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ЦЕНА 10 ДИНАРА^ЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ЛЕСКОВАШКА ОКОЛИЯ- 

МОБИЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ СИЛИ ЗА ПО-ГОЛЕМИ 

УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
Завчера в град Лесковец се 

състоя пленум на Околийския 
отбор на Социалистическия 
юз. на който бе направен 
тък обзор върху петгодишните 
резултати в развоя на околията 
от миналите

ски скупщини една част трябва 
да бъде от редовете на млади 
хорд, които досега не са били 
отборници, но които са се утвър 
дили като способни и перспек
тивни хора”.

В доклада и в разискванията 
ясно бе подчертано, че по въ
проса за кандидатите обществе
но-политическите 
трябва да имат ясно становище, 
определено от принципите 
социалистическото строителство 
и Конституцията. Обаче ако на 
събранията на избирателите бъ 
дат предложени хора, които и- 
мат същите морални и полити
чески качества, каквито 
предложените от обществено'-по 
литическите организации, то в 
духа на Конституцията, трябва 
да се приемат онези кандидати, 
които получат доверието на съ
бранието на избирателите, ачи 
ято досегашна дейност и морал 
но-политически качества пред
ставляват гаранция, че с успех 
ц>е изпълняват задачите в со
циалистическото строителство-.

На края на пленума бе избра
на Околийска изборна комисия 
от 17 члена.

телното сътрудничество между 
тях повече се ограничава на 
житните растения, докато оста 
нт-лите земеделски култури, осо 
бено в производството на инду 
стриални растения и зеленчук, 
а също така и в животновъд
ството и птицевъдството, почти 
не съществува.

През последните години в со
циалистическия сектор износът 
на капиталовложенията е възле 
зъл на около 3 милиарди дина
ра. Машинният парк е увеличен 
почти два пъти. Ако през 1958 
година някои машини въобще 
не съществуваха, като напри
мер комбайни, то сега в Леско- 
вашка околия има 40 комбайна. 
Кооперативният сектор

не би могли да говорим за тези 
крупни успехи, както в обла
стта на икономическото разви
тие, така и в развитието на об
ществените институции, ако ра 
ботническите съвети в предпри 
ятията не извършваха успешно 
своите задачи... Днес в работни 
ческите съвети в нашата око
лия работят около 3.800 члена, 
в управителните отбори 1.200, в 
кооперативните съвети и техни 
те управителни отбори около 
3.000 души. в училищните съЕе 
ти 3.080, в местните отбори 
4.057, в здравните заведения 
604, в съветите при народните 
стбори 1.339. Това значи, че в 
различните органи на обществе 
ното управление и самоуправ
лението в Лесковашка околия , 
са ангажирани 16.810 граждани. |

„Основно мерило за кандида
тите е — каза другарят Миле 
Велкович тяхната досегашна де 
йност, залагането им в изпъл
нението на обществените зада
чи, моралните и трудови качес
тва, които гарантират, че съзна 
телно ще изпълняват доверена : 
та им длъжност. На подготвите 
лните събрания трябва да се го 
вори за ротацията и реизборио 
стта У нас, че в новите общин-

янно Vвеличеиие, което изиск
ва и съответно увеличение и на 
средствата за умюбното дело. 
За успешното разрешаване на 
проблемите в тази област ще 
бъде необходима известна по
мощ и от страна на Република-

съ-
кра-

и предстоящите 
збори, и определени задачи, 
миращи се пред Социалиртичес 
кия съюз 
кампания- Покрай членовете на 
пленума присъствуваха и сек
ретарите на общинските комите 
ти на СКС и другарите Милия 
Радованович и Божко Кръстич;, 
членове на Главния отбор на 
Социалистическия съюз на Сър 
бия. Доклад за постигнатите у_ 
Цпехи и >за предстоящите за
дачи пред пленума изнесе Ми 
ле Велкович, председател на 
Околийския отбор на ССРН.

Както в доклада, така и в 
разискванията бе 
че подготовките за избори тря 
бва същевремнно да ае изпол
зват като договор на трудещите 
се за изпълняване на предстоя 
щите задачи в социалистическо 
то стротелство, за по-добро ор 
ганизиране, за ув!еяичение на 
производството и за подобрение 
на качеството му.

на- та.
през предизборната организации16.000 граждани в самоуправи- 

телните органи и в органите на 
общественото управление

на

Сравнително ускореният ход 
в развитието на Лесковашка о- 
колия не се вижда само по ико 
номическия и културно-просве
тен възход, но и по участието 
на гражданите в работата на 
органите на общественото упра 
вление и на самоуправлението. 
^През този период — каза дру
гарят Миле Велкович в доклада 
си пред пленума — работничес 
ките съвети, кооперативните съ 
вети, органите на общественото 
управление в областта на учеб
ното дело, здравната защита, 
социалните грижи, както и мес
тните общности значително на
предваха и тяхната роля в об
щото развитие ежедневна 
значителна и решаваща. Днес

имат

става

подчертано,

:е по- Млле ПрисойскиПрез изтеклия 
период — от 1958 до 1963 годи
на общият югославски ръст в

петгодишен

Пленум на околйския отбор на ССРН-Нишстопанството намери израз и в 
Лесковашка околия. Това се 
вижда и от факта, че: обществе 
ният бруто продукт се е увели 
чил с нови 38 милиарди динара 
или с бОЧо , което значи че сред 
ният годишен растеж е бил 12°/о 
Националният доход се е увели 
чил с 87°/о, или със среден го
дишен приръст 15°/о. А национа 
лният доход по глава от населе 
нието се увеличил от 37.749 ди 
нара, през 1958 
69.645 нинара, през 1962 година. 
Това е под общото югославско 
равнище, което се явдва като 
последица на стопанската изо
станалост на някои комуни. Ра 
зликата между общото югослав 
ско равнище на националния 
доход на глава от населението и 
това в Лесковашка околия през 
тази и следващите години ще 
бъде намалена, защото ще запо 
чне производството в някои о- 
бекти, чийто строеж е към 
края.

I не трябва да се занемаряват и 
текущите актуадни задачи като 
изпълнението на обществените

—Разширеният пленум на Окопи предприемат мерки за подобря- 
йския отбор на ССРН състоял , пане на методите на работа на 
се на 12 март т. г. бе посветен 
на задачите на Социалистичес
кия съюз и другите обществено" 
политически организации в из
бирателната кампания. Доклад 
за задачите на ССРН изнесе под 
председателят на Околийския о 
тбор Бранислав Павлович, кой
то подчерта, че тези избори и- 
мат
Т. е. че се произвеждат слеА при 
емането на Конституцията на 
СФРЮ, че се провеждат същев
ременно за всички представите
лни тела от комуната до федера 
цията.

Докладчикът обрисува 
ко интензивната 
работа на обществ-сно-политиче 
ските организации и ръковопетва 
преди разписваието ма изборите 
п"оовила се особено в провеж- 

; даието ма становищата и изводи 
I те ма ТЛ м IV пленум ма ПК на 

СЮК, Писмото ма изпълнител- 
комитет ча ПК на СЮК и 

речта на другаря ТмТо в Сплит.
Във връ-чка с това, каза той, пр 
ез този период повече се разис 
квашс субективните слабости и 
грешки, отколкото за успехите.
В избирателната кампания, оба 
че, ние сме длъжни възможно 
по-подробно да съгледаме основ 
пите резултати, които сме пости 
гнили през последните гщт 
ни. кикто във федерацията, така 
и в околията, а особено в кому
ните.

Макап. че досега са се подШлп 
широки разисквания за Проек- 
токонституцията на СФРЮ. в из 
бирателиия период, изтъкна той 
Конституцията й зпапред тряб
ва да со проучва, защото тя ка
то документ на мапксизъма и у 
став на органите на самоуправ 
«оттто покрай Програмата на 
гнои
щето идейно-политическо изгра 
жлане.

Спирайки се върху задачите 
на ССРН той подчерта, че и за
напред трябва да се обръща го 
лямо внимание на грешките и сл 
абостмте, посочени в писмото 
на Изпълнителния комитет да

обществено- политически е ор | планове на трудовите организа- 
низации и органите на самеупрнв | ции, въпросът за интегрирането 
леннето и че по тозп начин ' пролетната сеитба и ти.

I Със съюзния и републикански
шо

I •се допринесе за да се увеличи 
производството подобри систе- закон, продължи той, са опреда 
мата на разпределението. Ссрна лени избирателните колегии за 
зно внимание трябва да се обър I Съюзни и републикански преде 
не също така и върху по-нататъ I тавители. За съюзна скупщина

' в нашата околия са определени 
шното развитие на недостатъч- 4 избирателни колегии и то: 
но развитите части на околия
та. През избирателния период |

година, на

няколко съществени белези

Миле Велкович
(Следва на 2 стр.

все по-важен фактор в селско 
стоапнското производство, кое
то се вижда и от факта, че вку 
пният обществен бруто продук 
през 1958 година е възлизал на 
5 милиарди динара, а през 1962 
година той възлезъл на 8 ми
лиарди и 186 милиона динара.

Избирателни колегии За изби
ране на йредсшавиШели 

в Съюзната скуйщина

накол’’--
подитическа

През същия период капитало 
вложенията в стопанството до
стигнаха над 30 милиарди дина 
ра или 6 милиарди и 800 милио 
на годишно. Макар че в това 
отношение предстоят още мно
го сериозни задачи, то постиг
натите резултати представляват 
сериозна база за ускорено сто 
панско развитие на околията,

В областта на селското сто
панство са постигнати положи
телни резултати изобщо, а осо
бено в социалистическия 
тор. През това овреме 
производството се увеличило с 
48,2% или със среден годишен 
прираст 9.5%;, докато национал 
ният доход в селското стопан
ство имало по-ускорено увеличе 
ние със среден ръст от 66,5% . 
Съвременния начин на произво 
дствсто все по-широко се прила 
га и от страна на индивидуални I 
те селскостопански лроизводите | 
ли. През миналауа есен с 
сокодобивни. сорти пшеница са 
били засети около 60“!/ от цяла
та повърхнина, засята с галени 
ца. Употребяването на минерал 
ни торове е увеличено три пъ
ти- А средният принос при 
диЕидуалните стопанства е в по 
стоянно увеличение.

Въпреки всичко, отношение
то между селскостопанските пр 
оизводители и земеделските ко
операции все още не се намира 
на завидно равнище. Произведи

Завидни успехи в просветното ; 
дело

В Служебен вестник № 14 от 10 април 1963 година е пу
бликуван Законът за избирателните колегии за избиране на 
представители за Съюзната скупщина. Съгласно Закопа, в.

Нишка, се установяват

Особено завидни са успехите 
в областта на просветното дело, 
постигнати в Лесковашка околи 
я. През последните пет години 
броят на учениците в основни
те училища с® увеличил о 11 

Според плана, до 1956

нашите две скслин, Лесковашка и 
следните избирателни колегии:

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОКОЛИЯ ЛЕСКОВАЦ —
85 избирателна колегия Лесковец обхваща териториите на 

общините: Войник, Брсстовец, Лсбане, Лесковец, Медвежда и 
Вучие;

хиляди.
година е трябвало в горните кла 

да бъдат обхванати 85%сек-
бруто сове

от общия брой на учениците. 
Обаче този процент е надминат 
още през 1962 година, защото в 

класове били обхвана-

86 избирателна колегия Владичнн Хан обхваща терито
риите на общините: Босилеград, Църна Трава, Гърделица, Сур 
дулица, Владичии Хан, Власнпска Округла и Власотинци;

87 избирателна колегия Враня обхваща ' териториите на 
общините Буянопац, Прсшевс,, Търговище, Враня, Вранска

баня и Власе;

горните
ти 86%'. Също така и капитало
вложенията в просветното дело 
са на завидно равнище,, които 
възлизат над един милиард ди
нара. През споменатия период 
са построени 68 нови училищни 
сгради, открити са 6 средни 
циални училища. Броят на уче 
циците в средните училища се у 
величил от 3.200 на 4.700, което 
значи че повече от б0%1 от уче
ниците, които завършат основ
но училище, продължават обра 
зоваттието си в средните учили 

Освен това в Лесковашка

НА ТЕРИТОРИЯТА IIА НИШКА ОКОЛИЯ

88 избирателна колегия Алекснпац 'обхваща териториите 
иа общините: Ллсксинац, Мерошина, Ражан, Сокобаня и Свър 
лиг;

спеви-

89 избирателна колегия Ниш обхваща териториите па 
общините: Гаджии Хан и Ниш;

90 избирателна колегия Пирот обхваща териториите 
общините: Бабушшща, Бела Паланка, Димитровград и Пирот;

91. избирателна колегия Прокупие обхваща териториите 
иа общините: Блаце, Долсвац, Куршумлня, Прокупие и Жито- 
ражда.

