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Печатища „Графика”—Пирот 

ЦЕНА 10 ДИНАРА

ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—П ОЛИТИЧЕСКИ
И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА 

МО ДО СТРОИТЕЛИТЕ
N НОВИ 95 КИЛОМЕТРА 01 АВТОМОБИЛНОТО ШОСЕ „ БРАТСТВО - ЕДИНСТВО"

ПРЕДАДЕНИ НА ДВИЖЕНИЕТО
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А НА ТАЗГОДИШНИТЕ АКЦИИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТЯ ПАРАЧИН 

ОС И ИАО НИЦА СА УЧАСТВУВАЛИ 30.000 МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ
N

Ч
Президентът на Републиката Йоснп Броз Тито от

прави до Главния щаб па младежките трудови бригади 4 
Па автомобилното шосе „Братство-единство” писмо със \ 
следното съдържапие:

„Драги младежи и девойки,

I то на стопанските оргаииза- 
ции. „Деловото сдружаване 
на стопанските организации 
е нов облик на стопанисване, 
който характеризира високо 
развито стопанство а заснова 
ва се на разпределението на 
труда и тясната специализа
ция, фактори, от които зави
си съвременното и икономи
чно производство. Сдружава
нето в нашите стопански ор
ганизации е тема на деня, 
която обсъждат обществени
те сили.”

позиция на пътя от Средна 
за Южна Европа и Близкия 
изток, безсъмнено ще одиг- 
рае видна роля в по-нататъш 
ното развитие и подобрение 
на досегашните отношения 
със съседните страни и прив 
личането на чуждестранни

(Продължава на 2 стр.).

От мптипга младежите строители изпратиха привет
ствено писмо до президента Тито.

И предпоследната част от автомобилпото шосе „Брат
ство-единство” е предадена па движението. На 11 поември, 
деветнадесет дпи предсрочно Народната младеж предаде 
на Родината още 95,5 километара ново бетонпо-асфалтяо 
шосе от Парачип до Осипаошща. Остават още непълни 
60 километра до Белград, конто' в идущата година ще 
бъдат построени.

Този годила в изграждалото на този дял от автомо
билното шосе са участвували 30.000 младе 
от всички краища па пашата страна, а между тях и мла
дежи от Босилеградско и Димитровградско.

Тържественото предаване па пътя па движението е 
извършено на 11 ноември в 9 часа край Осипаоница, а в 
12 часа в град Свстозарево се; е състоял митинг па строи
телите па Автомобилното шосе. И гражданство по слу
чаи завършнапето па този дял от шосето. На мпитинга е 
гворил Яков Блажсвич, член на Съюзния изпълнителен 
съвет.
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Съжалявам, че тази година не съм в състояние да 
взема участие в заключителните тържества по повод ве- | 
ликите ви трудови победи в изграждането на важна ч 
част от автомобилното шосе, което, както си поставихте ь 
задача, осъществихте предерчно. По този случай от
правям своите топли привети до всички строители 
тазгодишната трудова акция на автомобилното шосе.
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и девойки
На 25 ноември — 
Общинска отчетно 

избора конференция не 
ССРН в Димитровград

Прочетох доклада ви и радвам се, че нашата мла- |) 
деж и тази година успешно изпълни своята задача. По- ч 
егрояването па участъка па автомобилното шосе от Па- | 
рачил до Осипаопгща па дължина от 95 километра, в ко- у 
ето взеха участие 30.000 младежи и девойки, представлява ^ 
още един подарък от младите на обществото ни, което у 
е от голямо икономическо значение. С това. наближава ^ 
депят, когато автомобилното шосе „Братсво-единство” у 
ще бъде завършено напълно, и когато ведно ще бъде и || 
край на тази голяма доброволна акция, в 
участие няколко генерации млади хора от всички край- ^ 
ща па пашата страна- ч

Автомобилното шосе ще »ди- 
грае видна роля в по-натагь 
шното развитие на отпошени 

ята със съседните страни Сто и петнадесет делегати 
от Местните организации на 
Социалистичиския съюз в Ди 
митровградската комуна и от 
организациите-колективни ч 
ленове на ССРН ще се събе 
рат на 25 ноември в Димит
ровград да обсъдят и разгле 
дат дейността на Общинския 
отбор на Социалистическия 
съюз вДимитровградско и да 
вемат решения за премахва 
не на слабостите, които вече- 
са били отбелязвани на сбор
ните събрания на Местните 
организации.

Дневният ред, макар още 
неутвърден, вече е изготвен 
като предложение. Отчетният 
доклад ще бъде връчен на де 
легатите предварително, а до 
кладът за новите задачи на 
ССРН ще се чете и ше се об
съжда на самата конферен: 
ция.

Новият общински отбор на 
ССРН ще има 31 членове, а 
Председателството на отбора 
ще ее състои от 7 членове. 
Едно такова тяло ще бъде по- 
способно да държи по-здра
ви връзки с ръководствата в 
местните организации на 
ССРН и в подружниците, и 
да направлява дейността на 
ССРН в общината.

Тъй като автомобилното 
шосе представлява ключова

която взеха у
ЯV

шяОт данните виждам, че вашето трудово задължение ч 
не е било лесно. Както Що беше случай и в предишните ' 
години, трябваше да вложите големи усилия, за да прео- Я 
долеете много природни препятствия,построите мостове, ч 
надлези, виадукти и други обекти и така цялостно да из- ц 

обещание. Но, особено ме радва, че при N 
сте занемарили работата върху морално-

тълпите своето
всичко това не
политическото възпитание и професионалното издигане ч

вие постигнахте в ^коитопа младежта. На резултаите,
отношепие, придавам особено значение. Защото, аз и ч 

изтъквам, наша цел е не само нашата младеж ^ 
тези обекти и самата тя да се ч

това
този път 
да строи обекти, нс* на, 
издига вссстранпо. А

всеки шести мла- -Особено се радвам, че повече от
съветите на младежките станове, кои-

материалшгге потреби, ергапизк- .
Адеж е минал през 

то сами се грижеха за
работата, водеха сметка за развлечението и цело- чАраха

кушшя живот па младежта в стана. ь
Уверен съм, че всички вие, които взехте участие в ^ 

тазгодишната акция ще пренесете този елан и морално- ч 
политически капитал по местата, където живеете и в ко- ч 
лективите, където работите Така беше досега, а вярвам 
че така ще бъде и занапред. А

N
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Специално призовавам нашата работническа младеж ь 
да бъде в челните редици на борците за постояпно по- у 
вишавапе па Анапроизводството и производителността 

само така Ще повишим жизненото равни- ^
самоуп-труда, понеже

ще и укрепим материалната основа па нашето 
равление, в което младите хора вече участвуват и тряб- % 
ва все по-активно и по-масовно да участвуват и запап- | 
ред . N

А Потокът от коли застана в Багърдапската теспипа, пай-трудната част от участъка
Осипаопица—Парачип

М. Н. Н-

РЕЧГА НА ЯКОВ БЛАЖЕВИЧСъщо така съм уверен, че нашата селска младеж и у 
занапред ще се ангажира най-активно в изпълнението *
ва всички мероприятия, които имат за цел увеличение | Честитявайки на младежта 
на добивите и по-нататъшно подобрение на нашето сел- * за великата трудова победа 
ско стопанство От особено значение е ролята па брига- у Яков Блажевич каза, че този 
лирите които 'посещавайки различни курсове са полу- ? успех е още по-значителен, 
.ОЛГИ необходимите професионални знания, твърде зпа- у защото съвпада с 20-годишни 
^ Гусил^ята за социалистическо преобразование на | натааг първите младежки

нашето село. „ «т™ споите I В течение на тези 17 годи-
Високо ценя нашата учаща се » д * то'па П0каза * пи Югославия осъществи из- 

ваканции проведе па трудовите * СОШ1алИстичес- Й вънредни резултати в изгра-
високото съзнание па пашата младеж в **** и_ я ждането на социализма, с
ката ни страпа. Това трябва да пситетн Ь което доказахме какво може
чки младежи и девойки от училища и у ■ ® да се направи когато целият

Желая да се възползвам бт случая и да напомня . народ е решил да изгради 
която се отнася до цялата наша младеж. 1 своята страна и издигне на 

!„г,то' е в течение обсъждането на Проекта за но- - по-високо равните целокуп- 
паГконс^ния ^ Федеративна социалистическа Юго- ното развитие. Не само, че 
вата Копституция на м. * трябва, колкото се мо- ' постигнахме резултати в про
славия, считам, че нашата младеж^трябвя ^ ^ м„_ | НЗВОДСТСОто, но из основи пр
же по-широко да се включи, а след тов у оменихме 11аШата стопанска
же повече да се заеме, Щото нейните постановления да ^ ктура. Промишленото пр
запознае и приеме добре. Новата Консти= па първо у 
място открива пред младежта нови перспективщнов д 
но сочи и правата и задълженията на пашите млади

НАШ КОМЕНТАР
оизводство в сравнение с пре 
ДЕоенното, нарасна около пет 
пъти. Днес ние произвежда
ме много произведения, за 
които преди 
да мечтаем: 
презморски кораби и 
ни до прецизни 
апарати,които вече изнасяме 
на чуждестранни пазари.

Подчертавайки, че сега сме 
в началото на едно ново пачи 
напие в стопанството, 
то основна задача е модерни 
зиране и по-добро използва
ме на съществуващите мощ
ности, за да произвеждаме по 
вече, по-качествеио и по-ев- 
тино, Блажевич, добави, че в 
този стремеж особено място 
принадлежи на сдружаване-

НЕРАЗУМНИ ПРОДАЖБИ
можехме само 
от най-големи Масовото изкупване на добитъка в Димитровградскта и 

Босилсградска комуна дава осиовапие за загрнжепост и 
поставяне па въпроса: какви ще са последиците от това 
изкупване.

Досега само чрез кооперациите са изкупени към три 
хиляди овце и над петстотин говеда. Като към това при
бавим и продажбата па добитък па пазарите в Пирот и 
Димитровград, които според данните падмгшава две хил

яди овце п зпачително число говеда, вредата е оче-

маши- 
електронни

чия-
пидиа.

Ие по-друго е положението' в Босилсградската комуна. 
Счита се, че само в двето Любатн броят на овцете е }} 
намален с около 30°/о, а изкупвалото продължава нався-
къде.

Нямаме памерение да разкривам и търсим причи
ните. Факт е, че продажбата продължава. Производител
ят без достатъчпо обмисляло дава добитъка си значител
но под равнището па истипската му стойност, коопера
циите, без да държат достатъчно сметка за последиците 
в идпата годила,. изкупват евтипо и продават по-скъпо. 
В. дрсбшгчките времегаш печалби виждат пякаква дей
ност в името па сътрудничество с производителя и сред
ства за фопдовс и заплати. А какво 1ие стапе с фонда на 
добитъка в общините, остапа на задеп плап. Една стара 
и вредпа, и толкова пъти отричана практика на „алъш- 
вериш” се повтаря и тази ссеп.

Да напомним, че в Петгодишния стопапски плап па 
Димитровградската комуна се предвижда в 1965 годнпа 
броят на овцете да с към 71.000 броя, и това, че животно
въдството отвинаги и е било и запапред ще си . остане 
пай-важплят отрасъл на селскостопанското производство

!
!

ра.
девойки,Драги младежи и 

Браството и единството 
лай-скъпо завоевание,

катопа пашите народи,
заглавието па настоеше внаше акция. Това не е слу- 

ош.с
най-голяма трудовашата досега 

лайно. Защото автомобилното шосе те представлява 
свързва народите па нашито 

сбли-

;
което здраво ш.еедпо звено, 

републики, ккато що неговото 
от всичюиг

изграждане с години 
наши краища. А когато

|жаваше младежта 
автомобилното шосе 
вие, разбира се, шс 
татък с нови акции, с

и в двете комуни.
Едпо заключение се налага от само себе си: трябва да 

масово отливапе па добитъка от комугпгте, 
последици п идпата

съШ.о завоеваниесе завърши, това 
укрепвате и продълбочаватс 

нови трудови начинания.
по-на- се спре топа

сс избегнат икономическитеза да
година. В това отношение могат много да шмгравят об
щинските отбори II стопанските фактори, компетентни 

животновъдството, и особено кооперациите, които и- 
ссга трябва да проЯват готопност за производствс- 

набавпне иа фуражни храпи,

тазгодишната акция, кои-Накрая, па участниците па
дни предсрочно да изпълнят сво- 

От свое име и от
то успяха деветнадесет 
сто задължение, сърдечно честитя.

по
меппо
но сътрудничество и чрез

би и кредитиране, да помогнат па земеделските
изказвам благодарностимето на всички паши народи и може

стопани, за да се спре перазумпото продаване, което по- 
късно Ще затрудни производителите.

девойките, така и на инженерите, 
колективи па строителните пред-

както на младежите и 
тех/пщите и на всички 
приятия, за този значителен принос в изграждапето па | 
страната. Иа цялата паша младеж желая много успех в 
въдещата работа."

М. Нейков

Яков Блажевич прсрЯзва трикольорната лента.
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ОСМИЯТ КОНГРЕС НА 

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИ
ЧЕСКА ПАРТИЯ

Спорът около Куб» 3 ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР1

Към иълно
споразумение ШТРШКТОРНО{

КП на България, който- приюг-Последните събития около 
Куба вливат надежда че този 
спор вече напълно ще се раз 
реши по мирен път.

Готовността на Съветския 
съюз да отегли и самолетите 
„ИЛ-28” от Куба, представял 
Еа още една крачка към мир 
ното разрешаване на този и- 
зострек международен кон
фликт. От друга страна, та

На осмия, конгрес на 
ючи с работа на 14 този месец, се проявиха известните 

отношение на ■ Югославия. Впьщг
Такова стновище към Юго 

най-често
IНа първо място обаче в са 

мото начало на Конгреса дой 
де въпросът за отстраняване 
от отговорни партийни и дър 
жавки постове на иякогащ 
мия министър на вътрешните 
работи и досегашия миние 
тър—председател Югов и гру 
пата около него. Грубото на
рушение на законността, съп 
ротива срещу мерките, за кои 
то през последните години 
се застъпваше Централният 
комитет на Българската ко
мунистическа партия, опитът 
за създаване на фракции 
в партията, всичко това бяха 
атрибути на една политика, 
която на Конгреса бе напад
ната.

За развитието на страната 
е от значение и обсъждането 
на двадесетгодишния стопан 
ски план на България, който 
бе приет от Конгреса. Него 
вата основна интенция, как 
то бе изтъкнато на Конгреса, 
е засилване на материално— 
техническата база в период 
от 1961 до 1980 година, което, 
според изявлението ЦК БКП 
би трябвало да създаде усло 
вия за преминаване на Бълга 
рия в комунизъм. До коя сте 
епен трябва да се заздрави 
тази материално-техническа 
база, сочат много цифри, да
дени в плана

Реализирането на двадесет 
годишния стопански план на 
България, както е изтъкнато 
на Конгреса, е възможно са 
мо в системата на междуна
родна специализация и коопе 
рация, с което, безсъмнение, 
се е мислило за по-нататъщ 
но включване на България в 
система „на социалистичес
кото разпределение на тру 
да”.

