава нашата общност, 
се е отразило и върху число 
ното увеличение на заетите в

дни успехи в провеждането 
на политиката за модеркизи 
ране на селскостопанското 
производство. Личният при
мер на комунистите и наето 
йчивостта на първичните ор 
ганизации са садействували промишлеността. За послед- 
земеделските кооперации да ните две години броят на ра 
развият широко производст ботниците и служащите сее 
веното сдружаване със сел- увеличил с 453 души. 
ските стопани за произвол- Слабост обаче е, че парти* 
ство на високодобивна пше ните организации недостатъ

чно са се заложили за навр 
сменното изработване на Пр 
авилиицито за разпределение 
на доходите

по докла 
да участвуваха: Бишчан Ду 
шан (за разпределението на 
дохода), Любинко Вучковнч 
(идеологическо-политическа, 
та дейност на членовете на 
СКЮ), Живко Виденов (за 
стопанските проблеми на ко 
муната), Михаил Любенов 
(за участието на членовете 
на СК в дейността- на общес 
таенсф-политичеЪккте органи 
зацин), Димитър Манов (за 
проблемите на

Да се ликвидираш аномалиите 

в раз&ределеппешо па личния
доход

ница и развитие на животно 
въдете ото. Увеличението на 
площите с този вид пшени
ца е очебиещо: през 1959 го 
дина имало 459 хектара, а 
1961 година 602 хектара. За 
последните две години сред 
пият добив е възлизал на 
3800 килограма от хектар.

Животновъдството е напра 
вило_значителна крачка. Дн 
ес кооперациите разполагат 
с 18 овцеферми с мощност 
над 15.000 овце, а в меринизи 
рането от година на година 
се постигат все по-добри ре

За отбелязване е и това, че 
членовете на СКС в предпри 
ятията са проявили слаб ин 
герес към общфтвенсИполи 
тическата дейност извън про 
дприятието. Това пък отри 
цатедно се е отразявало вър 
ху комунистите, които от се 
ло постъпват в предприятия 
та, защото на село са били 
много по-дейни, отколкото в 
града.

селското сто 
панство), Кирил Трайков (за 
работата на градските-тери- 
ториални организации), Рай 
ко Зарков (за участието на 
младеокта в Общсствено-по 
литическия и стопански 'жи 
вот),Наков Стоян (за метода 
на работа на комунистите в 
обществено-политическите ор 
ганизации)'

По-нататък в доклада се 
изтъкнаха като слабости: не 
досататъчно следене на паза 
ра н производство на артаку 
ли, конто в даден момент не 
са търсена стока, и затова 
1ълтат средствата на пред
приятията, закъсняването с 
приравняването па цетггедо 
равнището на декемврийски 
те, и пр.

В доклада остро се изтък, 
на нуждата от решителна бо 
рба против кримннала в сто 
панстоото, където има случа 
и на 
потре
не от командировъчни сред
ства н се стигне до лошо сто 
панисване с общественото н 
мущество.

В селското стопанство ка
то първостепенна задача се 
посочи по-нататъшното укро 
ггоане на земеделските орга
низации и тяхното настоява 
не за широко производство 
но сътрудничество с частни 
те земеделски стопани, кое 
то да не се изчерпва само с 
контрактиране за произвол 
ство на високодобивна пше 
пипа, но и за други видове 
селскостопанско пронзводст-

Още по забележително е 
неравномерното опрфедякю 
на изходните равнища на за 
плащането^ Работниците от 
четвъртата' категория често 
пъти имат значително по-мал 
лък процент на увеличение 
на заплатата в сравнение с 
другите категории или със 
служещите в администрация 
та. Показателен е в това от 
ношеиис примерът в пред 
приятно „Градня”, където ра 
ботниците от четвъртата ка 
тория имат средното увели.е 
ние на заплатите 8*4, а слу 
жагшгге в тяхната админис
трация и управа 24%.

Налага се увеличение на и 
зходното равнище на запла
щането на работниците от 
четвъртата категория и то 
трябва да бъде увеличено за 
сметка на най-високите ката 
гории, които са 
най-добре и за сметка на у 
величението на производите
лността на труда.

Тези аномалии в разпреде 
леннето на личния доход — 
се казва в доклада — трябва 
да се изправят по-бързо, ка 
то бъдат поставени на осно 
вито на здравото прилагане 
принципа за разпределение 

то СПОРОА трУА*-

Идеологическо - политичес
ката дейност в отчетния пе 
риод е била на по-високо ра 
внище от по-рано. Основна 
форма на работа са били се 
винарите и беседите. Тази 
дейност е била значително 
позасилена в града,! от код 
кого в селата Причината е 
8 условията, конто в града са 
Много по-благоприятни. На
родният университет в Димя 
тровград, който е бил орга 
тизатор на семинарите, е о 
кязал значителна помощ и 
,га селата. Но все пак ггърви 
'Щите организации са били 
главните организатори на и 
Деюдогическо - политическата 
Дейност в селата. На спомо 
натите семинари членовете 
На СКС и членове на ССРН 
и на Народната младеж са 
изучавали Историята на 
^Кю, политическа економия 
и историята на нашето и ме 
■йдувародно работническо 
Движени*. Всичхк организв

Накрая конференцията бв 
поздравена от другаря Радо
ван Пантович, член на ЦК 
на СКС и секретар на околн 
йскня комитет на СКС в 
Ниш. Изразявайки уверен ос 
ст, че комунистите от' Дими 
тровградско ще постигнат но 
вн големи успехи и занапред, 
той изтъкна, че конференци 
ята е съгледала парливите въ 
проси които стоят през орга 
нпзациите на СКС н пред об 
ществено политическите ор
ганизации и че в докладите 
личи духът и атмосферата 
иа заключенията на Изпълни 
телцня комитет на ЦК СКЮ.

Говорейки за премахване 
на слабостите, той подчерта 
че дълг на всеки комунист и 
трудещ се е на своето рабо 
тно място да постъпва в ду 
ха на тези заключения на 
ИК на ЦК СКЮ.

зултати.

различни видове злоу- 
бления — като се тръг

заплатени

во.
Във връзка с запазването М. Н. Н, — Б. Н.

М. Петрвв :



БРАТ С ТВ О

Власинска ОкруглицаОбщинска отчетно-изборна конференция на СКЮ във

БОРША ЗА АМЩИРАНЕ М1ШЮША ИИНИа» ПОЯВИЛИТЕ й ■V

У

Стоилкович,ков, Новида 
Стоян Миленкович, Любен 
Величков, Славча Игнятов, Я 
накие Величкович, Евстати 
Величков, Милутин Тодоро 
вич, Боривое Станкович, Ки 
рил Станияноз, Борис Миял 
ков, Душан Раденкович и 
Стаменко Евтов.

За членове на контролната 
комисия са избрани: Влади
мир Харизанов, Стоян Са- 
вич, Стамен Велинов, Бояна 
Илич н Борис Костов.

За делегати на околийска
та партийна конференция на 
СКС във Враня бяха избра- 

Десимир Николнч, Мн 
Величков, Чедомир Раде

или то се изподизползвано 
зва по най примитивен на 
чин. И в администрацията 
на кооперациите съществу
ват сериозни слабости. Така 
например шефът на сметково 
дството на кооперацията във 
Власинска Округлица купил 

машини за смятане, от

сделки се вършат в кръчми 
те и т. н. Кооперациите ня
мат нужните специалисти, 
кото също така затруднява 
работата им. 
цнята „Единство" има 
2.000 хектара пасбища, от ко 
ито са разорани само 15 хек
тара и мелиорирани само о 
коло 70 хектара, докато оста 
налото пространство или е не

година внело във фондовете 
само 4.000 дин. Изразходват 
се огромни суми за команди 
ровки и репрезентации, а не 
се снабдяват нужните средст 
ва за работа. Затова на кон 
ференцията бе предложено 
от тези четири предприятия 
да се образува едно предрия 
тие, чието седи ще ще бъде 
във Власинска Округлица, а 
то да работи в цялата стра 
на, където намери износна 
работа. По този начин ще 
може да се възстанови по-ре 
довен контрол.

Също така бе изтъкнато 
че от комуната има и голям 
брой частни предприемачи, 
които по различни машина
ции идват до високи парич 
ни суми, купуват кола, пра
вят къщи, разпиляват пари 
ит.н. а за всичко това е тр 
ябвало да се поведе сметка 
от къде толкова средства на 
тези хора.

Пренебрегването на общес 
таените и самоуправителни 
органи е характерно и за зе 
меделските кооперации. Ня
кои управители, като напри 
мер в Божица, не провеждат 
в дело решнията на съвети
те или пък предприемат ре 
дица работи без знание на 
съветите. И тук се срещат тв 
ърде честите и излишни ко 
мандировки, изразходват се 
големи суми за някакви си 
репрезентации, търговските

На 29 май тази година във 
Власинска Округлица се съ 
стоя общинска отчетио-избор 
на конференция на Съюза 

от тази об-

къпад, след което селата Вла 
сина. Топли дол и Божица 
завършиха своята електрифи 
кация. В общината не са още 
електрифицарани само села 
та в Клисурския район, кои 
то сега правят подготовки в 
най-скоро време да се елек 
трифицират.

Първичните организации 
са били единни в работата 
си, в разрешаването на про
блемите в селата, в провеж 
дането на поставените зада 
чи. Обаче имало е и такива 
случаи които говорят, че пър 
вичните организации не ви
наги са изхождали от общи 
те интереси а са тръгвали от 
твърде ограничени мсетниче 
ски становища. Така напри- 
мр, първичната организация 
в СтойковичЛа махала Нб 
се повинила на решението 
за присъединяване на земде 
леките кооперации във Вла 
сина. За осъждане и държа 
нието на комунистите в ос 
новното осмокласно учили 
ще във Власинска Округли
ца които били захванати от 
ежби и пр.