паелтяги като основа на на_
ии-

ща.
околия диес съществуват и две 
висши училища, в които се у- 
чат 600 студенти.

Е тези избирателни колегии, съгласно член 1 от Закона^ 
ще се избират представители за всички камари иа Съюзната 
скупщина — Съюзната* Стопанската, Културно-просветната, 

социално-здравната и организационно-политическата.Всичко това ясно говори, че 
броят на учениците е в поето-
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ПШ&уМна ОКОЛЙСКИЯ ОТБОР
НА ССР И-НИШ

Изпълиителнвя отбор 
съюз

Социалистическияш съюз трябва 

да бъде на челно място в Пред
изборната активност

Разширен пленум н«
яя Социалистическия

::оа

.V ' V м
(Продължение от 1. стр.)

Алсксииац с общините Меро- 
шина, Ражан, Свърлиг и Соко

Пиш е общината Гаджин-хаи;
Пирот с общините Бела Пала

нка, Димитровград и Бябушни- 
ца;

предлагане на кандидати. Тряб
ва да се настоява също така в 
представителните тела да се из
бират повече млади хора откол 
кото досега. С оглед на увели
чения брой на заети жени в раз 
личните области на стопанство
то в новите представителни тела
и те трябва по-широко да бъдат Те да се утвърдят като политиче 
застъпени. | ска хрибуна иа гражданите, как

Със цел кандидациоинйте съб > то и да подобряват методите си

Всички обществено-политичес 
Ки организации и ръководства! 
каза на края Павлович, трябва 
чрез засилена политическа дей
ност в избирателната кампани 
да настояват да се увеличи бро
ят на членовете на ССРН, Съю
за на младежта и Синдиката и

еля на 
съюз

Иа йлепума ирисъсшвува и йредседа 
Околийския отбор но Социалистическия 

е Ниш Мома Милооанович
Прокупке с. общините; Куршу 

млия, Блаце, Житоражда и До-
левац.

сторически момент — 20-годиш- 
нина от Народната революция, 
приемане иа новата Конститу
ции и тържества по случай 
Празника на младостта - 25 май
и тези. празници ше минат под 
знака на предизборна активност 

В разискванията взе участие 
Мома Мил ованович,

На неотдавна състоялия се 
Социалистическия 

Димитровград бяха набе
пленум иа 
съюз в
лязани основните задачи върху 
които в предизбората активност 
трябва да се спрат организации 
те на Социалистическия съюз, 
синдиката и организациите на 
Съюза на югославската мла_

ГЖ"

и другаря 
който изтъкна, че с!лед всенарод
ната дискусия 
Проекта иа Конституцията тря 
бва да се пристъпи към прове
ждане в дело на принципите на 
ротация и реизборност.

На пленума бе избрана избор.
М. А.

деж.
На пленума присъствува и 

председателят на околийския 
отбор на Социалистическия съ
юз в Ниш Мома Милованович.

В няколкочасовите плодотвор 
ни разисквания се подчерта, че 
тези избори падат във важен и-

във връзка с

на комисия.

Оживена предизборна
в Звонски район

активност

а на втори май да се организи
ра предизборен митинг 
Звонци.

Всяко село и общественополи 
тическа организация вече имаз! 
изработени планове за работа в 
предизборнтта кампания, 
значение получават изборите и 
от това, че все по-ясно пролича 
ва настояването в редовете нЦ 
отборниците да има повече мла 

които от тази 
най-висша трибуна на комуната 
да действуват за общия развой 
на комуната и общността. По 
селата вече започват конферен 
циите на първичните организа
ции на СЮК, ССРНЮ и Съюза

Всички обществено-политичес 
дк организации в Звонски ра
йон разгръщат жива активност 
В предизборните дни. На събра 
нието на месната организация 
на ССРН устроена на 14 април 
1963 година всички присъству 
ващи представители на ССРН и 
другите организации се догово 
риха за изпълнението на по.на 
татъшните задачи. След като пр 
едседателя на Бабушничка об 
щина В. Джорджевич изнесе ня 
кои данни и обяснения зт избори 
те в този район в залата се раз 
гърнаха оживени разисквания. 
Общи зтключения от разисквт- 
нията са в предизборната дей
ност, покрай политическата ра 
бота ,да се проведат масови тру 
дови акции в чест на изборите

в село

Ново

Изглед от Ниш : дежи и жени.

. Във всяко от тези избирател
ни колегии ще се избират по 
пет представители, така че в на
шата околия ще бъдат избрани 
20 съюзни представители. Опре 
делени са и 10 избирателни ко
легии за избиране на представи
тели за Републиканското вече и 
7 избирателни колегии в които 
ще се избират по 4 представи
тели на салюуправителните вече 
та. Според решенията на общи 
цеките народни отбори в общи« 
ските скупщини ще се избират 
1.185 отборника за общинско ва 
че и вечето на трудовите общна 
-сти, а в околийската скупщина 
164 отборника от двете вечета.

Тъй като се избира голям 
брой отборници за общинските 
скупщини, продължи Павлович> 
необходимо е в организациите 
на ССРН и в другите обществе
но-политически организации да 
-се разисква за критериите за

рания по-добре да се подготвят, 
организациите на ССРН трябва 
да проведат предварителни кон 
ференции по всички населени 
места на които ще се разясня
ват избирателната система, зна- | 
чението на изборите, както и на 
шето досегашно развитие. I

на работа. Това се налага още 
повече ако се и$иа предвид че 
само чрез акции и интензивна- 
обществено-политическа дейно
ст е възможно организационна 
укрепване на Социалистическия 
съюз и другите организации.

Д. Йотов

I

на югославската младеж, а съ
що така и на Дружеството на 
жените. М. Андреевич

ЗаключиФелнй сесия на ОНО — ДимиСОроегршд
I

Избори за отборници в Общинското вече - на 26 май
— ДшеШе вечеши ще имат 50 отборника —

рат петима отборници, а весла
та 20.

Преди една седмица в Дими
тровград се ещетоя заключител 
ната сесия на Общинския наро 
ден отбор. На тази последна се
сия се прие решението за чис
ления състав на отборниците 
във вечето на общинската скуп 

' щина "и вечета на трудовите'об
щности. Доаега в общинското ве 
че имаше 49 отборника, а във 
вечето на производителите — 37 
Новите вечета на Общинската

скупщина ще имат по 25 отбор
ника.

На сесията бяха установени 
22 избирателни единици за из
бор на отборниците за общинско 
вече. Тези избирателни единици 
обхващат всичките селища от 
Димитровградско. Реши се избо 
рите за общинското вече да се 
произведат на 26 май т. г. От 
общия брой отборници за общи 
нското вече в града ще се избе-

пата на просвета и култура с е 
дна избирателна единица и два 
ма отборници,. група социално- 
здравна, с една избирателна е- 
диница и един отбор ник и гру
па обществени 
избиратели а единица 
отборници.

Кандидатирането на отборки-

ВЕЧЕТО НА ТРУДОВИТЕ 
ОБЩНОСТИ ЩЕ ИМА НОВА 
СТРУКТУРА служби с една 

и трима
Изборите за отборници във 

вечето на трудовите общности
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Страни, за които 

се говори МЕКСИКО
На нашата общественост Мек 

сико е също познат и близък по 
борбата си против чуждестран 
на домннация. Благодарение и- 
менио на тази борба, и успехи 
те, които постигна в нея, Мекси
ко можеше през последните ня
колко десетилетия да се посве
ти на общественото и стопанс
ко изграждане и по този начин 
да стане най-развита страна в 
Америка, след Съединените аме 
рнкански шати и Канада. Ве
ковната борба против чуждест
ранната домннация започна о- 
ще по времето на Астеките, дре 
вен индиянски народ, който нг4 
селил територията на тази стра
на през ХП век и заедно с наро 
дите на Майте останал най-поз 
нат в историята на Мексико.

’ През XVI век Астеките биват по 
робени от испанските конкви
стадори, против които тези при 
лежни и трудолюбиви хора се 
дигат през 1810 година. След 
единадесетгодишно борба, през 
1921 година Мексико получава 
независимост — но формална 
заради това неравната борба за 
истинска национална независи
мост трая още цяло едно столе 
тие:

Новият революционен период 
на Мексико започва през първо 
то десетилетие иа миналия век, 
когато избухва революцията а 
бойният лозунг на вожда на сел 
ските маси Емилия Запата „тие 
рра у либертад“ (земя и свобо 
да) става нейн мото. В по-къс- 
ннте години на борбата за пет
рол, национализация и индуст
риализация този лозунг получи 
ново съдържание „Мексико на 
мексиканците".

Вече десетки години в Мекси
ко на власт се намира тсонсти- 
туционнореволюционната парти 
я която даде няколко изтъкнати 
ръководители на държавата все 
ки от които остана в истори
ята като носител и реализатор1 
на идеята за осъществяване на 
националните стремежи.

От 1958 година президент на,
Миксико е Адолфо Лопес Ма- 
теос, който официално пребива- . много, звена и гледища по меж- 
ва в Югославия като гост нй 
президента Тито. Поемайки ман 
дата Матеос тръгна от факта, 
че революцията и нейните цели 
трябва да се схванат като дина

мичен процес, който изисква но 
ви крачки. Покрай миогоброй- 
ните успехи на стопанското и 
културно поле и в подтикване 
то на индустриалното развитие, 
президентът Лопес Матеос от- 

. варя вратите на Мексико към 
външния свят и го извлича от 
традиционната „тиха изолация" 
— което го прави, според мне
нието на самите мексиканци, из 
ключителна политическа лич
ност.

На външнополитическото по
ле Мексико се залага за мир, 
неутралност и яо-голяма ррЛя 
на малките и средни страни в 
разрешаването на проблемите 
пред котио светът диед^р изпра
вен. Именно заради тази проява; 
в Латинска Америка, в Органи 
зацията на обединените нации
и зарад цялата международна 
активност изобщо, тази далечна 
страна и Югославия свързват

дунаоодните събития, което до- Димитровград
принесе и за развитието на ме 
ждусобното сътрудничество, кц 
ето посещението на Лопес Ма
теос в нашата страна още пове 
че ще засили.