Конгресът на българските 
комунисти, който се състоя 
от 5 до 14 ноември, засегна 
много въпроси от голямо зна 
чепие за общото стопанско и 
обществено развитие на Бъл 
гария.

Направим ли опит да суми 
раме целокупното течение 
на Конгреса, неговите докла 
дн, разисквания, документи 
и решения, тогава можем да 
кажем, че на Конгреса доми 
ннраха три основни теми: об 
съждане на двадесетгодиш 
пия план за стопанско разви 
тие на страната, обсъждане на 
периода в партията, когато е 
владеел така нареченият „ку 
лт на Червенков” и подкре
па на политиката на коегзис 
тенцнята в подхода и прецен 
ката на някои открити меж 
дуиародни проблеми.

славия и досега 
беше пречка за развитието 
и подобрението на отношени 
ята между България и наша.

То отрицателно

стари противоречия по 
ност, Конгресът не отстрани съвсем от становището на 
БКП ония елементи, които и по-рано бяха пречка за 
развитието на добри отношения и сътрудничество^ меж
ду двете съседни социалистически страни. „Борба” вече 
писа (на 14 септември т. г.) за противоречията които бЯха 

между деветосепетемврийското приветствие

та страна, 
се отрази и на общото състо 
яние в самата комунистичес 

в работническото 
движение, понеже послужи 
на различни консервативни 
елементи в комунистически 
те партии като подпора за

се появили
на ЦК на БКП, в което е изразено желание за разширя- 

взаимяите отношения, и книгата „За
ка част

ване и засилване на 
някои проблеми на нашата съвременотс” (печатана като 
партийно издание), в която са разпространявани антшо-
гославски настроения.

Нашата общественост следеше внимателно работата 
Осмия конгрес на КП на България,, схващайки охром- 

му значение за по-нататъшното развитие на съсед-

положи-активност против 
телните тенденции в собстве на

ното
ната страна, както и за по-широки отношения в меж-

Изложението на
ните им редове. По отноше
ние на Югославия такова 
становище създава широко 
пространство за маневрира
не, давайки възможност част 
да се изтъкват становищата 
за необходимостт аот сътруд 
ничество с Югославия, а час 
да се провежда отрицателна 
политика към нея — според 
моменталните политически 
потреби.

дународното работническо движение.
ЦК Тодор Живков за отношениятапървия секретар на 

между Бъглария и Югославия бе поздравено от нашата 
общественост като конструктивен подход към този, за 
народите на двете страни, които наистина е твърде ва
жен въпрос. С одобрение бяха приети думите на Живков 
пред Конгреса, че не трябва да се позволи да се възвър
нат времената, когато международното сътрудничество 
„беше сведено на нулата и когато се случваха неприят
ни неща”. Наистина това бяха лоши времена, когато бе 
нанесен сериозна вреда на отношенията между двете со- 
циалистичски страни и техните народи.

Обаче, частта от резолюцията на Осмия конгрес, в 
която е изложено становището по отношенията с Юго-

Ако до 15 ноември не 
Шрекьене със сецеси-

яша на КаШааш
Осъдата на политиката на 

Албанската партия на бъл
гарския конгрес, „нейните 
сектански авантюристични 
линии” „по най-важните въ 
проси на нашето време” ми
нава рамките на българо-ал 
банските отношения. Тя е о- 
тражение на една по-широ
ка полемика в междунаро
дното работническо движе
ние, в което се включва иБъ 
лгарската комунистическа па 
ртия.

Остава фактът, че Тодор 
Живков, критикувайки опре
делени хора за култ към ли 
чността е критикувал един 
цял период от живота на Па 
ртията, което между друго
то се изрази и в реабилита
цията на първия секретар на 
Централния комитет на Бъл 
гарската комунистическа па
ртия Трайчо Костов, който 
беше разстрелян 
години.

славия противоречи на тоя положителен стремеж.
В резолюцията на Конгреса между другото се казва:
„Българската комунистическа партия е против реви- 

зионистическите концепции в Програмата на Съюза на 
югославскте комунисти. Но идеологическите разлики не 
трябва да бъдат пречка на разширяване на сътрудниче
ството между двете страни.”

Тук очевидно се сместват две неща, защото и в Юго
славия не се отрича съществуването на идеологически 
разлики между БКП и СКЮ. И в Югославия също така 
се счита, че тези идеологически разлики не би трябвало

Като съобщава Ройтер Обе 
динените народа искат от Ка 
танга в най-скоро време да 
прекрати със сецесията. То
ва искане е изразено в улти
матума, който шефът на ци
вилните операции на ОН в 
Конго Гардинер връчи на 
Цомбе по време на прбивава 
нето си в Елезабетвил. В не 
го се намеква за санкции сре 
щу Катанга, ако до 15 ноем 
ври не подпише клетва за в- 
ярност към конгоанското пра 
вителството.

Катангските функционери, 
близки сътрудници на Цом
бе, считат, че техният пред
седател няма да подпише ни 
каква клетва на вярност, до 
като не получи гаранции за 
своите искания. В тези иска 
ния се вчислява гаранцията, 
че няма да бъде проведена 
обща амнистия.

Фидел Кастро
да спъват нормалното и полезно сътрудничество между 
двете страни. И когато става дума за това, че идеологи
ческите разлики не би трябвало да бъдат пречка за раз
витието на добри отношения между двете соицалисти- 
чески страни — няма за каква да се прави забележки на 
резолюцията на Осмия конгрес. Обаче съвсем друга ра
бота е когато Програмата на СКЮ, т. е. ръководните на
чала, върху които се основана дейността на Съюза на 
югославските комунисти и на нашия народ общо, съвсем 
произволно, отрицателно 
както това го прави резолюцията на българския кон- 
грес Няма нужда да изтъкваме, че Програмата на СКЮ 
не е

зи готовност дава оптимизъм 
че споразумението Хрушчов 
—Кенеди ще бъде изпълнено 
до край.

Изпълняващият длъжнос
тта генерален секретар на 
ООН У Тан и по-нататък на
стоява да намери допирни то 
чки между двете велики стра 
ни, за да се разреши този 
спорен въпрос.

се характеризира по начин,Външнополитическата ли
ния на Българската комунис 
тическа партия, становищата 
по международните пробле
ми и особено разбиранията 
за принципите, върху които 
трябва да се основават отно 
шенията между отделни стра 
ни, са изнесени в доклада на 
първия секретар Тодор Жив 
ков и в резолюцията на Кон 
греса. Потвръждението на 
принципа за миролюбива кое 
гзистенция и разрешаването 
на международните въпроси 
по пътя на преговори, полу 
чиха и в конгресния доку 
мент видно място. В резолю 
цията също така дойде до из 
раз и подкрепата на Българ
ската комунистическа парти- 
я на външнополитическите 
становища и конкретните ме 
ждународни акции на Съветс 
кин съюз.

В анализа на връзките на 
България с другите страни, 
а особено с нейните съседи, 
стана дума и за българо-юго 
славските отношения. Поло
жителното 
между двете! страни, което 
с взаимни усилия и на двете 
страни, постоянно се подоб
рява, е изтъкнато в изложе
нието на Тодор Живков, в о- 
ная част, отнасяща се за Юго 
славия. Обаче и покрай поло 
жителната ориентировка, ко
ято Конгресът показва 
ношение по-нататъшното раз 
витие на отношенията между 
България и Югославия, се за 
белязва, за съжаление, и фо 
рмулацията, че „Българската 
комунистическа партия е про 
тив ревизионистическите кон 
цепции изложеше в Програма 
та на Съюза на югославски
те комунисти. Но идеологиче 
ските разлики се казва по- 
натагьк в резолюцията, не 
трябва да бъдат пречка за 
разширяване на сътрудничес 
тво между двете страни. В и 
нтерес на народите от двете 
страни това сътрудничество 
трябва повече да се разширя 
ва и продълбочава”.

писана за друг. Именно тя не е нещо, с което 
да се лицитира и нагажда, защото върху нея почива 
цялата дейност на СКЮ, който със своята дългогодишна 
творческа практика доказа своята марксистическа стой
ност и своя революционен характер.

Такова характеризиране на Програмата на СКЮ в 
резолюцията на Осмия конгрес на БКП намалява 
значението на онези становища, които говорят за необ
ходимостта .от развиване 
гарско сътрудничество. Защото за успешното развитие 
на взаимни отношения и сътрудничество е необходимо да 
съществува взаимно доверие, а изявления като ония за 
осъждането на „ревизионистически концепции” не допри
насят за неговото продълбочаване.

Все пак, това

може

Външнополитически
новини

зна-
преди 13 на взаимно югославско-бъл-

Въз основа на целия Кон- 
ко-грес, на разискванията, 

ито станаха, както и на при 
етите заключения очевидно 
е, че Осмият

Тези дни в нашата страна пребивава румънска пар
ламентарната делегация, възглавявана от председателя на 
Великата румънска народна скупщина. Делегацията ще 
прекара в нашата страна десет дни. С това делегацията 
от Румъния възвръща посещението, което направи деле
гация на нашата Съюзна народна скупщина през 1957 го
дина.

което се прави в практическите отношения
Същевременно, трябва да напомним, че в миналото 

тъкмо разпространението на такива „преценки” за Юго
славия винаги представяваше отваряне вратата на онези 
консервативни сили в България и в международното ра- 
ботническо движение изобщо, които вшшги когато им 
е трябвало, изхождаха от тези лозунги, развиваха же-
оТт°ношеаГя1,04°СЛаВСКа КЗМПаНИЯ и захравяха “задните 
отношения. За претенците на тези сили и в самата Бъл-
по-нер4бираемоТ “ Г°В°РИ На °смия конгРес. Толкова по неразбираемо е, че в главният документ на
намери място и споменатото становище с което 
сната определена възможност, 
да могат да се нарушават 
немия.

конрес пред- 
значителен етап вставлява

живота на Българската 
муниетическа партия, 
по отношение

ко
ка кт о 

на задачите, 
с цел за

по-нататъшно вътрешно, 
панско, културно и друго ра 
звитие на страната 
стоящите _ деселетия, 
по отношение на обществе
но-политическото
на съседна България.

които са поставениПо време на пребиваването ще се водят разговори 
с представители на Съюзната народна скупщина. Пред
вижда се и посещение на някои места в Сърбия, Хърват
ско, Словения и Босна и Херцеговина.

сто

в пред- 
така иО

конгреса 
е допу-

в негово им© и занапред 
взаимните положителни теж-

развитисАлжир дава пълно признание на Югославия за без
користната помощ, която й оказва в тези трудни дни, 
Покрай доставените трактори Югославия ще му достави 
и впрегатен добитък. Освен техническа помощ,, югослав
ски лекари и медицински сестри денонощно оказват по
мощ на населението в отделни градове.

Също така и ОАР оказва значителна помощ на Ал
жирската република.

сътрудничество

М. Козмап

Речша на Яков Блажевич
(Продължение от 1 стр.) Със своя творчески ентусиа- 

зъм доказахте, че сте достойни
по от лбоко в бъдещето, оставяйки 

след себе си всичко старо и 
превъзмогнато, което е без 
перспектива и бъдеще.”

О туристи, които 
съобщения нямапоради лоши 

вече да
заобикалят. Туризмът 
става все

ниСегашното затишие на индо-китайската граница все 
още не значи, че спорът е разрешен. До това се дойде 
след усилията на премиер Неру. Но пълно примирие, спо 
ред индийското становище, ще се постигне тогава, кога
то се оттеглят китайските военни части от териториите, 
които заеха в течение на месец октомври.

Премиер Неру оказа съпротивление на исканията на 
някои кръгове в страната Индия да влезе в „тотална 
война” със северния си съсед и да остави политиката на 
неангаж ир аност.

наследници на геройската 
младеж от войнатаза нас 

по-значителен сто 
папски отрасъл, който ще тр 
ябва да разиваме, понеже за 
това

„Другари младежи, 
оя творчески и недодолим ен 
тусиазъм Бие тук, както 
шите другари на други места 
днес и гю-рано, доказахте, че 
сте достойни наследници на 
геройската младеж, която чр 
ез борба, ум, оръжие и без- 
примерни жертви и героизъм 
извоюва днешното.

със св-
Веот от Босилеградавтомобилното 

ето нашата
шосе, ко 

младеж строи и- 
първостепенна роля.

и ва
ма Годишна оШчеШно-из- 

бощна конференцияМладежта в 
на автомобилното 
година постигна

изграждането 
шосе тазиО

не само из- Вчера в Босилеград се про 
веде годишна-отчетно-из- 
борна конференция на Социа 
дистическия съюз. На днев
ния ред бе доклад За извърше 
ната работа

Председателят на Йеменската република Ел Салал 
направи посещение на ОАР. В Кайро той се срещна с 
члъна на председателския съвет на ОАР Анвер Садад, ко 
йто неотдавна беше в посещение на Йемен.

Ел Салал беше придружен от членове на Върховна 
та революционна команда на Йемен.

вънредни резултати, 
го предаде на употреба 
тнадесет дни предсрочно, 
и качество на работите 
най-високо

понеже
деве- Вие сте жив образец на ми 

ели, живот и труд
младо социалистическо обще 
ство. Със своите 
десетина други

на едноно
е на

равнище, въпре
ки всички трудности, 
се явяваха по

другари от през отчетния 
период и доклад за предстоя
щите задачи на ССРН в Боси 
леградската комуна-

страни и откоитоо различни континенти 
казахте на дело

време на акци 
ята и изискваха максимум у 
силия и внимание

вие по-
Полското списание „Право и жиче” в последния си 

брой помества обширна статия за Проекта на новата 
югославска Конституция.

Изказвайки се твърде похвално за постановленията 
на Проекта, то добавя, че „разпоредбите на Проектокон- 
ституцията се основават върху тезиса, че същността ва 
обективните отношения в социалистическото общество 
представяна мястото на човека”.

как младите 
нашияпоколения на- 

бодро, освободено
от брига

дирите-младежи и девойки. 
Тъкмо тези

народ 
от предра- Делегатите избраха но

во общинско ръководство. Съ 
Що така значително място в

зсъдици гледат 
света такъв, какъвто желаят: 
свят на братство

резултати са най 
скъпи дар от младежта на 
народа и страната

с нови очи

доклада за предстоя щите за
дачи беше отделено 
ботата

тържестве 
ното чествуване на 20-годиш 
кината от младежките 
ви акции.

и сътрудни
чество в мир. на ра

на секциите, които 
следва да подобрят работата

трудо Вие построихте 
от шосето, който

участък 
навлиза дъ си.
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ЗАСЕДАНИЕ
обсъждането на проект"" СКУП"'"Ш “

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ЩЕ ТРАЕ ДО

ЗА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 

31 ДЕКЕМВРИ
На 12 ноември се 

яла сесия на Сръбската 
родпа скупщина, на която е 
бил обсъден Проектът

е състо- 
на- Проектът за новата репуб- 

конституция прок-^ТГ,3ъа,"ОПаТа конституция
ЛИЧ.Ш обсъждане,е'което
трае до 31 декември т г 

Експозе по законопроекта 
за териториите на общините 
и околиите е изпесъл 
Републиканското

на цялата обществено -пол и 
тическа система 
та. Той

ликата, околиите и автоном- 
1Штс единици за развитието 
на комуните. В Сърбия също 
ствуват повече слаборазвити 
общини. Това изисква Кон-

бия.
в република 

не се спира само
ликанска 
ламира равноправно положе- 

еднакви свободи права и
Особепа задача на консти

туцията на Сърбия е да регу
лира мястото и организация
та на автономните единици.

