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Нашето 

да ползата от съдружието 

с кооперациите

ИМА УСЛОВИЯ ЧОВЕЧЕСТВОТО 

ДА СЕ ОСВОБОДИ 

ОТ ВОЕННАТА ЗАПЛАХА
селячество вшж

у

ИЗТЪКНА В РЕЧТА СИ ДР. ЕДВАРД КАРДЕЛ

На големия митинг в признаят големите успехи
които тя завоюва ■ сво
ето социалистическо стро 
ителство. Той особено се

Марибор, състоял се на 
25 октомври т. г., органи
зиран по случай честву- 
ването на' 40-годишнината сиря върху нашето сто
на СКЮ, на който при- 
съствуваха около 70 хил-

РЕЧ НА ЙОВАН ВЕСЕЛИНОВ НА НАРОД Н.И Я СБОР В БОРI
I

На 25 октомври т. г. в рил секретарят на ЦК на е 
мина 6-ор се състоя гол- Съюза ма сръбските ко- осъществено. Формално 
ям народен сбор, устроен мунисти Иован Веселинов, беше създадена единстве 
по случай чествуването 
40-годишнината на КПЮ 
м СКОЮ. Пред около 30 
хиляаи граждани от Бор

могло да бъде чки режими на стара Юго
славия, тя се бореше при 
тежки условия на неле- 

на държвва, но властву- галност, а нейните члено- 
ващите правеха всичко ве пълнеха каторгите бяха 
възможно да попречат на мъчени в политически 
действителното сближе- те затвори, а стотици бя- 
ние на югославските на- ха избити. Но нищо не ио- 
роди... Но създаването на жеше да я поколебае. Ней 
Югославия след Първата ните редици се попълва- 
световна война не беше ха с нови членове от ре- 
само нещастие за нашите диците на работническа- 
народи. Въпреки усили- та класа, на трудовото сел 
ята и целите на властву- ячество и на ингелиген- 
ващата буржуазия и цията. Едно велико рево 
нейните методи на упра- люцвонно движение, из- 
вление, нашите «народи се никнало от народа, и ье- 
сближиха по между си гова неразделна част, не 
чрез общата борба, която можеше да бъде унищо- 
водеха срещу противона- жеао...“

„Нашата Партия се ра- родния режим. Беше съз- 
зви и разаи свояга всес
транна активност, през
време на най-революцно- движение, а вай-добрите 
нннте събития и исторн- синове на нашата работ- 
чески превали в света и ническата класа, и на на- 
в нашата страна. Тя се 
роди когато руската Ок
томврийска революция, во 
дена от болшевиките и 
великия Ленин, навести

панско развитие като из
тъкна, че през първите 
години то неминуемо еяди граждани и видни 

държавни ръководители, трябвало да се ориентира 
произнесе реч другарят към най-важните отрасли,

но че тази разбираема ед- 1 
иостранчивост е преодол
яна и че Югославия днес 
отбелязва невиждани ус
пехи във всички области

В своята реч той се 
спря върху отделни исто 
рически моменти от съз
даването на Партията, на 

и околностите му е гово- работническото движе
ние в Бор и околностите 
му, изтъкна великата за
слуга на другаря Титоза 
успехите на Партията, на
прави преглед на успехи
те, които сме постигнали 
в борбата за по-дооър 
живот на трудещите се и 
подчерта размаха на сел
скостопанското производ

на народното стопанство.
.Именно през ио.ледните 

четири години (1У55-1У08), 
каза другарят Кордел, — 
наше го индустриално про
изводство 
66°/.. Амо пък към това 
приоавим и резултатите, 
които предвиждаме през 
тази година, то този про 
цент ще се увеличи на 
86% “.

'Нашият,
КОМЕНТАР иарьстна за

РЕОРГАНИЗАЦИЯТА ство.
Говорейки за заслугите 

дадено единствено рево- на другаря Тито за раз- 
люциоино работническо витнето и укрепването на

нашата Партия, той каза:
.Той взе кормилото на < 

Партията и на резолюци- 
шите народи, създадоха онното движение в най- 
своя Партия, Комунисти- съдбоносните дни в на- 
ческита партия на Югосла
вия, която от първите дни Тито окончателно иреста 
от своето основаае беше 
единствената истинска ю- 
госшавска политическа пар 
тия, която в своите ре
дици и под свое анаме 
събра всичко напреднича
во и прогресивно в стра
ната ни... И револяционио- 
то движение на нашата 
страна мина през много 
трудности и чрез борба 
преодоляваше много свои 
слабости и начинающи за
блуди. Имаше много и 
вътрешни, често вредни 
сблъсквания и борби, ко
ито пречеха Партията да 
се свърже с широките на
родни маси. Нашата кому
нистическа партия е би
ле зверски гонена от вси

И преди том се говоре
ше, но окоячателно-повяна
та дойде след Пленума на 
ЦК СКС в Белград. Пред
стоящата реорганизация, «а 
която смътно се говореше, 
стена факт.

И равняха ' се разисква
ния. обсъждания и официал
ни заседания нз нашата Ре
публика. В това отношение 
не остана назад н нашата 
околия. На 19 октомври още. 
Околийският 
СКС яма заседание, на кое
то пригъствуваха и предсе
дателите иа общчн:ките от
бори в друга политически и 
обществени работнице. За
ключенията, донесени по от
ношение на административ
но—териториалните измене
ния в Пиротската околия 
бяха: Пяротска околия се 
закрнва. Въз връзка с това 
се налагат изменения н по 
отношение на общините За
това досегашните общини: 
Тенева, Звояаи, Суково и 
Височка Ръжена, като малки 
общини, трябва да бъдат 
лакрити. Общините Дими
тровград, Пирот и Бабушии- 
ца трябва да останат, като 
включат в себе си н досе
гашните четири общини, ко
нто се закриват. Подчертано 
бе н това, че предложението 
на Пленума на ЦК СКС. да 
се аакрие Пяротска околия 
н да се приобщя къи Ниш, е 
правилно.

Сборовете на избиратели
те иече разискват и няма 
никакви указания, че изби
рателите ие схващат правил 
иостта на теза предложения.

Предаостите са ясни/ гол
яма териториално комуна 
има повече икономически, 
кадрови и други сили за е- 
дво по-солидно оазвитие на 
целокупния обществен н и- 
кояомически живот, защото 
може да разполага с повече 
спедстиа, с по-солв&.ви ка
дри в управлението и сто
панството и щото планира
нията от стопански хаоактер 
могат да представляват в 
този случай идна завърше
ност. Досегашната практика 
от двете предишни реорган- 
аации, н развитието на кому 
■ите от последната реорга
низация насам показват пред 
поетите не териториално у- 
величивите комуни.

Значи, можем и от тази 
р«органшз»циЯ да очаквам* 
води вззможяоста за едно 
по широко .развитие в на 
Димитровградската комуна, ■ 
рамките на социалистическа 
та нн държава.

Макар че нашите кри- 
тнци „обработиха* ЬоШа- 

I’ та сеяско столааско по.ш 
и тика и предвиждаха ей 

ното поражеапч., Юго«.ла- 
шата история. С другаря ДРУГАРЯТ Е. КАРДЕЛ вия в в земеделското про

изводство постта ис ь и - 
наха колебанията и лута- Едвард Кардел, секретар ждани резултати. Тазго- 
нията в нашата Партия.
Той, със своите наи-бли-

идването на новото вре
ме. Октомврийската реиол 
юцня даде нов подтик за 
развитието на революцио
нното движение във всич
ки страни. Тя огромно 
повлия и върху развити
ето ни работническото 
движение н в нашата стра 
на, коет* от своето нас
тиване до днес беше, н 
си остана, съставна част 
на международното дви
жение и на всички напред 
ничави сили в-света. Ко
мунистическата партия се 
съзД|Ваше във време на 
съддававето на новата дър 
жава. В. стара Югославия, 
в кояго великосръбсквта 
бурж ^азиядържеше глав
ните позиции в държав
ния апарат и провеждаше 
политика на национален 
гнет срещу македонци, 
хървати, словенци и дру
ги националности се съз
даде буржоазна система 
на властвуване, която но
сеше в Себе си 
белези иа бескруполно 
експлоатиране, политиче
ско безправие и на бру
тален политически терор. 
Так-ва Югославия и ней
ните властуващи кръгове 
станаха политическо оръ
дие на международните
реакция, а нейното сто
панство економически в 
по голяма степен е било 
подчинено на интересите 
иа банките от Париж и 
Лондон. Затова очаквано 
то обединение на нашите 
народи въз основа на пъл
но национално равнопра
вие, което можеше да •- 
сигури само една демо
кратическа системи, в ста
ра Югославия никога не

комитет I ия »а ЦК на Съюза на юго
славските комунисти.

В начелото на своята

двшното земеделско що- 
ИзВОДСТВО е ПО ГиЛЯМц за
54°/0 от средното земе
делско производство през 
периода от 1951-1955 го
дина. Другарят Кардел ка

зки сътрудници, правил- 
(Следва на ШреШа страна) реч другарят Кардел го

вори за революционния 
път на Партията, за теж
кото положение на наши за> че иашата страна са 
те народи в бивша Юго-

ПРЕДИЗБОРНИ ПАР
ТИЙНИ СЪБРАНИЯ 

ВЩИМИТРОВГР АДСКО
Във всички първични 

организации на Съюза на 
комунистите в Димитров
градско са проведени пре 
дизборни събрания. Чрез 
доклади н разисквания е 
направен преглед на до
сегашната дейност и са 
ввети заключения за бъ
дещите задачи. Изборите 
ще бъдат проведени до 20 
ноември.

намира в положение на
скоро да ликвидира и вън 
шнотърговекмя дефицит, 
който факт говори недву
смислено за мощния ръст 

стопанство. 
По-нататък той подчерта, 
че тези факти говорят, 
че нашата стопанска си
стема престана да бъде 
опит и че тя функциони
ра съвършенно в ръцете 
на нашия самоуправляващ 
се народ. ДруггрятКардел 
изтъкна и пълното афир: 
мирне на нашата социалм-

елзвия, за националното 
подтисничество, което съ 
ществуваше тогава, за у- 
частиего на Словения в 
Народно - освободително
то движение и за голе
мия стопански развой иа 
нашата страна в следвое
нния период. Той подчер

на нашето

та, че и онези, които не 
обичат нашата страна, 
днес не могат, а да ве

НАШ ИТЕ ГИГАНТИ
етическа демокрация, на 
нашето самоуправление и 
различните области на 
стопанско — обществения 
живот.

шт
всички

(Следва на 2 страна)

г
Четете

в този брои:
• Алжирски проблеми
• За търговията

в Димитровград

• Есенна сеитба

• Репортаж 
за Поганово

• Злободневна, инте
ресни новини, и пр.

• Из романа на Чосич
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До|
„Отечествен фронт“„ * 

поръката на др. ц
Поръката на 

Тито по случай 24 0кт- 
ври — Денят на ООН 611 
мери на голям отзи 
световния печат. Софй 6 
кият вестник „Отечест 
фронт* обнародва иза»'* 

"?Р-ькатапредседателя Тито, Ко * 
се отнасят за разоРъ1Т° 
ввнето. След като изтъГ!' 
че председателят ТИТоЕа' 
поздравил предложени./ 
за разоръжаване, „<3 
даде председателя’“

пред Общото ст,бр„,„ 
на ООН, цестникът ца, 
ра и онази част от поп? 
ката. в която се казвЛ 
Обединените нациитря/ 
ва да вложат всички 
лия, зг да се създада/; 
еловия за започване ' 
коря,ване 
разоръжаването.

Б Р А Т С Т

2

I
ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАЧ 
ПИШЕ:

'■ -
фтпжтжиШ
1АЕИЯ

л - .
дРУг*ЗАЛИЧАВАНЕ НА РАЗЛИКИ МЕЖДУ 

РАЗВИТИ И НЕРАЗВИТИ СТРАНИ
- ИЗ РЕЧТА НА КАРДЕЛ -

Ре

<
алжирските светлини 

И СЕНКИ ни ч-асти отчрез оказване .финан
сова помощ иа неразви
тите страни посредством 
ООН.

Другаря Кардел по-на
татък говори по редица 
въпроси ва нашето соци
алистическо строителство 
като изтъкна, че няма 
стопанско обществена об
ласт у вас където да не 
са разработени концепци
ите на нашето социали
стическо развитие.

ниСАЩ и инициативата за 
среща иа високо равнище. 
Той между другото каза, 
че и овладяването на ко
смоса трябва да съедини 
хората и средствата

овладяването на 
силите 

човечество.