ще„ б^т проведени на 24 и 26 
май 1963 година. Рещено 
образуват четири групи и то* 
стопанска група. с 15 избирател 
ни единици и 10 отборника, гру

Цпте за общинската скулШ*®'! 
Ще стане по нсьготи селище 
предприятия на комуната - ^ 
на събрнаията предвидени 
закона, М, А*

едаое
и

:



братство 3

Заседание н» Изпълнителния Определени са изборните едцнцци 

числото на иредсшавишелиШе^ 

в Босилеградскаша община

отбор на ССР11 в Босилеград

Изборите трябва да излъчат най- 

реданните борци за социализъм у нас
и

на 24 май, а за представители
26 май.Сесията на Общинския отбор 

в Босилеград която се състоя в Общинското вече на 
на 11 април мина под знака на а На събранието беше утвърде- 
ктивна предизборна подготовка. но числото на събранията на 
С отделни решения беше утвъ 1 избирателите които трябва да

| кандитират представители. оа 
О(5щ11нското вече ще има 28 таки 
в а а за Вечето на трудовите об- 

_ _ щнссти според дейността на из-
борнмка. Също така бе! прието , бирателите и областта в която 
територията на Босилеградската 
комуна да бъде разделена на 
28 избирателни пунктове.

Покрай това бяха насрочени 
и изборите: за представители 
еъе Вечето на трудовите общно 

изборите ще се произведат

, .На 10 април в Босилеград по —- 
състоя разширено заседание на 1 дацията- 11 изменението на ха_ 
Изпълнителния отбор на Сониа I рактера на изборите, които зана , 
листическия съюз на трудеши ■ ПреД представляват общона- ! 
те се, на което присъстваха й 1 родек Договор ва гражданите за 

на ръководства! уСпехите и за определяне бъде- 
всички общин. синд. организаои Щ11те задачи. Да се посочи зна- 
и сдружения чението и нуждата от избор на

На това заседание се обсъди млади хоРа< же™ 
общата подготовка за предизбор °Т производството. 
вата дейност и бе приета ориен пр^данно и най-съзнателно ще 
тационна програма на Общин- Раоотят.
кия комитет на Социалистичес- Тази активност ведно трябва 
кия съюз за политическата ак! да представлява подготовка за 
тивност на органите на ССРН провеждане на събранията на и 
в предизборната кампания. збирателите.

Беше образуван и политич.еки На заседанието между друго- 
актив за помощ на организаци
ите на ССНРН

то беше изтъкнато, че предстоя 
щите държавни празници Ден
ят на трудещите сс — 1 май и 
Денят на младостта, тази годи
на трябва най-тържествено да 
се чествуват и ознаменуват с 
жива предизборна политическа 
активност.

Заседанието реши че изготве
ния план и програма, поради къ 
сия срок, трябва веднага да се 
провеждат в дело. а конферен
циите по отделни селища и из
бирателни единици не трябва 
да се протакат нито минута.

Ст. Н.

членовете рдено: в Общинското вече да се 
изберат 31 отборник, а във Вече 
то на трудовите общности-25 от

и работници 
които най- работят и според законните пре 

дписания.
Заседанието на Общинския отбор 
цялостно прие рредложението 
вгмчки досегашнм | отборници 

включат в избирателнатада се
кампания да настоят пра вилно 

политическатасти
да аа провежда 
активност, ротацията Да се схва 
на като нужност,

да заздрави предстоящата 
Общинска скупщина, да се анга 
жират в разясняването на раз 
лоредбите и конституционните 
права и длъжности на избира
телите. Те трябва да окажат о- 
ссбена помощ при провеждане 
на политическите конференции, 
събранията на избирателите и

и останалите ор 
ганизации на територията 
организиране и провеждане на 
политическите конференции, съ 
вещания, събрания на избирате 
лите и други събрания във 
зка с предстоящите избори.

Освен това на заседанието бе 
ше избрана изборна

която може
В Икомомическошо училище в Босилеградза само

Винаша за слабия успех на учениците 

е и у преподавателите
връ

комисия, 
чиято длъжност е да следи пре 
дизборната дейност и редовно 
да осведомява Околийския 
бор на ССРН за нейния 
За да може да отговори на 
тавената задача, налага се

пр.ОТ-
ход.
по-

С. Н.минимални знания. Разбира се. 
едно такова разбиране е съвсем 
нездраво.

Освен това тази година няма 
да се правят никакви „отстъп
ки , а ще се търси знание, кое 
то наистина отговаря на полу
чената бележка.

И като извод: преподаватели 
те и учениците трябва взаимно 
да се сближат и заложат за по 
добрение на успеха, да изнамер 
ят начини и методи за по-успе

В последните няколко седми
ци успехът на учениците в Ико 
номическото училище, и в пър 
ви клас на гимназията в Бо
силеград, все повече се понижа 
ва. Това положение накара и 
преподавателите, и учениците

неучене от страна на учениците, 
ио и на неправилиости, 
са допуснати от преподаватели 
Те. С конкретни факти, той укД 
ра върху едно твърде неправил 
но и негативно отнасяне на пре 
подавателите. Вместо да настоя

коитц

Най-иосле—..Клоика за 
безпомощния човек

останалите организации редовно 
и навреме да й доставят инфор
мации и сведения за никналите 
проблеми и трудности; за тече
нието на тази дейност, от своя 
страна да предприема бързи ме 
рки за остраняването им.

Също така е образувано Дело 
во тяло, което ще работи вър
ху организационното и операти 
вно провеждане на програмата 
за предизборна дейност.

Най-сериозно внимание беше 
обърнато за конференциите, 
които трябва да се проведат до 
20 април по всички местни ор
ганизации на ССРН. подружни- 
ците и в отаналите обществено- 
политически организации.

На тези конференции, покрай 
запознаването на гражданите 
със значението и начина на из 
бирането и разпоредбите на но
вата Конституция трябва да се 
даде обяснение какви хора тря 
бва да се кандидатират и избир 
ат в представителните тела, като 

се имат предвид по-нататъшно- 
то развитие и задачите на сис 
темата на самоуправление и со
циалистическа демокрация. Във 
връзка с това трябва правилно 
да се разясни системата на ро-

Сдед няколкократни отлага
ния на представлението, на 14 а- 
прил димитровградският самоде . 
ен театър даде „Клопка за без
помощен човек1' от Милер, коя
то трябваше да бъде предста
вена още на 8 март.

Това представление на самоде 
йния колектив представляваше 
и малък юбилей за една от най- 
ревностните членки на колекти 
ва — Колица Рангелова, която 
навърши 15 години успешна са
модейност.

й

шната, математика, история, 
сръбски език и пр. има съвсем 
малко положителни бележки.

В разискването, което главна 
се сведе до регистриране на по 
ложението по отделни предмети 
и оправданието от страна на от| 
делни преподаватели за слабите 
бележки по предмета.

Ст. Н.

Пленум на Общинския от
бор на ССРН в Бабушпица

спомогнат наПол итич-еската ческия съзз ще 
избирателите да се определят 
за най-подходящите кандидати.

Останалите обществено-поли
тически организации — Друже
ството на жените и Съюзът на 
младежта също запознаха Пле-

активност 
политическо!—организационните 

подготовки за изборите от ст
рана на Социалистическия съ- 

ивсичкя останали обществе 
но-политически организации, в 
сегашната предизборна кампани 
я бяха главна тема на разнежва

и

Ученици на акция юз
Бележка ват аз премахване на кампанс- 

кото
сериозно да се загрижат и да 
пристъпят към съвместни засе 
дания и договори за изнамирва 
нее на начини и методи за по
добрение на успеха.

Неотдавна се състоя едно та
кова съвместно заседание на ка 
ето се разгледа положението и 
се обсъди възможността от пре 
махване на голямото число ела 
би бележки.

Директорът на Щсономичес 
ко училище Стоян Стнаков на
прави изнесе положението и Се 
спря върху причините за такъв 
успех. Той изтъкна, че по-успех 
училището в Босилеград е на па/ 
следно място в Околията И това 
положение се дължи главно на

учене, те го подклаждат 
като предават кампански на

нума с програмата на своята по 
литическа активност. Във връз 
ка с това се изтъкна, че съще
ствува несъогвествие между 
броя на заетите жени и броя 
в представителните органи на 
властта и че в предстоящите из 
бори трябва да се отстрани те

нията на разширения пленум 
на Общинския отбор на Социа
листическия съюз в Бабушница, 
състоял се на 13 април.

И в доклада и в разисквшш- 
та со подчерта, че широките по 
литически договори, чрез сега 
шиите конференции на местни
те организации на ССРН, ще 
бъдат от най-голяма полза на 
събранията на избирателите. 
Демократичните разисквания 
чийто инициатор е Социалисти-

Отчели се само 

някои
учениците се промъкват и др.у- 
ва незнанието, а по-малко зна- 
ги грешки. Най-често се оценя- 
нието. С други думи казано — 
отделни/ преподаватели повече 
са склони да видят онова, което 
ученикът не знае, а ие онова, 
което знае.

• • •

На едно събрание на избира
телите свикана за установява
не на ново парично самооблага
не за строеж на училище, бяха 
изнесени следните данни: От об 
що 1.317 избиратели само 525 са 
издължили своя дял от парич 
ното самооблагане. Между оста 
на лите пък има значително чие 
ло служители и ръководители 
по учреждения и предприятия; 
чиито заплати спадат между 
най- високите.

ва несъответствие. Съюзът на
младежта от своя страна също 
ще проведе пленум на който ще 
се разисква за активността му в 
избирателната кампания.

Ртдедни преподаватели при 
стъпват и към писмено оценява 
не, кеото е съвсем отношението, 
дори и изхвърлено от практика) 
та, защото е обосновано изклю 
чително върху два или пай-вече 
три въпроса от материала

Също така се посочи, че съ
ществува недостатък от изгра- 
деним ерила при оценяването^ 
Срещат се бележи и с по два
минуса (например: 2------- ), а1
най-често се пишат разломени 
бележки: две на три и три на 
две, които после се свеждат на 
двойка.

Всичко това не създава амби 
ции у учениците, на подбужда 
към съревнование, не ги подти
ква към по-високи бележки.

Обаче преподавателите не но 
ст пълна отговорност за съще
ствуващия успех. Точно е, че 
част от вината е , у тях, ио пове 
чето е у ученищЛе.

Техните органи на самоуправ 
ление (класовите общности, мла 
дежкия комитет и пр), коагго 
проследяват успеха обикновено 
се задоволяват с констатиране 
на положението сякаш не е дос 
татъчно ясно регистрирано в 
дневниците а не пристъпва към 
търсене начини и методи за пре 
махване на слабия успех, не се 
стараят да създадат интерес у 
самите тях.

Момее би те считат, че в края 
на годината преподавтелите са 
„дължни" да поправят успеха и 
те ще плоучат добри бележки о

Избирателни единици •
Ь ДимишроЬ/радскаша комуна

С решение на Общинския народен отбор в Димитров
град в Димитровградската комуна 0е установяват 22 избира
телни единици в които ще се избират отборници за общнеко- 
то вече на Общнската

Във всички избирателни единици по селата ще се из
бира по един отборник;, а в Димитровград в две избирателни 
единици ще се избират петима отборници.

Първа избирателна единица — Бански дол, Грапа к Пла-

Втора — Барне, Било и Верзар;
Трета -— Бачепо и Градини;
Четвърта' — Бребевнкца и Пъртопопинци;
Пета — Врабча и Скървешща;
Шеста — Болсл дол, Брайковци и Изатовци;
Седма — Вълновия, Горни Криводол и Долни Криводол; 
Осма — Гоин дол и Желюша;
Девета — Горпа и Долна Непля 
Десета — първи и втори димитровградски район; 
Единадесета — трети димитровградски район;
Дванадесета — Драговита;
Тринадесета — Петачшгци и Искровци;
Четиртшдссета — Лукавица, Прача и Сливница; 
Петнадесета — Каменица и Сенокос;
Шеспадееета — Куса врана; г
Седемнадесета — Мбинци и Мъзгош;
Осемнадесета — Височки Одоровци и Гулшовци; 
Деветнадесета — Погапово; ’
Двадесета — Пстърлаш, Пасканшя и Радеипа;
Двадесет и първа — Смиловци и 
Двадесет и втора — Търнско Одоровци.