вър
самоуправле 

политическо-терито риалните общности, 
работва облиците

за но
вата конституция на Социа
листическа република Сър
бия и са били

ХУ облиците на 
нието в

ние,
задължения и на принадле-

но раз-разгледани 
предложенията на Закопа за 
териториите на околиите и 
общините.

и отпошенц 
ята в областта на обществе
ното самоуправление и в 
стопанските предприятия и 
учреждения.

С пего се формулират 
прецизно правата на репуб
ликата и средствата, с които 
разполага, за да може на. ця
лата територия да обезпечи 
изпълнението на политиката, 
която е оспопана върху ней- 
пите

пред
седателят на Изпълшгг "т,щп 
съвет „а Сърбия Слободан 

Пенезич.Скупщината реши Прсек-
по

Заключения за Публично обсъж■ 

дане на ПроекшоконсШишуция- 

ша на Сърбия
ппава и задължепия. 

Това* пай-първо се отнася за 
правата и зздължеписто па 
републиканските органи 
Скупщината до политическо- 
изпълнителните и управител 
пите органи.

отОбщото заседание на двете 
вечета на Народната скуп
щина на НР Сърбия започна 
о приемане 
Проектът 
па Социалистическа републи 
ка Сърбия да* бъде предста
вел па публично обсъждане. 
По това решение Скупщина
та е приела следното заклто- 
чепие:
1. Народната скуШина оцепявд. 
че Проектокопституцията на 
Социалистическа, република 
Сърбия, която е виесепа от 
Републиканската конституцп 
онна комисия в Скупщината, 
представлява солидна, осаовз 
за превеждане па публично 
обсъждане па основните въп 
роси от Конституцията на на 
шата република.

Изхождайки от това, и съг, 
ласпо решенията. на Народ- 
пата скупщина па НРС от 23 
юни 1961 годила*. Проектокон 
ституцията па Социалистиче 
ска република Сърбия се да 
ва на публично обсъждане, 
за да се даде възможност на 
всички граждани на Народ
на република Сърбия, па по 
литическите и обществените 
оргапизации и на* органите 
на общественото самоуправ
ление ** на други политичес 
ки и обществени фактори да 
изкажат свои мнения и сюг 
жестии, и по този пачип не 
посредствено да допринесат 
за изготвянето и приемапето 
на попата конституция на на 
шята, република.

Народната скупщина на На 
родна република Сърбия о- 
чаква, че Проектът ще ра-

конституция, публичното об
съждане трябва да се прове 
де до 31 декември 1962 
на и до този срок да се пред 
ставят всички предложения, 
мпеиия и сюгжестии на Ко
мисията за изготвяне на ре 
публиканската конституция.

2. Комисията 
на републиканската

годи
на решението 

за конституцията
Определени въпроси, които 

се уреждат с Проекта на кон 
ституцията па Сърбия; 
особено характерни за усло
вията па развитие и за отно 
шенията в тази република. 
Проектът им отделя особено 
внимание и дава спсцифичпи 
решения. Така по-определено 
се разработват отпошенията 
в общината, организирането 
на мехапизма на самоуправ
лението кякто и принципи 
те па материалпата 
на общината и отговорността 
па. всички органи на самоуп 
равлениет© за- провеждапе на 
политиката па сбщипата 
политиката ка обществените 
общности като цяло. При то
ва се изтъква пълпата поли
тическа отговорност па репуб

са

за изготвяне 
консти

туция ще продължи с по-па 
татъшна работа върху про
учването па въпросите за но 
вата републиканска* конститу 
ция. Въз основа на това 
оглед предложенията, мнепи 
ята и сюгжестите, които щс 
се изнесат на публхгчпото об 
съждане „както и въз 
ва на крайпия текст на Кон 
ст1гтуцията на Югославия, Ко 
мисията ще извърши крайно 
редактиране на Проекта, спо 
ред
предложепие за Конституция 
та* на Социалистическа репу 
блика Сърбия, което да 
внесе в Народната скупщина 
за разглеждане.”

на съвместното заседание наяз Вся Лскович, Йован Веселинов и Мнливое Радовановпч
Скупщината

В новата Конституция по 
прецизно сс определят функ 
циите на автономните едини
ци и по-определено сс уреж 
дат отпошепията между ре
публиканските органи п ор
ганите на автономните сдипи 
ци. При това е важно, че 
АПВ и Кссово-метохийската 
област се изравняват, като и 
двете получават название ».ав 
тономпа покрайпина”.

жащите към националните 
мълцинства,, както на всички 
граждани на републиката. Га 
рантират 

права па малцинствата да у- 
потребяват своя редеп език 
и да развиват националната 
си култура*. За отбелязване 
е, че в Сърбия живеят към 
един и половина милио:* 
тели ст националните мал
цинства.

ституцията да даде възмож
ност на републиката да раз
полага с нужните пълномо
щия и средства, с ксито мо
же да обезпечи развитието 
па комуните и да бъде регу 
латор на тяхната дейност. В 
това с и специфичността па 
положението па околиите и 
потребата за тяхното по-ната 
тъшпо съществуване в Сър

и с
се и специалниоспова

оспо-
и

жи

кейто би се направило

се
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯТА В ДИМИТРОВГРАДСКО

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИС
ТИКИ НА ПРОЕКТОКОН
СТИТУЦИЯТА Но първо място-собственост и социално осигуровка

Принципите, върху които 
се основават разпоредбите па 
Проекта на копетитуцията на 
Социалистическа република 
Сърбия изхождат в основата 
си от трудовия човек ,като 
носител и двигател па обще
ствената активност, от него
вия интерес и потреби за въз 
можно по-пълната му афир 
мация като свободна човеш
ка личност. От друга страна 
Проектът за конституцията 

изхожда от интереса на соци 
ал и етическото общество, фор 
мнрапо върху обществена со 
бствепост над 
за производство.

Проектът за новата копети 
туция взима общественото са 
моуправление като основен и 
общ принцип и като основна 
насока в изграждапето на со 
циалистически обществени от 
пошения и като организация

ция и общинския статут, кой 
то, както казват в Комисия 
та за изготвяне на Проекта 
му,
новини.

вания на съюзната Конститу 
ция в случая идват като до- 
бредошли за разгръщане на 
една по-дълбока и обстойна 
дискусия и по разпоредбите 
на републикнаската конститу

са представени маса искания 
от селата да им изпратят чо
век, който по-широко да 
запознае със разпоредбите от 
Проекта, в които се говори 
за собственичеството. В Иза- 
товци, Бански дол, Криводол 
и други села е бил поставен 
въпросът за въвеждане и га 
рантиране от Конституцията 
на пълно социално осигуря
ване и за земеделски произ
водители и за по-пълно и е- 
нергично прилагане на зако 
на за отношенията между ро 
дители и деца.

Откакто започнаха разисква
нията по Проектоконституци 
ята в Димитровградско, в ор 
ганизациите на ССРН в цяла 
та комуна се разгръща жива 
политическа активност. Мно
го въпроси, които на изборни 
те събрания в организациите 
на ССРН останаха недоизка- 

или незасегнати сега въ

ги
ще съдържа значителни

м. н. н.

БЕЛЕЖКА
зани
зникват отново в разисквани 

постановленията на РАЗГОВОР, Д ьл ъг
СЕДЕМ ЧАСА.

ята по 
проекта

згърне жив интерес V 
и че публичното обсъждане 
ще допринесе за крайпото ре 
дактиране на текста на нова 
та републиканска Конститу- 

възможност

МАСОВО ПРОУЧВАНЕ НА
ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯ

ТА ВЪВ ВСИЧКИ СЕЛА
средствата Неотдавна, в присъствието на председателя на Ди

митровградската общипа, трудовият 
„Вндлич”е водил един дълъг разговор па тема: Какви 
са условията за по-нататъшна работа Па мината; изпол
звани ли са всички вътрешни резерви; колко производи
телността е висока и дали субективните слабости, които 
съществуват и тук, могат да бъдат ликвидирапи ведпъж 
за випаги защото представляват сериозна пречка в рабо 
тата и производството.

Попякога, макар това да пе е правилно, и дълги раз 
говори могат да бъдат плодотворпи. И сто, този разговор 
е бил такъв. И пе само плодотворен по заключепнЯта и 
обещапипта. Идва тъкмо па време, защото отдавна вече 
со посят пеоспователт! слухове, че „ето и мипа „Видлич” 
била перептабилна и трябвало да се закрие”.

Слухово псосповапн и псотговорпн, просто злонамер- 
1111. И спирачки.

Имспно в такава атмосфера мила този разговор, дъ
лъг седем часа. И важеп по изводите, критиката и 
становището па колектива.

Трудовият колектив е казал: Милата има условия 
да произвежда и да напредва. Има свой пазар за произ
водството, работна ръка, опитпа да работи, и пай-важно- 
то — перспективи в близко време (зарад електрифици
рането па района), да започне да павлпза в долните пла
стове, които са и по-качествепи и с по-малко влага от 
сегашните.

Това го е казал колективът. И специалистите.
Но — заключили работниците от мината. Перспекти

вите са все пак далече, може да чакаме година, две, три... 
Важпото в момепта е да се използват вътрешните ре
зерви, да сс увеличи производството и всички — от ра 
ботпнцитс до директора - да премахнат в себе си слабости^ 
те, които пречат (нередовно идват на работа, слаба про
изводителност, протакапето). И управата па мината да 
държи повече сметка за правата на работниците. Да не 
со случва да има песъбрапи пад 5 милиона динара дъл
гове, а работниците да пе получават по два и повече ме
сеца заплатите си (както последните месеци).

Тези, като ги наричат „субективпи”, слабости трябва 
да се премахпат — рекли работниците, — защото нречаз* 
за по-добри резултати в милата.

Разговорът е бил седомчасов. Резултатите, противпо 
ва правилото, са положителни. Заключение: пяма при
чини и осповашю за закриване па мината — има резулта 
ти и работата, и перспективи.

И нашият извод — колективът е влязъл в ролята си, 
успошпо и сигурно.

ция и ще даде 
па всеки гражданите да се за 
познае най-добре с основни 
те предписания, съдържапие 
то и духа на новата копетиту

колектив на мипа
Сказчиците и обществе

но-политическите работници 
понякога отговарят на въпро 

разискват с хората и

Предположенията бяха, че 
един солидно подготвен ак- 

сказчици ще бъде и 
годен, и достатъчен да води 
разяснителната работа и ра
зискванията по Проекта във 

на СС-

тив от си и.
по няколко часа. Във Власи 
например народният предста 
вител Тодор Славински е во- 

дълъг разговор с избира

ция.
когагоС оглед на срока, 

трябва да се приеме повата
всички подружници 
РН. в другите обществени ор 
ганизации и в трудовите ор
ганизации в града. Всъщност 
така и започна обсъждането. 
Във всички села бяха изнесе 

беседи на тема: „За основ 
на Ппо

дил
телите по много въпроси от 
обществения живот за права 

задълженията ма чове- 
сказчикът в Изатов

Ново териториално разиреде- 

деленние на околиите
та и
ка и пр., 
ци, Криводол, Невля също та 
ка са прекарали по няколко 

с хюрата които свързвай 
разпоредбите на Конститу 

цията с практиката, са разпс 
квали и предлагани 
поща. Забележимо е, че тези 
въпроси са зрели и приемли- 

Така например по въпро 
са за собствеността вече не 
се иска обяснение — запазва 

производителят правото 
си да държи земята в оня ра 

който се гарантира от 
поземлена собстве

ни
ните характеристики 
ектокоиституцията” и започ
наха разискванията и въпро-

часасе дадат с новата конститу
ция. Настояването е да сс 

получи такава организация 
на околиите, колто най-добре 

обезпечи тяхното нормал 
по действуване.

Околията, според експозс- 
Пенезич, ще напраля- 

стопанството
на св

Републиканското вече на 
сръбската Народна скупщи
на прие Просктозакопа за те 
риториите па общините и

Сърбия. Изпасяйки 
законпо-

ки
по

си. много
пристъпи 

и към колективно проучване 
в подружниците и то 
по глава от Проекта, при кое 
то се разисква върху 
член, а неясните въпроси се 
оставят за сказчика, който 
ше дойде. Мнозина членове 
не пропускат да разработват 
Конституцията и индивидуа
лно.

По-късно сеоко
щелиите в

експсзето по това 
предложение нредседателят 
на Изпълнителния съвет па 
Сърбия Слободан Пенезич 

че този закон от- 
по-на

глава ви.
всекито па

ва и съгласува 
н обществено развитие ли

сс изказа,
крива възможност за 
татъцшо усъвършепствувапе 
и оформяване на територии 
те на общините и околиите

Изпълнителният 
Пепезич,

посредствомсята територия змер
закона за 
ност. Напоотив, той получава 
ново съдържание — трябва 

земятч си и оня,

стопанствотопланиране в
другите дейности, които 

общ интерес за околия
II В
са от
та. В дадена политика, око- 

плияе за надмогва
ИзатовциНо все пак ли да държи 

който не я обработва изцяло 
частично, тъй като си и-

в Сърбия, 
съвет, е изтъкнал първо с поделонапример 

инициативата за колективна 
разработка на постановления 
та на Проекта. Членовете на 
ССРН. на Народната младеж 
се събипат вечерно време и 
четат ч.пен по член от Про
екта, обсъждат ги тълкуват 

въпроси, които

лията ще 
не па отрицателнисегашната стабнл- явлепия в или

ма работа в предприятие или 
в административните заведе
ния? Или — зашо не се пред 
види земята на стари и изне- 
могли хора да става общест
вена собственост, а на тях да 
се обезпечават необходимите 

живот. Оттук

счита, че 
пост на общинските територии 
пе трябва да се мени, тъй ка 
то съществуват необходими 
условия за развитие.

По въпроса за околиите той

развитието на отделпи отрас 
ли в производството, и по- 
бързо, и по-сфикасно ще раз 
пешава псички ония начипа 
пия в стопанството, които са 

интерес за да- 
тсритори* или общност

изтъкна, че е оглед терито
рията на Сърбия околията се 
явява като пеобходима инс
титуция, която да помага раз 
питието на общините. В пови 
те условия околията получа 
ва нояа роля. Заради това ид 
ва и съгласува стопанското 
те на околиите да бъдат съо
бразени е повито функции и 
Роля па околиите, които ше

от по-широк 
депа
та изцяло.