Само коопера 
надна комунистите 

[дави. Освен делегатите на 
конференцията прнсъствува- 
ха и.много гости, между кои 
то другарите Влада Стевано 
ялч и Драги Поповия, члено 
•е на Околийския комитет 
ца СКС във Враня.

Доляд за работа на кому 
листите във В ласинскоокруг 
люлката община през отчет 

/ вия период изнесе другарят 
Чедомир Раденкович секре
тар на общинския комитет 
на СКС.

В доклада, а след това и в 
•размекванията, бе изтъкнато 
жОъюзът на комунистите 
•във - Власинскоокруглишката 
община е постигнал завидни 
успехи които се виждат и в
увеличението на производст 
дртр с 34%, в увеличението 
' да националния доход с 2296
и» " производителността 

' тома с 64, в сравнение с 
19& година. През 1961 годя 

;д>а, .са електрифицирани 250

две
които не се използва нито е
дна.

Туризмът и животновъдството 

имат най-големи перспективи
ни

ва една овцеферма която до 
бре работи досега. По-натат 
ък я трябва да прерасне в 
голямо стопанство за угоява
не на добитъка и производст 
во на картофи. За тази цел 
ще бъдат отпуснати 100 мили 
она капиталовложения, с ка 
ртояи ще бъдат засадени на 
300 хектара и т. н. Произво 
дството на картофи и интен 
зивното животновъдство ще 
повлияе за значително увеля 
чение на националния доход 
и нарастването а жизненото 
и културно-битово равнище.

В разискванията от 
те взеха участие Драги По 
пович и Влада Стеванович, а 
от делегатите: Десимир Ни- 
колич. Любен Величков, Ди 
митър Христов, Славча Игня 
тов, Милан Величков и др.

От конференцията бяха из

дан
нкович,- Бояна Илич, Кирил
Станиянов и Янакне Веляч• -

Власина стана доста извее 
със своето Власинско етна

зеро. Тук съществуват усло 
вия за развитието на туриз- 

. ма, от което ще има полза и 
самата община. Затова име
нно з него се полагат големи 
грижи. Обаче в работата на 
гостилничарското прдприя- 
тие има много слабости. Ми 
налата година то е завърши 
ло със загуба, рботниците и 
служащите му дължат голе 
ми суми, документите не се 
пазят добре и пр. Затова за 
развоя на туризма са необ 
ходими и сериозни мерки 
з подреждането на работите 
в предприятието.

От селскостопанските кло 
нове найндобри уедовия за- 
развитие има жмвотновърст 

Вът Власина същесгву

ков.
Владимир ХАРИЗАНОВ

"л

Среща на юго
славско-бъл 

гарската ;; 
граница

■■
на

^Постижения в учебното дело гости На 10 юнж тази година в 
местността „Славче" в Боси 
леградско ще се състои пър 
вата тазгодишна среща на 
крайграничното население от 
двете страни на югославско- 
българската граница.

Както се узнава, през твзн 
пратени поздравителни теле- година броят на срещите на 
грами до ЦК на СКЮ и дру 
гаря Тито и до ЦК на СКС.

приятия личните доходи са 
твърде високи, така че от пр 
ихода не остава почти за фо 
ндовете им. Едно от тези

годиниПрез последните
Власинска Округлица е 

посветено голямо внимание 
на учебното дело. Това се ви 
'мед» и от факта, че просвет предприятия през миналата 
икте работници от тази об 
шина са по-добре възнагра 
^ии ©у колегите им в дру 
гите обшини във Вранска о

вото.

1ДААИ МОЖЕ ДА. СЕ ОЧАКВА 

[БОГАТА ЖЕТВА?
крайграничното население цо 
протежение на югославско- 

В новия общински комитет българската граница ще бъ- 
на СКС са избрани следните де увеличен, но местата на 
другари: срещите главно си остават
Чедомир Раденкович, Деси- както са били определен» 
мир Николич, Млиан Велич- през миналите години.

През 1961 година и през
1962 година на територията ____ ___ , ,, —-___™,..
на общината работят четири ...........
осмокласни училища и две
самостоятелни четрикласни Ъ&,:, .... УЧЖ&ШшЖ
училища, в които се учат А ; •

В тези учили ^ т
ща раоотят 68 преподаватели. -- ’
В обучението са обхванати • • у . +*.■
984 от подлежащите на -обу »:Ч

'чение в долните класове и - ■
80% в горните класове. Пора

,дн този голям брой ученици , л •
. (X чувствува и недостиг от у : •• л^.; *
чгГнм помещения. Затова в

;Кщцца, Округлица и Соко Ц ; V .
^.дд-ри се работи в две

■ /
А.

■

, •

Земеделска кооперация „Единство’’в Божица, без съм 
пение е една от добр1Гге кооперации във Власинска Окрб 
глнца. Обаче в последно време в работата на същата, се 
откриват някои слабости, които заслужват внимание. 
Така например никак не може да се установи къде са 
автогумите, които управителят на кооперацията .е наба
вил за колата (кооперацията в Божица има лека кола) 
за които е дал 130.000 динара!.

При кооперацията съществува комисия за приемане и 
озолненне на работници и служители. Обаче управителя 
на кооперацията нарушава решенията на комисията.' Той 
започнлл да приема и отпуска по своя воля. Неотдавна, 
без знанието на комисията и на другите органи обще
ствено п рабоппгчееко самоуправление в кооперацията 
уволнил един тракторист и ,на негово място назначил 
нов (по-специалнст, както .говорел той). За голямо съжа 
лепне, същия ден този 
превърнал трактора!

Освен това,, кооперацията е планирала около 500.000 
динара за фонд за репрезентация! '

През изтеклата година, управителя на кооперацията 
диа пъти пътувал със самолет за Тнтоград за доставка
та на трверси на едно предприятие...

и, <

\> • Л ‘ •

■т: .. ТЗ/Ту,;/: ..■у■!

А,
е - - ' ■. § МШшк

.Пгкггроени са няколко учи 
. дщни сгради. Само през 
1961 ходмна населението от о 
бщината с дало работна ръ 
ка .и материал в стойност от 
7 .милион динара, а община 

е отпуснала 3 милиона 
ДвН§Р».
' (МЕЩДУ .проблемите в учеб
ното дело бе изтъкнатг ли 
мг-ята на уцебшщи на българ 
*жи .език за малцинствените 
ууцлмшя а комуната. За пов 
дигаието на културно битово 
хе равнище допринесе и из 
.гражданей» на здравния дом 
«V*, Власинска Округлица и 
,израждането на амбулато- 
РМД Л. село Клисура.

Прозени Ш и "фуражните треви
За тазгодишната реколта не 1 5 — Сушният период през вт 

са заинтересовани само сел-1 ; ората половина на април и 
скостопанските произволите 1 целия май месец попре
ли и земеделските коопера- ч[с за правилното и система 
ции, но и цялата общност. тическо подхранване. И не 
Макар че в нашия край жъ салю това. Тази суша също 
твата още е далече, ние се таха затруднява развитието 
обърнахме към специалисти] на посевите 
те да ни кажат какво е тяхно _ Дади вснчки посеаи рав
то мнение за предстоящата са у1р0зени от су
жътва. шатаз

Агрономът Йордан Марин 
ков, управител на Деловото 
селскостопанско сдружение 
в Димитровград, на този въ 
прос не можа да даде поло 
жителен отговор.

— Обще взето — каза той 
— есенните посеви излязоха 
от зимата в лошо положе
ние. В нашата комуна мно
го площи бяха 
житото беше изчезнало, за
ради което някои от тези пл 
ощи трябваше да се преорат.
Това стана така, защото есе 
нната сеитба много закъсня, 
житата не можаха добре да 
се развият. Освен това вала 
жите през месец март отри 
цателно подействуваха на по 
севите. Поради тези причи
ни, от една страна, и настоя 
щата суша, от друга страна, 
не би могло да се очаква по- 
богата жътва, отколкото ми 
налата година.

Деловото селскостопанско 
сдружение навреме 
преди земеделските коопера 
ции и селскостопанските пр 
онзводнтели, че прн това по 
ложение житата се нуждаят 
от подхранване н пръскане 
пропее плевелите. Подхран 
ването с нитромонкал бешо 
от особено значение. Добре 
ни дойдоха нашите органнче 
скн торове от 8,5 вагона н 
3-те вагона, конто снабдиха 
самите кооперации.

На въпроса, дали това под 
хранване е извършено на вр 
еме н правилно, другарят Ма 
ркнков подчерта:

■е-.-

зелена. Нашето Делово сел
скостопанско сдружение о 

готово да даде на произволи 
телите, разбира се, чрез ко- 
опреациите всестранна по
мощ, за да бъдат всички пар 
цели рационално изплозвани.

М. П.

' тракторист на равен терен
8
%
I

— Не. Посевите, които са I 
имали добри агротехнически I 
мерки — дълбока оран, соли 8 
дно семе, добре да са торени I 
— по-добре презимувах и сега Я 
по-устойчиво се държат на | 
сушата. И, разбира се, от а 
тях може да се очаква пови и 
сок добив. Прн другите посе 8 
зн положението е по-инакво. *
Те повече из гинаха, сега са 
послаби. |

Поради венчко това есен- у 
ните посеви през тази годи- з 
на едва ли би показали резу Щ _ 
лтатнте, които имахме мина Б ^аша Манов е роден през 
лата година. Мисля, че пони ~ ^®^6 година в село Славиня. 
зкня добив особено ще се по 'л Основно училище е завър- 
чувствува на частните пар- Ь шил в родното си село, а ги 
цели, докато соцналистичес- В л1и‘1аУ1Я‘ е У41^ в Пирот и Ди 
княт сектор и парцелите, об Р митровград. 
хванати огг слрлокаването [] През 1944 година, в разга 
между ксюперацните и сел- в ра на нарюдноосБободнтелио 
скостопанските произволите И то движение в Димитровгра 
лн ще задържат микалогодп м Дско той се приобщи към 
шнссго равнище. Ь движението и постъпи в Ди

При пролетните посеви по »! мнтровградскня партизански 
ложението е .лшого по-добро. | отряд „Момчил войвода". 
Те се развиват добре и хуба Н През месец октомври 1944 го 
воцапредват. Обаче ако СУ | дина от Околийския комитет

на СКОЮ в Дилштровград 
бе избран за делегат на Ко 
нгреса на сръбската народ
на младеж — УСАОС, а след 
това постъпи на служба в о 
рганите на вътрешните рабо 
ти. където остана до края на 
живота си.