-■ вт скупщина.

тт

ншгица;

: 1 ШШ
В тези предизборни дни доста работа 

служба при Общинския народен отбор в Димитровград.
Ежедпевно се вършат различни оправни във връзка с 

фамилните имена...
На снимката:

град, Светослав Големеов и Младей Николов 
правят „справка” в избирателния списък.

има и маточната

Рангел Каменов, служащ в ОНО Димитров-
от Плаюгаица
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ИЗ БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

уСЛ/&/, еСм(т&нс(
■хроника!

«В*.«наш Защо иредирияшие »Услуга« завърши 

миналата година със загуби?
да пости и&т норма, коя го по 

неквалифицираните. А 
проследяване на лричина- 
стигнало до факта, че те 

къщи ..без смяна .

динара брутопродукт... Добро 
начало, но...

СЛАБО РЪКОВОДСТВО — 
ОСНОВНА ПРИЧИНА

Вече няколко месеца комуна
лното предприятие ,,Услуга” в 
Босилеград се намира под прину 
дителио управление. Завареното 
в края наминалата година поло
жението е повече от лошо: за
губи, достигащи около милион 
иесъбрани дългове 2,5 милиона. \

стигали 
след 
та се
работили в
ЩЕ МОЖЕ ЛИ „УСЛУГА” ДА 

ПОДОБРИ ПОЛОЖЕНИЕТО 
СИ?

Провилнв—НеПРПВИАНО
който водихмеОт разговора, 

със сегашния ръководител на 
предприятието излиза. „

причина за „пропадането’

Отивам в командировка и си 
мисля: да ли при такова пъту
ване се има право да ое мисли 
за частни работа. Заключавам, 
че има, макар че в разпоредби
те за това не се казва 
Впрочем и не е важно кой как 
мисли. Важното е, че всички ми

които
пътуват частно, правят служ
ебни размишления, а ония в ко
мандировка понякога мислят за 
покупки. Така казва моят съ
сед в автобуса, един съсухрен. 
злъчен еснаф.

Но моят друг съсед в автобу
са е стлужащ в една земедел
ска кооперация. Пътува по слу 
жба, но да си свърши и частни 
работи. Как ли мисли той? Как 
то може да се заключи от ра
зговора му, той ще си купи не
що за домакинството, а службени 
те работи — те могат да се свъР 
шат и друг път. Но, той е пръв 
измислил частното 
време на командировка. Негови
ят образец е неговият управи
тел на кооперацията, 
той, може би зарад поста, си е 

• създал склонност към постоянни 
командировки. Пътува, пътува, 
обхожда градове, предприятия, 
предприятийца, и все да снабди 
своите магазини по селата с но 
ви стоки. А когато се върне и 
донесе стоки за няколко хиляди 
динара, мнозина ще си поми
слят. че не е право да се задър 
Ж11 толкова време за такива дре 
босъци. Но, в кооперацията не 
му забелязва никой.

Човекът си мисли частно, за- 
щото има причини.

Да кажем: мисли така, защо- 
то няма никакава загуба. Или 
защото така прави, да речем, 
неговият уцравитсл на коопера 
цията.

Но частно мислене и частни 
работи някак си схождат. А 
тия, които не ги виждат, изхож 
дат от някаква семействеиост и- 
ли пък от леко гледане на ра
ботата си.,

На вратата на един кооперати 
вей магазин в едно село четем: 
...Работя всеки ден, освен в сре 
да”. Хората добре знаят този 
надпис, обаче той никак не им 
гарантира, че магазинът ще е 
отворен в останалите дни. Това 
най-добре се потвърждава от 
факта, че всяка седмица по ня 
колко дни пред магазина се тъл 
пят хора, които напразно чакат 
продавача. Всяка седмица — ня 
колко дена.

Да ли е все едно, че тези хо 
ра безполезно са изминали по- 
няколко километра и са загуби
ли времето си? Да ли с все едно 
и това, че не са снабдени с необ 
ходимите стоки, от които някой 
се нуждае действително много.

Поискалият обяснение получа 
ва „убедителен” отговор: прода 
вачът е в командировка. Обясне 
нието обаче не е достатъчно у- 
бедително и питалият си прави 
собствени изводи.

че основ Отговор на тоя въпрос даде
мата

нищо.
к

слят и обикновено тия,

Ж...'..... •.' ; •

мислене по

Именно

Изглед ат Босилеград

Какво е именно довело до то_ на предприятието е бившето ръ 
ва положение?

В началото на 1962 година 
предприятието е имало изгледи 
да осъществи, ако не и надми
не. запланираните 20 милиона

сегашният ръководител на пре
дприятието.

„Мисля, че „Услуга” не .само 
ще се справи с положението но 
ще потигне завиден успех. Сво
ята ми;ъл обосновавам на поста 
женията в първото тримесечие. 
Сумата от 4—5 милиона, когато 
имам предвид лошите помеще
ния. тяхната ограниченост и не 

- хигиеничност, дава основание 
за вяра в успеха. .

Но все още има работници, 
които не съзнават, че изгубени 
-дт час в предприятието е него
ва загуб: че заплатата ще е то 
лкова висока, колкото е зарабо 
тил.

ководство. То не е проявило у- 
мелсст и разбиране в ръково
денето ка производството, допус 
нало работната ръка и мощнос
тите да бъдат напълно използ-

» I ■

В. В.

вани.
Втората грешка, която се от

разила гибелно върху предпия- 
тието е набавката на огромни 
количества материал, който не 
е бил обработен в нужния срок 
и по тоя начин средствата се за 
душили.

Отделен пък въпрос са въп
росите по заемане на работници 
те, уволняване на по-младите и 
създаване на нездрави отноше
ния, лични връзки и пр...

КАК ЩЕ СЕ ЧЕСТВУВА ПЪРВИ МАЙ 

В ДИМИТРОВГРАДСКО 1.

се предвижда колективен излет 
до манастирчето където .Балкан” 
ще организира малка питиепро- 
давница,, а в следобедните часо
ве ще се срещнат членовете на

Населението от Димитровград 
ско се готви да посрещне Праз
ника на труда по тържествено 
и по-весело. Тъй като празнува
нето на Първи май съвпада с 
предизборната кампания, тези 
приготовления получават ново 
значение.

Досега е известно, че в Дими 
тровград още вечерта срещу Пъ 
рви май ще има факелно шест
вие, в което ще участвуват мла 
дежи и възрастни и тържестве 
на заря пред Дома на култура
та. която ще се превърне в на 
родно увеселение.

На Първи май, рано сутринта

ния поръчна топка, баскет-бол, 
волей бол и спортна стрелба.

В селата празненствата започ 
ват още вечерта срещу празни
ка с доклади за постиженията 
и новите задачи на нашето со-по пред-трудовите колективи 

приятия и учреждения. Вечерта 
в градската градина ще се орга 
низира малко тържество и тан
цова забава.

И РАБОТНИЦИТЕ НЕ ПРОЯ
ВИЛИ заинтересованост
ЗА УСПЕХА НА ПРЕД
ПРИЯТИЕТО

Преди споменах странична по 
мощ. Когато казах това, мислех 
за помоща, която ни оказва Об
щинския народен отбор. Той ни 
е отпуснал кредит от 2,5 милио 
ца неотдавна ни отстъпи и ед
на сграда... Но искам да отпрвя 
известен упрек. Те не виждат, 
че със създаването на режий- 
ския отбор спъват работата на 
нашия строителен цех. А имен
но тоя цех може да допринесе 
за значително подигане на пред 
приятието. По тоя начин ще се 
реши техен един проблем — 
нашето предприятие.

циалистическо изграждане и 
значението на Празника на тру
да. На първи май по всички се 
ла ще бъдат устроени колектив 
ни обеди и увеселения.Вторият ден от празника ще 

мине под знака на физкултурни 
състезания. В помещенията на 
предвоенното обучение ще имат 
среща шахматистите от града, 
а на игрището на „Асен Бал
кански” ще се проведат състеза

Не по-малка и по-отговорна е 
вината и на работниците, които 
не проявявали заинтересованост 
за успеха на предприятието и о 
съществяването на производ
ствения план.

Нерядък е случаят да работят 
в къщи, частно, да не дохаждат 
на работа, да закъсняват, напус 
кат своеволно работното си мяс
то/ да проявяват своеволия и да 
постъпват неотговорно. Имало е 
случаи, когато висококвалифи
цирани майстори не са Могли

М. А.

ПарШяея акшиш 
е йредйряяШяе „Балкян*

Неотдавна в димитровградско 
то гостидничарско предприятие 
„Балкан“' бе образуван актив на 
Съюза на югославските комунис 
ти- За секретар на актива е из
бран Иван Давидков,- секретар
ят на предприятието. Ст. Николов

' ■ )
АДАМ ГЕОРГИЕВ, художествен ръководител 

ня КХД ,,Йв«н Караиванов“
__

Зарад две дъски БЕСЕДВАХМЕ С.• • • • •

ПЪРВИ УСПЕХИно заявление в съда за кражба 
и опит за побой.

През ноша на 13 април тазя 
година бръснарският работник 
Павел Йотов откраднал две дъ 
рки от склада на Димитровград

Културно-художественото дру ■ 
жество „Иван Караиванов““ в 
Димитровград е формирано пре 
ди една година. Обаче — негова 
та жива активност привлече в_ 
ниманието на димитровградча- 
ни. От ден да ден броят на чле
новете на дружеството расте... 
Засега — това е най-масовното 
дружество в града, в което ра
ботят и ученици, и работници 
от града. В един коридор на ги 
мназията до късно всяка вечер 
акордеонистът Петър Вацев, ра 
ботник в Комбинат „Димитров
град" — упражнява народни хо 
ра и други точки с членовете 
на дружеството...

И ръководителите на Друже
ството Адам Георгиев и Тодор 
Младенович заслужават похва
ла. С упорит труд, макар и при 
трудни условия, те са успяли да 
формират един високохудожест 
вен танцов състав, който вече 
бележи първите успехи.

На 14 април гостувахме 
Куршумлия, каза Адам Георги

ев, по покана на Общинския ко 
митет на Съюза 
Бяхме твърде радушно приети... 
Просто се изненадахме

манието, което ни отделиха.
— За нашата програма всич

ки се изказваха 
Обаче ние и по-нататък ще уп
ражняваме, за да постигнем <>“ 
ще по завидни успехи...

— Засега имаме покани да по 
сетму: Бор, Заечар, и други гра 
дове в страната. Обаче в тече
ние на този и идващия месец пе 
ще бъдем в състояние поради 
предизборната активност и ангз 
жираността на членовете на ан
самбъла.

За тази цел освен разучените
номера, ще внесем и някои по
ви точки...

Голяма помощ в работата 
на КХД „Иван Караиванов“ ока 
зват и студентите от Ниш и Ско 
пие, които всеки момент са го
тови да ни помогнат, каза АР1,га 
ря Георгиев.

на младежта.Нему не му 

трябва
най-ласкаво.

ското строително предприятие 
„Градня““. С Дъските минал из 
(Главната улица без да бъде за 
белязан. Обаче, недалеч от тим1 
назията „Иосип Броз Тито‘‘ той 
бил забелязан от дежурния ми
лиционер Станко Стаменкович, 
конто веднага му дал знак да

от впи

Другарят Н. Н. от села Моин 
ци е известен като добър и за-| 
можен човек. Сега е на работа' 
в града, а неговите близки!