(Лродмжеиве от 1 стр.)
Говорейки за политиче 

ската обстановка, той ме- 
жду другото каза, че' 
германският, въпрос не 
трябва да оъде пречка 
за разрешаване 
налите международни въ
проси и подчерта, че в 
днешната световна обста
новка съществуват реал
ни възможности, човече- 

завинаги да се

Все повече се « ра-
говорите за Алжирец и,нУсква преговор»,
ето на събитията “е ‘амл° * седмица Са били пред
но през последните “яколко д Към
приети редица *°*Х>?аТо Р06що “се наблюдават: 
това направлениее. ^ на де ГоЛ) отговорът
неотдавнашното предл оавителСтво, и неотдав
на Временното аАЖ“Р почнато е че предстои нашната реч » ^"и)'тогава’ се по-
разискване и в Обединените ^ ^ по ия
лучава впечатление, Р * крайна линиякакъв начин си проправя път, че ц кра,^ ^
преговорите за алжирската лр Разбира се,«сво осъществими отиикот. «РТМО. Разбир. се,

е предварително да се > Ае прсА и преговори и «юга, но
те поне са възмогни,

за-
щото 
космоса изисква

на оста

на цялото 
Другарят Кардел също та
ка указа на 
проблем: заличаване на 
големите раалики между 
развити и неразвити стра-

още един

ството
освободи от заплахата на 

война.новата световна 
Той говори и за страшни
те последици на евенту
алната атомна война и за 
нуждата от миролюбиво 
съжителство. Такара пог 
лртрка няма да пречи на 
социализма зауцото народ- 

които не са 
от нова в.й-

трудно
истина ще дойде до такива
факт са изгледите, че сега опшипГ1(ИЯ

Франция би желела да разреши алжирския 
Р това не иска никакво съмнение, НР тя би 

разрешаване да има максимум цо- 
у , да запази своите о-

оттук и в Северна

ИНДО КИТАЙСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ Чс-процеса „

ИНЦИДЕНТЪТ ПРИ ЛАДДКвъпрос,
искала от това

за себе си, или с други думи
сновни поаиции в Алжир, а увя „е ие
Африка. Ов една страна Париж *УВ™УВ\
може да продължава с политиката, която до се може да р * окояо но съ1девреме„0.

значителните сили в 
камък около

не се знае да съдбата на 
един войник отиндийска- 
та войска, В една китай
ска нота връчена на Ин-

Индо китайските отно
шения, които напоследък 
оборна хи в-ррху себе си 
вниманието на света, иде

да бъдат разре- дийското правителство се 
казва, че и на тяхна стра 
на е имало жертви, оба
че не се споменава броят

'рятниноЩ ;лза
ните маси,
З^трашени 
на, ще обърнат по-голцмо 
внимание на вътрещните 
проблеми в страните си.

В речта си другарят 
Кардел каза и 
ориентировката към ми
ролюбиво съжителство и- 
зисква и нови 
международните отноше- 

Именно затова Ю-

ОАР
не могат
щени. След редиц» 
незначителни инциденти 
дойде до стътк-оаението 

Лздак на 20 и 21 ок-

Председателят Насър 
именувал за свой спецвцц 
пратения в Сирия — вторщ 
покрайнина иа ОАР — ф.Д1 
маршала Амер, един от тра 
мата п^дпредседателв ц 
републиката. Смата се, к 
това наименование е ьм 
връзка с решенията, юато 
ск< ро обяви пасър и ковто 
трябва да допринесад м по
добрение ва ксорлввиршею 
между Египет и Сирия в л 
установяване иа полн1в(ш 
на организацията Нацвовц 
аа уния.

га е водел е 
тъкмо

(по-политика итази
Франция висят като огромен

политик?, мъкнат я назад и
само

самата
спРъва.ТтавНсявкаСГваНкГаЧка. Франция знае не 
това, че алжирската война коства много скъпо в 
жертви и в пари и в също време я спъва в акци- 

международен план, но и това, че с д° 
не е възможно да се

това, че на жертвите.при
томври при което се да
доха и жертви.

■ На 27 октемврий печа
тът в Делхи публикува 

Според последните све- обширни материала за ки
при Ладак са били тайскотосъобщение, в ко

ето се казва, че индийски 
те погранични всйски са 
предизвикали инцидевта и 
открили огън срещу ки
тайците и затова Китай 
Отхвърлил индийското и- 
скане за кемг.ензиране за 
загиналите индийски гра
ничари. Печатът също о- 
бяи, че Китай е' изразил 
готовност да освободи 
десетте пленени и да пре
даде телата на загинали
те войници.

методи в
ите на
сегашните методи на сила 
решат проблемите на Алжир. Същевременно све- 
товнитз общественост »м™.»НТ. фре^ С»Ъ

дения
убити девет индуси, де
сет били пленени и еще

ния.
гоелгвия поздрави посе- 

на Хрушчов вщениетоници в западния съюз
искат тая проблема да се реши колко може 
бързо и то по миролюбив път. Покрай това 
знанне-в света се наложи схващането, че алжир
ският народ, подобно на всеки друг, има право 
да бъде свободен и независим'. Освен това, 
оглед на дългогодишните опити на френската ди
пломация да покаже, че алжирският въпрос е „ 
трешна работа на франция“, се наложи и схваща
нето че този въпрос е грижа на цялата обществе- 

аащото алжирското воюване заплашва и ми 
ра и защото антиколониалвото движение е 
правото на всеки народ да се бори за свобода и 
независимост, че това право вече не може да се

световната обществе-

пе*
съ-! Синдикално

сътрудничество
ИНДОНЕЗИЯ

Правителството на Ив» 
везни, според съобиц-ввш 
наТАСС',е поканило Хрусь 
чов в Миксян да изправяте; 
сещение иа Индонезия. Ся 
деяия за това са дадеш 
шефа на делегеиеяга /, 
Върховния съвет и» Ш 
— Мухктаиноа ва една ор- 
конференция.

без<
5

въ-

I—Съобщение за пребие ването на нашата 
делегация в София —ност, дало

ботвнцате в управление
то на предирацгията, за 
награждаването в стопан
ството, за някои спецлал 
ни социални, оощестаени дийското дружество за

индийско-китайско прия
телство, Съндар Лал е 
дал предложение в Ла
дак да излезе една обща 
индийско-китайска коми-

На 26 октом-ри в Со- 
фая е публикувано съоб
щение за пребиваването 
на делегацията на Цен
тралното вече на Съюза 
на синдикатите от Юго
славия в Ьългария и за 
разговорите, к^ито чле
новете не делегацията во
диха с представителите 
от Централния съвет на 
българските синдикати. В 
съобщението се изтъква 
констатирането, че осъ
ществяване на по-широко 
сътрудничество 
югославяиските и бълпр- 
сквя синдикати ще е в 
интерес на работническа
та класа иа Югославия и 
България и че това съ
трудничество ще допри
несе за развитието на при
ятелски отношения меж 
ду народите на двете съ
седни страни.

По време на разгово
рите, които водила в Со
фия представителите на 
двете синдикални оргави- 
зации разгледаха, спора
зумението за сътрудни
чество от 1957 година. 
Също бяха разменени мне
ния за ролята на синди
катите и участието на ра-

КУБАВъв връзка с тоаа не
ясно още положение в Ла
дак, председателят ва Ин

оспорва на никой, и 
ност почти винаги застава 
който се бори за такова право.

Самолет на контраревои- 
циоврите е бомбардиралX' 
вана на 21 окт. т г. и сда 
временно е хвърлил лис№ 

конто се напада «уби

оттам
на страната на оня,

са отбелязани ка и други въпроси.
Б съобштението се каз

ва, че са разгледани усло
вията за по-нататъшно 
сътрудничаство и е кон
статирано, че синдикати
те иа двете страни могат 
успешно да сътрудничът 
в различни облисти. В та 
зи смисъл са уговорени 
конкретни форми на съ
трудничество между син
дикалните централи, не 
някои профсъюзи, на из
вестен брой локални син
дикални форуми от две
те страни.

Централният съвет на 
българските синдикатите 
е приел поканатт да из- 
прзти своя делегация в 
посещение на Югоеливия.

Де Головите предложения 
то ирачка напред, но не достатъчна, защото кол- 
ото положително и от извънредно значение да е 

било официално и тържествено признатото пра
во на самоопределение на алжирците отстрана на 
фрзнция, толкова жалко е, че Де Гол е отбълсквал 

преговори с Фронта на национзлносо ос 
вобожденне на Алжир, което значи с представи-

освободителна борба. Тая 
особено след

та, в
скиятпремвер. Говорейки и 

случей по телевизии 
Фндедо Каотро е изп>н1, 

идватя
този

че тези самолеки 
Америка и че тая постъпи 

осъда. СвлП*всия, която да установи и- 
стинското положение. Съ 
щевременно тей предло 
жил среща между Неру 
и Джо Ен Лей на която 
да водят разговори за на
станалия опор. Подобни 
поепоръки са дали и ня
кои представители на Ко
мунистическата партия на 
Индия.

заслужава 
нашето правителство е 
подкрепата, която му

— казал Кястр»
всякакви

ва народът,телите на алжирската 
френска позиция беше разлюляна 
отговора на Временното алжирско правителство, 
който навсякаде бе оценен кьто разумен и кон
структивен. Оттук се дойде до новото френско 
предложение: Дебре, в името на френското пра 
вителегво заяви, че Париж е готов да преговаря, 
но само за примирието и то само в Париж. Съз
дадена е значи възможност за преговори, но пред
варително ще трябва да се премахнат много труд-

СЪВЕТСКИ СЪЮЗ
Заведението в« Върхов*'1 

съвег ва СССН е заиоч’" 
ва 27 октомври т.г. Пр'^. 
дателят на Държавен* 
Косигин е заявил, 
Съветския съюз и ^■3/ 
страни са установен* • 
добри търговски »Р р 
„Ние искаме да по1СЛ| 
отношенията между 
вите с различни обше'1 
системи ',— е кала т®'

между

Неру все пак още вяр
ва в изглаждането на от
ношенията.

Индийското правител
ство е приело предложе
нието на Китаи да си взе 
ме пленените воиници и 
телатанз зчгиналите. Още 
не се знае мястото къде
то ще бъде извършено 
предаването на. същите.

.ности.
Трудно може да се представи възможността 

щото преговорите за мир да се отделят от пре
говорите за окончални решения. Това са две стра
ни на един медал. Как може да се иска борците 
на алжирското освобождение да захврлят пушки
те преди да бъде разрешена, чрез преговори, съ
дбата на тяхната страна. Така ето се образуваха 
светлините и сенките на Алжир. Във френското 
становище има още много старо и неприемливо, 
както по отношение на крайния изход (въпросът 
за Сахара, за алжирския суверенитет) така и в 
опита щото примирието да се отдели от общата 
солюция, по-ясао с Фронта на националното осво
бождение да се преговаря само за спирането на 
войната, а не и за окончателните въпроси по ' от 
ношанне на алжирското бъдеще. Точно е, че Па
риж, след като призна самоопределението и пре
говорите, е направил значителна крачка напред, 
но всичко ще зависи от следващите стъпки, защо
то те ще покажат да ли в Алжир наистина желят 
преговори и либерарни решения или... Все пак ва
жно е, че са започнали преговорите за преговори.

А нищо повече не би могло да 
възобновяването 
Франция, от нейната 
желанието н решеността, по реалистичен, миролю
бив и справедлив път да разреши алжирската 
блема в споразумение със самите алжирци, преди 
всичко с ония, които се борят за свободата на 
своята страна.

ФРАНЦИЯ
Кабинетът иа пР'лг 

теля на френсаат* Р'“Ц 
ка, на 23 окт. Д*Д® 
ално съобщение, в %0‘ ( 
казва, че председа!®*" 
Съветското пР|вв 

—Хрушчов е приел « у 
та да посети Фр®нан*'р(Д 
татл н програмата н* ,
щението не са опред 
още.

Френска атомна бомба
Парижкият вестник „Па- 

ри-жур‘- е съобщил на 24 
октомври, че опитът с пър
вата френска атомна бомба 
в Сахара ще бъде направен 
в началото на февруари 
1960 година.