РАША МАНОВ1п тетог1ат
В стопанството 

цокрай успехи
те и сериозни 

слабости

На 22 май т.г. почина след 
петмесечно боледуване Раша 
Манов, служащ в Секрета
риата на вътрешните рабо
ти в Пирот н сътрудник на 
вестник „Братство”» Тежка 
болест отне от нашите реди 
ци един от най-активните и 
заслужили хора на българ
ското национално малцинст

непие на задачите. Като че в 
него бяха две лица, съчета 
ни до съвършенство — на е- 
дна страна безгрижен и пъ 
лен с дух човек, на друга — 
предан служител на народа

На последното прощаване с 
него, на 24 май т. г., над 7-960 
души го изпратиха до гроба 
дината и народа, изслушваха 
много спомени навират в съ 
знанието на всички — на о 
ния, които с него прекараха 
училищните години, които с 
него поправяха автомобили 
и мотоцикли, другарите му 
от службата, хората, с която 
можете да говори с часове 
на теми които обичат и опя 
я, които сгрешили пред ро 
дината и народа, изслужваха 
съветите и паставленията му, 
да не отидат в хорото на вра 
гонете. • -

Израсъл с Революцията' па 
югославските народи, и зашя 
Шавал я докрай па живота 
си, той

разредени.

||*»ввр V* Власннскоокру- 
цшиим» община е стопанс 
хн изостанала, тя не е и без 
перспективи-

В комуната съществуват 
четври строителни предприя 
ЯИ н трр земеделски к опера 

с годишен оборот над по 
ловим милиард динара. Стро 
ихелннте предприятия бяха 
образувани с цел да обхва 
«ат м»*сторите-<проители от 
ренетата. Обаче практик

$во.

няколкократно полу 
чи призпапието на народа — 
Два ордена и един медал б* 
*а му връчени за достойно 
изпълнение па дълга на към 
делото па Революцията пя.

Служащият в Секрета рия- 
та на

пмеваа, че тези предприятия 
разпокъсват силите. От дру 
са страна в някои от тях се 
стигнало до легални спекула 

на средст 
на пред-

преду-

шата продължи 
тък, тя зле ще се отрази п въ 
рху тях.

Сушата застрашава и сено 
добива.

Затова ние 
на кооперациите и селскосто 
панските производители, ако 
някои площи са останали не 
засети, да пт засадят със слъ 
I-поглед и царевица. Дко те 
зп култури, а преди всичко 
царевицата не узрее, то да 
се използва за силаж

разпиляване 
Директорите 

црщщята съвсем пренебрег 
шлт самоуправятелшгге орга 
Щ0. че селищата на
гтедпржятията са във Власи 
[щ/те фактически са в Бел 
град. Някоя от тези предпрж 

т и свои автомобн- 
колите

■ и по-ната-
Раша Манов вътрешните работи, зо 

пасттият капитан, посииелЯ)г 
на Ордепа за храброст, Орде 
на за пародии заслуги Я па 
Медала па труда веселия, са 
оеиравеп Раша ще остане яе 
заборавим — по делото ся, 
по хумора, по жизнеността 
си — за всички от Димитров 
градско. Пиротско и за ДРУ 
гаРит«**У от службата я яа 
•пета Редакция.

и вярна охрана яа придобил 
ките па нашата Революция.

Именно затова—зарад ве
селия нрав, справедливостта 
и непознаването му на хор
ски злоби и дребнавост—го 
ебтота не само, с конто об

препоръчваме

И като ученик, и като бо
ец, и ръководител, приггжг.гт 
ше Бесел нрав и сърдечност, 
в обноските си с хората и 
пълна сериозност при изпъл

сто пътя служат за разходки .——и населението,
движеше ивсред което се 

служеше.
„ Отрицателно е

че а тези преди като
зжжът. -ьха
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ГОВОРЯТ НИ СПЕЦИАЛИСТИ
V

Въпросът за развитие на ово 

щарството в Димитровградско
В последно време особено 

внимание се посвещава на 
разискванията около подоб 
р«ше на овощарското про
изводство в Димитровград
ско. В една част от терито
рията на общината овощарсг 
вото има изключително зна
чение. Ето защо е нужно да 

предприемат особени мер 
ки за неговото увеличение и 
качествено и производстве
но подобрение. За съществу 
вашого положение на овоща 
рското призводство в южна 
па част на общината (тепи
торните
операции Трънскн Одоров

чи, Поганово и Барйе) не мо 
жем да изнесем много поло 
жнтелни качества. Трябва о 
ще веднага да подчертаем, 
ча съществуват условия за 
подобрение на овощарството 
на много по-висока 
Днес овощарството заема нц 
повече от 18% от обработва 
емата повръхност. Така:
1. Трънск одоровци
21.720 дка 380 дкагр. 1,75%
2. Поганово 
17-600
3. Барйе 
38,500

Тези сведения ни говорят 
че овощарското производст

во все още не е на нужната 
висота, въпреки че за ннте 
нзнвното му развитие същес 
твуват отлични условия. Ин 
тересно е съотношението ма 
жду площите, заети с овощ 
ни градини и тези с ниви и 
градини. То се движи между 
11,1 (Горна Невля) и 125,8 
(— Барйе).

В пайона са застъпени са 
мо някои видове овошия (кр 
уши, ябълки, сливи череши 
и др.) А в някои райони съ 
ществуват условия за едно 
по напредничаво овощарско 
производство. Според това 
предполага се, че селата от 
района трябва да се степену 
ват както следва: Горна Не 
вля, Поганово, Куса Врана, 
Искровци Трънско Одоров
ци и т. н.

Тук не се взимат под вни
мание само естествените ус 
довия а и почвените както и 
разполагаемите възможнос-’ 
ти за засаждане на по-голо 
ми площи с разни овошки.

— До коя степен съществу 
ват условия за разрешаване 
то на горния въпрос. Клима 
тът, температурата, валежи 
те, въздушните течения и по 
чвени условия са доста бла 
гоприятии за едно интензиз

менатите овощни видове и 
сортове. Крушите^ поради 
благоприятните почвени ус
лови* са по-доходни, защото 
плодовете им се задържат 
по дълъг период от време. 
Също така трябва да се объ 
рне по- голямо внмание на 
вишните, поради тяхната ус 
тойчпвост и възможност да 
се отглеждат заедно с други 
видове овощия (орехи, кру- 
ши, ябълки), което нещо съз 
дава възможност за по-раци 
онално използване на земя
та. Малините дават завидни 
добиви, а виреят и по слаби
те места дори и сенчестите и 
ерозивни местности. Орехи- 
т са годни за транспорт и тя 
хното отглеждане не изис 
ква някои особени грижи. 
Плодовете му са дълготрай-

степен

се

670 3,80

640 1,70
на земеделските ко

1. В дните на фестивала в Димитровград бе откри
та стопанска изложба в сградата на гимназията „Иосип 
Броз Тито”. На изложбата участвуваха със стоките си 
почти всички стопански предприятия от града. Посетите
лите най-вече се задържаха пред щанда на комбината за 
каучукови изделия „Димитровград’’, където разглеждаха 
гумените нишки. Цялата изложба в същност представля
ваше преглед на стоките, които се произвеждат в Дими
тровград.

Едня час с инспекторе по пазара
ни.кога то

И НАКАЗАНИЯТА 

НЕ ПОМАГАТ

Затова именно се и предни 
жда увеличение на площите 
под овошия от сегашните 
1,690 декара на 4,840. Тези но 
ви повръхностн под овопши 
насаждения биха обхванали 
селата Горна Невля, Погано 
во, Драговита. Петачинци, Ис 
кровци, Куса Врана Трънс
ко Одоровци и Скървеница. 
Що се касае до овощните вй 
дове те би трябвало да бъ
дат застъпени така:

—• 1,200 декара

V-V ш• • • т
— Един ден пред фестива

ла инспекторът по 
Станко Алексич бе заплану
вал да обиколи няколко ма
газина с хранителни продук 
ти, сладкарници и питейни 
заведения, за да види каква 
е хигиената. Нужно бе да 
се предприемат някои пред
пазни мерки, защото в Деня 
на младостта тук идват мно 
го хора и числото на потре 
бителите значително се уве 
личава. Затова тая инспекци 
онна обиколка беше нужна.

— Много стоки имате по 
скъпи от декември 1961 годи 
на. Защо?

— Аз не зная — отговаря 
продавачът.