■

са служещи някъде във вътре- 
! шността на страната. Нищо ло- 
1 шо няма в това.спре. Павел опитал да избяга,

Ро не успял. Когато дежурният 1 Но тия дни, когато в Забърдие 
^Милиционер го настигнал той ! то усилено се събират средства'

за електрифициране на района. I 
той е казал: Iсе опитал физически да се спра

— Защо ми е електричество в 
Моинци, когато хората са ми 
направили инсталации в Дими
тровград!

Другарят изглежда е забра
вил, че и той би трябвало да 
помогне, някой, който няма 
това щастие да бъде в града, 
да има светлина на село.

ви с него — но и с това не ус
пял.

След малко — той бил заве
ден в отдела на Секретариата 
за вътрешни работа в Димитров 
град, където занед и дъските.

Срещу Павел Йотов е поднесе
в

М.А*
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Неуредно изпълнение 

задълженията си към 

кооперациите

БЕДНАТА ПЛАНИНСКА ЗЕМЯ 

МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-ЩЕДРА
на

За много села на Босилеград- 
ска и Димитровградска комуна 
простиращи се по планинисти 
терени, се мисли, че са бедни, 
стопански изостанали п че при
ходите от селското стопанства 
са малки. Много жители от те
зи краища търсят допълнителни 
приходи в индустрията, занаят
чийските и други организации* 
или пък напускат селото и се 
преселват в градовете. Много хо 
ра работят извън родното 
сто като сезонни работници.

Факт е, че не всички хора мо* 
гат да останат на село и осигур 
ят памннъка си от селското сто 
панство. Парцелите са малки и

Опитът за ' отглеждане на 
картофи на Чемерник, напри- 

| мер даде отлични резултати. Та 
къв успех бепостигнат и в земе 
, елското стопанство във Власи- 
на, както и на имотите на земе- 
едлските кооперации в Босиле- 
градска община.

тия се отглеждат главно овес и 
ръж. В низините, покрай река| 
Драговищица, успява малко 
пшеница и царевица. Обаче не- 
плодородната планинска земя 
може да стане по-щедра. Опитът 
на земеделските кооперации в 
Горна Лисина, Долно Тлъмина 
е твърде показателен. Благода
рение на тяхното ангажиране, 
както и настойчивостта на сел
скостопанските специалисти, в 
този край бяха осъществени ня
колкократно по-големи приходи 
от земята. Отглеждането на кар 
гофи и тютюн например даде 
твърде добри резултати и полу 
чените опити ще са от полза и

Все повече селскостопански 
производители от Димитровград 
ска община влизат в производ
ствено съдружие със земедел
ските кооперации. В това 
жаване, засновано върху 
ни интереси на нашите

I имат стари непогасени искания
от селскостопанките производи
тели. Съгласно с това решение 

| тя върши приспадане на креди_ 
I тите ца кооперациите в разме- 
I ра на техните неиздължени ср 

едстЕа. които стоят у земеделс
ките производители. Заради то 
ва селскостопанските произво- 

сто_ дители следва да бъдат по-редо 
които вни в издължаването, а коопера 

ггроизво- циите по-упорити при събира- 
сгопан- нето на тези средства. Земедел- 

! ската кооперация ,.Нишава” в 
Димитруовград има несфбрани 
из 1961/62 година още 770 
ди динара дългове, а коопера 
цията в Трънски Одоровци 700 
хиляди динара, в Смиловци 500 
хиляди и в Каменица 450 хиля 
ди динара. Съществуват и дру
ги несъбрани- средства от селс- 
костопанскитес

сдру 
взаим-

производители виждат укрепването на 
селското стопанство. Всичко то 
ва е в съответствие с новите 
пански мерки на

НЕДОСТАТЪЧНО ВНИМАНИЕ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНО
ВЪДСТВОТОси мяаело,

целият да се увеличи 
дителността в селското 
ство.

Отглеждането на картофи съ
що е занемарено, макар че сел
скостопанските специалисти ка-

Земеделските 
гажират кооперации ан- зват, че за неговото производст

во съществуват изключително 
Ябланица и в още някои села. 
Миналата година някои произ
водители получиха от предаде- 
тона. Подобно е в Буяиовец, 
ко хиляди глави едър добитък 
и няколко хиляди овце и агне
та. С малки разходи и труд уго
яване на добитък могат да орга 
низират и земеделските коопе- 
раци, както и земеделските сто
пани, използувайки икономиче 
ско сътрудничество с коопера
тивните организации. Счита се, 
че в планинските села на Дими 
ч-ювградска и Босидеградска о- 
ощина могат да се угояват годи 
шио няколко хиляди глави гове 
да, овце и друг добитък.

В тези села недостатъчно се 
произвеждат и други селскосто
пански култури — кромид и че 
снов лук, които много се търсят 

пазара и дават добри прихо
ди. Цариградското грозде също 
успява, както и още някои сел
скостопански култури, които са 
рентабилни.

а тези оошини

значителни средства 
за разни видове селскостопан
ско

хиля
сътрудничество с частни

те производители. Тези средства 
постоянно се увеличават защо 
то броят на производственитесъдружници расте 
Например през 1962 
ангажирани средства в 
циите са били общо 15 
динара.

постоянно, 
година тези 

коопера 
милиона

производители, 
които възлизат на 2 милиона и 
300 хиляди динара. Те 
раншните години и

са от по-
изглежда.

че няма да бъдат събрани. Са1 
мо кооперацията ,.Нишава” има 
над 1 милион динара такива не 
събрани средства.

От друга
те и в 1962/63 година 
18 милиона динара за разни ви 
дове производствено сътрудни
чество

От такава производствено съ 
трудничество възникват и иска
нията на кооперациите към 
ме де леките производители. Из
вестен брой от тях издължават 
на време материалните задълже 
ния към

зе_
страна кооперации 

вложиха
кооперациите, като по 

този начин създават и укрепват 
взаимното доверие между коопе 
рациите и производителите. Съ
що така това се отразява поло 
жително върху 
този вид сътрудничество. За 
пример да посочим, че в 1962/63 
година значително се' е увели
чил броят на съдружниците за 
производство на пшеница и пол
зване на кооперативните селско 
стопански машини за обработва 
не и на частни парцели.

със селскостопанските 
производители.

■ Според информациите 
I гтерацитгпг

производители през тази година 
I изплащат по-редовно старите 

си дългове. Намерен е и добър 
начин на събиране дълговете'. 
Това е доброволното плащане 
или пък намесата на мировите 
съвети, а съвсем малко искане 
чрез съда.

от коо 
селскостопанскитеразвитието на наЗалесяване

разпокъсани, така че прилагане 
то на съвремени технологически 
и научни постижения в обработ 
ката на земята е затруднено фа 
кт е обаче и това, че не 
ползвани

за кооперациите и за частните* 
стопани.

Наистина отглеждането 
тюна в селата на Димитровград- 

и босидеградска комуна 
резултати. Но процесът в 

бавен, макар че условията за не! 
говото отглеждане 
благоприятни, изкупнинте 
стимулатпвнм, а климатически
те почвени условия изгодни.

В община Прешево, недалеч 
от Враня над 90°/о от население
то отглеждат тютюн 
поонзвеждат годишно пад 1 000 
тона.

на тю съществува-в 
големи комплекси пасбища и ли 
вади, които сега дават незначи 
телни добиви от трева и сено* 
за тото са напуснати и примити 
вно се използуват. Обаче чрез 
мелиорпране на пасбища и ли
вадите и залесяването им с ви- 
сокодобивна трева, производст
вото на сено и зелена маса мо
же да се увеличи няколкократ
но. Някои

са из-
всички потенциални 

възможности за укрепване ико
номиката на село..

ската
имаПравилно би било земеделски 

те производители да разберат, 
че връщането на средствата ще 
бъде от полза за по нататъшно 
то развитие на производствено 
то сътрудничество и за по-си- 
гурното влагане на големи сред 
ства за развитието на селско 
то стопанство .

1 Има обаче известен брой зе
меделски производители, които 
нередовно плащат своите дъл
гове. Според годишните балан
си в 1962 година производители 
те дължат на кооперациите 3 
милиона динара. Тези средства 

тое дължат още от 1961/62 стопан 
ска година, а до края на мина
лата година не са били издъл
жени.

са твъде
цешг

ОПИТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ
ТЕ КООПЕРАЦИИ

Например в планинската Бо- 
силеградска комуна с десетиле-

и тук се кооперации вече на
правиха първи усилия за обла
городяване на пасбищата. Коо
перацията в Горна Лисина, 
пример, за провеждане на тези 
мероприятия своевременно 
лучи

Л. Вучкович

на-

СвАичането но земята в Зан
продължава

Разбираемо е, че производи
телите са длъжни да заплатят 
своите дългове. Имало е дълго
ве връщането на които е тряб
вало да бъде отложено по обе
ктивни причини. Миналото ля
то в една част от общината гра 
душката унищожи частеот сел
скостопанското производство. 
И изобщо миоалата година не 
беше благоприятна за селскосто 
ланските култури. Като се взе
мат тези причини става разби
раемо. че известно число произ 
водители не са могли да отгово 
рят на задълженията си

Обаче повечето 
изплатени

по-
кредитни средства от 21 

милиона динара и отдели от сво 
ите фондове още 8 милиона От 
предвидените 180 хектара, минц 
лата година бяха мелиорирани. 
80 хектара, а останалта площ 

оъде мелиорирана тази годи 
на. Обаче няколко хиляди 
гара ливади и пасбища все 
са неизползвани.

Отглежднего

ще
хек-
ощаСлед комисията, която беше 

организирана от Общинския на 
роден отбор в Босилеград за из

питване на свличащите ое зем
ни слоеве в Зли Дол, в неделя 
7 април Зли Дол посети коми

сия от специалисти-геолози, фо 
рмирана при Околията в Леско- 
вац. на птици също

мо>ц; да осигури на гражданите 
добри приходи но 
сега

Комисията обходи свличаще- 
то се землище и установи, че 
землището продължава да се» 
движи, за което свидетелству- 
ват
стени е къщите, изпуканите зи
дове и пр. Комисията се изка
за. че угрозените семейства тря 
бва час по-скоро да 
напуснат къщите докато още не 
е дошло до жертви и по голяма 
катастрофа.

и на това до_ 
не бе отделено необходи 

мото внимание.
От друга страна по планински 

те склонове добре успяват леко 
вити онлкн, които никой не Съ
бира, макар че фабриките за 
производство на лекарства гара 
мтмрат изкупуването и ги зап 
лащат по високи цени. Органи
затори на тази работа могат да 
пъдат и земеделските коопера 
ции. 1 “

към
кооперацията.

отделните срутвания наот дълговете не са 
на кооперациите по чисто лични 
причини. Мнозина не плащат и

нямасчитат* че кооперациите 
да искат помощта на съда.

Югославската земеделска бан 
ка отказа да отпусне кредити на 
земеделс-ки кооепрации /които

се изселят
У

И тази комисия предполага, 
че землището се свлича поради 
подземната Еода, която вследст
вие топенето на големия сняг и 
честите валежи иаголемява.

И ОВОЩАРСТВОТО ОСИГУР
ЯВА ДОБРИ ПРИХОДИ

Околността

ПЪТНИ ЗНАЦИ-СИГУ- 
РНО ДВИЖЕНИЕ Тя се изказа, че изобщо свли 

чането на земните 
Восилеградско се дължи преди, 
мио на голямата ерозивност и 
незащитеност на повърхнините 
с гори.

, на Босилеград и
Димитровград е известна по про 
нзводството на ябълки, круши 
СЛИВИ И други 0В01ЦИЯ, конто 
тук добре успяват В тези 
годишно се

В рамките на програмата аз 
•сигурност на движението в Ди
митровградско до 20 април по 
всички пътища от първа И вт<| 
ра степен в комуната ще бъА^ 
поставени пътни знаци, за сигу 
риост на движението, а до 30 
април пред работниците от път
ният транспорт и за гражданст
вото ще бъдат изнесени сказки 
на теми. отнасящи се до движе
нието. Основна цел на сказки
те, които ще бъдат изнесени 
във връзка със сигурността в 
движението, ще бЪАе борбата 
срещу употребата на алкохол 
от страна на шофьорите.