ШЕНХАУЕР: 
РАЗОРЪЖАВАНЕТО Е 

НАЙ-ВАЖНА ЗАДАЧА

ЦЕЙЛОНИЗЛИШЕН ОПИТ Обсадното полож®®1' 
то трябваше ха "Ре т.0(» 
25 октомври т.г.. по 9 $
на Цейлонското ПР* ,| 
ство е продължено (|
един месец. Това 
е било заведено и>' 
след покушението_СЕ' ^
ланския премиер р 

ьойто бе убит-

е?

среща

Разоръжаването трябва 
да бъде главна 
предстоящото съвещ ние 
на високо рзвнище, заяви 
президентът на САЩ Ай- 
зенхвуер. Той каза, че а- 
мериканците смятат това 
за най-важен въпрос, а 
въпросите за двете Гер
мании н Берлин — от вто 
рочтепенно значение.

ил &МССНСО
РдЙ«мШ.6

тема на
нке

повлияе за 
н влиянието на АНГЛИЯ ^

Британският иеотии* ^ 
експрес" по 1Ъ0РоС' ,(> 
говорите ва 
и за стновишето & 
е писал, Че ако 
да участвува В Р „ г 
тогава ковфереии г 
да те оъстои * >

на величието
готовност, на дело да покаже

про-
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БРАТСТВО
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Заслугите и делото на др. Тито са присъщи 

само на велики и смели революцинери
(Подължени 01 1 стр.) Освобождението, нейните трябва да вярва, а опи- вътрешните работи на

тът му го кара да вярва, други страни и на зачита
не кооперативните отно- не свободата и независи- 
шения не са засновани иа мостта на всеки народ, 
измама, че никой не же- Такова наше становище 
лае да го въвлича в коо- е намерило в много стра- 
перац<вята, та по този на- ни поддръжка и разбира 
чин да му отнема земя- не, а на базата на това 
та,или да го доведе в те- са създадени и укрепени 
жко материално положе- приятелски отношения с 
ние... Ако ние се ръково- много страни, особено от 
дехме от това, тогава Азшя и Африка, 
нашата политика нямаше 
да даде успехи, тя щеше 
да пропадне. Нашата по-

СТРОЕЖ НА ПЪТЯ

Поганово — Димитровград
След двумесечна пауза, собено се нзтъкнахо по- 

поради прибиране на ре- гановчани, които са дали 
колтата, отново оживя най много работна ръка 
работата на пътя Пога- и трудодни. Миналата сед 
ново — Димитровград. В мица на пътя работиха 
строежа на пътя участву- и просветните работници, 
ват следните села: Пога- от които особено се от
ново, Драговита, Бански личиха следните другари: 
дол, Планиница и Желю Милан Петров Георги Ди
ша. За първите два дена митров и Кръсто Петров, 
са постигнати завидни Селата покрей пътя с 
резултати. Само псганов нетърпение очакват деня 
чани ся прекарали на пътя когато ще бъде готов 
над 500 куб метра ка- пътя, защото той ще ги 
мък, а драговитчани над свърже с Димитровград, 
250... Остават да се за- защото очакват в блиско 
вършат още няколко ки- то бъдеще да бъдат свър 
лометра. Иначе целият зани с рейсова линия, 
път от Поганово до Пла За този край със слабя

съобщения тоя ден ще 
бъде същински празник.

М. Филипов

во определи пътищата и 
методите на борба 
шето революционно дви
жение. Той беше глввно- 
то условие Партията да 
се свърже с нан-широки- 
те ивродни маси, да за
почне широка народна 
борба срещу управляващ- 
та бур жойГаия, срещу нена- 
рвдиата власт и национал 
но предателство. Светът 
се намираше пред велики 
изпитания. Втората свето 
ва война беше на прага. За 
съдбата на нашите наро
ди вече се разправяше в 
чуждите правителства м 
в техните генералщабо- 
ве. И ако нашата Партия 
под ръководството на 
другаря Тито, в това вре
ме не бе станала единс
твена и с ясни становища 
и цели, нашите народи 
нямаше да избегнат ка
тастрофата, нямаше да 
извоюват победа над чу
ждестранните нашествени 
ци, нямаше да излезват 
на пътя на социализма. 
Победихме и побеждава
ме, преодоляхме и прео 
доляваме всички пречки, 
конто стоеха и стоят 
пред нас благодарение на 
нашата велика Партия, 
Съюза на комунистите и 
на другаря Тито, който в- 
лезе в историята иа юго
славските народи и като 
герой на народната р^во- 
люциа, и като организатор 
и ръководител, и като 
държавник и мислител. 
Велик тълкувателна мар
ксизъм-ленинизма, който 
никога не е страдал от 

- догматизъм, нито се при- 
држал към схемите и 
бю зократическите пред
писания, Тито внесе ново 
в нашата югославска 
революция и сзцаиадис- 
тическо строителство, ка
то имаше пред вид на
шата действителност, на
шите обичаи, нашият на
чин на живот. Той смело 
донасяше нови решения, 
показваше нови пътища, 
а това е присъщо само 
■а великите и смели рево
люционери.“

усилия за 
по-добър живот в дните 
след Освобождението и 
след [Ц948 година, 
изтъкна, че днес вече са 
постигнати сериозни ус
пехи е тйя борба за съз-

създаване на
в на-

като

„До скоро тази полити
ка беше нападана дори и 
от някои социалистически 
страни. Съществуват „те
оретици“, които полити
ката на миролюбиво коег нйница е вече набит и го- 
аистиране провъзгласяват ден за употреба, 
за политика на империа- В строежа на пътя о- 
лизъм и то на американ
ски империализъм. Спо
ред тях лозунгът за ми
ролюбиво коегзисгиране 
е капиталистическа изми-

литика по отношение на 
селото тръгва от това, че 
с новите обществени от
ношения, които се създа
ват трябва да се попра
ви положението на наше
то селячество, тези отно- 
шенея да им дадат мате- 
риялен подтик... Както е 
познато ние Вносни стоки у НОСне правим, 
нито ще правим натиск Силното развитие на сто 

ПансШвоШо ни дава възмож 
носШи и Шая година до вне
сем значителни количества 
стоки за широко Потребле
ние. Така например в 1959 
голина е било Предвидено 
да се внесат индустриални 
стоки, колониални и Пре- 
хранбени артикули, какШо и 
други Произведения, на стои 
пост от около 12 милиар
ди девизни динари. Този 
внос на стоки за широко 
Потребление много добре 
допълва домашното Произ
водство, защото същесШву 
ват тенденции да се внася, 
Преди всичко, ояова, което 
югославската 
ност не Произвежда още, 
или го Произвежда в огра
ничени количества. ИсШина 
е, че нашата общност на
стоява щоШо списъка на 
внасяните артикули да се 
намалява, но това намале
ние да не вреди на Потре
бителя, на когото трябва 
да бъде осигурен голям а- 
сорШимент на артикули. 
Трябва да се Поздрави 
успехът на фармацевтична 
Ша и химична индустрии, 
които Престанаха да вна-. 
сят готови лекагстпа, ка- 
кШп и насШояванияШа на 
другиШи отрасли от сШо- 
0а сШвлШо да достигнат 
или да надминат, чужде- 
стр ниШе Про) зведе^ия По 
отношение на качеството. 
Все Пак вносът! на стоки 
за ширнко Потребление от
разява грижата на общно
стта ни за Попобрение жи
знения уровен, з щоШо има 
много страни, които се 
стремят да огроничават 
вноса и на стоки за широ
ко Потребление оШ Продо
волствен характер, какви- 
то са кафето, какаото и 
други колониални Произве
дения.

До кроя но годината, сПо 
ред Предвидения План, ще

се внесат в нашата стра
на индсШриални стоки в 
стойност от около един 
милиард и двесШе милиона 
динари. Но Първо място се 
Предвижда внос на текстил 
на стойност оШ 622 мили
она динира. На списъка се 
намира голям брой артику
ли: завеси, килими, качес
твени вълнени Платове, мо- 
хер, громби, качествени Па
мучни тъкани и Позаманте 
рия. Особено място з ема 
внос на детски Памучен Три 
коШаж. На второ място а 
списъка на вносни индус
триални Произведения сто
ят детските играчки, за 
които ще бъдат дадени 
134.500 000 динара.
Шава ще бъде внесен йор- 
цулан за домакинство на 
стойност от 22.5 милиона 
динара, различни метални 
изделия, теглилки и друго

Вносът на електрически 
Печки, котлони и други ще 
изнесе около 40 — 50.000 
Парчето, а за 98 милиона 
динара ще бъдат набавени 
електрически ^ апарати за 
домакинството като хла
дилници, бойлери, Печка и 
друго. 3" 27 милиона дина
ра ще бъдат внесени тран
зистори и телевизори, е- 
лекШачески грамофони и 
други електроакусШични а- 
ПараШи Зи около 22 мили
она динара ще бъдат вне
сени колела, за 5,2 ми чи- 
они моШоцикли и за 14.7 
милиона динара съоръже
ния за 
сПорШ.

За книги, списания, хар
тия и други такива Произ- 

ще бъдат израз
ходвани 63 милиона девиз
ни динара.

Внос на хранителни ар
тикули обхв! ща изнесШно 
количиесШво картофи и 
яйца.

слица, защото как могат 
мирно да живеят един 
край друг социализмът 
и капитализмът. Днес та
зи политика има все по
вече поддръжници. Сре
щу нея могат да бъдат 
само ония, които са за 
продължаване на студе
ната война и заостряне 
на международното на
прежение, което немину
емо би довело до война“.

върху частните произво
дители да влизат в съдру
жие с кооперациите, но 
шие сме убедени, че сел
янинът ще сътрудничи 
зарад собствена полза“.

По въпроса за външна
та политика другарят Ве
селинов каза, че Югосла
вия вече с години се зас
тъпва за политиката на ми
ролюбиво коегзистиране, 
на невмешателс.тво във

Другарят Й. ВЕСЕЛИНОВ
по-добърдаването на

живот на трудовия 
род, а особено на работ
ническата класа:

Като говори за селско
то стопанство и за забе
лежимия възход на съ
щото, той подчерта, че 
дребното стопанство в

на-

■

ПРЕД РЕОРГАНИЗАЦИЯТА Промишле-
След

СЪБРАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСОК
Във вързка с предете- приобщи към общината в 

ящата реорганизация на Пирот, защото автобусна 
околиите и общините за- та връзка с Пирот и ико 
почват вече сборовете на номическата ор.иентиров-

ка към този град се по
казват пречка на едно 
друго решение по този 
въпрос.

частни ръце, при опреде
лени условия не е пречка 
за организиране на модер
но производство— „Ония 
селяни, — каза Йован Ве
селинов,— <оито са обра
ботвали своята земя в 
съдружие с кооперациите 
имат по—големи доходи 
отколкото по рано, кога
то сами работеха по за
старелите методи. Досе
гашните опити, вече по- 
ясно показват перспекти
вите на нашето трудово 
селячество и то все по
вече стига до убеждени
ето, че пътят, по който 
тръгваме е правилен и че 
сътрудничеството с коо
перациите ползува на об- 

Говорейки за успехите ществото като цяло и на 
от следвоенното развитие, отделните стопани. Зато- 
за изграждането на соци- ва имаме и все по-голямо 
алнзма, той подчерта те- интересуване за модерна- 
жкото положение на ра- та обработка на земята... 
ботническята класа преди Нашият трудов селянин

избирателите.
Така в общината 

Височка Р|ьжана през по
следните дни бяха про
ведени сборове на изби
рателите, на които се об
съдиха въпросите за р,е-

ПАРТИИНАТА ШКОЛА В ДИ
МИТРОВГРАД ОТНОВО 

ЗАПОЧНА
С цел да се подобри 

идеологическо-политичес
кото равнище на члено
вете на ССК, Общински
ят комитет комитет на 
СКС — с помоща на Око
лийския комитет от Пи
рот, организира и тази 
година партийна школа 
за партийните членове от 
Димитровград. Лекциите 
посещават 70 комунисти 
— работници и служащи.