и записват 
ще поставят. Бански дол съ_ 

така проявява забележи
телна дейност в това отиоше 

Спелио 7П тоии от полпу 
ССРН пазпабот-

средства за 
пък се . 
за едно по-точно съблюдава- 

и прилагане ма постанов- 
детски добавки,

поставят и исканиящо
ссСпоред Просктозакопа 

сливат околиите Смедерево и 
Пожаревац; Крагусвац и Сво 
тозарево; Лссковац и Враня: 
Вальево и Шабац; Кральево, 

и Чачак. Околии-

мие.
жиината на 
ват колективно 
Проекта.

не
ленията за 
за задължението на детето 
да излъпжя родителите 
когато те ме са в състояние 
да се самоизпъпжат и ПР.

главите на
си.

КАКВО НАЙ-МНОГО ГИ 
ИНТЕРЕСУВА

Крушспац
те Засчар, Ниш, Титово Ужи 
не и Срсмска Митровица

еамостоя-

М. Нейков
ос- инте-Сегашният

колективните проучотбор на 
пече

В Общинския 
ССРН в Димитровград

тават и запапред рее и
телпи.
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Дейвост иа подружнвцвте иа ССРНДанните обвиняват: все повече 

унищожени млади гори И занаиред огнища на жив 

общесшвено-йолишически живошСпециалистите също изтък 
наха (а това потвърди и съ
дията за нарушения), че на
казателните мерки ще бъдат 
по-строги. Обаче да се падя

Все още има просветни ра
ботници, които нс съзнават, 
че тяхна длъжност е не със 
скръстени ръце да наблюда
ват, как вървл залесяването, 
а да показват, защото голямо 

знае

Може би на изглед е малко 
парадоксално, но в действи
телност е така. От една стра
на се влагат Огромни матери 
ални срсде.ва си запазвано

река, да пътуват по 2,5 часа.
На събранието в село Дол

но Тлъмино, а също така и в 
други
рата поискаха отгоеор защо 
амбулаторията в Долно Тлъми 
но не работи, лекарите от 
Здравния дом в Босилеград 
не идват да оказват здравна 
защита на населението от то 
зи край. На събранието бе из 
несен случаят с Владимир 
Момчилов, когото лекарите 
не искали да приемат на ле
куване в Здравния дом, а ня 
кой от тях го лекувал част-

магазин, а се снабдява чрез 
магазинерите в селата Долна 
Лгобата и Горна Любата. Той 
самият заяви, че търси нуж 
иите стоки по няколко пъти, 
но или не ги получи или пък 
тоЕа става с голямо закъсне
ние.

съюз
все повече става обществена 
трибуна, на която хората об
съждат различни въпроси — 
от най-крупните обществени 
до местните. Обществените и 
лични интереси се сливат в 

; един общ поток в живота и 
' дейността на ССРН, с което 
той прераства в могъщ фа
ктор в. обсъждането на всич 
ки проблеми.

Социал истическият

села от този район, хоЕаме, че не само наказателни 
те мерки, но и 
сказки, беседи и лични раз
говори, провеждани от техни

на почвата от пороищата, и 
нсвозалесените постояннитечисло от учениците не 

правилно да засажда. Тяхно- 
престъпление е двойно —

от друга 
местности не се запазват, а 
младите гори бс-змилстно се ! |0

чески.е лица по горско стопаот една страна, лош педагогиунищожават. В Дукат и в някои други 
села е отправена остра кри
тика към небрежността на 
компетнтните органи от Об
щинския отбор за освобожда
ване от данък на онези селс 
ки стопани, чиито ерозивни 
места са залесени. Макар че 
в законопредприсанията 
ои, че за всяка залесена пл
ощ селскостопанските произ 
водители се освобождават от 
данък, то на територията на 
Босилеградската община досе 
га почти никой не е почувст 
вувал това положително ме
роприятие.

На изборното събрание в 
село Караманица е критику
вано отношението на управа
та на земеделската коопера
ция от Долно Тлъмино към 
това село. Членовете на 
ССРН от Карамаиица отпра
виха въпрос до управата на 
земеделската кооперация за
що селскостопанските специ
алисти поне веднъж не се по 
кажат в тяхното село. Изтък

Този извод потвърждават 
и разискванията по подруж 
г-гиците иа ССРН през вре- 

провеждането на избор 
ните събрания-в Босилеград- 
ско. Заслужава особено вни
мание фактът, че и в най-отда 
лечените села, като в Кара
машща, Назърица, Дукат и 
др. подружниците на ССРН 

огнища на жив общес

ме на но.ст-
Посочените досега изказ

вания на изборните събрания 
на подружниците на Социа
листическия съюз показват» 
че твърде положтелно се раз 
вива дейност на тази масово- 
политическа организация, че 
и в най-захвърлените села 
става обществена трибуна на 
трудовите хора. Но от друга 
страна всичко това показва, 
че се пренебрегват най-основ 
ните интереси на селскосто
панските производители. Уп
равите на кооперациите и ня 
кои органи на Общинския на 
роден отбор, които са в еже
дневен контакт с хората неот 
говорно, бюрократично се от_

стават
твено-политически живот — 

тях осъществяват жиз- 
иитереси. На от чет 

но-изберните събрания не са 
бе разгледана работа

та на подружниците, но бя
ха обсъдени и други ЕЪпроси 

селата. В село

у
чрез 
пените си

мо че

от живота иа 
Дукат са критикувани извес
тни бюрократични явления в 
работата на земеделската ко 
епелания. свсерслията на за
купчиците на добитък Мир
но Раденков и някой си Ми-

иасят към техните искания. 
Особено слабо внимание се 
обръща към нуждите и иска-

наха, че кооперацията е пред 
приемчивз в събирането иа

панта, по т;с пое- ! иията на. отдалечените села,
Босилеград

та. Има. сериозни слабости и 
в снабдяването на население 
то с основните артикули, за
щото магазинерът не получа 
ва стоки направо от главния

таксите за 
трояса волопоилища за доби 
тъка на пасбищата, от които 
в тяхното село тя събира пр

А всички знаем ползата от 
горите, знаем за трудностите 
и мъките, с които се отнема 
оголената земя ст костеливи 
те пърстм на природата. Зна 
ем и това, че годишно значи
телна сума се пръска по ба
ирите и еоозивните места, за 
да израстне като хубава бо
рова, акцИева, кестенова или 
тополова гора. Знаем. но...

Някак си затваряме очи и 
не искаме да виждаме, кога- 
то тези гори се унищожават.
Нешо повече
или несъзнателно допринася
ме за тяхното по-пълно уни 
щожение.

Да допуснем на данните да 
говорят:

На територията на Босиле 
градската комуна съществу
ват 12 бригади по залесява
не. В тях са обхванати: уче
ници от основните училища, 
икономическото уч-ще, рабо
тници и служащи членове на 
обществено-масови организа
ции. Всяка пролет и есен под 
работните им ръце изникват 
нови гори... Само за тазгоди
шното пролетно залесяване 
им е заплатена сума от 
248.788 динара. Като се има 
предвид, че се заплащат са
мо 30% от залесената повъру 
нина (70% се работи доброво 
лно), тогава действителната 
сума на извършеното залеся 
ване възлиза на блчзо ецчн 
милион. Ако тази сума беше 
вложена в някое лоуго начи
нание. тогава щеше да бъле 
много пс-очебиеща.

А така? Все още (за съжа
ление) съществува несъзнате 
лност, неотговорност, дори и 
пренебрегване,
се чувствително ЕЪрху фон
да на горското стопанство.
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исттго ще допринесат за осъз 
иаЕане иа гражданите.

чески пример, и от друга, те 
са виновници за незаетите 
дръвчета. А данните сочат, 
че и покрай сегашното залеся 
пане ст 260 хка трябва да ГГ> 
залесят още 20% пролетогоди 
шно залесяване. Така напри
мер засажденнята па У" 'ли 
щето в Долна Любата най-ма 
лко са се приели. Това зна
чи. колко и малък да е броя 
на такива преподаватели, те 
не са по-малко вредители от 
Егедителите, които ще посо
чим сега.

Голем е броят на стопаните 
ксито считат, че в забраните 
и сечините най-добре ще 
гат да иапасат добитъка си. 
Съзнателно или несъзнател- 

пускат стоката в младите 
гори. И добитъкът п унищожа 
ва. За такива постъпки гово 
рят 300-те заявления при съ
дията за нарушения, поднесе 
ни само от 4 юни до преди 
повече от месец. Ако към то 

. ва число прибавим още 150, 
които са задържани в Сек
цията по горско стопанство, 
тогава представата е още по 
ясна. Може би един най-реле 
фен пример е Максим от Ки 
се лица, който със своя доби
тък е унищожил около 6.000 
млади борови дръвчета. Но 
той не е осамотен. В редица
та на уншцожителите се на
реждат селата: Млекоминци, 
Долна Лисина, Горно Тлъми
но и др.

Специалисти от Секцията 
се изказаха, че досега на гор 
ското стопанство са нанесени 
щети, възлизащи на около 
2,5 милиона динара. А после
диците не трябва да се коме 
нтират.

гга захвърлените по .планин
ските хребети, откъснати от 
каквито и да е съобщения и 
връзки. Обаче честността, до 
бросъвестността, взаимосъгла 
сието на селскостопанските 
производители от тези села 
задължава стопанските орга
низации и другите органи да 
се вслушват към техните ис
кания и да ги изпълняват. 
А техните искания са скром 
ни повече отколкото би се о 
чаквало да им се даде най- 
осневното за живот.

ихоците.
И в село Назърица члено

вете на ССРН не се изказаха 
положително за кооперация
та в Долно Тлъмино. В мага 
зина. намиращ се в тяхното 
село. почти няма какво ла се 
купи. Не могат да се намерят 
най-основните стоки, нужни 
на селскостопанските произ
водители — като наноимер 
пирони, ралшчти ч пр. За те
зи неща хопатя са причтке- 
ни ла отиват дори в Пъпна

Ст. Николов

ЕЛЕКТРИФИЦИРА КРЕЛИ 1904 ГОДИНА
за заплащане на работ-Огсончателието електрифи

циране на Забърдие в Дими 
трсвградската комуна не мо 
же да се очаква преди 
година. Такова заключение и 
два в резултат на вестите, ко 
ито пристигат от Инициатив 
ния комитет по електрифици 
рането на този район, който 
именно сега се готви да пред 
приеме по-решително събира 
не на средства и да сключи 
договри за окончателно изгот 
вяне на проектосметни доку
ментации и за снимането на 
терена.

С досега събраните пари 
(1.000.000) и с още два милио 
на динара, които трябва да 
се съберат, ще се реши въп
росът за скициране и премер 
ване на линията, по която 
трябва да върви далекопрово 
дът и ще се набавят стълбо-

ли и 
ната ръка.

Инициативният комитет по 
електрифицирането сега 
почва нова акция за събира
не на средства и се очаква 
работите по електрифицира
нето да бъдат приключени 
до края на 1964 година. Окон 
чателната дума и по това на
чинание обаче трябва да да- 
дат събранията, на избирате
лите, които ще бъдат устрое-

съзнателно

1У1. Присойскмза-1964
мо

До вчера йионер - днес равно
правен член на младежката 

организация

но

ни наскоро. м. н. н.
На Осмата общинска младе 

жка конференция, състояла 
сена 11 XI т. м. в Димитров
град присъствуваха и преде 
тавители на най-младите — 
ученици от основните учили 
ща, които тези дни са форми* 
рали младежки активи по у- 
ч ил и щата. Особено внимание и 
бурни аплодисменти спечели 
симпатичната осмокласничка 
от димитровградската осмо- 
летка „Моша Пияде” Бенели 
на Антанасова, която твърде 
пламенно говори за общания 
та на най-младите 
пред младежката организаци 
я и пред Съюза 
те и любимия г 
тел другаря Тито.

Ифмежду другото тя каза:
....Завещаваме се и ниенай-младия, че и занапред

още по-силно ще работим и 
учим. Поръчението на дру
гаря Тито до младежите учо 
ници ще бъде наш девиз. 
Ние сме се родили след Ре 
волюцията — току що навли 
заме в живота. В училището 
учим за героичната борба на 
нашите бащи и майки, братя 
и сестри. Четем за Бриле и 
Пинки, Лола и безброй други 
неустрашими герои. Но 
ще строим нашата страна до 
пълната победа на социализ 
ма.

ва, а всичко това е и дело на 
любимия ни вожд и учител 
— другаря Тито.”

Младата Венепина Антана 
сова не е сама. С нея заедно 
навлизат в редовете на мла
дежта още стотици довчера 
шни пионери от Димитровгра 
дската комуна.

Изборите в ОСРН са 
завършени

Изборите в местните орга
низации на Социалистически 
я съюз на територията 
Власинска Округлица, които 
бяха проведени през втората 
половина на този месец по
казаха, че е нужна още по- 
системна работа занапред. Съ 
ставът на новите ръководст
ва на местните организации, 
който до голяма степен е про

М.наве.
Както е известно, хората 

от тази район бяха решили 
да електрифицират селата 
си като вземат ток от трафо- 
поста при село Бачево. Спо
ред първобитните планове е- 
лектрифицирането е трябва
ло да се завърши през иду
щата година, обаче двете су
шави годиш! попречиха да 
се съберат необходимите сре 
дства за набавка на материа-

Разговорн за електри
фикация на част 

от бурела
В течение са проучванията 

за електрифициране на една 
част от Бурела, включваща 
селата Поганово, Планиница 
Бански дол и Драговита. По 
почин на Местната организа 
ция на Социалистическия съ 
юз в село Поганово Общинс
кият народен отбор в Димит
ровград е ангажирал специа
листи, които до края на месе 
ца трябва да направят необ
ходимите проучвания и да се 
изкажат за възможността и 
средствата за електрифицира 
не и на тези села.

Резултатите от проучвания 
та ще бъдат представени на 
събранията на избирателите 
и на подружниците на ССРН 
в тези села за обсъждане и 
приемане след което биха се 
взели конкретни мерки.

членове

на комунисти
ни вожд и учименен ще допринесе за още 

по-богата активност на тази 
най-широка трибуна на на
шите трудещи.

отразяващо

Сл. И.

Разискване по Проекта Но в унисон с конституцио
нните разпоредби съществува 
институция, която от името 
на обществото сг старае за 
незаетите. Те получават ми
нимални възнаграждения, за 
тях се търси работа посредс
твом бюрата за заемане на 
работа, които особено в после 
дно Бреме показват все по-до 
бри резултати.

Бюрата за заемане на ра
бота се стремят да изпълнят 
предназначението сив името 
на обществото и като изпъл 
нение на конституционните 
начала за правото на гражда 
нина на труд. Бюрата освен, 
че заемат на работа незаети 
те, все по-често сътрудничат 
със стопанските организации 
и организират умилиш а и кч 
рсове. на които неквалифици 
раните работници получават 
квалификации, а квалисЬика 
цираките получават—преква 
лифгасации.

На много събрания на мес
тните организации на Социа
листическия съюз е имало пр 
едложения в конституционн
ия текст да се внесе и задъл 
жението на всеки гражданин 
на труд като под това се под 
разбира по-голЯмата заанга- 
жираност на незаетите и по-

големи усилия с помощта на 
обществото да получат пре
квалификации или да се под 
готвят за професии, които тъ 
реят.