На 25 май в Димитровград щ® 
се устрои дефиле на автомоби
ли и мотори от Димитровград
ско, на което ще бъдат демоне7 
рирани съобщителни знаци-афи 
гни.

пластове в

места
произвеждат стоти

ци тона плодов1н. Добивите от стъ 
бло, обаче саНа мястото на свличането Обаче съдбата на ..сугарчев- 

ци” от Зли дол все 
рошена мито

I ниски, а качество 
то не е на нужното равнища .Ос
вен това овощните градини са 
застарели, нападнати от болес
ти и вредители, поради 
стъблата са проредени 
долни.

още не е
пък определена, 

защото не са направени никак
ви снимки на угрозеното място 
и не е установено е каква ско
рост се дбижи земята.

Ново свлвчяне на земя което 
иди неп-

Съобщенията Сурдулица-Власииа 

Босилеград прекъснати
Необходимо е на този въпрос 

да се отдели по-голямо 
пие и да се активират овощните 
градини. За защитата 
пнтс стъбла също трябва 
отдели по-голямо внимание. Го
ляма помощ на производителите 
тук могат да окажат земедел

ските кооперации и селскосто
панските специалисти.

В Боснлеградската община ва 
че са предприети практически 
крачки. върху огромна 
хектарова площ край река Ара 
говишпиа, която не се използу
ваше. се повдигат орехови пла
нтации. Тези огромни планта
ции са утрешното богатото.

В. ВЕЛКОВИЧ

Ст. Н. внима-

на овош-
да се

От 15 април вечерта съобще
нията между Сурдулица и Вла- 
синска Округлйца са прекъсна- I

До свличането се е стигнало 
вследствие на срутване на бе
тонната стена, която защищава 
ше пътя от свличане на земни 
пластове...

Счита се, че работите за раз
чистване на пътя 
жат най-малко 15 дни.

ти.
При местността Валявица на 

Сурдулица—Власииска Ок
Също така Общинският наро

ден отбор в Димитровград ще 
издаде препоръка до всички ос
новни училища в комуната в о- 
бучението да обърнат повече 
внимание на запозването на учи 
ниците с пътните знаци.

пътя
руглина—Босилеград се смъкна 
ла скала, която според измерва

ХПЛЯАО-

ще продъл-

пията има Дължина от 50 и ви
сочина 10 метра. С. Н.
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Звуци на метална песен 

в долината на Ерма
Благородна йосшъика на селянитена кирките и лопатите — метал 

пата песен в долищата на Ерма* 
впечателепието за самотверже-

не гзлязоха прави сметки му. 
Бригадата се оформи много бър 
301. Около осемдесет младежи и 
седем девойки между тх, от се 
лата: Ракита, Мсенсв дел, На- 
шушковнца, Пресек, Стрелец, 
Студена, Камбелевцн, Драгинац, 
Горчннци, Сурачево, Лубераж- 
да, Извор, Грънчар, Модра сте 

Мало Бониици, Отсатопица, 
Горно Стрижешш и Долно и 
Горно Кърииио — сформираха 
•гази бригада и й дадоха името 
„Драгпца Жаркович“.

Бригадите са настанени пре
красно. Квартируват във вили 
те иабаията, къде го в свободни 
те часове развиват богата кул
турно-забавна п спортна актив, 
пост. Не е изоставен а и идеоло 
гнческага работа. Сказчпци са 
най-известните хора от общин
ския актив на Социалистпечс- 
кня съюЗ и Съюза па комуиис 
тите, а твърде често и от комац 
Диня състав на ЮИА.

— Проведохме едно допитва
не до бригадирите, за да видим 
какг.о ги интересува и от кои о- 
бластн. Въз основа на техните 
отговори направихме «програма 
за идейно-политическата рабо
та — ни казва заместник—коме 
идната Стаикович, и добави че 
на два пъти волейболистите на 
•бригадата са попрелитали отбц 
ра на гарнизона с 3:1 и гимнази 
стите от Бабушница с 3:0.

Сякаш прриодата е въстана
ла против населението на из
точните райони от Нишка око
лия. Скорошната катастрофа, 
която сполетя сешоЗавсй все още 
си. остава главна тема на раз 
говоргйге, сега вече и заради то 
ва, че съдбата на Завой не спо 
делиха и селищата низ река Ни 
шава и Височина.

Но, макар и не в такава сте
пен, но все пак със значителна 
загриженост, ц гражданите иа 
Звонцп и Бабушница слушаха 
весстта, че земя от платото про 
ор, или Говедарскн камък, как 
то го наричат хората от тоз? 
Край е запълзяла и че голямо 
парче се е смъкнало на пътя о| 
Звонцп за Звонска баня меда* 
лееч от Асеново кале.

мейството. Акцията за събиран? 
иа необходимите пари бе прове- 

още същата вечер и семей- 
необходимитй 

почин а-

Неотдавна в село Горни Кри 
почина едни беден селя-водол

нии, и то в гшротската болини- 
ца От семейството му останаха 
две дена и жена. Като съобшя)- 
ха зае лучая те и не знаеха как 
да го пренесат от Пирот до се- 

нямаха необходима-

дена 
ството 
10.000 динара да докара

имаше

лия.иа, Гледано иначе сумата от 10.000 
динара не представлява голяма; 
сума. Но, начинът на отзовава- 

организацията на ССРН 
семейното нещастие на е-

ло, защото
га сума пари, а и трябваше да;

в болиница : нето на(заплатят разноските 
та Организацията на Социалис-

направи ] дин техен член тогава и налага, , 
тази постъпка е дей-

към
тмческия съюз в селото

благородна постъпка. Още извода; че 
ствително хумана и благородна.една

същата вечер се събраха хора- 
решиха да съберат необхо

димата сума и да я дадат на се
га и Иван Алексов

(МЛАДЕЖКА БРИГАДА ПАЗИ 
ПЪТЯ ОТ СТИХИЯТА КРИТИКАТА ПО МАТ А

От Бабушница до Звонцп ед
вам успяхме да пристигнем по ! 
разровання път, който в тези 1 
дни, заради честите дъждове е 
почти непроходим. Към банята 
|»ече вървяхме пеша, по линия 
та на популярния „Чайник", а 
сед това излязохме на пътя. Спи 
рахме се изненадани от гледки 
те. На няколко места подзем
ни води извираха из планинс
кия масив и се свличаха низ 
стърмината оттатък, изчезвайки 
към лявата страна на Ерма.
Приближавайки каменния блок 
в които майсторски е прокаран 
тунел, земята се е смъкнала на 
пътя. Минахме внимателно. Йо 
вгша Ранчич, секретар на Щаба 
на трудовите акции при Околии добрата бригадирка. Посочиха 
ския комитет на младежкия съ

своите доходи. Сега обачеДействително е неудобно във 
вестника да се намерят някои 

се казва, че не работят

лучат
остава служителите от счетовод
ството да се погрижат малко и 
за обноските помежду си защ- 
то и оттам идват вредите на ко 
операцията. Това да направят и 
въз
то изработи кооперативният съ
вет през последните дни.

за които 
или са допуснали нереалности а 
работата. Но, ако не беше кри
тиката на счетоводителите наПетър Йорчич и Рангел 

Димов
иостта на младите в работи, кр 
нто им спомагат да се запозна- | 
ят и да разширят хоризонтите | 
на своето ясно бъдеше. |

Мома Милачич I

основа на препоръките, койкооперацията в Каменица годи- 
баланс може би нямашеШ11ИЯТ

да бъде готов и през май; А ета 
сега е готов и работниците се 
радват, че в скоро време

Тъй като бригадата е започна 
да да работи на първи т. м. и сЦ 
га на 20 завършва работата из 
вестни са и ре-зулттите които е 
достигнала. Знае се и кой е най 
добрият бригадир и коя е най-

В. Гъргоаще по-

На комунални теми

„УСЛУГА" МОЖЕ ДА ЗАДОВОЛИ 

НУЖДИТЕ НА ДИМИТРОВГРАД
Ши един тънък-висок младеж,

.■•а,1Ш ш- -
Щ , .-•> ;Ц§ 

' ' - : 1 .1
оабоша ош 15 май— Парната иекара ще зайачне с

— Никой не иска да се къйе
щ* 11 Д ЛИ1 републикаСоциалистическа 

Сърбия е мощност от 1.760 кг. 
хляб за 8 часа. Тя ще задоволи

около 20

адската баня- А мощността на 
банята засега е такава, че мо
же да задоволи нуждите на гра 
да. Тя има само 70 къпащи се 
седмично, а може да приеме и 
до 200 души. Учениците от осно 
еното училище и гимназията, 
както и някои колективи в гра
да, според думите на директора 
на комуналното предприятие А- 
лександър 
могли да
намалени входни цени. 
не я посещават.

В скоро време, със започваме 
то на строежа на мотела ще 
бъде построено ново модерно па 
заршце в града край улица „Мо 
ша Пияде” с около 50 бетонни 
плочи и оергии за селскостопан 
ски произведения. Новото паза 
рище ще заеме площ от около 
100 кв. метра, за чието обзавежд- 

дане ще бъдат изразходвани 
средства от над 1.300.000 дина
ра. Около 350.000 динара е обез 
ценило предприятието докато 
останалата част от тези средс
тва ще трябва да се обезпечат 
с помощ на Общината или сто
панските организации.
Новата парна хлебопекарница 
ще почне о работа от 15 май 
Новата парна хлебопекарница 

в Димитровград ще бъде готова 
др 15 май тази година. Тя ще 
бъде една от най-модерните в

Вече няколко годинни на събра 
нията на избирателите в Дими
тровград на дневен ред са и пр 
облеми, свързани с комунална
та дейност. Димитровград е ве
че на път да стане същински 
град. В едно е това — комунал
ната служба — получава нови 
и по-сериозни задачи, 
нс търпят отлагане. Все пак, ка 
то изключим някои слабости. 
„Услуга” има възможност да за 
доволи нуждите на града.

ш
нужите на града за 
години, защото ще може да се 

да изкарвареконструира и
8.000 кгр. хляб дневно. Но 

вата сграда на хлебопекарница 
та, която строи димитровград
ското строително предприятие 
..Градня” струва около 17.000.000 
динара.

Щом започне с работа — нуж 
дите на града откъм хляб, бу- 
рек и други хлебни произведе
ния ще бъдат задоволени

и по

„•5' които
Сливнишки, биха 

ползват банята и с 
Но те

* - " - > ' * Ф/
■ ': „
>: ' ?■ Д-
А

Град — без кошници за 
отпадъци на-№ Ц

"
пълно.

.,'7 1 - М. Ан.Може би Димитровград е еди 
нствения град у нас, който по 
улиците няма кошници за отпа 
дъци. По този начин — из ули- 
ците на града всеки час 
да св видят безброй хартии, вее 
тници, различен амбалаж и др. 
Като към това добавим и по
стоянното движение на селски 
кола и други превозни сред
ства, за които би могло да се 
намери и друго решение — то 
чистотата на града пада на съв 
сем низка степен.

Гоиндолчани сЛрояхй 
моеш та Нишава

) :х 1V

<1;

могат
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На събранието на избиратели 
те в Гоин Дол е взето решение, 
в чест на предстоящите избориПродължителите зшшолзно жи през тази зима създадоха 

доста трудности да се направи мостът на река 
( Нишава и поправи училищната 

ограда.юз в Ниш е тръгнал да посети който с няколко други бригади 
младежката трудова бригада, ри и бригадирки уреждаше ад? 
която защкщваа пътя от стихи ' ите в двора на стана, 
ята. Носи им подаръци — Бобм 
бони и малко цигари.