организирането на тяхна 
та община, относно, за 
закриването й и приклю
чването на селата към об
щините в Пирот и Ди
митровград. Узнаваме, че 
на сборовете на избира
телите в селата от Горни 
Висок, където живее бъл 
гарското национално мал
цинство са рошили да се 
приобщат към общината 

Димитровград. Село 
Славния, което е имало 
сбор на избирателите на 
27 окт. е решило да се

лов, риболов и

веления

В

сериорио засегната и в нея престава всякаква 
работа. При отстъпване немците унижщ окиха 
редица съоржевия

Освобождението на Ниш (14 октомври 
1944 г ) завари работилницата в окаяно поло
жение — тя бе почти 100% унищожена. Но 
борбата за окончателното освобождение на 
страната изискваше, тя. да бъде, колкото се 
може по-скоро, възобновена. На хиляди работ
ници техници и инженери се заловиха с труд
ната задача да възобновят работилницата. 
Прев ноември 1944 година изляюхя първите 
вагони и локомотиви от работилницата. Успо
редно с това се строеха нови отделения, по
правяха се стари машини и създаваха нови. 
Работниците сами правеха а/ат като изпол
зваха старите материали. За обновата и взгреж 
дането на работилницата те пялоха оз осво
бождението до 1948 година /90.0о0 трудочяся, 
а в акциите извън работилницата 33 000 тру- 
дочасл.,Работилницата вдекидневчо израстваше, 
овладяваше производство на нови елементи, 
преизпълнявяше плановете и през 1951 голина 
спечели преходното знаме на ЦК на Синди
ката.

7шсмо на наш. специалист... вани средства в стойаоат от 1,278 914 000 ч 
нара

Целокупното производство бе 
2 5 пъти а сравнение с производството 

19о2 тодина. С нарастване на произведете 
бяха овладени в редица нови вадения и 
ви. През 1952 година брутопродуктът 
ше на 2.99У 076 198 1
на — 8 696 121 431.

Фабриката преди всичко работи върху 
ремонта на ж п. превозни средства, а покрай 
това произвежда и резервни части за спомена 
тите, така че нейната

уВ-'ЛиЧ1

ПЕТЪР АПОСТОЛОВ, ИНЖЕНЕР ОТ
с. ЛУКАВИЦА—ДИМИТРОВГРАДСКО:

МАШИ
възлиза- 

динара, а през 1958 годи-

ФАБРИКА „СТАНКО ШН0ВИГ-ШШ1 роля
жането на нашите ж.п. средства не

Двес в фабриката работят към пет хвл 
яди работници, техници и инженери. Воекн 
дневно се работи върху общото и професно

в гхздър- 
е малка.иицатя поправяше «дни локомотив месечно, а 

паб теха около 130 работника. За по-бързото 
развитие ва работилницата ст значение е въ
веждането на електрическа енергия през годи
ните 1911_1914 И тако постепено израотваше
ж п работилницата, която в навечерието ва 
Първата световна война имаше проичводствев 
простор от 59.000 кв. метра. Първата световна 
война попречи н* развитието ва работилница
та Опитът за евакуиране пропадна и много 

бяха хвърлени в Морава. След 
обновяване на работилницата

Този фабрика носи името на народния 
герой Станко Пауновия, революционер от пред 
военния период, организатор ва нелегалния пе
чат в Ниш, политзатворннк и борец от Народ
ната революция. Загинал е и провъзгласен за 
народен герой на 25 октомви 1943 година.

Слеп освобождението на Ниш от турин- 
те през 1877 година и по-точно след Берлин
ския конгрес 1878 год. тогавашна СЪрбнй при 
ема задължението да построи ж. п. линия от 
Белград до Ниш. Сроежа финансирах 
френски компании. На 3 септеврн бе

от машините

Ниш става важен ж. п. възел Естествено та на с нови по-модсреи машини, съддха

г.:.“Ги 7. ‘ л..
прек 1874 година. Неотдавана в Ниш търже- на през работилницата минаваха а ст^тици
ствено бе чествувана ?5-годишнива от основа- пътнически и товчрни работилницата се От 1925 година до края на 1958 година,
ваието на фабриката. Създаването на тази ра- През време н* . азваше резултати въпре- фабриката много направи за своето модерни- 
ботилниця означи и началото ял подържаше, ■<> внци1е д„ подобрят про- зиране и увелвчине ва производството. Отво-
в Наш. В първите години в работилницата ра ки желанието на Р “ саботираха” пронз- ренн са нови модерни цехове и изграден на
ботеха около стотина работници и служители. , изводството. Работнииите р р Р , нов ироизволстве„ простор. По-
Пърияте ръководители и работнице бяха фрзв водството,защото не искаха да р Р строени са модерни пътища в кръГа на фаб-
цуаи. Първите работници — сърби са пгиети своя наред, макар че неприятел ра Р ,ло.вен пом бавя за работници, гра-
през 1886 гоаина. а през 1887 гохина сърби ше средства да гв нлкарк0ЛКОкратните бомбар дина работиичетки ресторлн, нови линии н
■аимат работилницата в свои ръце. В Тези дни яйцата пострада и 01 .944 гоаиР„а тя била канали и пр. За всичко това бяха нзразход-иапацвтетът беше вее още малък и работил дировки. На 5 април 1944 гоаина тя е онла канили и ..р

а някои

Работниците приеха управлението на ра 
ботилницата на 25 август /950 година От то
зи ден започва нов етап в развитието й Само 
три години по-къ но работилниц та прераства 
в — фабрика за машини и ж.п. превозни сред 
стаа „Станко Паунович*.I

На излизане от фабриката

нялно образование на работниците. Колекти
вът също така стипендира редица техници и 
инженери. За тая цел през учебната 1959/60 
година са предвидени 20 милиона динара.I
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мерил своето място, че 
не е следил проблемите 
на търговията и че не е 
информирал избиратели
те. Това е сериозен про
пуск, който отрицателно 
влияе на търговската мре
жа, защото не се чувству
ва непосредствен обще
ствен контрол.

Впрочем всички тези 
въпроси, както и редица 
други изискаат едно по- 
широко обсъждане, за- 
щото нвшите граждани 
всекидневно са свързани 
с търговски продавници. 
Някои търговски пред
приятия в други градове 
даже уреждат и награди 
за своите потребители, за- 
щото те са тези, които 
създават дохода на пред
приятието.

се снаб-« *неговата заплата зависе- 
стоки и® *ше от оборота в нрода- 

вницата тогава ще ше бъде 
по друго неговото отно
шение към потребителите 
тогава той ще се вслушва 
в техния вкус, а няма да 
им натрапва своя, тогава 
той ще се погрижи и за 

бакалии, витрините, които сега, в

се пазят, защото ние има
хме преди няколко годи
ни две хубави продавн<и- 
цн, но и те с течение на 
времето заприлЬчиха на 
дюкяни. Значи липсва ин
терес при продавачите, а 
за това е виновна заста- 
релата система на запла
щане.

И още нещо: при на
шите търговски предпри
ятия съществуват и Съ
вети на потребителите, 
които представляват ор
ган на обществено само
управление. Наглежда, че 
тяхната роля е подцене
на и че те никак не ра
ботят. Съветът на потре
бителите не е по малко 
важен от съветите в дру
гите области и жалко е, 
че той до днес не е на-
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най-важната е * пласмен
тът на конфекцията. л\0. 
же ли .Свобода*

Около откриването на 
цех на заиаятчийс

Димитровград 
дява с баколски 
текстил чрез продавници- 
те на търговското пред
приятие „7 юли“ и земе
делската кооперация „11и- 
шава“. Ролята на главен 
снабдител е взело пред
приятието ,,7 юли“ когато 
става дума аа 
текстил и предприятието повечето случаи, са зане- 
Търгопрехранд“—за хра- марени, а и ония които 

нителми (месни, млечни и са подредени действуват 
др.) продукти. Когато твърде примитивно. Го- 
днес говорим за търго
вията е града не става ду- 

това дали прода-

новия
кото предприятие „Сво
бода* — конфекцията — съревнувава с известните 

ВДИГИ1 много шум, фирми като .Партизан* 
вложиха се значителни „Вартекс и ,др. Изделия 
средства за набавка на ма в стойност от 8 милиона 
шини, приеха се Ъови ра- чакат в склада, а в матерв 
ботници някои помислиха, али са вложени 16 миди- 
че успехите веднага ще она1? В стопанския съвет 
последват. Но не стана на общината изтъкват, че
така понеже се явиха ре .Свобода* е избързала, 
диця трудности, от които че не е изследвала доста

тъчно нашия пазар, че 
комерческата служба на 
предприятието е слаба, че 
то няма търговски пътни-

да се

се

вори се, че в едно от 
новите здания, които се
га се строят ще се уре
ди продавница за само-

Електрифициране 

на с. Градине
ма за
вниците са снабдени с о- 
сновните артикули, защо- обслужване. Това ще бъде 

проблем прина- първата крачка към мо- 
длежи на миналото. Няма дернизиране на нашите 
днес и онези прояви на продаввици, но и съще- 
разпиляване на имуще- ствуващите трябва да се 
ството и злоупотребле- уредят и като такива да 

но все пак предприя-

ци, че организацията щ 
работата не е на нужната 
висота, че то не раепо- 
лага с парна ютия и пр. 
и пр.

то този Етапът на разяснител- 
работа в село Гра- 

възеждане на
ната
дини за 
електричество вече при- 

към миналото
Какво казват за това ■ 

.Свобода*? На къде
М. Мл.

надлежи
Градинчани са решили и как ще търгне тя вапред? 
са започнали с работа, за -]-е Признавт, че наистина 
да електриф- цират свое- 

29 ноември

ния,
тията трябва в това от- ^ 
ношение да водят една = 
строга политика. Има слу- щ 
чай малките злоупотре- § 
бления да се смятат като | 
нещо „нормално“. Нима 
трябва да се толерират 
онези, при които са 
белязани минимални де
фицити в продавниците?

ПОТРЕБИТЕЛНИ КРЕДИТИ са прибързали с известни 1 
работи, но все пак на про 
блемата гледат с опти 
мизъм. Взети са и кон 
кретни мерки: в Ниш и 
в Бор се откриват про
давници на .Свобода*, а

то село до 
т. г. Ископани са яма и 
поставени електрически 

набавен е и
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Когато днес в семейния издала кредити в стой- мейство расте от ден на 
бюджет се позаплануват ност от 25,820.000 дина- ден.

ра от което за текстил 
680.000 динара, за покъ- 
щина и индустриални сто 
ки 12,680.000, за мебели 
12,460.000. Кредитите са 
били използвани от 690 
лице.

От сведенията се виж
да че през тази година 
значително се увеличава 
стойността на кредитите 
и на лицата които се пол
зуват с тях. Личи и то
ва, че намаляват кредити
те за текстил, а нараст
ват онези за покъщнина 
и мебели, които се от- 
плащат за две и три го
дини. Това говори не зя 
туй, че намалява снаб
дяването с текстил, но 
че хората купуват тек
стил за готови пари и че 
в известни магазини ку
пуват текстил и за чеко
ве предназначени за ин
дустриални стоки. Но все 
пак си остава фактът, че 
нашите хора усилено се 
снабдяват със съвреме
нната покънщин», особно 
с различни електрически 
уреди, че обръщат вни
мание на мебелите и с 
една дума обзавеждат съ
временно домакинство.
Това говори, че стандар
тът на нашето средно се-

стълбове, 
трансформатер и сега пред
стои да се построи и тра- 
фосганцията в селото. Вси 

Градинчани добро-

за-
по-големи покупки тога
ва се пристъпва към вс 

Търговското предприя- кане на потребителен кре 
тие даже може да се по- дит. Практиката показа, 
хвали с известни успехи: че огромното мнозинство 
планът е преизпълнен за се ориетара към този на- 
8% през първото шест- чин на спестяване така 
месечие, а оборотът на да се каже. Потребител- 
стоки е нарастнал през ните кредити оказаха гол- 
това полугодие на 62 ми- яма помощ на нашите ра- 

сравнение с Ь7 ботници и служители в 
снабдяването йм с по
къщнина и мебели, както 

снижение и с текстил. И Димитров

Интересно е да с отбе
лежи, че известна част 
от тези средства (около 
20%) се изразходват вън 
от Димитровград. От то
зи факт трябва да си 
вземат бележка нашите 
търговски предприятия и 
и да засилят асортимента.