За да се осъществи право
то на труд и се изпълни при 
нципът — всяко работно мяс
то да е достъпно на . всеки 
гражданин — и според преди 
шиите законни разпоредби 
беше установено задължение 
то, че за всяко работно мяс
то да се разписва конкурс.

По-рано конкурсите 
та случа:: бяха изиграни. На 
места са представлявали фор 
малио задължение на 
които са го обявявали. Така 
ва практика довежда в опас
ност конституционното 
ло за правото иа всяко работ 
но място и трябва да очаква
ме, че и законните предписа
ния за конкурсите ще се про 
менят по посока 
мо обезпечаване 
труд и всяко работно 
В действителност, 
ппеме. след оеч-а на дпутпгя 
Тито в Сплит и след Четвър 
тия пленум на ЦК на СКЮ 
има чувствително подобре
ние. макар че тук и там вее 
оше има някои ексцеси и зае 
транения.

па новата конституция

Правото на труд и ноннурси
ниеВ член 38 от Проекта на но 

вата конституция измежду 
другото пише:

„Гарантираш! са правото на 
труд и свободата в а труда”. ,

Общността създава условия 
на всеки да еи осъществи 
правото на труд. Всеки си из 
бира професия свободно.

При правни условия всеки 
гражданин има право да зае 
ма всяко работно място и вся 
ка функция в обществото...”

На сборовете и събранията 
гражданите, измежду друго
то, най-често говорят за пра
вото на труд, т. е. за съдър
жанието на член 38 от Прое
кта на конституцията. Често 
пъти този текст се тълкува 
буквално па се счита обишос 
тта е длъжна да обезпечи ра 
ботно място, на вееш: граж
данин.

Конституцията прокламира 
правото иа труд и свободата 
на труда в принцип. Всеки 
гражданин има право да кон

курира на всяко незаето мяс
то и да си избира професия, 
която най-много му отговаря. 
Впрочем, това не значи, че 
гражданин, който няма рабо
та трябва да се заеме на ра
бота веднага, щом като подне 
се молба. Нито това, разбира 
се, значи, че всеки ще ее за
еме там където желае.

ТрябЕа да погледнем инима 
телно и член 38 и да го тъл 
куваме заедно с първия. Дей 
ствително, право ка работа е 
гарантирано, но същевреме
нно се казва, че обществото 
създава условия за осъщест
вяването на тия права.

Това значи обществото съз 
дава условия, в които може 
да се осъществи конституци
онното право на всеки граж
данин. Обаче условията за ра 
бота и заемане на работа на 
всеки човек не могат да се 
създадат за една-две години. 
Те се създават с години, с де 
сетшдетия.

Нашата родина 
ден става по-богата, гю-хуба ■

от ден на

в дос-

СТОПА НСКИ НОВ131НИОНИЯ,

ТР"ЬВ Фабриката за ремонт на железопътни коли „Ян- 
о 1т^делъ в Загреб е построен моторен 
!^ВЛакЪт Ше 11X13 Д^ел електричен двигател, а е по-“ яггьгг г г^
спр' Рт??ТО Гтробно Движене ще бъде извършено към средата на идващия месец.

влак от алуму-нача-

на по-голяг-
ппавата иа * • *място.
в ПОС-^О^НО тщшшшш

кораба * катсг°Рия- Това е четвърти от шестте
рабоплавач» 06 изработват за аржентинското ко-
рабопл ан^ рзд, Колорадо” е снабден с мотор от 10.300 

ще Равина скорост от 18 морски мили в час.Ж. Живковия
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Динамиката ЗА ОНЕЗИ, КОИТО 

ТЪРСЯТ РАБОТАна нашето 

развитие постави нови задачи
пред младежта

Ето защо се предполага, че 
числото на лицата, които тър 
сят работа ще бъде по-голя- 
мо от 90.000.

И затова от онези, които са 
се приявили за работа могат 
да очакват работа първо 
цата, които са завършили 
професионални училища и 
членове на работнически се
мейства, на които работата 
е единственият източник

Проблемът на временната 
незаетост.

Сегашното положение? Въз 
можност? Ориентировка?

Моментално в страната: 
над 90.000 души търсят рабо
та. Тенденция:

очаква се увеличение.
Изгледи за заемане на рабо 

та: мнозинство от тях нямат 
изгледи, понеже 80 на сто от 
търсещите работа нямат ни
какви квалификации.

В много предприятия съ
временната техника не се от 
разява положително върху 
производителността на труда, 
която бавно расте .някъде с- 
тагнира, а някъде дори и на 
малява. Защо?

Отговор на този въпрос да 
ват някои факти

Факт първи: над 1.300,000 
лица, или около 45 на сто от 
всички заети живеят на свои 
стопанства и разполагат с о- 
коло 35 на сто от частните 
стопанства.

ли

• Младежта ош Димитровградско 

разискванията йо Проекта
взема дейно участие в 

на новата Конституция на
Осмата общинска отчетно- 

збориа конференция на На
родната младеж от Димитров 
градско, която се състоя на 11 
ноември в Димитровград ми 
на под знака на богата актив 
носг. В доклада за предстоя
щите задачи на Народната 
младеж в Димитровград из 
весен от Райко Зарков бяха 
набелязани насоките на акти 
вността на младите.

С оглед на ускорения ръст 
на димитровградката промиш 
леност и все по-буйния при
лив на младежта от село в 
града, то много ясно, изник
ват и много проблеми, които 
съпровождат това явление. 
Числото на общо заетите в 
промишлеността през мина
лата година бе 784 работни, 
ка, докато днес той възлиза 
на 1,124 души. И самата стр-.' 
ктура на населението в кому
ната ще се промени до 1965 
— 56°/о заети в промишлено
стта, а 44°Л> със селскостопа
нско производство.

младежите 
село, които до вчера не са 
имали представа за промиш
леността и които идват без 
каквито и да било квалифи
кации могат напълно да се 
включат в производството, 
това е актуална тема. В до
клада и в разискванията се 
подчерта, 
голяма теорепгческа подготов 
ка на новите работници. Зато 
ва усилията на повечето от 
промишлените предприятия в 
Димитровград в тази насока 
са за похвала.

приходи.
А онези от село!
Преди да се приемат на ра 

да се поведе 
става с тяхна

системна работа върху про
фесионалното тровградската комуна. Кон

ференцията отправи поздра
вителни телеграми до прези 
дента Тито и ЦК на СКЮ.

На конференцията присъс" 
тьуваха Слободан Перишич

тели на Общинските комитет 
в съседните комуни и много 
гости.

издигане на
нашия работник.

В доклада, а по-късно 
разискванията се

бота е нужно 
каквои в 

подчерта 
недостатъчното сътрунидчест

Накрая конференцията из 
бра нови Общински комитет 
от 17 души. За председател

сметка,
та земя. Дали и след тяхно 
то приемане на работа земяг 

се използва рационал-та им
НО.

Това се налага из съобра
жения, че обработката на зем 

оставя на заден план,ята се
а това пречи на стремежа за 
подобрение на селското сто- 

последователнотопанство и 
провеждане на аграрната по- 

Земята не смее да се 
остави необработена.

Ключат за увеличение 
националния доход, а с това 
и на жизненото равните не е 
в новите инвестиции, новите 
фабрики без оглед на тяхна 
та рентабилност, и продуктив 

на техните колекти-

литика.Факт втори: между онези, 
тъпеят работа болшин 

търси рабо
; * които

ството с от село и 
та направо в промишленост
та. А всяко ново работно мя 
сто в промишлеността и мчч 
пото дело струва над 3 мили

на

ЙЯР
она динара.

Факт трети: през последни 
те осем години бооят на зае
тите се е увеличил с един ми 

_лион тг 200 хиляди липи. гда 
вно в промишлеността и строи 
телетвото. гГ’ова е причината, 
че и покрай усилията за про 
фесионално излитане, лроцен 
тът на неква лифицираните и 
гголуквалифицираните се дни 
жи над 40 на сто от всички 
заети на работя.

Факт четвърти: работници.

ността
ви. Ето защо в бъдеше за но 
р.ите фабрики ще се под гота 
ят квалифицирани кадри.

Поставя се още един въп- 
година няколко 

динара се дават
рос: всяка 
милиарда 
във вид на материално оси-

Дали от

гуряване на временно незае
ти лица. Това право на на
шия човек е гарантирано от 
Конституцията.

Обаче, много случаи говор 
ят, че това право се злоупо
требява по „законен" 
Именно .много хора и не ис
кат дори да търсят работа, зз 
щото освен че получават ма
териална осигуровка работят 
хонорарно. За тях е същест- 
венно да „върви” трудовият 
стаж, а приходите им не са 
по-ниски, ако бяха на редов 
на работа.

Освен това“, много от тях 
отказват да приемат отговар 
яша работа, която им се пред 
лага или работа на друго мя
сто.

Делегатите внимателно следят доклада без клквото и да е специал
ност. влияят отпипателио въп 

увеличението на пооиз-
път

че е необходима на комитета отново бе избран 
Райко Зарков, а за секретар 
Нацко Тончев. За делегат на 
околийската конференция в 
Ниш бе избран Миодраг Вър 
банов.

во измежду работническата 
и учащата се младеж. Конфе 
ренцията единодушно взе ре 
шение, че тези връзки зана 
пред трябва да се установят, 
защето те могат да бъдат са 
мо от полза.

член на ЦК на 
младеж на Сърбия, Миодраг 
Вуйчич, председател на Око 
лийския комитет на Народна 
та младеж в Ниш, Стоян На 
ков, председател на ОНО Ди
митровград които поздрави
ха конференцията, представи

Народната XV
водството.

Непродуктивното произвол 
ство не може ла съшествмва. 
Работна ръка. която едва кре 

Модеонатата не е нужна, 
промишленост тъпей к в а л и 
фициран работник.М. АпдоповНеизпълнението на произ

водствените планове в някои 
предприятия говори за раз
дуването на плановете, а от 
друга страна за недостатъч
ното осведомяване на органи 
те самоуправлението, в които 
видно място играят младите 
хора („Механик" и др). Поло
жителен пример в това отио 
шение е Комбинатът за гуме 

„Димитровград”, 
активът на Народна

СЛАБ КУЛТУРНО-ЗАБА
ВЕН ЖИВОТ В Комбината „Димитровград“ без 

натрупване на стоки
В разискванията по докла 

да се изтъкна, че културно- 
забавният живот в града е на 
ниско равнище и това зле се 
отразява върху работоспо
собността на работниците. В 
града липсва младежки дом, 
не гостуват често по-изветни 
ансамбли и театрални групи 
и затова трябва да се поведе 
по-голяма сметка занапред — 
изтъкна конференцията.

Също така между тях има 
доста лица, които притежа
ват обработваема земя, но и 
покрай това получават мате 
риално осигуряване.

Колко всичко това е оправ 
дано?

зи комбинат, а също така и 
чуждестранни търговци вече 
са проявили интерес за произ 
веденията па комбината „Ди
митровград”.

—1.000 килограма нишки, та 
ка че над 95% от производст 
вото вече е продадено.

3 абе лежи тел ни са и резул 
татите по пласиране на дру 
ги каучукови изделия, които 
произвежда комбинатът (гу
мени цървули, ботушки, и 
пр.).

Каучуковият комбинат в 
Димитровград сигурно ще ре 
ализира съвкупното си про 
изводство до края на година

ни изделя
ягьдето
та младеж е в течение на ра 
ботата на предприятието и 
където особено внимание се 
посвещава на работата за про 
фесионалното издигане на 
младите хора. Това нещо о- 
казва чувствително влияние 

производителността

заяви директорът на 
Живко Биде

та
Комбината 
нов. След малък застой през 

месеци, в последно

Р. ЛазаревичМ. И. Н.

летните 
време пристигат големи поръ 
чки за гумени нишки и гу 
мени технически 
предпрятието вече не разпо- 
лата със особени количества 
произведени и непродадени 
стоки.

Най-добър е пласментът на 
гумените нишки. През после 
дната седмица са били транс 
портирани средно на ден 500

А кутлурно-забавният жи
вот на село е неорганизиран 
и стихиен и затова не оказва 
въздействие за издигане на 
културно-битовото равнище 
на нашата младеж на село.

ЗА УЧИТЕЛИТЕ 

АКО СТИГНЕ ИЛИ ОСТАНЕ
Според изявлението на ди- 

Комбината, Стой
на реализирането въз 

средно на ден към 4 ми

стоки ивърху ректора на 
носттана труда.

Младежите от града и село 
на предизборна 

активност показаха гол 
активност около обсъж-

лиза 
лиона динара.то в течение 

та си 
яма
дането на Проекта на новата 
конституция — се казва в до 
клада. Между сказчииите и 
дискутантите лоста често е

се забележат тг мла дите. 
от поедппиятията и 
активи, които са по 

интерес към на

Спортните състезания и в 
са доста Възможността за успешно 

пласиране вече е осигурена. 
Вътрешният пазар постоянно 

на то-

На едпо заседание на Общинския отбор па Социали- 
Босилсград учителят Доситей Спасов, 

в с. Млекоминци, откровено по-

града и по селата 
редки и слабо организирани. 
Затова занапред ще се обър 
не по-голямо внимание на фи 
зическото възпитание на мла

етическия съюз в 
който учитслствува

най-отговорните в общнпата въпрос; защо учи- 
самостоятелпитс училища все още не получа- 

редовно? Защо не се спазвал1 законо- 
именно защо не се заплаща на учктели- 

тежки условия? Защо все още не се 
заплатите още от 1960 го-

търси произведенията
стави на
телите от 
ват заплатите си 
предписанията —
,те които работят при 
изплаща едно увеличение 
дина?

могло ла 
ди хора. 
селските 
каза ти жив
вата конституция.

Голям трудов героизъм по 
казаха нашите боигалипи ко 
ито на тазгодишната трудова 
актгия бяха три пъти ударни 
и 'шецилно ггохралечи 'т‘оча

Сеитбата на есенниците на 

Привършване
МЛАДЕЖТА — ГЛАВЕН 
ДВИГАТЕЛ 
ТИЧЕСКОТО ЛРЕОБРАЗУ- 
ВАНИЕ НА НАШЕТО СЕЛО

В СОЦИАЛИС- на

отговорите?Какво показаха
п комуната. Производствено
то сътрудничество между ко 
операциите и индивидуални
те производители тази годи
на е по-значителлно отколко 
то в предишните години. Сп
оред данни само до 10 т. м. е 
имало 700 хектара засети при

Още сега можем да счита- 
сеитбата на есенници за 

По всички райо- 
изклгоче-

Просвстннтс работници в основните осмокласни учи
лища, са в по-благоприятни условия отопезивсамосто ел

Т. ™
получават заплатите редовно, понякога и по цял ме ц. 
Учители, които са постъпили за пръв път иа ра ота в 
някое от самостоятелните училища са изложени иа ми 

обзаведени домакинства и пр. Като 
че тези училища пя мат 

практически все още съвсем

Новите стопански мерки в 
селското стопанство са пра
вилно разбрани от страна ня 
младежта на село и тя взи
ма дейно участие в изпълне
ние на сеитбения план, сдру-

ме
завършена, 
ни на комуната, с 
ние на Бурела, където и ина 
че сеитбата обикновено запо 
чва по-късно, работите са на 
привършване. Остават всъщ
ност още десетина хектара 

згмояелски ниви. кои 
то трябва да се засеят, защо 
то кооперациите вече са засе

е още едно доказателство за 
високото политическо съзна 
ние ме нашата младеж.