В другото помещение, ко

V тпазара

■' -А
но и напредничаво овощаро 
ко производство. Считаме, 
че подобрените съобщения, 
заипггата на растенията и Ар 

ето служи като склад състо угите мероприятия създават 
янието е още по лошо. Тук благоприятни условия за по 
никой не влиза. Стените са о добпенпе на овощарството, 
ще по тъмни. Зад вратата е Кои са главните насоки в 
дна голяма варела до полови полобоение на овощарското 
ната с олио, оставена откри гш-^-зчодство? 
та. Над нея таванът разпук
нат и незабелязано се отрон кото гтонзводство като соед 
ват малки късчета земя и ство за най—целесъобразно 
прах. Солта оставена на зем използване на земята, 
ята. А в другия ъгъл в един 
по-голям сандък нечисти къ 
рпи, хартия, нечисти шише-

орехи
круши
вишни
малини
ябълки
сливи

900
500
200

100 „ .
250

Отглеждането на новоза- 
1. Увеличение на овошарс садените овощни градини тр

ябва да бъде на по-голяма ви 
сота, да се наторяват редов 
но, а почвата обработва на 
съвремен начин. За да се за 
садят на предвидените пло
щи с различни видове ово
щия нужни са следните ма 
териални средства:

За ябъъки, круши и слива 
за повърхност от 10 декара 
76.660 динара, за орехи от 10 
декара 54.250 днара, за виш
ни от 10 декара 94.480 дина 
ра, за малини от 10 декара 
124.800 динара. За низкостъб 
лени интензивни овощни гра 
дини от 10 декара 318.470 ди 
нара.

Според тия сведения за 
за 3.150 декара овощни гра
дини да трябва да се израз 
ходват 29,351.000 динара.

От всичко това се вижда, 
не че в южната част на Димит 

ровградската община в близ 
ко бъдеще могат да се поди 
гнат хубави овощни градини 
добивите от които ще бъдат 
деловодител ни, защото тези 
краища не са годни за ннте 

Смятаме, че причините за игвно -земеделие, 
това са разбираеми, затова, 
зашото се предвиждат спо-

В „Балкан* грешките е* 2. Засаждане на видове о 
яощия трябва да бъде с пел 
не само за увелпчешге и по 
добрение на овошарствотб, 
но и за спречаване на ерози
ЯТЯ.

V-г врят
.Балкан" бе пръв по пла

на за преглед. Причина за то 
ва бе оправдателна. То* ден 
гостите , бяха изненадани от 
една прртЪрка на келнерите 
в гостилницата... <

— Моля ви се три бутилки 
бира — поръчиха на една ма

2. В градското читалище „Христо Смпрненскн” на 
24 май бе открита художествена изложба на Веселин Де* 
нков, ученик от Средното художествено училище в Ниш, 
Изложени бяха картини от всички жанрове. По художе
ствено качество се отличаваха картините. „Нишки пей-- 
заж” (масло), „Преживяване“ (композиция от НОБ)идр.

та.
— Защо нямате работна 

дреха? ... -_ 3. Овощарското гтронзводс
Продавачът мълчаливо пр тпо ^д^ва да се издигне на 

нстъпва в един ъгъл и обли
ча един бял, малко зацапан 
на лактите и от предната ст 
рана шлифер.

— Имате ли развалени и- 
ли застарели стоки?

по-високо ниво по отноше
ние на качеството.

4. Аа се взимат само ония 
овощни видове, които ше бъ 
лат от най-гол яма полза (кр 
уши—зимни сортове, вишни, 
малини, орехи и ябълки — 
зимни оартове).

Сливите не се взимат под 
внимание поради по- трудно 
то им използване на- плодо 
вете. пресни или преработе- 
ни. Това същевременно 
значи че сливите не ше се 
отглеждат вече, но не трябва 
ля им се полага особено вня 
мание локато не се създала* 
условия за използване на па

са.
— Да, моля. но бира слу

жим само в чаши, — отвър
на келнера.

Гостите малко се замисли 
ха и съобщението приеха с 
«егодуване, защото знае— 
че бирата в чаши е с голяма 
„бяла якичка”, но все пак 
взеха... По късно някой пак 
поръча бира и искагпе от ке 
лнера бирата да е в бутилка.

— Как може да няма. ско 
ро получихте доста 
бира, аз искам такава бира 
н не може вие да ми опреде 
ляте...

Продавачът мълчаливо пр 
вглежда по рафтовете. След 
малко инспекторът и з- 
нася сиропи „Шипки” твър
ди като тесто захаросано ела 
лко и други неща.

— Защо не сте бракували 
това?
И кисела боза при „Сали”...такава :

В пролав яйцата на Сали 
винаги е пълно. Тук учени
ци и други младежи, след ка 
то пазаруват по някой сладр 
лед или боза, останат по по 
ловки час и повече да си по 
разговарят и полъвчат сем
ки. Затова и продавнипата е 
нечиста. Сега след пристига 
не на инспектора продавни- 
цата се изпразни завчас. И
тук старите опущения не бя __
ха изправени. Големият рафт, състезание на младите мате- 

1 матици в Югославия първо
то място е заел един ученик, 
чието потекло е от Димит
ровградско.

Иван Болевскн ученик Щ 
клас в Пиротската гимназия, 
син на известния б Димитра 
вградено лекар Асен Болев- 
сих е минал успешно през 
всичките състезания, кокто 
са били устроени, на по-низ
ко равнище.

На първото общинско съо 
тезание в Пирот той зае пъ- 

място и по този начий

п • овете.

Ню*. Векко КолевПо късно пристигна и ин- 
Той познавашеспекторът. 

много слабости на гостилни 
чарите и не беше трудно ла 
открие много нередности- Зя 

бяха поставени! 
шърано плел ръководството 
на гостилницата яе бяха из
пълнени. Грешките се поета 
ряха. По късно испекторът 
откри голямо количество бн 
ра в бутилки. Те бяхя скри
ти, за ла се продава бирата 
на чаши. С това те имаха пр 
добри печалби. В протокола 
бяха забелязани още много

МАТЕНАШ-ПШЕНЕИдачи, които
8. Особено впечатлите през фестивалните дни В 

Димитровград правеше изложбата на Костадин Асенов, 
ловец от Славния. Тоя пасионнран ловец през последните 
десет годиш< е препарирал всичките убити птнцн н жи
вотни. Неговата сбирка може бн е единствена частна ебц 
рка от този вид в Димитровградско, дори в другите края 
ща в страната. За някои животни той е пътувал в Босна, 
Изложбата бе отлично посетена. Очаква се някои екзем
пляри да бъдат откупени от основните училища в обвив
ната.

Този успех е още по-грлям 
когато се има пред вид, чо 
дори второто място не е спо 

от иито едни участпУ

На тазгодишното съюзно

п който се поместват всички 
стоки на сладкарницата от 
.талията страна не бе закри
та. Мухите свободно влизат 
а ппахта се таложи по сто
ките. наредени на полиците.

челено
ваш на съюзното състезание, 
тъй като никой не е имал но
обходимнто точки за второ

други опушения:
— Машината за точене на 

бира не е в изправно състо 
*ние. Тя не е никелирана. В 
бирата се точи и сода.

— Хладилникът не се упо
требява, а за хлалене употов 
б*ват лед от реката, който 
е нечист. Неговата употреба 
бе забранена оше при после 
Ляото преглеждане на гости 
лвицата.

В магазина „Бурел* отско 
Ро паботи продавачът Мит
ко Панов и една ученичка в 
стопанството. В тая пролав- от 
теша пазаруват много граж
дани от тоя район. И все пак 
продавачът, па и ппелприяти 
ето като пяло ие е поедгтие 
ло никакви мерки за уреж. 
ламе на пполавнипата. Стоки 
те нямят изтъкнати пазарни пъти в други проддвпици. 
печи. По полипите кпай ар- Състоянието навсякъде беше
ЕКЬЙЯ почти оа> 
ро белосвана. а от тавана не се изпълняват, а няккои и
се протакат паяджшш 
ппят.

— Имате ли вересия?
— Да имам.., около 50 хж- 

аяди динара...

място.— Лай по едпа боза — ка
за инспекторът и сяда до ма 
сата да направи протокола.

Двете чаши останаха неиз 
пити. Бозата беше толкова 
кисела, че човек едва ли би 
могъл ла се реши ла я из
пие.

На снимката: Глиган — (убит в Босна)

Васт «т Г. Кйивйдоя

Младежи на 

кооператив 

ните ливади
рво
се пласира за участие в око 
лкйското състезание в Ниш, 
на което също така постигна 
25-е възможни точки и полу 
чи правото да участвува на 
републиканското състезание 
в Белград. В Белград той зае

— Колко боза имаш?
— Около двадеест килог

рама...
-т- Веднага ла се изхвърли 

продджба-заповяда инО 
пекторът. Ако утре прода
ваш такава боза, наказание
то ще е голямо.

Напускайки продавницат* 
на „Сали” шшпектора се у-

На 22 май тази година, по 
покана на земеделската ко
операция „Сточар" от Каме- 
шпда,
Криводол даде доброволен 
труд за зачистването на ко 
операнвните ливади. В мест 
иостта „Крчин сарай" рабо
тиха неуморно младежите и 
девойките.

Вечерта, когато се завърна 
ха в село всички ги похвали 
ха за доброволната акция, 
която проведоха.

второ място и получи право 
да се състезава и на съюзно
то първенство на младите ю 
гославски математици. На 
това състезание той пак спе
чели първото място.

младежта от Горни

4. Тържественият парад на физкултурниците н тру
довите! колективи от общината на X фестивал в Дими
тровград се отличаваше с по-голяма масовост.

Детайл от минавалото пред трибуната.
я враждебно посрещат йнспек 

тора по пазара. Наказанията 
често пъти не помагат.

М. ЗаркояБ. А. Н.