вече са сключени догово 
ри с трима търговска 
пътници, Нашата конфек 
ция не се страхува от 
познатите 
защото цените на нейни
те произведения са за 
10% по-низки от другите, 
а качеството е на завид
на висота. Производство

чки
волно участвуват в про- 
веждинето на тази акция 
а от друга страна всяко

■

фирми,
домакинство ще вложи от 
8—10.000 динзра. ;

Тр. Димитров

лиона в
милиона през същ-.я пе
риод на миналата година.
Чувствува се 
на производствените раз- град в това отношение 
ходи от 15% през мина- не заостава. Данните взе
лата година на 11,8% през ти от Комуналната банка 
тази година. Цените са в Димитровград говорят, 
уеднаквени когато става че кредитите нарастват 
дума за текстилните из- от година на година, ко- 
делия в сравнение с дру- ето от друга страна го
тите градове. Даже някои вори, че расге платежна- 
платове и текстилни из- та мощ на нашите граж- 
делия в Димитровград мо- дани, нараства тяхната ну- 
гат да се намерят по-ев- жда, повишава се тяхно

то жизнено равнище.
През 1958 година Ко

муналната банка в Дими
тровград е издала кредити 
в стойност от 22,730.000

на манта, костюми, ризи, 
винтяга и други изде- 
лияа вече се провежда по 
установения югославски 
стандарт. Парната ютия 
е вече порчана и издлн- 
ята на „Свобода*, когато 
напуснат работилницата, 
ще имат съответен фасов. 
Надяват са да направят

I ■ ‘ ■■ ■Сцгйадц., Техническа
защита?!

то срути един дюиян. За 
шастие — нямаше жертви. 
Но последното злополучие, 
при което един работник да
де живота си, защото ве бя
ха взети нужните мерки за 
обезпечаване не скелето,го
вори за това че отговорните 
съвсем неотговорно се отнас » 
ят към защитата на своите 
работници и на минаващите. 
Тези прояви вече говорят, че 
трябва в това отношение да 
се вземат сервознн мерки ■ 
то не само около строежите, 
но в в другвте предприятия! 
По-добре е сега ди се вземат 
мерки на защита, отколкото 
после да се търсят причини 
те и да се иска углавно на
казание за виновниците.

Това е задача която не 
търпи отлагане!

Тази година в Димитров
град се провежда усилена 
строителна дейност Строят 
се редЬца жилишнн здания 
н сгради за учрежеення Кн 
пи усилена работа. Но яви
ха ое и известни злополучия, 
с иоито не можем да бъдем 
доволни и които говорят за 
небрежието на техническия 
персонал, който надхлежда 
тези работи. Най-напред се 
срути къшата на НацкоЛав 
каджвята съи като не бяха 
на време сложени подпорни. 
Свърши се само сшинаисо- 
ви загуби, а смцествуваха 
условия да се дойде и до 
много човешки жертви. И 
още не бяха стихвали при- 
казкитч за това. а от едно 
друго строящ* се здание, 
при една буря, се срути ед
на току озидана стена, коя-

сериозна сделка за изра
ботка на младежки фор
ми за бригадирите на ав- 
топътя, и ако в това ус
пеят, те ще имат оснгуре 
но производство и плас
мент. Влатко Влаев, ди
ректорът на предприяти
ето, се изказа че застойът 
е нормално явление и 
„Свобода* ще съумее до 
преодолее тези слабости, 
а конфекцията има ус
ловия да постигне добри 
резултати.

I

тино.
Днес се явяват нови 

проблеми пред нашата 
търговия. Тя все още е 
от дюкяаджиски харак
тер, тя все още не об- динара, от което за тек- 
ръща внимание на услу- стил 2,330.000 динара, за 
гата, на своите витрини покъшнина и индустриал- 
и други пособия на съвре- ни стоки 11.345 000, за ме- 
меннататърговия-с други бели 9,155.000. Тези кре- 
думи: трябва да се мо- дити са използвани н от 
дернизира. В това отно- 610 служащи и работници.

През 1959 година (од 
1 септември) банката е

!

шение досега е направе
но твърде малко. А мо
гло е да бъде и повече, ;защото имаше години ко
гато се делеше част от про 
фита, а се аабравяше ну
ждата от модернизиране 
на продавниците. Забравя 
се често, че е изменена 
структурата на нашето на
селение, че е увеличена 
неговата покупателна мощ 
и че то все повече изби
ра какво ще купи и иска 
онова което е съвременно. 
Търговците трябва да про 
ведат даже и анкета, да 
опознаят новия характер 
На нашия пазар и да се 
ръководят от това. Тога
ва не би се случвало на
шите хора да харчат сво
ите потребителни креди
ти вън от Димитровград 
н да си създават излиш
ни разходи. Нима този 
факт не говори, че асор
тиментът на нашите про
давници не съответству- 
ва на потребителите. Ну
жно е също така да се 
поведе борба за едно по 
културно обслужване на 
купувачите, да се напусне 
застарялата система на 
заплащане цри продавачи
те, която не го. подти
ква към това да заинтере
сува потребителите. Ако

ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ на. „Много пЪти Сме 
били в трудно положе
ние, но ние знаахме ка
кво искаме...“

Днес кооперация 
„Труд“ има 35 рабо- 

брутопродукт

съберат пари помежпу 
сн и самй да разрешат 
Тоя въпрос. Малцина

4 основите на пъпвата 
в града кооперация — 
обущарската.

— Създаде се коо
перация, спомня си дру 
гаря Милев, но тъкмо 
тогава 
пред нас редица тру
дности: материали, по
ръчки, поддържане на 
кооперацията, финансо
ви средства и съпроти
ва на частните собстве
ници, кюито не искаха 

в коопера 
в нея

назираха нещо ново, 
което не имсе нравеше.

Днес наистина може 
да се каже, че обуща
рите сами издигнаха 
кооперацията си. От
начало разхвърлени по 
малките дюкянчета на 
града, те решиха да си 
купят сграда. Това не 
беше лесна работа. Сле
двоенното ни стопан
ство не можеше тога
ва да окаже помощ ни- 
то да даде сграда и 
обущарите решиха да

ЕДИН ОБУЩАР 

ОТ „ТРУД“
' I

:се изпречиха тникя, 
над 19 милиона динара 
и добре организирана 
работа. Името Й е из
вестно и на белград
ския пазар. Целокупно
то производство на ко* 
операцията до втория 
квартал на 1960 година 
вече е закупено, а това 
не е малЪк успех. На
скоро ще пристигнат и 
новите машини, купени 
на Заграбския панаир- 

— А в този колектив, 
казват в управата на 
кооперацията, в който 
е трудио да се опре
дели кои е по добър, 
заслужава да се изтък
не името на Никола 
Милев, който е овла
дял добре занаята и се
бори за преуспяването
на кооперацията-

Б. НИКОЛОВ

Обущарският занаят 
в Димитровградско, по 
добно на другите за- 
Н8ятия, си има своя ис
тория и традиция. Но 
обущарите имат и не- 
Що друго, което при 
останалите не се нами
ра • всички са добри 
майстори и още по-до
бри другари...

Може би затова ба
щата на Никола Ми 
лев—Геро реши да да
де своя син на обущар
ски занаят. И малкият 
Никола, послушал съве 
та на домашните си, 
предано учеше занаята 
и почиташе своите май
стори.

За това време не ис
кам да си спомням, ка- 
зава често Никола. То
ва бяха трудни н мъ

чителни дни от моя жи
вот. От 1936 година, 
докато не изучих зана
ята работех по десет 
и повече час», свър
швах домашните рабо
ти на майсторите, а в 
„свободно* време и ко
зите им карах на паша.

Такова детство в то-

I

да влизат 
цията, защото

" (ва време са прекарвали 
почти всичките друга
ри на Никола...

Затова още през 1945 
в свободния

*
година, 
вече Димитровград о- 
бущарите първи нами
слиха да организират 
работата така, че да не 
се работи десет часа и 
да няма експлоатация 
—Напредничави рабо
тници — обущари, ме
жду които беше и Ни
кола Милев, сложиха

<1

»!
НИКОЛА МИЛЕВ

Ч
бяха, против. Остана
лите събраха пари, ку
пиха сграда, обзаведо
ха работилница, канце
лария и работата тръг-

1

1

ч! 5
1■» - Л^*^»-1Лгиуцуц
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ЕСЕННАТА СЕИТБА В ДИМИТРОВГРАДСКО Димитровградско ошглеЖда 

породисш добитък— .НИШАВА“ ПРИ КРАЯ НА СЕИТБАТА, ВИСОК — „ЧАКА ДЪЖД*

Димитровградската ко- От земеделската коо- По-друго е положени- 
операция „Нишав»“, като перация в Смиловци по- ето в 
че най-добре е разбрала лучихме известие, ч,е е- Горни Висок: 
сериозността на тая зада- сенната сеитба е започна- Ръж»на, Каменица Долни 
ча и вече привършва се- |ла преди десет дни и, че Криводол. Съобщават ни, 
итбата. до сега са ваорани около че сеитбата още не е в

Нейният първобитен 22 хектара при • пълна а- разгара си, защото почва 
плаи бе предвидел сеит- гротехника и около 20 та била суха и чакали 
бз на 60 ха при пълна хектара при честмчна аг- дъжд. В това отношение 
агротехника, а при части- ротехника. Уговорените изключение е село Брай- 
чна агротехника 20 хек-\ площи с частните прои- ковци, което все пак е 
тара. Последните резул- зводители не са били го- поорало известни площи, 
тати от съдружието пока леми — за пълна агроте- Договорите на частните 
захя едно голямо надми- хника 27 ха, за частична производители с коопера 
наване на тези планира- 40, а това аначи, че и тая циите не са малко, но там 
ния: 428 частии стопани кооперация вече привър- липсват машини, селяните 
са предложили свои 11шва есенната сеитба. Ма- сами със свои плугове

ще трябва да извършват 
дълбока оран, а „носле с

На 20 октомври земе- та кооперация от с. Прв- 
делската кооперация „Ни сян (Пиротско) е откупи 

“ устрои в Димитров- ла един бик-монтафонец
примитивни средства да 
сеят високородилни сор
тове. Колко това ще бъ
де успешно, ще покаже 
жътвата и вършитбата, 
но за похвала е, усилието 
на тия хора да получат 
по-големи добиви от сво
ите планинсии ниви. В*

кооперациите от 
Височка шава

град панаир на добитък за разплод, 
за разплод от монт^фон- Праите опити от орга- 
ска порода. На панаира низиране на такива пана- 
бяха докарани над 80 гла ири се показаха успешни, 
ви добитък, от които най а също така потвърдиха 
много телици, собстве-' качеството на породи- 
ност на частни стопани стия добитък в Дими- 

Д. Криводол съдружници- членове на земеделската тровградско. 
те сами създават комплек- кооперация От това чи

сло добитък бяха отку- [Д ^ ПогаНОЬО
пени 20 глави за сума от ЖА ^ ддч/д
2.200 000 динара. Най го- ЬИСОКОрОДИЛ- 
ляма цена (140.000 динара) 
получи частният стопанин 
Георги Александовот се
ло Желюша за една дво- 
года телица. Георги Шу- 
каров, частен стопвнин от 
Димитровград получи за 
една телица
нара и за една крава от 
мантафонска порода 150 
хиляди динара.

Наи-много добитък на 
този панаир е откупил 
Стококооп“ от Скопие 

за свои земеделска коо-

си на които сеят високоро- 
дилна пшеница. Получава 
се едно смътно мнение, на пшеницаче кооперациите някак 
лабаво са схванали есе
нната сеитба.хектара за пълна агроте

хника, а 300 частни про
изводители са заключили 
договор за чястнична аг
ротехника на 80 хектара 
площ. На кооперацията 
не остана друго, но да 
ангажира своите специа
листи и останали служи
тели да направят нова 
проверка на плана и нови 

. изчисления на количества 
та семе и изкуствена тор, 
та по този начин да задо 
волят и нуждите, които 
произлязоха от големия 
брой съдружници.

Според сведенията — 
само до 25 октомври бя
ха ззорани и засети 50 
хектара площи за пълна 
агротехника и 8 хектара 

„ площи за частична агро 
Оттогава пък

шинният парк е в изправ 
но състояние.

За пръв път през тази 
есен и погановчани зася
ват високородилна пше
ница. Миналата година 
това направиха само уче
ниците на своята опитна 
парцела и постигнаха от
лични резултати.

За тазгодишната есенна 
сеитба земедел. коопера
ция проведе широка раз
яснителна акция и резул 
тати последваха. В Нога- 
ново през тази есен ще 

перации и земеделски сто бъдат засети около 10 
панства в Македония, осо тона пшеница, а нивите

ще бъдат наторени с 30 
тона изкуствена тор. Ко
операцията е назначила 
постоянен земеделски тех 
ник, който на производи
телите ще даде нужните 
съвети и който и по-на
татък ще се грижи еже
дневно за посевите.

М. Н. Н.

ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВО
115.000 ди-Първите резултати от изкупуването

тюн има и такива, които 
ревлизираха средна цена 
и от 500 — 700 динара: 
Андреев Г. Спасен, Игов 
Т. Паун, Ратков С. Ангел, » 
Димитров К. Зарко от с. 
Власи, Илиева _В. /Гинка 
от с. Г. Држина, Джор- 
джевич Любомир и Цвет- 
кович Мирко от с. Среч- 
ковец, Костич Никола и 
Стеванович Михаило от

• Производителите от с. Власи реализираха 
средна цена от 386 динара.

• Най-добрите производители реализираха сре
дна цена от 500—700 динара.

• Изкупуват се само първите беритби.

От 21 октомври се за
почна с изкупуването на 
тютюните от тазгодишна 
та реколта в Димитров
градско. Изкупуването на 
тютюните се провежда от 
специална комисия офор
мена при тютюневия клон 
на „Нишавска долина“ в 
Димитровград.

дителите от селата Власи, 
Г. Държина, Сречковец и 
Чиниглавци. Най-добро
качествени най добре сор
тиран тютюн предадоха 
производителите от с. Вла 
си, които реализираха сре
дна цена от 386 динара 
аа 1 килограм. След тях 
идват производителите от 
Г. Държива със средна 
цена 342 динара, Сречко
вец — 320 динара и Чи
ниглавци — 312 дин.

Споменатите цени не мо
гат да се вземат като о- 
кончателни, тъй като през 
тоя етап се предава саМо 
тютюн от първите берит
би, който по качество е 
много по слаб от остана
лия, още непредаден тю
тюн.

бено за земеделската ко
операция „Искра* от Ко
чани. Значителен брой 
земеделски кооперации 
от Пиротска околия проя-с. Чиниглавци и пр.

Споменатите производи 
тели са работили според 
съветите на тютюневите 
техници, прилагали са а- 
гротехническите мерки, 
обърнали внимание иа до
машната манипулация и 
денкьфане, та затова са 
постигнали и по-доби ре
зултати.

Тези производители мо
гат да послужат за при
мер. Но за съжаление и- 
ма и такива производите
ли, които на тютюна гле
дат като на второстепена 
култура и не обръщат 
внимание на неговото про
изводство и манипулация, 
та затова получават недо 
брокачествен тютюн и ре
ализират низки цени.

Изкупуването на тют
юните продължава...

Г. Милошев

техника.
всичките площи, които са 
били уговорени, са засе- Предаването на тюпо- 
ти. Кооперацията в един ните става по предвари- 
кратък срок успя де из- телно иаготвения плаи, а 
върши есенната сеитба, работата е организирана 
Трябва да се напомни, така, че всички тютюни, 
че за 250 хектара повър- които се предадат през 
хности кооперацията са- деня, се изплащат още

през същия ден. Плаща
нето на тютюните става 
по предварително офор
мени цени, които са о- 
бусловени от категорията 
и качеството иа тютюните.

М. Ф.

Новини от Димитровград
ИШЕРЕСНА И ПОЛЕЗ

НА ИЗЛОЖБАма е осигурила семе на 
високородилната пшеница 
от свое производство, че 
машинния парк (5 трак
тора и помощните маши
ни) е започнал сеитбата 
напълно изправен и че 
изкуствената тор е била 
достатъчна.

В Димитровград бе от
крита изложба посветена 
на революционния иъТ;На 
СКОЮ, а по случай че 
стването 40 годишнината 
от основането на тази ор
ганизация. Изложбата е 
уредил Културно-пропа
гандният център от Пи
рот. Чрез фотографии и 
документи нагледно е да
дено развитието на орга
низацията и нейната ре
волюционна дейност.

Между производители
те, които до сега преда
доха частично своя тю-

През първите пет дни 
предадоха частично сво
ите тютюни произво-

НЕЩО ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО „ТЪРГОПРЕХРАНА“ В ДИМИТРОВГРАД

УСПЕХИ СА НА ЛИЦЕ, НО•••

рата от продавницата ка- За сега гражданите са о- 
зават, че предприятието, риентирани към свобод- 
няма сметка да произве- ния пазар където се яв- 
жда такива изделия за- яват и предприемчиви 
щото би имало загуба: частници даже от Ниш 
цената на свинско ме„о е и Лесковец. А „Търго- 
нарастнала, а общината прехрана“ чака? 
с разписание задържа ми 
целогодишните цени, по 
които тези изделия не 

да произвеждат,

Георги Шукарев — добър 
животновъд

виха голям интерес за 
този панаир и участву
ваха на него като заку
пчици. Така земеделска-

„Търгопрехраната“ 
бдява Димитровград чрез 
своите продавници с хляб, 
млечни изделия, 
зеленчук. И за това пред
приятие може да се ка
же, че по обем е изпъл
нило плана си. През пър- 
вот* полугодие на 
година е реализирало обо- 

стойност

сна

Комеморативен
митингмесо и

В рамките на чествува- 
нето40 годишната наКиЮ , 
и СКОЮ учащата се мла
деж от Димитровград по
сети грооницвта — паме
тник на Димитриевич Ми
лан, граничар, загинал 
1951 година при село Сли
вница. За революционния 
път на Партията и за ге
роизма на нейните члево 
ве, какъвто беше и заги
налия граничар, говориха 
Мариикова Борка, от и- 
мето на младежката ор
ганизация, капитан Вър- 
дар, от името на ЮНА и 
Стоян Наков, от името на 
Общинския комитет на 
СКС.

ЕДНО РЕШЕНИЕ НД „НИШДВСКД ДОЛИНА“тази

Професионално образование на работницитемогат
„В Пирот този въпрос е 
разрешен с известно по
качване на цените. Дока- 
то този въпрос не се у- 
реди м при нас, ние няма 

споме-

рот на стоки в 
от 26.827 756 динара (ми
налата година за същия 
период 12,776 835 динара). 
Значи, успехът е на лице! 
Но и тук гражданите прав 
ят редица забележки, за- 
щотю то е ориентирано 
Само към онези основни

неговите клонове в Ди- ците на тютюновия клон 
митровград и Бабушница. от Димитровград и мно- 
Твзи комисия се състои зина се приявиха за по- 
от четирима членове тю- лагане на този изпит. За 
тюневи специалисти.

Всички работници и ра
ботнички, които вземат 
с успех изпита получават 
званието на полуквалифи 
циран работник, а това 
влече повишение на тех
ните заплати.

Работническият съвет 
на предприятието за обра 
ботка на тю1юните „Ни- 

в Пиротщавска долина 
на последното си заседа
ние, състояло се неотавна, 

решение да оформи 
една централна комисия 
за изработване на програ 
ма и за провеждане на< 

за неквалифици- 
работници и работ-

отбелязане е, че сега ра
ботниците проявяват по- 
голям интерес в работата

да произвеждаме 
магите изделия“.Значи: и- 
ли покачване на цени, или 

месо!? Да ли взе
само сурово 
съществува някакъв друг 
изход ще кажат 
листите по финансовите

продукти на които плас
ментът е обезпечен, а не 

ч обръщат внимание п а- 
Сортимента.В хлебарница 
та, например, може да се 
намери само типов хляб, 
кифлийки и баниЧки. Въ
преки желанието на по
требителите да се рааши 
ри асортимента на пекар- 
ски изделия и да Се про
дава и мътеница-останаха 
беа последствие, а тези 
■зделия се искат особено 
за Закуска. В месарница
та обикновено се прода
ва само сурово месо и 
кайма. Липсват другите 
шзделия: шунка, салам, 
сушено свинско месо, 
кремвкрши и пр. А ра
ботилница съществува, и- 
иа и Добри майстори! Хо-

специа
изпити 
ра-и
нички в предприятието и

въпроси.
Чувствува се 

на известни млечни прои
липса и За по-добро подготяка 

не на изпита работничес
кият съвет е ваел реше
ние да организира специ- 

семинари в Пирот,
Литературна 

вечер в Дими
тровград

№■■зведения. Изглежда, че и щ 
в тоя случай става дума 'ф
за по-високи цени. Инте- щ 

каже, че Щ

&;■

ални
Димитровград и Бабуш- 
ница. По този начин ще 
бъде улеснена теоретичес 
ката и практическата под- 

на работниците 
изпити.

и полагат повече усилия 
за увеличение производи
телността на труда. Това 
явление е естетсвено,за- 
щототе разбират грижата 
на предприятието за тях
ното квалфициране на ра
ботници 
про мишле носи.

ресно е да се 
предприятието и до днес 
ве е направило нищо се
риозно да се открие ед
на зеленчукова продавни- 
ца към която би могли 
да се при ъединяг и ня
кои основни бакалски сто
ки, консерви, разни тур- 

и пр. Това е нале- 
жашта нужда на града.

На 23 октомври в ги
мназията се състся лите
ратурна вечер, на която 
М. Младенов и М. Ней
ков, четоха художестве
на проза и говориха за 
някои литературни прои
зведения от българската 
летература.

ч-|
т готовка

за предстоящите 
Тютюневото предприятие 
е осигурило нужните па
рични средства.

Това решение с радост 
е посрещнато от рабтни-

II

I:
—• " г •.

в тютюновата
Г.шии Сортиране ва ткпюна

\
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дат най-различни сортвве активен 
ябълки, круши и сливи.
Мнозина отглеждат и пче 
ли. Земеделската коопе
рация има при Поганов- 
ския манастир голям пче
лин. И ученическата коо
перация има свой пчелин.

От няколко години на
сам погановчани отглеж
дат и тютюн. Днес те са 
между най-добрите про
изводители в Димитров
градско. От тютюна те 
реализират добри суми и 
по тоя начин се обезпе-

пв ите-и ие ци, Скакалинци, Шарксв- 
ци, Шиндинци, Турци, Ки 
верановци, Люля, Дюнге- 
ровци и много други.

Селото има над двесте 
къщи. Къщите на поганов 
чани са чисти и добре 
подредени. Много семей
ства разполагат със съвре 
менна покщнина. Стопан
ските дворове са прос
торни и добре подведе
ни. Жителите на Погано-

политически
културен живот. Особ-" 
но младежите в това гГ 
ношение са актив*0'' 
устройват събрания, Си!!: 
зки, вечеринки и а' 
забави. За

На около осемнадесет 
километра южно от Ди
митровград се намира се
ло Поганово сгушено в 

' една долина между Гре
бен планина от юг и Бан
ски върх и Глама — от 
север.

Селото е потънало в о- 
вощни и зеленчукови гра
дини, а през средата му 
дротича Рибнодолска-ре 
кичка, която с водите си 
кара петнаестина малки во са скромни, трудолю- 
воденички които са харак биви и предприемчиви 
терни за Поганово. Тази хора. От друга страна, 
рекичка, която изглежда подобно на драговичани- 
кротка и тиха, някога е те, готови са вин-аги за 
била страх и трепет за приказки и шеги. Показ- 
погановчани. Но залесе- ват интерес към всичко 
ните местности я поукро ново, но не го приемат 
тиха. Буйни акациеви фи без проверка. Отличиха 
двнки покриват всички се особено при построй- 
голини и сипеи по тече- ката на пътя за Димит- 
нието й. Поганово се от- роиград. 
личава и по това, че вся
ка група от къщи си има ти овощари, пък и гра- 
свое название — смята се динари, макар че тази 
за махала. Да споменем година не успяха с гра- 
само най-важните: Къо- динарството поради ло- 
синци, Петковци Войчин- шото време. Те отглеж

Георги Димитров, 

Джу ро Джакович, 
Филип Филипо- 

вич, Златко Шнаи
дер и Йосип Колум- 

бо в Пирот

Т1»Цсва 
Държавни^ 

празници се подгот8я! 
специални тържествена 
събрания.

Пред погановчани дН(. 
се изпречва един нов 
блем: те вече 
електрифицират
село. Разяснителната раб0”
та в това отношение е

проиекат Д1
своето

В революционното минало на пиротското 
работническо движение особено изпъква време
то — от Първата световна война и Конгреса на 
обединението до Шестоянуарската диктатура 
■а крал Александар през 1929 година и провала 
непартийната организация в Пирот след ареству 
ването на някои ръководещи комунисти в Ниш, 
през есента ва 1928 година. Това врема изпъква 
по значителните акции на пиротския прслетери- 
ят и на неговата Партия, докат^ начело й е бил 
изпеченият революционер и комунист Павле 
Кръстич, който умрял от туберкулоза 1925 го
дина. През това време е била възобновена пар
тийната работа, в това време Пирот е бил един 
от десетината градове в Сърбия, къдете на об
щинските избори за учредително събрание, ко
мунистите извоюваха победа, оставяйки след 
след себе си радикалите, демократите и пред
ставителите на земеделската партия. В този пе
риод комунистите от Пирот са извършвали ус
пешно редица задачи във връзка с приемането 
на български комунисти, особено след победата 
■а фашисткия режим на Цанков през 1923 го
дина. През този период е съществувала работил
ница за бомби в Пирот под надзора на Парти
ята, а работническите синдикалнийпрогресивни 
младежки организации ставаха по масови и по- 
оргааизираяи. Тези и много други успехи на 
пиротското работничество бяха още по-значител 
ни затова, че това е било време на нелегална 
работа, време на .Обзнана“ и на Закона за за 
тита на държавата, време в което комунистите 
бяха поставени вън от закона, а синдикалните 
работи под надзора на полицията.
------Обаче онова, което е от особен интерес за
историята на работническото движение и за 
Партията в Пирот е пребиваването, 
или други причини, на н»й-високи партиини 
функционери в Пирот.