Дъждът пак започна да ва 
ли, но не задълго. Пред входа 
в младежкия стан ни посрещна 
дежурният в бригадата и ние со 
представихме. Отведе ни в рес
торанта, където намерихме и ко 
мендантд на бригадата Петър 
Йончич и неговия заместник 
Станко Стаикович.,

Облаците се разпадаха и слън 
цето се проби със силните сй 
Лъчи. Стана по-светло. Разгово 
рът за бригадата започна...

Също така членовете на Съю
за на младежта в Гоин Дол ше 
извършат поправка на чешмата 
която е повредена по време на 
продължителните снеговалежи 
и дъждове през тази година.

М. А.

Това е Рангел Димов от Ракита 
— ни казва комендантът * най- 
добрият бригадир иа трасето. Ра 
боти неуморно. То и другите са 
добри работници, и затова бри
гадата и постига успехи. Но аз 
цозабравих, и другарките ни са 
отлични работнички, а между ) няколко 
тях е най-добра Стана Иванова 
от Звопци.

От друга страна — събрание
то на сметта не става добре и
постоякият звън на звънеца и 
воловските кола ни връщат с

назад.
» ■ т ' ' 'десетилетия 

Време е да се поведе сметка за 
модернизиране на тази служба, 
защото тази картина, 
ежедневна, ос?гавя твърде ло
шо впечатление у хората, меж- 
ру които и на минаващите чуж 
дестранни туристи, които изпол 
зват всеки момент за да напра- 
ват „добра снимка”.

. ~ ! - «'1 Г 1

1,1- '

която еОбедът беше минал и комен
дантът ни съобщи ,че бригадата 
тръгва на трасето при Асенов? 
кале. Изкомандува се „сбор“ на, 
бригадата. А сетне в колона два 
по два бригадирите тръгнаха и 
екна песен из дойната на Ерма. 
Трудолюбивите бригадирски ръ 
це с кирки и лопати бързо раз 
чистваха пътя от натрупалата 
се пръст.

Отопли съвсем и изчезва, ко_ 
гато се сбогувахме сбригадири 
те от бригадата „Драгица Жар 
кович“. На строителство беше 
като в кошер. Махаха ни дъл
го, докато не изчезнаха от вида 
ни. Зад нас остана звънтежът

Ш:-1'
■ ■ ■ т;-
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РАНГЕЛ ДИМОВ ОТ РАКИТА 
И СТАНА ИВАНОВА ОТ 
ЗВОНЦИ НАЙ ДОБРИ Г 
БРИГАДИРИ

к
В това отношение комунално 

,Услуга” не би 
по-сериозна

то-предприятие 
могло да направи 
крачка без помощта на Общин
ския народен отбор.

От общинския фонд за пъти
щата получихме 300.000 динара. 
И при това ни казаха: ,.оправяй 
те се както си знаете" ни казва 
комендантът

И градската баня —
„неизползвана”....

Димитровград е млад работни 
чески град, но малцина са ония 
които използват услугите на гр-

на бригадата. —
Един главен счетоводител на ед 
но предприятие ни каза дори, 
че сме щели да направим пове 

откодкото полза. Ноче вреда,
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ДЕНЯТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИ
ЩЕ «МОША ПИЯДЕ» - Димитровград

Из албша на наши художници

За петц път училището „Мо- 
ша, 'Пияде” в Димитровград по
среща тази година своя ден — 
22 април. Този ден в миналото 

‘е ознаменувай с много важни 
събития. На този ден бе прове
ден първият учередителен кон
грес на нашата Партия, на този 
ден се роди великият вожд на 
пролетариата Владимир Илич 
Ленин, на този ден започна пре 

пет години конгресът на 
комунистическа 

партия, и, което е важно,' за жи 
вота на самото училище. И не 
само това — училището носи и 
мето на великия револзционер 
Моша Пияде, част от работата 
на когото е свързана малко и 
с нашия край.

Към 15' часа, след обед, учени
ците ще отидат на димитровгра 
дската гара да посрещнат гости 
.те от Ковачица и Чантавир. В 

. 18 часа .е откриване на учениче 
ската изложба, а вечерта учени 
ците устройват за гостите си за 
бавна вечер

От 9 часа на 21 април търже 
ствената среща с родителите и 
гражданството с програма, коя
то обхваща точки изпълнени 
от нашите ученици и гостите. 
След обед в училищния двор 
ще има спортни състезания ме_ - 
жду домакините и гостите, а ве 
черта в културния дом се ус
тройва литературно-забавна ве
чер организирана от нашите у- 
чепици и гостите.

На 22 април се предвижда из 
лет, а вечерта самодейният теа
тър „Христо Ботев” ще ггредста 
ви пред гостите новата драма 
„Клопка за безпомощен човек”.

Кирил Трайков

то тържествено празнува своя 
ден 22 април. Този път празнеи 
йствсто ще бъде по-обемисто и 
по-съдържателно, а в идния пе
риод настояването за по-съдър 
жателно празнуване ще се заси 
лва. От тази година, макар че 
и миналата година имаше едно 
посещение по случай 25 май, в 
празненството ще участвуват и 
ученици — гости от други учи
лища, преди всичко представи
тели от училищата на народно
стите, които живеят и работят в 
Югославия. Тази година напри 
мер се очаква да ни дойдат на 
гости ученици от словашката 
народност от училището в Кова 
чица, а също така и учениците 
от унгарска народност от учили 
Щгто Чантавир. Очаква се броят 
на тези гости да надмине 150 ду 
ши. Тяхното гостуване ще се оз 
наменува с програми, които ще 
носят белези на тяхната народ
ностна култура — фолклорни и

гославската

ВАЖНИ УСПЕХИ В ЖИВОТА 
НА УЧИЛИЩЕТО - 1

Училището вече се утвърди 
като солиден център на обуче
нието на българската народност

Любо Иванович:Стара улица в Струга

Пред XI фестивал на българското национално малцинство ош Дамиюроиградске

НЯКОИ РАЙОНИ ИЗОСТАВА Т\ I
Поради изборите, центрадвите тържества вероятно ще се проведат около 1 юни

Приготовленията за тазгодиш 
ния фестивал на българското 
национално малцинство от Ди
митровградската комуна закъсн 
яват.

★ В ашЯ ще има именно такъв характер. I другаря Тито ще бъде — състе
I заване по районите. В Димитров 
I град ще се състоят финалните 

25 май ще бъдат провеждани ; точки. С това се разчита на пое 
под ръководството на СОФК-а.
Затова на нея е възложено по- 
скоро да представи пред Общи
нския отбор за чествуване на 25 
май своя програма за организа
ция на фестивала и нужните ма ; 
териални средства за парада. О 1

||И
Ям ми Физкултурните състезания за

| тигане на по-качествена програ 
| ма и по-малко обременяване 

на посетителите.

о
състоялото сеНа неотдавна 

съвещание на отбора за честву- 
25-май се изтъкна, че

г-У IИ младите фолкло- ЩЦ,; 
ристи са готови 
за празника.

У У.:--.
Финалното тържество ще бъ

де поделено в два дяла. Едната 
част о него ще се представя в 
Дома на културата под името 
забавна програма, докато друга

Г; ване
някои райони (Поганово, Висок 
и Смиловци) изостават с приго
товленията. Много села от тези

на

У: :■

. райони още не са изпратили 
програмите за майското сърев
нование до Общинския отбор за 
чествуване на 25-май. Това не
що може да забави подготовки
те или да повлияе върху качес 
твото на програмите, защото в 
много села ще бъдат изготвяни 
на бърза ръка.

На съвещанието се изтъкна 
нуждата от оказване на помощ 
на ония села, които нямат опит 
в изготвянето на програми, как 

Главните тържества обаче за вито ще бъдат представени на 
почват в петък. Тогава театрал тазгодишния фестивал. От дру- 
ната група ще представи за гра га страна понеже тези дни за- 
жданството пиеската „Вълшеб- почна и оживена предизборна
ният цвят” а на 20 април, в съ- __
бота, ще бъде устроена търже- дейност във цялата страна, о 
ствена среща на учениците, самата програма на фестивала

свен това, тази организация до та част, под название ,.Коло на 
средата на този месец ще тряб-. от Димитровградско, 

старите класически методи на 
обучението и свърза работата 
си с производствените сили в 
комуната, като - направи учени
ческите знания по-трайни и по- 
практичееки. Съвременият ме
тод на обучението се провежда 
успешно благодарение на много- 
то съвременни средства, с кои
то разполага училището. Може 
би и това е една от причините 
за многократните посещения ко 
иго направиха мнозина видни 
политически и просветни работ
ници през последните години.

ше раздрагано” ще бъде прове
дена в градската градина. От о- 
бема и съдържанието на райо-

измени гри, оркестрови изпълнения, на 
родни песни и пр. Разбира се 
димитровградските ученици — 
домакини вече са предприели о 
рганизиране на посрещането. 
Тези посещения ще развият 
приятелските връзки, другар
ството между учениците, а са
мото пътуване от един до друг 
край на нашата родина и с жи
вота на народностите.

ПРАЗНУВАНЕТО ЩЕ ЗАПОЧ
НЕ ПО-РАНО

ва да изготви и пропозмции за 
състезанията. Предишните фес
тивали показаха, че без навре- - 
менно даване на пропозициите а 
състезанията и 
на критерия — пак ще има из не 
стни недовслствия. Освен това 
тази година по всички райони 
програмите ще следи единен 
жури, за да се има еднакъв кри [ 
терий и не се дойде до повтаря 
пето на известни точки, както 
миналата година.

нките състезания—ще зависи и 
качеството на финалните тър- 

уедиаквяване жества в Димитровград.

За провеждането на отделни 
части от фестивалното шествие 

! вече са опредени отговорници.

Поради провеждането на об
щинските избори, на 24 и 26 май 
— двадесет и пети майските тър 
жества ще бъдат отложени за 
няколко дни и вероятно ще бъ 
дат проведени към 1 юни.

ПРАЗНИКЪТ НА УЧИЛИЩЕ
ТО СТАВА ТРАДИЦИЯ

Тежестта на тазгодишния фе 
стивал по случай Празника на 
младостта и рождения ден на М. А.зНяколко години вече училище
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ли ще гласува. Може би някак- условия. Нямаме младежки дом, 
ва случайност... и ще я отми- хубаво кино, театър.. Това, ко-

И утре, нат... А чувствата й бликат, ка ето имаме.... Но ако искаме да
то силата й. имаме — трябва да работим. Да,

Радвам се, че ще гласувам. постоянно и усилено. Трудът о-
благородява и обогатява. За то
ва свидетелствува успехът на 
родината ни, околията, комуна
та. Ние може да не се задовол 
яваме с, това, което сме постиг
нали, може да се не примиря
ваме с мисълта че не можем по 
вече. но ние трябва и да сме 
горди от постигнатото. За няко

вам деен член на обществото, 
на страната, която е общност иа 
равноправни народи 
когато пристъпя към избирате 
лната урна ще бъда по-самоуве- 
рен. по-сигурен,-защото ще1 из
върша свой обществен дълг и 
ще участвувам в избор на на
шия представител.

С очи
към бъдещето

. • •

• • • лж.Пък а мечтите, желанията и 
бляновите ли?

тел на младежкия актив в учи- 
беше по-смел в изказ

И той, и тя гласуват за пръв 
път. Пръв път ще застанат 
избирателното място и ще дадат 
гласа си за онзи, на когото вя 
рват, в когото виждат 
по-щастливо бъдеще...