в
физкултурните упражнения показаха 

масовото развитие на физическото 

вьзйитание в Димитровград

СЛЕД X ФЕСТИВАЛ

НЕОСЪЩЕСТВЕНА ЗАМИСЪЛ
участвуващите искаха да по 
кажат всичко, вместо да се
представят с най-хубавите си
работи. За това известна от 
говорност пада и върху учи 
телите. Малко е чудно защо 
са позволили изморените де
ца от селата да изпълняват 
по няколко хора без почип 

Малките отделенци, стег

тъчно сметка за качеството. 
Много от участвуващите се 
представиха на фестивала 
без успех, което не беше от 

нито за тях, ннто за

= Па първото заседание на о 
Убора за тазгодишния фестк 
кал в Димитровград бяха из
тъкнати много хубави идеи, 
въз основа на които можеше полза 
да се очаква, че фестивалът 
те се отличава с оригинал 
Ка и качествена програма. 
Състезанията между селата, 
състояли се по районите, тпя 
бваше ла излъчат най-успеш 
ните изпълнения на наролни 
песни, хора, забавни мело
дии, физкултурни упражне
ния и го. Тази замисъл коя
то в памките на районите ср 
еши бе осъществена лале въ 
Зможност почти на всички 
села и основни училища ла 
участвуват на състезанията 
И ла се представят на зрите
лите от районите си.

Обаче втората част ст тази 
замисъл — избопът на тан- 
йови групи, наполни певци, 
физкултурни упражннепя и 
Пр. не е осъществена. Цяла 
Та програма на фестивала по 
каза. че и този път преобда 
давате теженяето ла се пре 
дставят повече групи, повече 
села. и която Р гние полото 
да изпълнят всичко каквото 
знаят, без да се държи доста

вление на стадиона, излязякд 
пионерите и пионерките от 
Долна Невля, пионерите от 
Димитровград, пионерите « 
пионерките от Трънско Одо 
ровци и Поганово. Последни 
те много хубаво изпълниха 
упражненията и взеха втора 
награда.

Изпълнението да физкулту 
рните упражнения беше най. 
интересната част от прогрд 
мата на фестивала. Младите 
от Димитровградско показа
ха своите постижения в об
ластта на физическата кул
тура. Всяка нова точка пра 
дизвикваше буря от въоду. 
шевление у зрителите.

Пионерите от основното у 
чилише „Васил Левски’ от 
Каменица заеха първото мх 
сто и получиха признание от 
организаторите на фесгива-

Птсоло лва часа на 25 май, ънско Одоровци и други у- 
™^о на Спортист" се чилища. Най-много ръкопляс
изпълни с физкултурници. ^ния получиха Гше ш^ 
Със своите упражнения пионе, Забърдие. 1 ова узрителите.

Особено обширна беше пр 
ограмата на срешата между 
районите в градската гради- 

Тук се представиха и та 
изпълнители на 'наоод- 

нн и забавни мелодии, които 
бяха твърде далече от мело 
диятя на изпълняваната пе
сен. Това говори, че комисии 

правили избоо.

на. ка.кива нати в народни носггд и по 
тънали в пот, напирай сили, 
да изпълнят номерата си. Ни 
ма не беше достатъчно да из

те, които са 
не са имали определени кри 
тепич за качествената цялост 
на програмата. Това явление 
намели излаз и в изпълнение 

наполиите хола. Почтп 
всички танцови групи се за
дължаха лълго на естрадата. 
Вместо ла изпълнят 
бпой добре подготвени хора 
те пело-уа елно слел друго и 
отегчаваха зрителите които 
тпябвапге да остават и до 23

пълнят само толкова хора, 
колкото без усилие държат 
детските им сили-?!

Общо взето програмата на 
тазгодишния фестивал в Ди 
митровград бензз Ъбремене' 

преобшнр:/хгг. Онова 
бе поставено в нача- 

подготовките за фе 
— масовостта

то на

малък
на от
което 
лото на 
спгаала

ла.
Четвърто, пето и шесто м» 

сто заеха пионерките от Дп 
митровград, ученическата мд 
адеж от гимназията „Иосип 
Броз Тито" и пионерите от 
Смиловци.

В края на програмата на 
стъпиха младежите от дово 
еното обучение. Тяхното уп
ражнете с пушки ше се по 
мни дълго време от посегне 
лиге на фестивала.

да
часа ггоез ноша.

И състезанията между ос
новните училища в култур
ния лом, кълето беше твър 
де топло и залшчно. се поя 
виха същите слабости. И тук

стане в състезанията по ра 
йоните а на централната ча 
ст да настъпят само солидно 
подготвени групи и изпълни 
тели с което да се направи рките от димитровградското
сериозен скок в качествено основно училище показахаго сериозен . лямо умение и майсторство
то провеждане на фестивала, * на масовни физкултурни уп 
не бе осъществено. Обаче ма ражнения. След това на ста 
совото посещение нафестива диона се редуваха грутште!

на пионерите от Димитровг
рад, Смиловци, Поганово, Тр

Девойките от гимпазията

група на фестивала.телна
Затова на журито на фести 
вала не беше трудно да оп 
редели пласирането им — 
трето място.

След пионерската иадпре-, 
вара в бягане в човали, кое! 
то предизвика радост и ожи

КУРС ГО МТСГМФИЯ
' ла, създалата се вече праз

нична традиция в цялата об 
шина, задължава организато 
рите да държат сметка за съ 

качеството

Б.Фотографията е хубаво пешо. Ако не съществуваше 
лн»|- т-, Vом,л,г ия кнчо, вестниците би били без сним
ки. нямаше ла има телевизия — изобшо животът на съ- 
восмения човек е немислим б°з нея. Фотоапапатът днес 
бележи всичв-н яначтттелии събития както у нас, така и 
в Гпез фототаФията се запознаваме с жшзо-

маиталиъета . мичялото и пониженията на хола- 
ТВ от гщяат,тт|-|и ив епт. Тя ни аяттоанавя гъс
съвлемешпгге достижения на науката. плонпкна в космо 
са и донесе ценни данни за земята-луната и всемира...

Светозарево и Лешница край 
Шабац.Интересни названия на 

селищата
Много селища са именувани ейорвд овощияШа

шпец (при Цървенка), две 
Кршчице иедин Крушедод.

Iдържанието и 
на програмата. !

★ !та.

Черешата (на сръбски тре- 
шия”) е дала имена на две 
Трешийевици, Трешневак кр 
ай Крагуевац и Трешнянице 
край Бела Паланка. Името 
на сливата (на сръбски „щ- 
лква“) послужило като из
точник на: два Шливовца, 
два Шливовица, два Шливо .

Шливовици. Слел I 
това, Шливер край Заечар, ; 
Шлнвнца край Светозарево | 
и ТТТлт-твово край Крушевац. -: 
В Димитровградско се намй ;;

Сливница. Това I

М. Прнсойски :

ТЪМНА КАМАРА
р; сгь^тяветта от лве тъпки думи, При определянето имена

та на селищата нашите пра
деди не използвали само ме 
стоположението им като из
вор на имена, но давали име 
на и според най-добре успя
ващите овощия в тоя край.

Училище за 

близнаци
уг\*г-по а «мг»* Т-гптту озтттс ОЗПЯПЯПат РИГ.ИВЯНе СЪС
светмнтя. Всеки от ЯЯС е ВИЖ ЛЯЛ. по кпгято ГА^ЧТТ°.
то околните гтелмети хвъплят сстнси. А иевелиаж и вие си 
упггчпо гтр ттпявпатт с ръттете си сЪттгхттт пиел свещ
(* л от*т-тътгтт/^г'т^^ ^гчтггтттгя _ тгято ття стена СТО ТТО-

лптео и а исттггуо ^ттпхгто. Т^чсоттпп оттук хората

★
!или Според

вишни получили имената си: 
малкия съсед на Белград — 
Вкшница, Вишнева при Но
ви Пазар и, вероятно, Више- 
вац край Крагуевац, Више- 
вце край Враня и Вишеса 
ва край Титово Ужице, ко
ето селище получило името 
посредствено, най-напред и- 
мето било дадено на някоя 
жена.

тъмно - червенатаВероятно има доста учили вика и две
ЛХПТП*»1 А ТЖ
са тъгнили към откриването на Фотоапарата.

Ошг-пйт т езтчтт ла нзггиачттте »»лел, който ше хва
ща лика на чгчпг>ка или плелме-тте. Този члед се казва: 
тз...т|а или тъмна стаи. Ц съшиост това е най-ггпос
тят й-отоаматззт. С т-олям бтчй гпррия. КОВГГО ПО-МП.ОТ1Г1
са отстранявани, а ние по-нататък ще видиме на кой на 
чин.

ща конто посещават някои 
двойки близнета. Обаче съ 
щински рекорд в това отно 

училището

*
В Сърбия например, съще 

ствуват две села Ябълки — 
едно край Панчево, а друго 
то край Приеполе. За техни 
адаши се взимат: Ябуковац 
край Неготин, Ябуковик 
край Лесковац, Ябучево кр
ай Прокугше, Ябучйе' край 
Валево и селището със съ
щото име край Крагуевац 
както и Ябучи рид край Бел 
град.

шение държи 
„Секендари Скул” в Белпур 
в английската област Дебри 
шайл. От всичко дванадесет 
двойки близнета, седем са 
еднакви на изглед, така че

ра селището 
са имена на селища, а съще !

Ония. които са учн»и п училит.е как се плави кчб,
К»'б с

ствуват многобройни назва
ния „сливници" в различа*ЛЯ тппт ЛЯ няпряппт РАЧИ

7-1.МТЛТ? рт-омт^ . Ип С КГЛЙ
трудно се различават. краища.една дупчила, а на отсрещната лепим матово стъкло.

р п ГГ\и-глт>С1 _ РГя Г ГчТТТ,»» <■ ЛЧ

дупчилата към оня ттоелмет, който желаем да 
с пъка зят<*аоттт*м слътгч^пмте лъпи ше вилиме лика на ппе 
дмета който глеламе. Ако вместо заклоняне с лъка, сло

нравят иепнеките фо

*Д1гректорът на училище 
то П. Парот заявил:

„Понякога се намираме в не 
удобно положение, защото 
не можем да различим едно 
от друго тези близнета при 
изпитване Но все пак, все о 
ще не сме забелязали, че ед 
но близне отговаря вместо 
друго, което не си е научило 
урока.”