Джуря Джакович, на връщаше от конгреса 
на III Интернационал в Москва, в август месец 
1920 година е бил заловен в Бел* Паланка, арес- 
твуван и докаран в Пирот. Но той наскоро, е 
бил откаран в „Главг.яяа“. Само няколко 
дарми и агенти в Пирот са можали да видят 
през една лятна нощ вързан мъж, който тогава 
е бил комунистически представител избран 
Сараево, а пс-<ъсно организщионнен секретар 
на КПЮ, убит през април 1929 година.

Погановчани са ирочу-

I
НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ

Рудни залежи в Босилеградско Училищният Пчелин в Поганово
Босилеград и околно

стите му, особено пре
делите на Бесна кобила, 
са позаати като пасивни 
краища, в конто прими
тивното земеделие и не
що по развитото овоща
рство и животновъдство 
представляват от старини 
основните занаяти на жи
телите. 3

През последните годи
ни обаче, интересът на

карването е спряло и из
копаните количества се 
окладират. Според сведе
нията залежите са значи
телни, а процентът на 
тия метали в рудата над
минава предишните пре
дпоставки.

Вярва се, че още много 
руди и рудни залежи има 
в пазвите на Бесна ко
била и околните планини 
в Босилеградско.

чават със зърнени храни. 
Миналата година в Пога
ново се засадиха първите 
мадиници.

Погановчани са постро 
или много хубав коопе
ративен дом, с който с 
право се гордеят. В се
лото работи основно ос
мокласно училище. Село
то до сега е дело редица 
интелигенти: няколко ин
женери, няколко техници, 
и голям брой просветни 
работници и други слу
жащи. Поганово живее

вече започнала и очаква 
се да се привърши с ус
пех. Специалистите 
ва трябва да си 
думата.

До сега и вършачка бе 
проблем за селото. Земе
делската кооперация е в 
зела мерки за набавка ва 
вършачка и през следва- 
шата година се

тога-
кажат

очаква
погановчани за пръв аът 
да вършеят с вършачкд,

Матеи Филипов, 
учител

по едни

ЗАСИЛЕНА ДЕЙНОСТ 

НА ССРН В ДИМИТРОВ
ГРАДСКО

ж> н-

в На 25 но са нарастнали от 3.500 
на 5.400 члена.

ГОСТУВАНЕ НА БЪЛ
ГАРСКИ ТЕАТЪР 

На 25 октомври прис
тигна в НР Македония 
ансамбълът на държавния 
Народен театър от Благо 
евгряд, НР Бълария, кой
то в Прилеп и Снопи! 
Ще даде няколко театрал 
ни представления. Българ 
ските артисти връщят по- 
сещенито на прилепения 
театър, който в начелото 
на месец октомври е го
стувал в НР България.

октомври тг. 
Общинскиат отбор за чес- 
твуване 40-годишната на 
СКОЮ проведе свое

Друга голяма личност на международното 
работническо движение, която е прекарала из
вестно време в Пирот е Георги Димитров, вожд 
на българските комунисти. След като пропадна 
опитът за събарянето на фашисткия режим на 
Цанков, от България трябваше да избягат 
зина видни мом/нисти. През есента 1923 годинр, 

минал през Висок, в Пирот идва Георги Димит
ров с Васил Коларов и остава няколкбдни, 
зен от партийната организация в Пирот. Когато 
югославското правителство узнало за 
редило веднага да бъде затворен 
бежанци в Ниш, 
щта ва наши комунисти.

за-
Босилеград седанне във връзка с тър 

жественото 
40-годишнитата на СКОЮ 
в Димитровградско. Меж

чествуванеЕксплоатирането на ру
дите в Босилеградско ще 
даде нов тласък на сто- 

нашата страна е насочен ланското развитие в пла- ДУ Другото, председател- 
към тия предели на Бо- нинските предели на Бо
силеградско. Изследвани силеградско и ще разре- 
ята, които до сега са про ши проблемата за облек- 
ведени, показаха, че в ста чение на икономическото 
рите образувания на тая съществуване на Хората 
планина се намират огро- от този край. А то не ще 
мни количества различни се забави много, 
руди, между които и та
кива, които в нашата с- 
трана (поне досега) не се 
намират въобще или пък 
само в незначителни ко
личества.

В местността „Две ре- 
ки“, близо до Босилеград 
са открити богати

някои наши институти и 
заведения за изследване 
на рудните богатства в

мно-

па- ствувещит Нача Станишев 
изтъкна засилената актив-тона, на- 

в лагера за 
откъдето пак избягал с помо- ност на оргзнизащ ите на 

Социалистическия съюз,
като каза, че те и- числе-В изборната кампания 

избори през февруари 1625 
бил н Филип Филиповнч. 
и първият председател на

за парламентарните 
година в Пирот е 

председател на КПЮ 
комунистическата об

щина през 1920 година година в Белград. В Пи
рот той е възглавявал кандидационата 
като председател на Работническо- 
публикански съюз. При

ПРИМЕРНА УЧЕНИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ
листа В коридора на гимна

зията край главния свой профит, който се из
ползува за потребите из
кооперацията или се ДаВ® 
във вид на пособий ■* 
бедни ученици.

Според изказванията н>
продавачи-Ге средното чи* 
сло купувачи преЗДеН 
надминава 30 ученик*-

селския ре-
„„ , предиваването му в Пи
рот изчезнали куфарите му с материала и зара
ди това той веднага се върнал.^ н
м ® ^ИР°Т 5а пРебивав1Ли Златко Шнайдео и 
СКО1ПК0ЛуМб0’ Дризнати к*то секретари на 
иП0®'в::™„С Орешкн, Дебеляк, Марганович 

т/л станаха жертви на фашисткия тепппза!2о2итеВ1,еЯ'умпаТКО Шнайдер- ‘мед лежането в 
к«тп пп!С’ умРял пРез октомври 1931 
като предварително няколко пъти се е

ЧаСтно да полага гимназия. Той се на мирал в постоянна въпчи-а „„„ ии се на'
Партията от Пир«*т. Иосип Кол^мС«аВИТеЛИТе н* 
тиен работник от Ниш е У“бо, като пар-
жна партийна конференция^ П^пот^г На °КрЪ' », ,925 год?мР Г.Ц Лг?.. вГ3„з"°е°: 

нал вт пиротския затвор, «ъдето

вход
се намира продавницата
на ученическата коопера 

жи на кристален графит, Ция на осмокласното учи- 
тъй нужен на нашата ин- лище „Моша Пияде“ О 
дустрия и досега

зале-

коло неявнасян
от чужбина. Изследвани
ята

винаги ще се 
намерят по десетина уче
ници купувачи, които от 
продавача (също ученик) 

се извлича го- искат д • им даде мвлив
ичг п°р К°ЛИЧеСТВ° РУДа 33 ПеР°’ МЗСТИЛО ИЛИ НЯКОЙ

КпяйВаНе' п0 добъР пергел з-щото
Край селото Мусул, неговият бил останал без 

във височините на Бесна винт. 
кобила, отдавно 
провеждат 
на качеството и

продължават. Няко- 
шахти са изкопани 

от тях
лко

година,
опитвал

ЧЕТЕТЕ И
РАЗПРОСТРАНЯ* 
ВАЙТЕ {ВЕСТНИК 
.БРАТСТВО*I

вече се
изследвания Продавницата действи- 

количе- телно 
ството на залежи от цин
кова и

разполага с богат 
избор на „ученически сто 
ки, които могат да се 
получат на по ниски це- 
8И ОТКОЛКОТО 
■ицнте и 
ници.

нелегален материали. ПФ Козич

ЛължимиШе сума и>Вра‘̂
щайШе чрез Пощенски 
Пие или чрез чекова С 
Шка 122-70\2-47 Пра 
мунална банка в Пара 
аа БраШсШво* - У-*- 
ТаШо 40.

оловна руда. Зна- 
количества отчителни 

тая руда са прекарвани 
до рудник Трепчаза 
сплоатиране, но сега пре-

Пред ученическата 
продаввица

И все пак въпреки вен 
чко продавницата

Ко-
в кижар- 

другите продав-екс-

има и
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ДРУГАТА СТРАНА НА ЛУНАТА 

ФОТОГРАФИРАНА ОТ „ЛУНИК“
На 27 октомври сутрии 

та в Москва бяха публи
кувани подробни сведе
ния за съветската

V НАС и в сажгд
Кашкавалът, който днес 

като югославски делика
тес «ма свои любители в 
разлнчвите краища на све
та не е бил любимо ястие 
в югославските краища 
когато започнало произ
водството му в югослав
ските предели. Това не е 
било тъй отдавна: първи 
те пити кашкавал са би
ли произведени към 1890 
година в Македония от 
страна на изселниците 
от Мала Азия — армен
ци, евреи и караманлии,

които като занаятчии/ са 
работили при богатите 
скотовъдн из планините 
на Македония.

Когато първите пити ка
шкавал били изнесени на 
домашния пазар, населе
нието не искало да го ку 
пува, защото се 
слух, че при производ
ството, майсторите газелм 
с крака масата на сирене
то. Бързо обаче купува
чите се уверили, че това 
не е точно. В кратко вре
ме и нашите хора научи
ли да произвеждат каш
кавал и днес този сорт 
сирене в големи количе
ства се произвежда вко 
операциите от Пиротско 
Кочани, Галичник н Шар- 
планина. Значителни ко
личества кашкавал се из
насят в европейските и 
други страни.

на, която човек е успял 
да построи. След фото
графирането на Луната, 
което е изисквало специ
ално положение на „Лу- 
ник“, в лабораторията, 
която е поместена в стан
цията, е^направена сним
ка, а след товз

на нз Луната като голям 
успех на съветската нау
ка. Американският астро
ном Доналд Мензен 
нсказал, че това е най-го- 
лемият научен подвиг за 
осъществяването на който 
е използувана научна тех 
нолсгия 
степен.

меж-
дупланетарна космическа 
станция 
апаратите, 
него. Публикуван е и на
чинът, по който „Луник“ 
е фотографирал втората, 
до сега непозната на чо
вечеството, страна на Лу
ната. Според публикува
ното излиза, че 
е най-съвършенната до
сегашна робот — маши-

се носел
„Луник“ и за

поместени в Трактор оре 

без трактористтстан ция- 
та от далечина 300.000 
километра е предала 
снимката по

от най-висока
Съветкият механик Ло 

гмнов успя да конструи
ра трактор, който рабо
ти без тракторист. Този 
трактор, тип „С—80“ та
ка е автоматизира», че 
може да тегли плуг; зна
чи да оре, беа тракторист 
Цалта на този нов трак
тор е да се създадат въз 
можноети, щото един 
тракторист същевременно 
да работи с по няколко 
трактори. На 
трактор .С—80“.

радио-теле- 
станвизия на земята в 

циите на СССР. Фотогра
фирането на Луната от 
страна на „Луник“ е на
правено'на 7 окт. в 6,30 
часа по московско време, 
когато „Луник“ се нами
рал между Слънцето и 
Луната, така че Слънцето 
е послужило като огро
мен природен блиц. Фо
тографирането е траяло 
40 минути.

Чешма — сборно м*асто„Луник“

Моминско село
Село Одоровци, Дими

тровградско, с право мо
же да се нарече момин
ско село. В младежката 
организация членуват над 
стотина момичета и само 
десетина момчета. Мом
четата по лесно се отде
лят от домовете си в 
търсене работа, учене 
или следване, докато де
войките остават по домо 
вете си. Когато се уре
ждат танцови забави, те
зи девойки трудно си на 
мират партньор. Затова 
селото са започнали да 
наричат моминско село.