жаването с кооперацията и 
пр. В това отношение слаба 
активност са показали мла- 

активи в селата В 
някои

ОБЩЕСТВЕНАТА ПРЕХРА
НА НА РАБОТНИЧЕСКАТА 
МЛАДЕЖ — ПРОБЛЕМ № 1

Особена трудност на младе 
жта от димитровградските 
промишлени 
представлява проблемът с 
прехраната. Макар че в гра
да съществуват 5 предприя
тия и няколко стопански ор
ганизации, все още не е от
крита работническа менза, 
която би облекчила до голя 
иа степен прехраната на ра
ботниците, която от друга 
страна би оказала решител- 

] но въздействие върху произ 
кодителността на труда. Това 

/ се налага като необходимост 
и този проблем вече не тър
си отлагане.

Затова конференцията еди 
иодушио изгласува предложе 
"ие шото в най-скоро време 
Яа се намерят средства и на
сип за откриване на работ
ническа менза. Това от дру 
га страна би намалило изли
шните пътувалия на село и 
би създало възможност за по

производствено сътрудштчест 
во и изгледи са площите да 
се увеличават. В досегашно
то засяване най-много догово 
ри за производствено сътруд 
пичество е имало в земеделс 
ка кооперация „Нишава” в Ди 

„Победа” в 
коопе

частнидежките
Одоровци, Мъзгош и 
други, докато примерна ак- 

са показали Гради- 
Лукавица, Гоин Дол, Пе- 

търлаш и други.

зерпл, защото нямат 
оправдание за това се посочава, 
касиери, че са отдалечепи и 
зависят от общината. Ако тези неприятности се случват 
на учителите, то служащите от общината получават за
платите си на време, а за учителите от самостоятелните

ли.тивностпредприятия Сега още може да се счи- 
сеитбани, и вмитровград

Смиловци. Обию двете
засели досега 1съм

та, че тазгодишната
есенниците е най-успешна 

за последните няколко годи, 
изобщо дори. Първо, пр

и училища, ако стигнат нари или остаиат...Селските активи, като 
тези в града и по предприята 
до сега винаги са намирали 
помощ в организацията 
Съюза на комунистите, и за
едно с тях активно се борят 
за нови победи на социалис
тическото строителство у нас 

Обаче, като сериозна сла
бост на конференцията 
подчертано несхвашането иа 
младите хора и слабото съ
трудничество на някои коопе 
нации с младежките активи.

бъдеще ще се формират 
клубове на младите произво
дители по селата, с което о 

ше се засили ма

на
рации са 
550 хектара кооперирани по- А какво да се каже за матсралпото положение из 

тези училища? Нима може да се позволи да нЯма/г гъби, 
тебешир, да пишат но изхабени черни дъски? Това по
ложение потвърдиха и други учители, а нс само Дооитей 
Спасов.

ни, иоизводителите и кооперации 
дадоха на сушата, 

заплашваше да забави

върхности.на
сеитба е ре- 

по количество ви-
те не се Тазгодишната
която
работите, второ кооперациите 
и производителите навреме 
сс снабдиха с необходимите 
количества високодобивни со 
меиа и изкуствени торове и 
трето, тази година са засети 
няй-ммо-о лпочти е високодо

кордна и 
сокодобивни семена и мине
рални торове. Кооперациите и 
земеделските стопани са хвъ 

земята към 22 ваго-

Нашсто общество полага големи грижи за благосъс
тоянието иа училища. При общинските отбори са образу
вани обществени фондово за учебното дело,__о цел учили
щата и учителите да станат по-самоотоятслии и по-си- 

малгериалио положение. При републиканския Съ- 
същсствуяа фонд от 20 миилона динара 

за финансово обезпечаване иа училищата, включени в 
категорията — трудни условия за работа, но досега ни
кой но се с обърнал за помощ. Значи вината е в общи
ната.

бе
рлили в

сортни семена и към 30 ва 
гоиа минерални торове, а зе 
меделските производители са 
наторили с животински тор 
нивите си, на които без коопе 

засели високодоби

на гурпи в 
вст за проспстабивпа пшеница.

От общо 3.960 хектара, кои 
се засеят с пшеница,

В
то ще
на 1900 хектара ше никнат 
високодобивни сортове, а то- 

почти половината от о-

ще повече 
шото селскостопанско произ
водство. Борбата за съвремен 
но земеделие е важна задача 

селската младеж в дими-

риране са 
вна пшеница. м. п.

ва с
бщата повърхност с есенници М. Н. и.

на



БРАТСТВО6

Младите /орана ош = 
Босилеград откоси на 

своя Лост
От преди известно време в = 

Босилеград съществуват дес | 
средношколски бригади на = 
младите горани — бригадата = 
„Църноок” от средното ико- | 
номическо учиилще новооб щ 

разуваната бригада „Полет”, в ** 
съставена от ученици от и щ 
новооткритата гимназия. Тези щ 
две бригади устроиха и пър Ц 
вите си акции по залесява щ 
не в местносста Кремиково. —

Бригадата на гораните „Цр 
ноок” миналата година зае 
челно място в общината и в _ 
НР Сърбия. Тя бе устроил 9 = 
трудови акции, в които учас 
твуваха средно по 220 брига 
дира като даде над 3.500 тру 
дочаса. През зимата, когато 
нямаше условия за организи 
не бритадтта „Црноок” разви § 
ра трудови акции по залесява 
не, бригадата „Црноок” разви 
плодотворен културно-заба
вен живот като подготви ня 
колко пиеси, с които устрои 
представления в Босилеград 
и в селата Извор, Горна Лго- 
бата и Райчиловци. С подгот 
вянето на пиесите ръководе 
ше преподавателкта Гълъби
ца Василева. За тази плодот
ворна работа бригадата „Цр 
ноок” бе получила награда е 
дин телевизор и 25.000 дина
ра парична награда.

ИНИ ДУШ ЧИТАТЕЛИТЕ
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:Един промишлен гигант 

в Горно Понишавие
1ПШ1Ш11ШП1НШШМ1111111ММ11М11

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПА КВАРТИРИТЕ“
брой бе помес ра квартира от три отделе- 

тена статия под горното заг- ния, а "°™,Л3„е5о^рТИра

рилСНИлиевКеМ пристигнал в с квартира наедна 
Димитровград през половина стая, а не д _ - __
та Тш декември 1944 година писал в миналия брой на ве 
в Месното коменданство в Ди стника. 
митровград като милиционер 
и останал до края на война
та. Същият е имал най-доб-

В миналата
нето си. И покрай известни 
затруднения: недостатъчен о 
пит, недостатъчен кадър, и 
което е най-важно — засите- 
ността на пазаря с автогуми 
— колективът на предприя 
тие„Тигър" овладя производ
ството, така че днес в света 
на всички пазари могат да 
се срешнат автомобилни и др 
ути гуми с надпис „Тигър".

— На заседанията на работФабриката за гумени из
делия „Тигър” в Пирот е ед
ин от най-големите промиш
лени гиганти в Горно Пони
шавие. Само след две годи-

ническия съвет ош.е от пър
вите дни имаше много диску 
танти, продължи другарят Ти 
хомир. Много добре си спом
ням, когато един член на ко
лектива критикува един ма
йстор-ръководител на един 
цех за незачитане на плана 
за разпределение на работна 
та ръка, който тези дни беше 
въведен във фабриката. По 
този въпрос станаха оживе
ни разисквания, в които взе
ха участие почти всички чле 
нове на съвета.

Но всички разисквания на 
следващите заседания стана
ха по-качествени и дадоха 
еъзможност за 
възход на предприятието. По 
степенно, органите иа управле 

да водят

ни, този велик гигант на ка
учуковата промишленост у 
нас ще празнува тридесетго- 
дишнина от основаването си.

От някогашна барака, в ко 
ято десетина работници с кл 
еши и лепило в ръце разкъс
ваха пренапрегнатия каучук 
и с примитивни машини и с 
помощта на един локомобил 
(за производство на водна па 
ра) правеше прочутите пи- 
ротски цървули, които бяха 

из страната.

Генади Миладипоп
Димитровград 

Иво—Лола Рибар №5

ККолективът постоянно полу
чава похвали...

Колективът на „Тигър” е- 
жедневно получава писма от 
разни предприятия, забележ
ки. признания. Това 
най-красноречиво говори за 
качеството на производство
то му.

Неотдавна предприятието 
за международен транспорт 
и туризъм „Истра-авто” от 
Умаг се обърна с писмо до 
фабриката, в което похвално 
се изказва за качеството на

Квартирите не оа разпределени правилно • • •

даде на обществото точен от 
говор.

Също така, най-голямо зло 
до сега беше там, 
воля този въпрос да се поста 
еи на широко обсъждане пр 
ед членовете и с това да се 
премахнат приказките в гра
да. Явна е тайна, че кварти 
рите не са разпределени спр 
агедливо. -■ Писмата в печата 
нямат сила и важност за из
менение на 
тогаЕа:
си остава само зов”.

Мое лично мнение е. че на 
на другаря Генадиписмото 

Мкладииов трябва да се да 
де отговор, който да даде де
йствителното положение, по 

разпределението

пешоизвестни навред 
Днес „Тигър” е модерно про 
мпшлепо предприятие, в про 
етерните и светли хали в ко 
ето работят над 1,500 работни 
ци. А складовете на предпри 
ятието разполагат с богат а- 
сортимент гумени изделия от 
разни модели обувки и техни 
чески стоки

че нямаш»непрестанен

отношение 
на квартирите. Или точен от 
говор или мълчение както до 
сега. Тога трябва да

започнахаиието
перспективна политика на ра 
звитие на предприятието,^ко- 

страната изобщо.
стане

по-скоро, защото на тази те
ма се чуЕат всекидневно при 
казки: верни и неверни, отго 
ворни и неотговорни, каква- 
то е да речем и статията 
Генади. Организацията не бй 
ва да допусне такива, приказ 
ки всред членовете си. Тя тр 
ябва да поясни случая на ел 
но събрание с членовете си и

муната и 
Неведнъж те и работници ге 
във фабриката се отказвахадо автогуми положението, иI „Зовът в пустинятанаТържествено ше ее 

чествува 20-годпшнина 
на АФЖ-я

Наскоро в Димитровград 
ще се състои съвещание на 
Конференцията за обществе
на активност на жените, на 
ксето ще се разисква по въ
проса за активността на же
ните в обществения 
на комуната. Същевременно 
на това съвещание ще се из- 
гстеят обши програми за тър 
жествено чеетвуване на два
десетгодишната от образува
нето
фронт на жените в Югосла- 
еия. Очаква се да се предло 
жи във всички по-големи се 
лиша да бъдат устроени тър 
жествени Еечери с подходя
ща програма.

Гроздан Петров 
личен паспорт № 40102 

Маршал Тито 1 Димитровг
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СЪОБЩЕНИЕживот

Рубриката „Имат думата читателите” ще бъде по
държана в бъдеще във всеки брой. Умоляват се читатели 
те редовно да изпращат писма за работата в своите ко
лективи и организации като изнасят положителни и отри 
цателни явления, дават предложения за подобрение 
на работата и др.

Антифашисткияна

Плодотворна работа на меешнаша 

организация в Божица
След добре организираните 

и посетените отчетно-избор
ни събрания на подружници 
те, в Божица се състоя отчет 
но-изборно събрание на мест 
ната организация на ССРН, 
която обхваща и Топли дол.

В отчета

твора. Членовете на ССРН 
сами дойдоха до заключение, 
че те трябва постоянно да 
следят работата на коопера
цията и на време да критику 
ват слабостите и грешките.

През отчетния период рабо 
тата на местната организа
ция се развиваше не само 
чрез подружниците, но чрез 
секциите. Някои от тях рабо 
теха сравнително добре. Сек
цията за културно-забавен и 
спортен живот е най-дейна. 
Устроени са няколко спектак 
ли с пиеси, а за всеки държа 
вен празник академии със 
сотвената програма от рецита 
ции, монолози и пр. В област 
та на спорта са устроени над 
10 футболни мача. е отбори 
извън Божица, няколко во
лейболни състезания и физ
културен слет на 25 май. 
Ппез постепно време в сек 
цията се обсъждат и условия 
та за сбпазуЕане иа доуже- 
с“”с за а екю възпитание
„Партизан”. Секцията за иде 
ололическо-политическа ра
бота намери своето място за 
дейност е работа «а Социали 
отическия съюз. На събрани 
ето бе изтъкнато, че обсъжда 
нето и изучаването на Проек 
токонституцията 
на секцията ла разпие оше 
по-жиЕа дейност.

тища. Тя организира поправ 
янето на училищния двор, Д° 
граждането на училищна сг
рада,поддържане на електри 
чните стълбове и пр.

Само секцията на консума 
торите не оправда своето съ 
ществуване. Затова на събра 
нието бе 
разува някоя друга секция- 
а тя да се разформира.

Писвматикарната, — пай-съвремопен отдел па фабрика „Тигър”
от една част от добивите си, 
за да построят новите хали и 
ги оборудят със модерни съ
оръжения, които снабдяваха 
от Италия. Това се случи и 
1953 година — и две години 
по-късно новите хали бяха 
вече готови.

Паралелно с развитието на 
производството на гума изра 
стваха и кадрите, които с огр 
омно желание и труд от ден 
на ден все повече усъвърша 
ваха качеството на произво 
дството и „Тигър” се наре
ди между най-известните фа 
брики на гумени изделия в 
Европа. Обзаведена беше и 
модерна лаборатория, която 
много допринесе за възхода 
на предприятието и оше пове 
че подобри качеството на пр 
одукцията.

Едно след друго се редуват 
произведенията на фабрика
та: армирана гума за нужди 
те на минното дело, пенес
та гума, специално лепило и 
на края — автогуми. Най-за 
бележителна дата в развитие 
то на предприятието, без съ
мнение е 20 декември 1959 го 
дина, когато бе пуснат в дви 
жение отделът ка Пневмати- 
карната.

от най-различни димензии.
В действителност графикът 
на развитие на фабриката по 
казва възход още от освобо
ждението на страната от оку 
патора, когато трудо 
лектив на „Тигър” 
неудържим възход. Всяка го 
дина растеше и овладяваше 
нови производствени отрасли 
построи нови модерни хали 
които са оборудеки с маши
ни, представляващи последна 
та дума на техниката в гума 
реката промишленост.

пиротските автогуми. Така 
гуми, които това предприя
тие е набавило в Пирот през 
1861 година са изминали над 
50.000 километра път, (норма
та е 30.000 км.) без дефекти 
и още съвсем добре служат. 
Предприятие „Моравица” от 
Арилье съобщава, че пиро 
тските автогуми са измина
ли над 95.000 км. без гумиде- 
фект, макар, че са станали 
тънки като хартия” както °е 
казЕа в писмото.