вилим а
По ореха поручили имена

та- пет Орашца, два Орашя 
и едно Орахово. Ораховица, 
Ореовица и Орешковнче мо
же би са получили имената 
си според ореха или орлите. 
Неговият чест съсед в горите 
лешникът в тези кумства о 
ъщо не бил изоставен. Съ
ществуват две( Лещане, Ло 
шак край Кралево, Лешане 
край Призрен, Лешйе прай

Накрая и на гроздето ла 
не се нанесе неправда. Това- 
старо овощне, което среша- 
ме още в древното минало е 
дало: два Лозовика, Лозан 
край Ниш, Лозане край Лес
ковац, Лозан при Чачак й 
Лозица край Печ, след това, 
още три Лозннци една Лозна 
и един Лознанец.

тъмно платно, както тоЖ"М „
тогоафи. ликът ше бъле по-ясен. Така гтпактнчески лпвър 
дих'»е. че светлината минавайки в тъмната камара и огле 
жлайки се в мътното стъкло има свойството да „рисува

->
На името на крушата 

са получили имената си че
тирите Крушевца — един гр 
ад и три села — след това 
шест Крушевци, три Круше- 
ва, две Крушя и един Кру-

пре^метпте.
За това ни е шгагао: малко картон, черна боя, линия, 

стъкло. Не е много нали?
( следва: фптолгглрдт) 

Веля МИЛОЕВИЧ
ножици, игла п парче

СлоСГоВан Маякоаим
.  *        - ~ м 

цигари, и гербови марки, 
и часовници, и, какво ли о 
ще не крадехме.

Сега вече няма

ме — Стари, Мунк те спаси. 
Насмалко през тебе не мин» | 
влака. Попаднал си между ■ 
широките релси... Спи споко 
йно, ти си у нас.

да крада. 
Ще замина в едно банатско 
село. Там имам

ъ;
3/ /и .1 1АТам, където пристигат вла 

ковете от провинцията 1гразсе 
Йват облаци от светещи ко
мари по горичките, 
със случайно срещната дево 
Вка на тревата и разказвах 
ва светяшите реклами. Изве 

че някой

*ЖИВ чичо,
па ако ме приеме — приеме, 
ако не ме приеме, ще стана 
моряк. Харесва ми тази ра
бота. 1Це укотвявам парахо
дите за щек. Ще ги освобож 
давам. Ще плавам, ще 
ба и ще 
обикнах

Престъпници? — помислях 
си. Същински престъпници, 
хора от слама. Какво им е? 
Защо не ми откраднаха пор 
тмонсто? В него имаше па-

4А

^ \Х'*седях

\
___» . -, . V V*!. — ̂  .& ' ' ям ри 

пня. И вярваш ли, 
Изглеж-

ри.днъж забелязах, 
крадешком се 
Това бяха две нскоеши очи 
на изпокъсано момче, какви 

вчжлят само по пъс-

— Какво става сега, къде 
съм?

— При нас! Само спи. Ние 
възнамеряваме да купим Ри 
нгншпил.

Сложих ръце на хълбоци
те сн и попитах:

— Какво ще стане, а*0 
случайно не намерите ринг* 
шппл?

придвижва. 'виното.
да, че всички ние обичаме 
вршо. Тогава стана 
някъде.

— Всичко е платено!
Къде ли

дванадесет години и умеех 
да се укривам.

Майка ми, нскрено да ти 
кажа, е търговец. По цяла 
пот се продаваше, а аз не 
можех да гледам това. Напу 
снах я. Бегей погледах още 
веднъж. Спомних си риба, 
шлепове и овощия. Тогава бе 
ше жгш и баща ми. Не вече 
ряхме бог знае що, но карт° 
Фна чооба, па магданоз плу 
ваше по нея, и хляб току-що 
изваден черен и топъл... жи 
вот!

зителите на реда, невидимия 
тунел за богатството, невили 
мия тунел за плячка, за кра 
жба, за любов и живот.

Ако той има фул, аз имам 
каро, но той ще ме изчака... 
Той има свои хулигани... 
Свое леговище като язовец, 
а зимите минават и ветрове 
те си ш-раят по неговата ри
за: задигат му каскета внео 
ко в клоните, той. се покач
ва. за ла го ггма оново, но и 
два пазачът на реда и тога
ва той отговаря за кражба 
на градските дръвчета за на 
палване на пещ... а пещ ня
ма.

— Другар си, ела седни 
до мене...
' Тогава двамата се напихме 
така, че и девойката се по
чувствува неудобно. Със сре 
дата на хляба тя очисти чи
нията, захапа още веднъж пи 
перка, загърна износения сн 
болеро, слезе низ стъпалата 
и се отправи към последния 
трамвай.

и изчезнато се
трите стрелбища и по цирку 
сггте.

Когато го попитах 
търси, ми отговори спокой-

тая нощ е заспал 
този чуден и добъп гамен, 
У когото живее добър чо
век мислех си... Да ли 
же би

какво

но: мо-
не е намерил люби 

ма, кливоглед кладец 
постта. куца

__Цтп-япа, а ако искаш да
не те безпокоя, 
дай пя да кутия, пп"»почита“ 
„Морава“! Аз съм Мунк!

Скоштх ла го хпана, зато- 
то лоб ле познавач тия мом 
чета. но той изчезна в трева 
та и вече не се обади до из

— Нищо, ще направим ст* \ 
релбитцте, ще тръгнем в кр 
ъг около земята.

— Какво мога, ето — ЯА<* 
сва се един, — вчера пристй ' 
пга сестра ми от Колубарв- 
Казва:

— Някой откраднал цягу* 
ката ти?

— И знаеш, докривя М*- 
Исках да свиря на стрелби
щето.

— Обичах момиче от стр® 
лбището. Беше швабида, 
лобпа. Не може вече таК»- 
Трябва да се работи. Сле* 
това се качихме на шестия» 
та- Те слязоха на третат» 
спирка по своя работа, а ** 
случайно съм продължил А» 
скитам всред този изпокъ- 
°ан свят ка тъга к любо*-

тогава мч
от кпе

мпГллш бо^тстаП°ИЯмаЛдКам ГЩ 
МПЯЛ.УО, тайните

Изшгх

***
на двореца... 

и неговия дял и 
. като последен

Луната възседна акордена 
светлата й тръгнах в ноща 

сват.
Луната

в „Ливац“ и на 
рамка се очертаваха сифони 
и бутилки от тази раковнш-

А сега и с нея е спърчте-
но... Работеше в захарна фвб 
рика но пропаднаха черните 
й дробове... Какво може ла 
й се помогне. Нито болница 
та. нито държавата. Отнесо 
ха я и сега само клъстът й 
стълчи в бурена, безкмени- 
ят кпъст на моята ?зайка... А 
аз съм вярвай ми, другар.

Кладат... Бях в 
ях откладнал гълъб'» на Во
жлопап. с покой си Хасан__
.д^Гу-т,”»,!,. Какво можеш. Ха 

обичаше любеници а аз 
обичам да пуша, па крадех-

грева на луната.
А когато изгря луната, ог 

ром"а и спопа. ве«» седяхме 
в „Л"взч“ До зелената маса 
иа теппсата. кълето се чупе 
ха чзшч и ггоосто накъ дречи 
момч се подаваха на евтина 
забава.

Тдтс бе»—* и той. камък из 
тревата.

Наченала ме с въпроса:

не гооееше 
прели. Предметите 
станаха по-малки.

Ношта 
иа елна

както 
и хоратаПещ гореше само в д-чили- 

щето... В кафенето... Пещта 
за него е сън... Всичко е пещ, 
но щом като я няма, тогава 
за него е лобпа и 
та. Но не винаги 
кия. Трябва с утринния трам 
вай с премръзнали ръце да 
отиле чак на „тридесет и оо 
мата паралела*.

— А всичко започна, вяр
вай. случайно когато слязох а 
от влаха. Беше сняг. Имах

ка нощ.
Вснччки други реквизити 

бяха тук: н зелените скакал- 
гн, и виното и акордеона, 
този наш акордеон — чира- 
шки и топъл.

Той селеше и беше мил, 
мил затова, защото споделям 
добър вечер с него и защото 
добре познавам нощта н вся 
чкн нейни канали, и всяко 
метро, най-чудното метро ка 
света, невидимия тунел за па

пгумеше. Шумеше 
голямакогато се осъзнах™“ на 

поопизооен кревет ог нареи
лаСОколАЪСКИ °Т някоя ог°а 
рляи ?ла„М<Т бете па^ч-ь 
нчета г ^а- Лвс чеРни гаме 
кпехя »«Т^НКИ ^стачки мо 
я^Гга«"а Мпъсна кьппа и 

на вилите ми. 
Когато погледах, ми каза-

ракия- 
има п оа-

затвопа.Пигте и шлпгпте...

— А стячя с кутия-
Т* пн1*ап«? Не блт ля АРТ*

ха:
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Сьвеши за
нашите

домакини шшяшттПокривката на вашата
еа най-често е изложела на 
замърсяване. Е то някои съве 
ти* как да отстраните петна-РОТАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД
та:

фестивал*?^ год^Га амий Сега*^™ ~ Рсггаци* братко, какво
ШИ не участвуваха на фес ги нямаше толкова^6^™ можеш- ~ отвърнал славин
тнвала, а на трибуната има грамата участвуваха и слави 
те много ръководители ела слави
вянци. По това време в печа 
та бе публикувана една кари 

тура със следния текст:
„А бе, къде са славинча-

— ПЕТНО ОТ ЧЕРВЕНО 
ВИГЮ може да се отстрани, 
когато покривката -(място с 
пешото се потопи в кипящо 
мляко и след това се изпера 
Ако е покривката цветна, до 
статъчно е да я изперете в то 
пла саиуннца, в която на е- 

ч аин литър вода се слага ед-
При откриване на излож- Ана лъжичка

бата на препарирани живот- шк' 
ни и птици в Димитровград 
на К. Асенов от Славния ма 
жду посетителите имаше 
най-много ловджии. Когато 
откриването завърши и хора 
та напуснаха изложбената 
зала, някой забеляза, че в за 
лата са останали само лов
джиите.