А кой не е изпитал ПЪРВАТА 
доживяна рдаост?

Първи стъпки в живота. Пръв 
път тръгваме на училище. Пръв 
път постигаме успех. Пръв път 
се влюбваме. Пръв път започва 
ме да творим. И пръв път ви 
ждаме плодовете от своите де
ла...

•IЖелая да крепне любовта ме 
жду воички югославски хора, 

всички славянски, изоб-
на лището. 

ването си: лко години страната ни се наре 
ди между напредналите страни.

■ДШмежду
що между народите. Желая да 
вървим, както досега, от побе
да към победа... И да бъдем на 
чело в борбата за мир между на

шсвоето

• 8ЩГ'
Мисля, че новоизбраните дру 

гари трябва да обърнат повече 
внимание на младите. Да ни се 
доверяват. Разбира се и ние на 
тях. Да заздравим взаимното до 
верие и да впрегнем задружни 
сили. Тогава няма да остават 

силите ни неизползвани...
И той, и тя и техните връст

ници са радостни и щастливи в 
тези предизборни дни. Искат то 
лкова много и вярват в бъдеще

то, като в сигурен успех, 
младостта знае ли граници? Зн
ае ли за трудности и невъзмо 
жкости?

I

ш#1
ЩЙЙ ж родите. Ш% ■■ А вътре в страната да ник

нат нови фабрики, пътища, мое 
тове.

В Босилеград да се построи 
младежки дом, спортни игри
ща, културно-забавният живот 
да се обогати и разнообрази... 
Да си призная, просто не мога 
да гледам как прахосваме мла
достта по улиците, как ме живе 
ем тъй, както бихме могли...

И смятам', че бъдещите ръко
водители ще имат още повече и 
по-трудни задачи и грижи. Не е 
леко да се върви в крак с вре
мето. което прави гигантски кра 
чки напред....

АНА СТОЯНОВА е също уче 
ничка в IV клас на икоиомичес 
кого училище. Макар че е сигу 
рна в своята възраст, бои се да_

У 8$

■ Щ 
- %щш

■$%
[ %А първото нещо (сякаш по не 

писан закон) обикновено ни но 
си радост, вълнува и ни 
гърща.

И тя, и той са навършили 18 
години. Нашата Конституция 
на всички навършили осемна
десетата година, дава избирател 
но право .И те ще гласуват...

Попитахме ги за чувствата, 
настроенията и желанията им 
в предизборните дни.
Той — СИМЕОН КОСТОВ — 
ученик от четвърти клас на ико 
комическото училище, председа

Ана Стоянова
9ЦI Ш Таоб- Но някак си се боя. Просто не 

ми аа вярва ,че утре ще заста
на пред избирателната урна и 
ще дам своя глас. Пък и досе
га не сьм гласувала (тук избух
ва весел смях: та ние точно за 
това я питаме)... И с приближа 
ването на деня, ставам по-нес- 
покойна. Иска ми се тоя ден 
да дойде утре! Може би още 
днес!

А желания имам безброй. На 
младежта трябва! да се създадат

:

Било от кой меридиан, било 
от кой кът на нашата страна — 
младостта знае едно: напред! С 
ОПИ КЪМ БЪДЕЩЕТО, което 
ухае като тази пролет. Като юж 
няка, раздвижващ нови живите 
лни сокове. И зовещ към нов 
ЖИВОТ,..

Щг

Симеон Костов

— Щастлив съм, че мога да 
гласувам. И радостен! И горд! 
За мене това ще бъде велика да 
та. Признава ми се зрялост. Ста Стефан Николов!



Победа на армейците
Успешен старт на Димитров градските футболисти

„Асен Балканска“ — „Полет“ (Пирот) 5:1 (2:1)След две поражения^ на фут 
болната среща, която се състоя 
в неделя 7 тоя месец, армейците

17т друга страна още в първите 
минути армейците взеха иници
атива в свои ръце и през цяла 
та игра държаха привес.

Първото полувреме играта за 
върши при нулев резултат.

Във второто полувреме дойде 
до израз издържливостта на ар
мейците. В края на играта те но 

•■'метения гол, кой 
то им донесе и победата.

Но да посочим накрая, че ре
зултатът от 1:0 не е голям ре
зултат, и че учениците са твър
до решили да си „върнат" за 
поражението, като се срепшат 
отново. Следващата среша мо
же би ще се проведе малко по- 
късно, защото трябва да се вър 
шат сериозни подготовки.

шл на всичко, може 
да се каже, че подобните спор 
тни състезания откриват пово 
че възможности на спорното по 
ле — би трябвало да се устрой 
пат състезания по волейбол, ръ 
чна топка и пр.

На градския стадион в Пирот | за „Балкански постигнаха: 
на 14 април се състоя фудболна Джорич 2, Л. Златкович 2 и Д. 
среща между отборите на ,,А- Станкович 1. 
сен Балкански" от Димитровг- | 
рад и „Полет" от Пирот, който

С.

ШЙ
,Ц I Тази среща доказва, че димит 

ровградският футболен отбор

ш
'А е, че ар

мейците тоя път бяха далеч по- 
иадмоиши, далеч по-бързи и 
смели в нападенията от учаща 
та се младеж.•а ’ Ст. Н.

V
-| -

ТУРИЗЪМшш •'.-у

ц

ВЕСТИ ОТ ЗВОНШ ЕШ|р«
банята се е заинтересувала и 
фабриката ,.Оерво Михали” от 
Зренянин.

Хлебопекарското предприятие 
„Църни Марко” от Пирот започ 
на с построяването на една ви
ла в Звонска баня за свои рабо 
тници и служещи. Предвижда 
се в същата сграда да се открие 
хлебопекарница и една продав- 
ница за хляб и различни печи-

Никола Тодоров Футболният отбор на „А. Бал кански”

заслужено победиха отбора на 
икономическото' училище.

Още в началото трябва да спо 
менем. че л 
та имаха възможност да видят 
твърде интересна и жива игра. 
Армейците влязоха в 
с желание да победят. Това и по 
Стигнаха. Но тук винаги не мо 
же да се прехвърли на ученици 
те, които дадоха жилава съпро 
тива. За изтъкване е майсторст 
!вото и всестранната пожертву 
вателност на армейците.

Техният фудболен отбор по 
състав се различаваше от мина 
лнте отбори. Бяха по-коплекти- 

вратата им застана 
наистина солиден вратар, които 
с няколко успешни паради спе 
чели симпатиите на зрителите.

завърши 5:1 в полза на димит
ровградския отбор.

Още от самото начало дими
тровградските фудболисти има
ха надмощие което трая до кра 
я на играта. Отборът на ,,Полет«’ 
беше неравноправен противник 
на „Асен Балкански и само ня
колко пъти застраши вратата 
на Манов.

започва пролетния сезон при до 
бра подготовка.«

Сретен ИГОВВ Звонска баня започна усиле 
на работа за уреждане на алеи
те около банята, както и за поп 
равка на пътя. който води до 
басейна. Работите ще извърши 
земеделската кооперация „Ер
ма” от село Звснци. Пътят до 
басейна ще се поправи от младе 
жката бригада. Очаква се това 
да стане до края на тази седми-

ш споп-■;

I

РЪЧНА ТОПКА
играта ва.

„Болкански“-„По- 

лет“ 19:19 (8:9)
Машинното предприятие „Про 

грес” от Зренянин е сключило 
договор с Управлението на Зво 
нека баня за почивка на 50 
свои работници и служещи през 
предстоящия сезон. Същото пре 
дприятие разглежда възможно
стта от построяване на своя ви
ла в банята. За летуване на 
свои работници и служещи в

Пред многобройни любители 
на ръчна топка в Пирот се игра 
мач по ръчна топка за първенст 
вото на Източната сръбска ли

Срещата протече в дйнамична
игра. В отбора на „Асен Балка 
нски” се изтъкнаха централни
ят защитник Филипов и десният?

га.
В твърде динамична и на моме 

нти груба игра, димитровградс
кият отбор по ръчна топка, „А- 
сен Балкански", макар и при зн 
ачи(гелен превес в

защитник Йованович. Головете
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по-голяматаТиха пролетна вечер присви 
вежди и неусетно се спусна от 
Видлич в полето, обви в студе
ния си воар къщите и овощните 
градини. Прибра в къщи и после 
дните овчари и овчарки от още 
сивите чукари на Видлич.

Тихата пролетна вечер измами 
младежта навън. Тук е> обичай 
всяка вечер да се устройва дви 
жекие. Така е било в миналото 
— така е и сега. Само — сега 
Височко Одоровци. коетЬ 
равд се наричаше! \,.Моминско 
село” няма млади хора. Оста
нали са само двадесетина де
войки! А само преди пет—шест 
години е имало и по 150! Сега
шната младеж обаче 
града...

— Останали сме само двама 
—трима ергени в селото, казва 
един набит младеж, а преди го 
дини бяхме „ордия”, па като 
тръгнахме по седенки. хей... це 
лото Забърдие- беше наше!

— А и това що е останало,

Забележеио във Височкв Одоровци агнетата, при изкупуването на 
семки, вълна и други селскосто 
лански

част от играта, не успя да поста 
гне поеда. Крайният резултат 
от срешата все още не е извес-

произвгденняМладост и електрификация често
се случваше тя да ни „откъс
не” по малко...

Затова е и това съпротив
ление във връзка с електрифи
кацията от страна на много от 
нас

тен поради това, че домашният 
отбор имаше в състава си и два 
ма нерегистрирани играчи пора 
ди което управата на „Асен Бал

фикацията. Даваха се предложе 
ния, правеха сметки, изчисле
ния...

— Ние сме убедени, че В. Одо 
ровци и Гуленовци правилно 
ще схванат въпроса за електри 
фикацията, защото електричес
твото на вас ще бъде от полза. 
Ние искаме само да ви помог
нем и облекчим в работата, ка
зва председателят...

В разговора който беше твър 
де полезен и отворен, мнозина 
се изказаха, между тях и изне 
соха и ред хубави и уместни 
предложения.

— Ние знаем, че от електри
фикацията ще имаме полза. Но 
кооперацията не показваше дос 
татъчно разбиране за нашите 
нужди. При изкупуването на

много не струва, казва на шега 
една двадесет и четиригодишна 
мома, зряла за сватба..

— Хубаво би било да ни посе 
щавате по-често, подхвърли 
друга...

И наистина 
между многото девойки от две
те съседни села, които дели са 
мо Домът на културата, Одоров 
ци и Гуленовци, нямаше пове
че от пет-шест мъжки глави.

След един час движението за 
върши и ние се прибрахме в е 
дно отделение от Дома на кул
турата.

— възрази друг. 
След това се даваха 

ри от страна на

. •
ОТГОВО- кански веднага поднесе жалба. 

Очаква_ _ председателя
оа Общината и управтеля 
меделската кооперация в Сми- 
ловци...

— Другари, можем

се, че крайният резул- 
татще гласи 5:0 в полза на отбо 
ра на „Балкански".

на зепор в движението

ли да на
мерим начин, за да подобрим 
състоянието с електрификация- 
та, предложи отборникът 
лото. Досега 
200.000

М. А. — С. И.
в се

сме дали само 
динара ,а ще ни тряб- 

ват около 2 милиона за завъ 
ршване на първата фаза от 
ел ектрификацият а...

— Можем

отива в

В препълнената зала ръково
дителите на Общината и жите
лите

съгласяват в
хор всички. 

И такана В. Одоровци и Гуле- 
ноеци разговаряха за електри- — до късно тгрез но_

М. А.ща.

БДИ ОНЗИ СТУДЕНТСКА ТЕКСТ И РИСУНКЖ 
Ч ПЕТРОВ
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