Подобни отзиви пристигат 
отвсякъде.

Всичко тое» достатъчно яс 
но говори за успехите на мл 
адото пиротско предприятие, 
което зае видно място в све
товното производство на гуме 
ни изделия.

на досегашния 
председател на местната орга 
низация Александър Велич
ков и в разискванията бе из
тъкнато, че през последните 
месеци в организацията 
Социалистическия съюз 
пи оживена политическа дей 
ност, особено в изучаване ре
«та
Сплит и материалите от Чет 
върлия пленум обсъждането 
на Проектоконституцията кое 
то потикна хората към откри 
то изнасяне на техните мне 

и хпиткка н» слабостите 
в Божица и в Топли лол. В 
тезтт жвет. гискусии бяха от
крити и някои неправилнос- 
—н г, работата

вия ко-
предложено да се обзапочна

на На края бе избрано ново ръ 
ксвсдство на местната орга
низация от 15 члена и деле
гати за общинската конфе
ренция ня Социалистиечския 
съюз на Власинска Округли

ки

на другаря Тито в

ца.Работническо самоуправле
ние — пай-Силпо оръжие па 

трудовия колектив
Владимир Харизанов

Все пак, най-забележител 
на дата из миналото на коле 
ктива представлява ноември 
1950 година когато предприя
тието беше дадено в ръцете 
на ратбонтгците — избран бе
ше първият работнически съ 
вет.

Изправна яа сШашпя- 
Ла „коя лица ама, 
враво на намаленийи

НЯ. кооняряция 
тя „Единство”, чиито бивш V 
праяител сега се намира р заДушал ПАНИЧ

В „Братство” брой 78 от 18 
X 1962 година в 
„кои лица имат право на на
маление” е направена греш
ка която сега изправяме. В 
статия се казва ..1) на данъко- 
платец, който има доход от 
20.000 динара годишно за все 
ки член в семейството, а кой 
то освен работоспособни чле 
нове има на издръжка пове
че от три малолетни лепа и- 
ли толкова нетрудоспособни 
членове камъкът мм се иамал 
явя е 10% за г.еяко лете от 
тпетото нагопе и за всеки въз 
пастеи нетрудоспособен член’ 
третото нагоре и за всекй 
възрастен 
член. ’ Тоез изречение трябва 
да гласи:

-.1) на данъкхшлатеи. който 
има лохо” до 25 000 диняоя 
годишно за всеки член. а кой 
то освен работоспособните 
членове има па издръжка по 
вече от тпи **аледеттш дена 
или възрастни нетрудоспо
собни пленове данъкът му се 
няма лява с 10% за всяко ма 
лолетно дете, и за всеки въз
растен нетрудоспособен, под 
условие общият износ на на
малението да не надмине 
50% от определения данък”.

Първият председател на Ра 
ботническия съвет във фаб
рика „Тигър” Тихомир Джор 
джевич и днес си спомня за 
първите дни на работничес
ко самоуправление в колекти 
ва. Оше на второто заседа
ние на работническия 
това най-висше тяло на упра 
вление в предприятието рази 
екваше по всички въпроси 
из хигвота на предприятието.

Данъкойлашцише ош Димитров
градско между най - добрите 

в Нишка околия

статията

позволява

съвет Комуналната секция 
дичаЕя е пзй-коикретня 
бета. грижейки

Пневматикарната — гордост 
па Пирот

се от
но

во зя изгра
ждането и поправянето 
селски и междумахалски пъ-

Един преглед на данъкссъ- 
бирането в Нишка околия по 
казва, че данъкоплатците от 
Димитровградската 
(Еероятно и службата по съ
бирането на данъците) 
дат между най-редовните 
Околията.

В прегледа те заемат четвъ 
рто място между данъкопла 
тиците от всички общини в 
Околията.

От общата сума на данъка 
върху доходите от селското 
стопанство занаятчийството и 
жилищна собственост, която 
възлиза на 97.5 милиона ди
нара в 1962 година до 
на месец октомври в Димит
ровградско са били събрани 
65,5 милиона динара, 
представлява 67% от общата 
сума.

| Подобен е случайт 
събирането на таксите 
ла. казани, 
тъй като 
рани
годишна сума на данъка.

и при 
за ко

Еоденици и пр„ 
и тук вече са съб 

51.4% от

паВ промишлената четвърт 
на града на площ от около 
5.000 квадратни метра се из
дигат могъщите хали на но
вия отдел от фабриката, кой 
то представлява гордост на 
колектива и града. Във вът
решността на халите са мон
тирани ня~ бр машини за пр 
опзводство на гумени изде
лия. В изграждането на този 
промишлен гигант освен ко
муната. околията и собствени 

“ ре-

— Доколкото си спомням, 
казва той, на дневен ред се 
намираха проблеми свързани 
с производството, 
във връзка с изпълнение на 
плана за първите десет месе 
ци от годината и финансово
то положение в предприятие 
то. Втора точка бяха — зак
лючения и предстоящи за да 
чи. Няма какво! Съвсем сери 

очак-

комуна
съвкупнатаспа-

Сееия ня обпшвекяя 
отбер в Димитровград

въпроси в
Данъкоплатците са твърде

отзивчиви и службата няма 
големи затруднения. В 
ние на годината е имало са 
мо 90 актове за принудител
но изземване на данъка о- 
баче само един път този акт 
е бил приложен.

нетрудоспособен
тече-

На 15 ноември в Димитров
град се е състояла сесия на 
Общинския отбор на която 
покрай текущите проблеми е 
Вило приетоозна работа. От нас се 

ваше да ръководим предпри 
п за евентуалния му

предложението 
за ребалансиране на общинс
кия бюджет

те средства даде помощ 
публиката в износ от 700 ми
лиона динара. По този начин 
още съшата година брутопро 
изводството на „Тигър” нара

Затруднения обаче 
вуват при събирането 
нъка рт 
собственост — 
в чужбина, но 
яма сума.

същеет-ятието
неуспех бяхме лично отговор 
ни. Оше от първите дни нп 
работническо самоуправление 
ние съзнавахме за 
ни отговорност пред колекти 
ва. Постоянно се допитваха с 
цего по всички въпроси.

и е докладвано 
за изграждането на жилищ
ни здания и други комунални 
о6ек'ги- В доклада е било из
тъкнато успешното строител- 
ствогтрез последните две годи 
шр но е казано, че това строи 
тедство е оглед нуждите все 
още не е достатъчно

на дакрая недвижими имоти,
на хора, които сасна три пъти.

И наистина, за непълни 
три години работа. Пневмати 
карната оправда съществува

голямата
това не е голкоето

М. Н. Н.
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Полезен Вочин, който следва 

да се шодкрейи от всички

Разгоиар с матннч&ските служаща

нвктпъгаици не познават своите права
Когато пристигнат между

народните влакове на Дими 
тровградската гара тя става 
международен оазис. Тогава 
когато в ресторанта и на пе 
рона могат да се чуят разго
вори на всички европейски 
езици, най-много работа имат 
митническите служещи, кои
то по време на престоя тряб 
ва да прегледат всяко кътче 
на влака, всяко куфарче и да 
открият онези, които искат 
по непозволен начин да пре 
несат стоки, които ще им до 
несат големи печалби. През 
това време в тесните купета 
се води малък, но напрегнат 
двубой между митническите 
и контрабандистите.

Отговорният митничар Ве- 
селинович познава контраба
ндистите и работата им.

скоро време А. р. от Истам- 
бул, за пренос на пет авто
матични грамофона на Бл- 

I изкия изток направил специ
ално място зад багажника.

тя не успя. Действително е тр 
удио да се открие контрабан 
да за късо време, и при мно 
го багаж, но търпенето побе-

ито не познават правата си и 
не ги използват достатъчно 
при пътуването. Затова е ну
жно да се даде по-широко тъ 
лкуване на Закона и поста
новленията за правата на ггь 
тниците при преминаване на 
границата. Обаче не такъв е 
случаят с българите, 
пътуват през Югославия за 
Чехия и други страни, които 
въпреки 
ното отношение към тях, по
ради настояването за разви
тие на туризма, се 
да прекарват стоки и затруд
няват работата на 
рите. От 20.000 българи, кол
ко са пропътували през тая 
митница, около 80% поднас
ят декларациите неизправно. 
Даже и шофьорите от камио 
ните — хладилници, на кои
то не се прави нужния кон
трол, защото пътуват постоя
нно през нашата страна, изи 
граха доверието на митниче
ските, като някои се опита
ха да пренесат шевни маши
ни.

вленЕияШнаТан?вит?ПраведаДзВаа "оо* °Т Приетите постан°

дружеството, в които покрай друготГсГнабеля3601’3 На 
дачата за издигането на спорта и за възпитавано 
дото поколение, което ще си намери Ъзпитаване 
клубове на дружеството. Чак 
то на клубовете в 
жности-организационни,
воя на спорта в града.

Изводът идва повече 
заседанието 

силите и материалните 
жество

на

които
и за

на мла- 
място в спортните

едно °Т ТОВа' че обединяванеедно дружество открива нови възмо-
морални—за

по-едиеходител

опитватматериални, раз-
митнича-

°Т другите решения, които бяха 
и които по размери надминават 
възможности на

приети на

спортното дру-

в града, за едно лоциране на всички слспт™^" център 
едно място (край градската гп^Уя ??ортни игрища на 
отдавна. Обектившгте изчисл^пя Д което Се говори 
средства трябват. Изчисленията на топЗт°ЛШШ~МНОГО

голяма помощ при строеното да окажат

■йкк зя; г яиа? ззйг
риали. ^

— По-рано, каза тон 
контрабандисти са били 
ки групи хора, които е могло 
лесно да се хванат. Днес. 
след икономическите прегра
ди, които сществуват, има ма 
сови опити за

мал-

прехвърляне 
на стоки от една част на све 
та в друга. Нашата страна, 
тук на международния път 
между Изток и Запад, често 
пъти е п

Запленени коли па контрабандисти
Той минал много митници, до 
като пристигнал в Димитров 
град и тук бил хванат и на
казан.

Борбата с контрабандисти
те през тая година беше ус
пешна. Бяха разкрити доста 
групи и единки- които се о- 
питваха да пренесат забране 
ни стоки. При това бе задър
жана стока в стойност от 180 
милиона динара. При това не 
е трудно да се процени тру
дът на митническите, които 
денонощно бдят над минава
щите пътници, чието число 
тая година значително нарас 
тна. Досега през Димитровг
рад в двете посоки са мина
ли над 200.000 пътника и око 
ло 15.000 коли. През лятото 
е имало дни, когато и по 400 
автомобили са минавали в 
двете посоки.

ждава. Решението да напра
вим преглед само на госпожа 
та от Техеран не остана нап
разно. В нечистото й белъо 
където тя мислеше че най- 
малко ще обърнем внимание, 
намерихме дамски накит в ст 
ойност от шест милиона дина

за мате- ринудена да посре
ща „гости” със съмнителен 
багаж, а ние служещите в 
митницата сме длъжни да ги 
открием първи.

Надеждите затова са' в Общината, предприятията в 
доброволните постъпки в касата на дуржес^Уовграж 
ланската щедрост когато става дума за средства за спор ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ СЕ 

ИСКАТ ДА БЪДАТ ТВЪРДЕ 
ЛЮБЕЗНИ

та.
Техният отзив ще бъде решаващ 

йто трябва да се подкрепи, защото всички 
прекараме два часа на игрището 
майсторството и сръчността

и за този почин, ко 
обичаме да 

и да се любуваме на

СТОКА ЗА ШИРОКО ПОТ
РЕБЛЕНИЕ КАТО КОНТРА

БАНДА

ра.
Зачестилите пътници-конт 

рабандисти, които се опитват 
на всевъзможни начин да 
излъжат митническите, чес
то се оплакват за държание
то на същите. Веселинович 
ни разправи следния случай:

Влизам в купето на ваго
на и забелязвам, че една го
спожа има много багаж. От 
опит знаем, че тук има нещо.
Макар, че въпросната госпо
жа се опитваше да се прик
рие, като се представи като 
твърде измъчена около дете
то, което водеше със себе си,
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ИМА ХОРА, КОИТО НЕ ПО 
ЗНАВАТ СВОИТЕ ПРАВА

на спортистите.
М. Н. н. Димитровградската митни

ца през тая година забележи 
голям брой опити за прехвър 
ляне на стоки за Близкия из 
ток. Най-много се пренасят 
стоки за широко потребле
ние: различни уреди за дома 
кинство, апарати, магнетофо 
ни, грамофони, различни пла 
тна и др.'При това те не из 
бират начин как да укрият 
своите стоки пред бдителни
те очи на митническите. В

В последно време числото 
на пътниците от Югославия 
и България се увеличи зна
чително. Хората пътуват при 
свои роднини, приятели и че 
сто искат да им отнесът по
дарък или да си купят стоки 
за своите нужди. В тези слу 
чай опитите за контрабанда 
са малки. Забелязва се — ка 
кто изтъкват служещите в 
митницата, — че има хора ко

Хумор и сатира

Б. Николов

злобоангвка малкото градче. Но все пак 
не вървяло всичко по мед и 
масло. Един ден на едно от
крито С1 брание работниците 
критикували неговата рабо
та и искали да бъде сменен 
от дължността си, поради на 
правените опущения в рабо
тата. Той нямал време да о- 
тиде при своята приятелка, 
затова седнал и написал ед
но писмо:

— Драга сестро, намиран 
се в голяма неволя. В после 
дно време на всички събра
ния само за мен се приказва. 
Казват, че съм виновен за 
всички опущения и недъзи 
в предприятието. Нямам сили 
да се пропгвопоставим на те 
зи хора. Искат да ме върнат 
на строто място. Ела по-бъ 
рзо и ми помогни ...

След известно време наши 
ят Лерой поДучпл отговор:

— В последно време и аз 
съм в голяма неволя. Нами 
рам се на смъртно легло и 
изглежда, че няма никакво 
спасение за мен. Моят по- 
стар приятел Митото също 
така е в трудно положение. 
Затова помагайте си сами, 
тоя път аз не мога ншцо.

Оттогава нашият приятел 
мълчи и чака нови съобще
ния за здравословното йъ- 
стояние на старата си прия
телка.

тата заявил:
— Всемогъща хубавице, аз 

съм в голяма неволя, моля 
ви се помагайте. Искам рабо 
та и това в най-доброто наше 
предприятие, където 
се работи, а голяма заплата 
се взима.

— Иди назад—казала Про
текция. — В родното градче 
ще се обадиш при комггетен 
тните, аз ще дам нареждане
то ся, такава работа да полу 
чиш.

шж малко

с

вее всемогъщата хубавица. 
Когато те налегне неволята 
потърси помощ от нея.

Бащата умрял, а синът ста 
нал голям лентяй. По цял ден

Имало едно време един чо 
век, който имал един син и 
огромно богатство, което ве
че бил пропилял.

Един ден тръгнал в гората 
на лов. По пътя срещнал е- 
дин ранен вълк.