— Защо ловджиите толко 
ва се задържат? — запита 
някой.

— А бе, паднало им сега 
да видят толкова животини.

— Тогава извикайте и Ра 
дев — добави друг — той но 
о видял скоро ни заек.

чанинът.
3

нчани като организатори на 
две изложби. Забелязал то
ва, един залитал един славин 
чанин:

— Много малко 
|- . г. на трибуната!.

™ »»? го кр„«
съорание на трудовия кодек куват... 
тиъ, бързо се разнесе по вси Накрая, кой какво ни мо 
чки махали. же... место да ни похвалят.

Една заран пред няколко че сме успели поне в едно къ 
ж<йш от комшилъка тетка тче на нашия град, в С50Й 
Гина открито каза: дом, да построим социализ-

— Кой какво ни може. Не ъм, те ни критикуват, гряо 
ка критикуват, критиката е ва да се критикуват ония, ко 
свободна. Критикуват те от ито това не са направили... 
давна, па какво? А вестта, ко Не мога да разбера, защо хо 
ято се разнася, че моя мъж рата не си гледат работата, 
ще бъде оволнен, е съвсем а само критикуват. Ето каз 
произволна. За какво го кри ват, че моя мъж намирал ра 
тикуват? С една заплата си бота на всички свои родни 

къщи. Това ли ни и приятели. Това не е вяр 
е за критика. Поддържа чо но! Ето, неговата балдъза н 
век жизнения си уровен. Со ма ски от два месеца и това 
циализмът трябва да се пое- така златно наше дете още 
трон във всяка къща, па тога няма работа, па свекървата 
ва в държавата. Е, ходила баба Танка, бог да я прости, 
съм в х1ирот с общинския умря преди няколко месеца 
джип да си къдря косата? на деведесет години. Всички 
Та какво от това? Ето, няко знаете, че тя не е имала ни 

с джипа на риба каква работа. Да е бил моя 
чак във Висок, а моя мъж мъж такъв какъвто го прест 
не е рибар, ето аз пито вед- авят по конференциите той 
нъж не съм ходила в баня, би намерил работа и за пея. 
да речем. А знаете ли колко 
сме платили социално. Това по кюшегата откъде ни вси 
никой не иска да знае.

Удобен
моментостанахтеви,

амо-

Криво разбрал *
— ПЕТНО ОТ ОВОЩИЯ— 

изпереге зацапаното 
в амонизирана вода или във 
вода в която сте сложили ок 
сижен от 20 градуса, а слсд 
това го изперете добре.

място
Някои от организаторите 

на фестивала забелязали, че 
групата на учениците от ела 
вашкото малцинство много 
бръзали в парада. Един от 
членовете на отбора за про 
веждане на фестивала запи
тал своя колега—учител от 
Ковачица:

— Извинете, колега, ще ви 
вапитам нещо: защо толкова 
бързахте в парада.

Учителят показал програ
мата на фестивала, обърнал 
втората страница, където е от 
печатан съставът на журито, 
и казал- *

— Ето, тук пише — жури..
— ПЕТНО ОТ КАФЕ — 

изперете покривката в хлад 
’ ка вода а след това в сапу 
нтца. имал всичко в

— ПЕТНО ОТ ХИМИЧЕС
КИ МОЛИВ — най-напред 
потопете мястото с петното в 
алкохол от 90 градуса, а сл. 
ед това изперете покривката.
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| В края на учебната година ' 1
н отиват

=
1В Ножица А за онова що се приказваХУМОР =:

чко, когато сме дошли с тор 
Критикуват го, че се застъ ба от село — мога да кажа: 

пвал да се подели още по ед дядото на моя мъж младост 
па заплата на работниците, та си оставил по Влашко. От 
Па моя мъж е справедлив там е нашето богатство, 
човек. Още преди войната Чунким сега ще ти даде ня 
той се застъпваше за работ кой. Затова никой нищо ио 
ническите права и сега, раз ни може... 
бира се, си е същия. Той е 
твърде скромен човек. Не е

I
IИ =
=
§
IСАТИРА Богдан Николов1=
|
I
Е

О

= ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ.:★

Е— Защо сва
ляш шийка? 1 През 1961 година 16% о» 

медидобива в снега, ог добц 
ва на нефт, калаи, никел, 
цинк и олоно е уиотреосио 
за ьоенни дели.

За последните десет годи- 
ни цените на стопанските су 
ровиш* в международната тъ- 
рл са схИтоСдш ч- ах уо, дока
то цените на индустриялни 1 е 
произведения са уъелнчени
с 4*0.

Кою Поздрав- §
1ля ваш? ==
==— За всеки
I ♦случай. Може Съветският съюз има 720 

милиона декара гори за екс 
алоаднция СдЛсн,—оОО, лати
нска лмреика—ш, нзия зьо, 
Африка, аз а а Европа (без 
(-ссг) — гд2 милиона дека?

би в самолета *
Най много неписмени хора 

има в Африка 60—8з на сто. 
В азия — оо—Ьз%, в Латинс 
ка Америка 43 на сто, а в ев 
рона 7—9 на сто.

е нашият у Пра-

ра.
♦ ♦

През 1960 година в Европа 
е пухало ои лшлнона прециз
ни средства.

♦
Миналата година в света 

без ц-СсВ и Китай) е произ 
ведеио злато в стойност над 
1,зчОЛ!ОО.ош1 додапц. и. сравпе
Ние с 1900 год. проЖвбде л»о ■ о 
се е увеличило с з9о а. в сра 
впеиие с 1963 година с 43%. 
Миналата година Южноая- 
рикадскнят съюз е произвел 
злато за 602 милиона дЬлара, 
Канада за 155, САЩ за 53, 
Австралия за 38, Гана за 31 
милиона долара и т. и.

Скоростта на самолетите в 
цивилния транспорт се уве 
лнчава постоянно. Преди 15 
години средната скорост на 
пътническите самолети е дос 
тигала /чб кл. През 1900 годи 
ма тя се увеличила на 358 кл. 
в час а през 1961 година 375 
км. в час.

I -

*
Днес в света работят око 

ло 700 ядрени реактора и о 
ще 70 нови се строят.Ех, да ми

*
През 1961 година в СССР 

са отпечатани 9,243 издания 
художествена литература, а 
иЛшолия 8.316 издания. Най 
много издания пз областта 
па философията са отпечата 
ми в Япония — 636, а Запад 
на Германия е па първо мяс
то по броя на издадеш! релп 
гпозип книги.

е сега първият
1фестивал • • • - =х

§
. =
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ТЕКСТ И РИСУНКИБАИ ОНЗИ ХОНОРАРСКА М. ПЕТРОВ
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штъ{зратетбо
Жар - птица

Преди много хиляди годи
ни, в долината на река Пу- 
гет Соунд, в крайната севе
розападна част на САЩ, жи 
вяло едно твърде бедно ин
дианско племе.

Хората от племето се пре 
хранвали с ркба, която лови 
ли по реките и с дивеч. Огъ 
нят им бил непознат, защото 
но знаели, че той може да 
се получи чрез триене на ка 
мък о камък или дърво о 
дърво. Затова много стари 
хора и децата умирали от 
студ.

Една вечер, когато хор ат® 
сеДхбли в своя лагер изморе
ни от лова, над главите им 
прелетяла една чудна, пре
красна птица. Тя била синя 
с червени пера "на опашката 
и гледала хората с умни и 
блестящи очи.

— Откъде идеш? — я по
питал „Червеният вълк", гла 
ватарйт на племето.

— Ида из страна, в която 
няма мрак — казала птица
та-, и кацнала върху една дъ 
рвеиа ограда. В тоя миг свет 
нало наоколо. От птицата со 
раздавала светлина и прият 
на топлина, като че лн е до 
шла пролет.

— Нося ви. най-голпмата 
благодат, която съществува 
за хората-огъня. Но, ще го 
дам на онзи, който най-мно
го заслужи. Все едно с дали 
ще е мъж или жена — каза 
ла птицата.

Мъжете се смеели при ми 
сълта, че една жена, което 
винаги им се струваше непо 
лсзно, може да победи, а жо 
ннте тъжно клюмнаха глави 
— на тях никак не пм бешо 
отдадена честта и признанн 
ето.

„Черният вълк" п негови- 
ятдоверник блатното перо” 
тичали след чудната птица, 
но тя отново долетяла в се 
лото. Прелитайки над „Чер
ния вълк" тя му казала: — 
Тй наистина си храбър гла
ватар, но ти не заслужваш 
честта, пръв да получиш о- 
-гъня, понеже обичаш само 
себе си. Твоята ръка не е бл 
агодатна за останалите!"

— Тогава дай огъня на ме
не! — повикало „Златното 
перо" — Аз охотпо помагам, 
където мога!"

— Да, ти го правиш това,, 
по само, ако и другите на те 
бе ти помагат — казала пти 
цата — и ти не можеш да 
получиш огъня.

След това птицата отлетя
ла към колибата на жената, 
която напразно се опитвала 
да затопли изстиналите ръ
чички на' своето дете. Съгле 
дала птицата, тя повика:

— МиАа птицо, дай ми мал 
ко од твоята топлина, 
почувствувах, когато 
тя!"

.— Защо трябва да ти дам 
такъв дар? Какво си напра
вила, за да го заслужиш? — 
попита птицата.

— Нищо 
ла, за да заслужа такъв дар 
—тъжно отвърнала жената. 
— Но, ако от твоята 
на моето нещастно дете ос
тане в живот, аз одобрявам 
да мръзна цял живот!

Тогава птицата казала:

— Ти наистина можеш да 
обичаш. Затова ти припада 
честта първа да донесеш о- 
гън на своето племе. Птица 
та кацнала на жената и поз 
волнла ог нейната огнена о- 
пашка да запали сух прът. 
От този ден индианците н- 
мат огън.

която
преде

не съм направи-

топли-

На общинския X фестивал в Димитровград присъствуваха и гости от Словашкото на 
' 9 №%. Ционално малцинство във ФНРЮ, и участвуваха в парада

ХВЪРЧАЩИ ГРАДОВЕ(Индианска приказка)

Хората пресметнаха, чо 
Л днес Земята има

онн... Всичко щс има както 
във същински град на Земя
та. В един такъв летящ град 
ще могат да живеят по няко 
лко десетина хиляди хора.

Покрай летящите градове 
в това близко бъдеще хората 
ще построят п плаващи ост- 
рози. Както показва и само 
то име плаващите острови 
щс бъдат изкуствени остро
ви, които ще могат да пла
ват. Най-вероятно като двига 
телна енергия ще сс използ
ва някой вид досега още не- 

• известна енергия и то съща
та енергия, която ще се.изпо довс южни овощия.

лзва и за междупланетните 
кораби.

Плава ццггс острови ще бт, 
дат по-големн от летящите 
градове, а някои ще бъдат 
по-големи от много днешни 
същински острови. Това ще 
бъдат в действителност огро 
мин салове, покрити с дебе
ли пластове земя, така че на 
тях ше могат ла расгьт най-

около два 
милиарда и шестотии мили
она жители. Те пресметнаха 
и това, че след 30 години то 
зи брой ще се .увеличи два 
пъти — значи Земята ще има 
над 5 милиарда жители. Бро 
ят иа хората и по-нататък ще 
сс увеличава. Десет, двадс-

РОЖДЕН ДЕН .

ЩОМ ПРОЛЕТИ РАННА ПРОЛЕТ 
НАД ПОЛЕ И БРЯГ,
РАЗЦЪФТИ СЕ СЛИВА БЯЛА, 
БЯЛА КАТО СНЯГ.

сет, тридесет милиарда и т. 
н. Броят на хората ще нарас 
тва, а Земята —• тя няма да 
нараства, ще си остане съща 
та. Тя и по-нататък ще има 
около половин милиард ква 
дратни километра, от които 
360 милиона са покрити с 
вода, а около 140 милиона 
образуват сушата.

разшчии видове растения. 
Плавашнте острови ше се дв ‘ 
ижат главно в онези краища, 
където климатът е Топъл и 
На »-Х ЩС В1фС1Г всички чп

ПАК КЪМ СЛЪНЦЕ КЛОНКИ ШИРИ 
И ЗОВЕ НА ГЛАС:
— ХЕЙ, ПЧЕЛИЧКИ, ХЕЙ, СЕСТРИЧКИ 
ПОБЪРЗАЙТЕ В ЧАС! Обаче някои учени твърд

ят, че повърхнината на Земя 
та ще се намали т. е. нейна
та твърда част ще стане по- 
малка. Именно учените още 
отдавна установиха, че мор
ското равнище постепенно 

се издига и потопява сушата.

— Утре пак ще дойда—ка 
зала птицата. — Пригответе 
сухи смърчови клонки. Огъ 
пят ще ви даде топлина и що 
ви направи щасливи както 
това го прави слънцето.

Птицата отлетяла.. Когато 
на втория ден се завърнала, 
всичкнс хора я чакали 
смърчови клончици. Само о 
дна жена останала в своята 
колиба, понеже нейното мал 
ко детенце било болно и тя 
не искала да го напусне.

Календар на събитията
НАКИЧИ МЕ МИЛА ПРОЛЕТ,
ОБСИПА МЕ СЪС БЯЛ ЦВЕТ, 
РОЖДЕН ДЕН СИ ДНЕС ПРАЗНУВАМ, 
ЩЕ ГОЩАВАМ С.МЕД!

Формиране иа Първа 

краишка бригадасъс
Това издигане на морското 

равнище, казват учените, на Р 
стъпва вследствие топенето г 
па огромните количества лед *

НА ЧЕСТИТО ПОБЪРЗАХА 
ПЧЕЛИ — РОЯК ЦЯЛ:
— ЛШОГОЛЕТНА БЪДИ СЛИВКЕ, 
ХРАНИ НИ СЪС МЕД!

На 21 май точно преди 20 години в Ломовита (край 
Приедор) над хиляда и четиристотин калени бойци от 
Босапска крайна, поделени в четири батальона, поздрави 
ха решението за основанието на първата партизанска 
иародноосЕооодителна бригада — трета по ред основана 
орш-ада в течение на НОБ.

Решението на Върховния щаб прочете първият коме 
ндант на бригадата Йвнца Марушич—Ратко.. Негов за
местник беше Вея Тодорович, а политически комисар 
Веля Стойнич.

намиращи се на полюсите, и 
това щеКато отблъсвали жените 

понеже им били на пътя, иц 
дпанцнте пристъпили към 
птицата и искали да докос 
пат нейната блестяща опаш
ка. Но това ме им се удало 
— птицата се издигнала и о 
тлетяла през скалите и пото

продължава оше_ 
сто, двета н повече стотици 
години. Само след петдесет 
години някои крайморски гр 
адове частично ще потънат 
под водата.

;
Бистрица МИРКУАЕСКА 

(преа. С. Н.) От основаването, до края на войната бойците и ръко 
водителите на тази бригада изминаха път дълъг 21.000 
километра. Кралиците взеха участие в 393 борби, косто 
значи, не взимайки под внимание по-малките стълкново 
пия, сражавали са се с неприятеля всеки трети ден. За 
това време тс са запленили, убили и ранили 48.167 пе 
приятелски пойника. Първа краишка бригада е влизала 
в състава на специализираните части за превзимане на 
градове, риталата особено се прослави в боевете за ос- I 
вооожденпето на Яйце и Бнхач — през У1-та неприятел- !

офанзива, а посвалена е и за форсирането иа река 
М Чп^Ц-ЧаС^ТеГО в Ревете за освобождението на Белград 
н 3агРео и боевете на Срсмския фронт.

Най-голямо признание към бригадата, която е дала | 
петнадесет народни героя, отдадено е през 1951 година, 
когато Върховния комендант другаря Тито я провъзгла- I 
си за пролетарска.

Човекът още дълго 
да се разширява на тази на- Е 
ша планета, но един ден всс | 
пак тук щс му стане тясно. 
Но и тогава не трябва да се 
грижим, защото на Земята 
се намират и океани, а око
ло Земята е въздухът и без
граничното пространство на 
Вселената, където хората 
наги ще намерят за себе мяс 
то за живот.

У можека.

1

Въпроси
за наградния конкурс

л

виМила моя, лястовпчке, 
научи ме да летя, 
като тебе по света 
да предвождам пролетта.

1. Коя година и в кое място е връчена на ггрезиден- 
Ва на Югославия Йосип Броз—Тито първата щафетна 
палка на младостта?

2. Кой връчи тазгодишната щафетна палка на мла 
осгга на другаря Тито и в кой град е връчена?

3. Коя година германските злодеи искаха да уншцо 
сат Върховния щаб точно на рождения ден на другаря 
'ито?

Това-време, което Iне е тол Iкова далече, ще бъде време
то което хората ще правят
градове, които ще летят и ос 
трови, които ще плават — ше

Лястовпчке моя мила,
тп сн мила, лекокрила 
и си пролет пробудила, 
люта зима навъдила.

!
Геройската смърт на 

Стйепан Филипович - СтевоIпътуват до Луната и другите 
планети. Тези въздушни гра 
дове ще могат да летят и сво 
бодно да плават

■г ;I
го™ "Рез 1939 година и осъден на едва
в родното п? «^ЛеА ?ато нзАъРжал затвора, бива изгонен 
Комую^пшескат^п (0пузеи' Хърватско). Става член на 
В навечепио “ Партия на Югославия през ШОгоДНЯа. 
ща в Сърбия аПриЛСКИЯ погР°м 7941 година се завър 
^еван иРВялр1Пп задачите Партията работи в Крз 
партизанските °' Би^ е межАУ първите организатори на 
четен комай л щ!™’ 5004 от Валсвски партизански отрядТамнавско-колубар^ отряд н ко

Бива пленен

С твоите леки крилца 
хвъркнеш горе в небеса, 
хвъркнеш горе, па хей там 
Щр ля.търсиш, аз не тия».

по въздуха, 
.защото тогава земното прив
личане напълно ще бъде пре 
отдоляно. Вероятно те 
мат формата на огромни чи

ОТГОВОРИ:

ще и-
Пролетта кога насъпн, 
тп сн тука, все гтрн нас, 
а пък есеи щом пристигне 
од летиш сн тп го газ 
н забравяш всички нас.

нии, чиито диагонали ще бъ 
дат по няколко километра.

Повърхнината 
град ще бъде покрита 
мя, така че тук 
трева и дървета. Разбира 
летящите градове ще имат у I 
лици с къщи и площади. И § 
там ще има градини, стади- В

на' летящия 
със за I!ме ч презиме

ще растат

извършването на 
лю пионер.

Цветанка Иванова 
Долна Любатв
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са следили 
.примерно наказание" над един

I