— Добри човече — казал 
вълкът, — моля ти се отведи 
ме до оная пещера при мои
те синови — вълчета, ще за 
гина през тая студена нощ.

Човекът нарамил вълка и

Минали години. На мър
зеливия досадило да лентя- 
йствува в предприятието. 
„Най-добре ще е да стана ня 
какъв ръководител — си по
мислил той — стига съм бил 
обикновен работник”.

Намислил и се упътил от
ново през деветте планини 
към всемогъщата хубавица.

— Искам някъкъв ръко
водител да бъда в нашето

прекарвал в къщи и по кръч 
мите. Неговите другари на- 

Някоипредвали в живота, 
завършили високи училища, 

живеели скромно иКонкурс
V- други

били ценени в своите трудо 
ви колективи. Замислил се 
мързеливият за своето поло 
жение и решил да търси по 

всемогъщата хубави-

тХрси се * ш5 Ри и 4
осигУР44° го пренесъл в пещерата. На 

раздяла същият му подал ед 
но пликче и казал:

— Вземи това пликче и ко 
гато те налегне 
отвори пликчето. Там 
къде живее всемогъщата ху
бавица, тя ще ти помогне.

Взел човекът

мои; от
ца. Отворил пликчето, изва 
дил една бележка на която 
писало: „Всемогъщата хуба
вица Протекция живее през 
девет планини. Трябва да се 
мине през много врати, за да 
се стигне до пея, ио щом я 
намериш и й подадеш плика, 
ще ти окаже всякаква 
мощ”.

предприятие, затова ида за 
помощ при вас.

Всемогъщата хубавица 
сложила подписа си в плик 
чето и той станал виден ръ
ководител на предприятието. 
Оттогава той все по-често из 
ползвал своята приятелка;. 
Чрез всемогъщата хубавица 
получил квартира, свърша- 
вал семейните си работи, по
държал авторитета си, изби 
рам във всички общински 
ръководства. С една дума 
станал пръв гражданин на

ме.волята, 
пише

пликчето и 
си отишъл в къщи. Минава 
ли години и той вече 
бравил вълчия подарък. На 
смъртно легло той си спом
нил за него, извикал сина си 
и му казал:

— Няма какво да ти оста
вя в наследство. Ето ти това 
пликче, в него пише къде жи

поза-

Същия дои нашият герой 
тръгнал на път. Изминал де 
вет планини, отворил много 
врати и най-сетне стигнал в 
разкошния палат на всемо
гъщата хубавица. Още от вра

— Васе, така по-ниско и до петък да е готова...
(кар. Момчило Лпдрсевич) Богдан НИКОЛОВ

БАИ ОНЗИ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
и. ПЕТРОВНАМЕРИЛ МЯСТОТО

^Сърцато
Ви Е ЪАлушено ’ 'ЛолоЖвНРато ви не, е N 

роъо&о БАР ОНЪР Анойената
---------дз си позкидаата.

поч ига нта то^и У 
ра.ца пт у/
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При Долна Лиша се намира черква от римско време

На тази снимка е черквата 
край село Долна Лисина ,Бо- 
силеградско, построена меж
ду скалите, до която води 
само един път.

ността й, построена само от 
камък, е останала неизмене
на.

Неотдавна местните жите
ли, при разширяване на селс 
кия път, недалече от черква 
та намерили много интересни 
предмети, за които се предпо 
лага, че са от римско време.

Счита се, че черквата в 
Долна Лисина е построена о- 
ще през време на римляните 
и минава за един от най-ста 
рите строежи в Босилеградс 
ко. Повод за такова мнение е 
писаният паметник, който се 
намира в черквата.

Текст и снимка 
Вспе ВЕЛИНОВ

Гспералия:Става дума за една голяма 
построенамраморна плоча, 

във вид на маса, в която е Петел на 
къщатавдълбан текст на латински е 

зик. Черквата до днес е до
живяла повече реконструк
ции и поправки, но вътреш- ..Месец на книгата“Слел изминалия

Досегашните начинания 

са незначителниЗабравена сграда
Тази сграда е построена преди 15 години на местност

та „Две реки” в Горна Лисина, " а до ден днешен не се 
знае защо е строена. Средствата за строежа са били о- 
Везпече|ги вероятно от тогавашния околийски народен 
отбор в Босилеград.

Обаче години наред никой не държи сметка за нея. 
Тя започна да се разпада. Доскоро стоеха прозорците й, 
но една нощ някой задигнал и тях. Нима това не е об
ществено имущество?

След изтеклия период па „Месеца на книгата” може 
да си поставим въпрос: дали състоялата се академия в 
иачалото на „Месеца па книгата”, съвещапието на Култу 

обшлост, естетичното подреждане на ви 
кпижарницата и градското читалище са дос- 
популярпзирапето на книгата сред граждан

ино -просветната 
трипите па 
татъчни за 
стгото?

Вярно, академията, имаше отличен ефект: изчерпате
лен доклад за значението на книгата, паграждавапе па 
кай-рсвпостшгге читатели, състезтелпа среща между кла 
совете в областта па литературата. Но с това се свърши 
тъй кто с едно подреждане на витните не може да се 
вземе като начип за масова популяризация. Сега може 
да се каже, че първата крачка беше извънредна и ако се 
продължеше така, имаше изгледи за. маозва рзгърната 
активност за популяризиране на кпигата. Но след пея се
застана.. _ ____ _

Причината трябва да търсим в неснстематичното и 
недостатъчно ангажиране па разполагаемите сили. В гра 
да съществува Културно-просветпа общност, Културпо- 
художественно дружество, Самодеен театър, Народен 
университет, Дом на културата. Това са все фактори не
посредствено свързани е проблемата за културата,

А начини има: сказки, беседи, художествени програ- 
оргапизираис па популярни емисии, акция за съби- 

от частните библиотеки и пр.

На тази снимката между първите е стогодишният ста
рец Георги Станчев от с. Долна Лисина, Босилеградско, 
който е излязъл да изпрати внука си в ЮНА. Този ден 
за дядо Георги беше от особено значение, защото той 
същевременно беше и 101 рожден ден — навлизането въз 

живота му. Старият Георги поведевторото столетие от 
хюро и изненада присъствувашите със своята лека по ми,

ра.не па книги
Накрая да посочим, че в рамките „Месец на книгата 

па Димитровград предстои през април среща е Бела Па
ланка. Така практически „Месецът па книгата” се про
дължава до април. Ето защо се налага да се ускорят пре
двидените срещи между училищата в близките райони, 
да се пе протака договорът с търговското предприятие 
„7 юли” за намаление па цените па белетристичната ли- 

защото ие бива да се стои със скръстени ръце,
Ст, Николов

ходка.

Съобщение па редакгшятиа
Съобщава се на читателите и ревизорите на вестни

ка, че в новогодишния брой на „Братство” ще бъде поме- 
богато илюстриран календар за 1963 година. Поръчки 

за тоя брй се приемат най-късно до 15 декември. Цената 
на вестника ще бъде 10 динара.

тен
тсратура,

Широкото й гърло поема калната сол и от другата страна 
на миячката тя излиза мокра и бяла.

През почивката Рахим дойде при мен.
— Вчера изкрахме много.
— Хубаво, Рахим! Ами какво ще ги правиш с тол

кова пари? Че ти всеки ден ако изкарваш така, ще ста
неш много богат.

— Ха ха! — засмя се той — Ще се задомя.
— Какво, жена ли намери?
— Не, Хатедже пратила много здраве по едно на- 

шенче. Само, че ще искам тука да дойде. Не ща на село

Приближи до нас, помълча и се обърна към мене.
— Прати ме техническият тука, на дъските.
Имаше младо, опънато лице, разрязано от дълбоки 

бръчки; започнаха от ноздрите и свършаваха малко по- 
долу от краищата на устата.

— Как се казваш?
— Рахим'. От Преславско съм.
— Вземай дъски и носи на вагончето.
Наведе се бавно, вдигна тежката талпа и я постави 

върху натоварените дъски.
Наближава обед. Ние с Рахим бутаме тежко натова- 

рното вагонче. По гърбовете поа. Тя блести срещу слън
цето и се стича на струйки. Босите ни крака напират по 
нагорещените траверси. От двете ни страни 
басейни. Водата им е червена. Тя прилича на силен чай, 
дори миризмата им е остра, омайваща, миризма на чай и 
морски водорасли, под нея се белее утаената кристална 
сол. Рахим пъшка.

— Стоп!
Рахим бърше с ръка мокрото лице, изтрива дланта в 

панталона и бавно свива цигара от вестник.
— Жена имаш ли?
Той мълчи, всмуква и удря с пестник коляното.
— Имах. __
Всичко се случва в живота. Сигурно жена му е по 

чинала. Защо да питам за такива работи? От тях сърцето 
боли Гледам опънатото лице. Очите му, зелени и влаж- 

към морето и сам разбирам — спомня си не-

■АцоСтол Лцо^уолов:
о

да се връщаме.
Рахим Пак мълчи и пуши.
— Ама дали ще дойде? Само да пристигне, каква 

свадба ще направя! Всички ще начерпТ Може пък и 
дете да си имаме, а?

— Може, Рахим.

Не ме обичаше тя. Пък и аз снея
вех, лошо око имаше бабата. Почнах да се пилея по 
чалба, не върви животът. Казвам й: „Да вземем чуждо 
дете да гледаме, все по-харно ше е.” Не ше. Само плаче. 
И напусна ме. Майка й зорлем от къщата ми я взела. 
Живях сам месец, два, не става тъй. Хождата пак про
дал дъщеря си. За хиляда нови пари я дал. Продадох 
добитъка, къщата, нивата. Без пари 
ръка. Тръгнах по друмищата. Нийде хаир не видях. Са 
мо парите пръснах. И все нещо към нея ме тегли, нея 
да видя. Два пъти я. срещнах. Наведе очи и мине 
тихо, сякаш да не чуя, като стъпва. Пък и на мене 
прималяваше. Идеше ми да я грабна и с нея — където
ми видят очите. „Ама дали ще иска да тръгне” __
лех си. Така нищо не стана, кураж още нямах. Един 
ден, тая пролет беше, причаквам я на кьошето до кла
денеца и я спирам. Тя прималя, шеше да пусне стомните. 
Не беше ме виждала от есенес. Заставам отпреде й, 
сърцето ми тупа. тупа, ще се пръсне. Търкам ръка в 
панталона, пък устата ми изсъхнала, гък не мога да 
кажа. Също като на сън някой път се мъчиш да викаш, 
а нямаш глас. Постояхме ний, събирам кураж и казвам: 
„Слушай, Хатедже аз те искам. Ако речеш да избягаме^ 
ще идем и там щ я караме. Другаде има и по-хубав жи
вот”. Мълчи тя и само хълца. Едни Сълзи падат по бу
зите й. не сълзи — бисери. Не се реши Хатедже. От 
техните и от новия

вземане-даване не пра- 
пе-са солните

Ще я заведеш в поликлиниката. 
Колко жени има като ги полекуват, и раждат. Току-виж 
и на тебе се изтърсил някой момчурляк.

Рахим ме гледа засмян. Усмихне се и пак стисне 
устни. Очите му навлажнели и аха да заплаче.

— Ама истина ли думаш бе, аркадаш?

Почивка.командувам аз. ги дадох. Махнах

тихо, — Истина, Рахим. Всичко става на тоя свят. Само 
обич да има!

ми

—-Харно думаш, обич д аима. Ама тука по си е дру
го. Все заедно работим, по се разбираме и уважение ни 
правят хората. Като се ожени някой, и стаи в блока му 
дават. А, на мен ще дадат ли?

— Ще дадат. Първо дават на такива като теб, на 
ударниците.

— Тъй, тъй... Значи, казваш, ще имаме дете?
Рахим мълчи. Гледа някъде към купищата насъбра

на сол и очите му блясват, след това се усмихват, сякаш 
милват някого. Хубав е тоя Рахим. Широко, право чело, 
прибрана черна коса, подчертана брадичка и красиво из
вити ноздри. Цялата му ифгура лъха сила и здраве.

— Ха-ха-ха! — засмя се неочаквано той.
— Какво, Рахим?
— Инженер ще го направя, учен да стане.
— Кого?
— Сина. Моя син.
Рахим стана и посочи басейните.
— Един ден той ще майстори
И закрачи към количкит.е Гледам гърба му — едър, 

широк, с приведени рамене. Рахим улавя ръчките на ко
личката и колелето трака по дъските. Фигурата му стър
чи между количкарите. Машината забоботва отново. Ра
ботата пак кипи.

Вечерта не видях Рахим, На другия ден не дойде на 
работа^ Казаха, че взел една седмица неплатен отпуск 
и заминал.

мис

ии, гледат 
що свое.

— Напусна ме жената. На, тъй. Бях в гората два ме-
къщи. И

пък
сеца на работа. Връщам се на село, няма я в 
кучето го нямаше. Отишла да живее при майка си.

Какво да го питам. Мъката, 
душата, човек си казва всичко, що му е 

на сърцето. Чоплиш ли с въпроси —
първа година. Ама как стана тя!

Пък мълчим и пушим.
като натегне на затваря се.

— Взех я в педесе и 
Баща й не я дава. „Не давам, казва, дърщеря си на 
фукария. Хубава дъщеря имам, на богат човек ищ я 
дам та хаир да види”. Отговорям му. „Стани каил, Ход
жа' Три години на кяр бях, все пари изкарах.” Светна
ха очите на стария. Глади брадата си и току ме по
глежда. „Млад си, напет си, да ти я дам, ама множко 
трябва да ми платиш.” Зер ние си купуваме жените. 
Трийсет хеляди от тогавашните му броих. Радостна бе
ше момата. Имахме си отрано око. Стегнах къщата 
стара беше, от баща ми. Нямах си никого, само жената и 
аз. Купих магаре и крава, похарчих парите. Им ах-ням ах 
петнайсетина декада земя, ама хубава беше, все лъка. 
Не живехме лошо. Гледах си жената, припечелвах по 
нещо от ябанджшгьк и пет пари не давах. Минаха годи
на лве — деца нямаше. Бе, тука водя булката, там хо
ди’ тя с майка си, разни билки варехме, нищо не помогна. 
Не й се сърдих. Какво е виновна жената. Ама старата 

ядеше. Казвала: „Той е виновен. Сигурно е ялов.1

мъж страх я било. На тръгване и 
поръчах. „Ако ме търсиш някой път, какъвто и зор да 
имаш, ще помогна. Иди при Мустафата, той ще ти даде 
адреса, дето съм.” Повече не сме се виждали. Ходих тук- 
там и чак тука се домъкнах.

Пак бутаме вагонетката Ц ш напират 
черните траверси остават назад г; дълга редица.

Рахим стана количкар.
Слънцето пече и черните гърбове лъщят. Бързаме. 

Тракат лопатите и загрбават ослепитлно белите 
кристали. Количките са пълни. Един по един се нижат 
количкарите по ходовите дъски и някой.отзад подканя:

— Давай, давай!
Напрегват се по-силно ръцете и колелетата по-бързо 

се въртят по мокрите дъски. Отсреща машината боботи.

караната и

солта.

солни

все я