снимката
■

Същевр;менно са пуб
ликувани и сведения за 
съдбата на тая космичес 
ка станция. Предполага 
се, че на нея остават сще 
6 месеци живот, 
тогава ще изгори в атмо
сферата на Земята.

Английските и амери
кански учени веднага о- 
квалиф.щираха фотогра
фирането на другата стра-

■4*

Наташа младеЖ 

н внсшето образовайте
>
8
N ■ ;.д

а отишли на университета 
96,7 %. Същото стремле- 
ние се забелязва и при 
у чениците от средните спе 
циални училища, макар че 
от тях се очаква след за
вършването на училище 
да отидат във фабриките, 
предприятията и учреж
денията из страната ци: 
през 1951 година на уни
верситет са отишли само 
6,9'/» от завършилите, а 
преа 1956/57 учебна го 
дина вече 32,2«/#.

Стремежите на младите 
югославяни към завърш
ване на виеше образова
ние се засилват от годи
на на година. Това го по
казват статистическите 
данни от 1951 година на
сам.

В селата на Бурела чешмата по традиция си 
остава място където младежта си прави „сгледу- 
шки“, а старите водоноши преразказват селските 
новини.

На снимката: Край чешмата а с. Сливница, 
Димитровградско. От числото на абиту

риентите от 1951/52 уче
бна година 93,3% са оти
шли още същата година 
на факултетите, а от чи
слото абитуриенти от у- 
чебната 1956/57 година са

Димитровградски “Диоген„

Починал старец на 103 години
внезапно. Той добре е 
помнел събитията от Ру
ско—турската в^йна, а на 
своите съселяни често е

В село Божица, Боси- 
леградско, неотдавна е 
починал Никола Стани
миров, земеделски стопа
нин, роден през 1856 го
дина в село Божица. Ин
тересно е, че Никола не 
помни (както се е изка
зал и както знаят хората) 
да е боледувал от някак
ва болест, а и починал е

ГТшСЛШ 444Г\лопшч? Ачпиьтразправял зя положение
то през време на.турско
то робство. От своите 
съселяни е бил почитан 
и уважаван. На погребе
нието се стече почти ця
лото село.

(ЗЛОБОДНЕВНА)
СШига да намеря и йодходяша тема и Димитровград 

чани са готови да изплетат шеговита Припозна, която 
се носи от уста на у-Ша докато не пе изтърка или не се 

нови, кояШи замества сШараши. Вшо една такива, Пък 
съдете какво в нея е истина, а какво влоезичпа те/а ..

...През Димитровград всекидневно минаваш н.й-раз- 
лични автомобили. Децата вече научиха кова игра: ош~ 
длече откриват марката а модела на колата, коя ио на
ближава. Е шн ден сОрял в чаршияШа йъ иначески авто
мобил с турска регистрация. Излязъл човек на иреклинна 
възраст, иообинолил чаршияШа и пата зърнал в една ви
трина баклави — влеязил вътре. Не затови, че му се яли 
баклави, ами Предположил, че собственикът има някаква 
връзка С Шурски език. СладкаринъШ Сили го Приел ней- 
любезно, а иъШникът започнал да се разйиШва къде може 
да намери бензин. Явиш-яваш бре аркидаш, започнал Са- 
ли, Намира се този сШаки в нашия град... ираво, иа дясна 
Пи ляво и — бензин." Непознатият По благодарил и ш; ъ/ - 
нал с колата —Право, Пи дясна, па ляво и дошел до е иа 
сградица, която не нииомяли на бензинов резервоар. Чо
векът Помислил, че се Касае до няпакаи модерно решение 
на сградицаШа, тръгвал наПред, но зърнал кенеф. I аз 
сърдил се таи, обидил се, Па назид ири Сали. „Ьива ли 
тапа, аркадаш, с мен шега да Привит? Аз съм сериозен 
човек. Исках да взема бензин, и не да йу.кам.?' Сади за
почнал да се смее, а неПазнаШият Позелепял от [аяв.

Това няма смисъл, това е некултурно/* „Ама чекии Оре 
джапум, започнал С..ли, и к кенеф, ами бензин и Резер
воар... впрочем не бензин, ни и кенеф... как да ши к„ж , 
в нашия град е едно а същ >!" ТуичинъШ зинал оШ о уд 
■нане, Ши Сила бил Принуден да Шръгне с него и да у 
каже че оШ една страна на същата сградица е кенеф, а 
от друга - бензин. Показал му а дъсчицата върху която 
бе наПисано с тебешир — .бензин\ „„„„„„

И започнал чужденецът да пълна резервоара н 
лата си с бензин, докато оШ другата страна влизали
РаШ° ^К%ГлтинйХастоял един *. шенеи и «*•**%*» 
тази работа иочесал се зад ухоШа и казал на ™е**н“ 
те си- .А бе, из КиШо иечалбар в миналото М,10Г0 с®р 
® съ1< минал, има Шокова чудо ом техника не съм виж
дал _ от една страна хората такаоз... а от дру Р
на бензин излиза /••

Небрежност
яви В Димитровград имаме 

две добре обзаведени би
блиотеки 
и градска. Но, аио чо
век поиска в тях да на
мери всички издания на 
досега излезли книги и 
брошури, издадени у нас 
на български език,то ня
ма да ги намери, или ще 
намери само някои книж
ки. Същото положение е 
и с вестниците. Никъде 
не могат да се намерят 
комплетн на вестниците 
„Глас на българите“ или 
„Свобода“, а често ние 
учениците се интересува
ме за тези издания и в<. 
стници заради ня*акь 
справка. Това е един пр~ 
пуск на нашите библио 
теки, аа конто не съще
ствува никакво оправда
ние. Смятам, че библио
теките са длъжни да ку
пуват и добре да пазят 
всички тези издания, да 
могат те да бъдат достъп
ни на читателите и днес 
и след години. Същото се 
отнася и до учебниците, 
конто излизат за малцин
ствените училища. Ако 
до сега не е съществува
ла такава практика, то 
поне отсега би трябвало 
да се пристъпва към тази 
работа с по-голяма отго
ворност. Н. К. ученик

А. Дънков
ученическа

Димитровградчанин - приятел на Тито Скипа
лия е бил близък с хора
та от Миланската скала 
и школувал своя глас 
при известни певци от та
зи опера. С прочутия 
Тито Скипа той бил 
личен приятел

Бойн Пецев, шивач от 
Димитровград, е прека
рал годините от 1908 до 
1932 в чужбина—Герма
ния, Чехия и Италия. В те
зи страни той се „храие- 
л сигла“, а покрай това 
е изучавал музика. В Ита-

— Какво Шърсиш По бял ден 
с фенер в ръка?

—Зеленчуковата Продавница

! Димитровград 

I строи ■ ■ ■
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НИВИ .БРАТСТВО’ вестник на 
българското малцансШво 

в Югославия

„пшенецът. Смеят се и димиШровгоад- 
И УЛи„п се н. вър нат около това „чудо на Шех- 

чопи и нар-чно р когато някои чужденец па
никата"ви да гледат се р щ стокаШа си

беН8- вСа тх сградата не е важни Важното е, 
че бензинът тече, Ашколсун бре! 
че Марин Геров

Редактори — уредница: 
Марин Младенов и 

Мики НеПков
•

Печатница .ГРАФИКА" 
— ПироШ — тел. 30

мит аа 
не се смеят 
че работата върви, Димитровград усилено се строят жилищни и обще- 

жилищнн сгради с комфортни квартири.Тази година 
ствени здания. На снимката: нови
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» ЛОЗЕ ГОСПОДНЕ«Всестранно образование (Суботнца „Минерва“ 1959 г.)

ЩЕ ГЛЕДАМЕ...
„СТЪЛБАТА ЗА 

ПРИСЛУГАТА“* филм 
в който ни се дава -Па 
риж, пречупен през о- 
чите на тъжната слу
гиня Мари-Лу. Тя слу
жи при равличнм хора: 
търговци, артисти, ми
нистри, боеми и пр.

Е го защо слу
гинята Мари-Лу е има 
ла какво да разказва...
„ИСТИНСКИЯТ 

КРАЙ НА ВОЙНАТА“ 
—полски филм. Авто
рите смятат, че истин
ския край на войната 
ще дойде тогава, кога- 
то изчезнат 
хора, които го 
в душите си. 
други думи: краят на 
войната ще настъпи то 
гава когато се премах
нат всички материални 
и морални нейни по
следствия.

„НЕДЕЛНА РОМАНСА" 
—унгарски филм. Любовен 
разказ изпълнен с лиризъм, 
с елементи на идилия и ко
медия, с елементи на съвре
менни живот.

„ДОБРИЯТ ВОЙНИК 
ШВЕДк-'—това е филмова 
адаптация на едноим.нния 
роман на известния Хашек.

Филмът е интересен и ка
то литеритура и като филм 
н заслужава да бъде гледан.

Шано, без оглед яа шо«л 
всички тези реикции в своят*
същност са психологическиопо
вилни и точни. Вижда се V* 
Джунич е искал да създп 

де такова атмосфера, в кок 
то вся ка негова дума, изр,У 
ние и картина да действуват 
сгъстено, мощно и имйресивно 

По редицата особаносШи п 
роите на Джунич напомнят 
някогашните босяци на мак 
сим Горки, за които е харан'. 
Шерло икономическото бедещ. 
вие и неясното, но неиренъс. 
наШо ПрисъсШвуващо Шехсне. 
ние към нещо ново, към някак', 
ва несъществуваща и непре. 
живя.ш красота. Всички гер0'а 
на Джунич желаят нещо. Не. 
що голямо и особено. Неща 
на което те дори и имеШо не 
знаят, но което ще измени 
тяхното трескаво и безсмис
лено съществуване, което не. 
Прекъснато нагризва тяхното 
саокойШвие и вътрешната хар. 
мония на тяхното същество.

Романът на Джунич има та
кива отличителни черти, ко
ито го ПравяШ той да стане 
значителна художествена ре
ализация на съвременната ни 
Проза. Изпълнен с елементар
на сила, психологически интен
зитет и вътрешна вьзбуденоеш 
този роман изобилствува и с 
още неПознаЮи данни от ис
торията на нашите Прадеди 
и техния незебелязан, но бу
ен и изпълнен с Противоречия 
живот. В Ш ва отношение ро
манът „Лозе гоейодне" Пред
ставлява енциклопедия, ксяСПо 
е свързана Во един колори
тен локален амбиент, който 
в лицето на Джунич, намери 
свой истински и единствен 
Пост. Най-голямата художе
ствена височина в романа Пред
ставлява на специфичен, тря
скаш и художествен начин Пре
дадената атмосфера на хор
ските съдби, оцветена с от
делен смисъл. По отношение 
на тематиката, Дж\п<ич не 
ни дава нищо ново. Тежкото 
детство Прекарано в Пасивно
то Понишавие все още е еле
мент, кой чо го овладява и^в 
кой По той намира жизнената 
и книжовна сила, за да ивгра 
ди своите хора, изпълнени с 
наслойки оШ ПримиШивизъм и 
емоционална красота ДокаШо 
в По-раншните си Пр/ изведе- 
ния спой се стремеше към из
вестна етически определени 
характери, в своя роман „Ло
зе госПоане" Шой се е със ре до 
чнл върху йсихолигическаШа и 
етическа деформация на сво
ите герои, коип о, макар че не 
дей ШвуваЮ морбидно ни Г/ра- 
вя'П впечатление на известна 
изфорсироност. И р< впичнише 
мнения на геооиШе му, и осо
бената сШпасШ в тях, и фор- 
миШа на техните Психо •оги- 
чески реакции, всичко това При 
него е По особен начин Подчер-

11111111Ш11111Ш1111111Ш11Ш11ШШ111Ш111И1111111Ш111ШШ1111111Ш111Ш1ШИШ1111Ш11111111Ш1111Ш11111Н111111Ш111ШШ1111111111111111111Ш11Ш11111111111111111Ш11111Ш111

ки диафилми, от научен’ 
или художествен харак
тер прожектират члено
вете на тая секция, а ор
ганизират и ученически 
посещения на градското 
кино. Филмите не се за
браняват, учениците мо
гат да посещават всеки 
филм добър и лош, но 
секцията се бори да съз
даде вкус и определено 
отношение към филмите.
Често пъти, след някой 
„ковбойски“ филм се ра
зисква между членовете 
на секцията, или пък с 
всичките ученици и тогя-

ва пред малките .запал
янковци“, които са се у- 
влекли по тия филми из
пъква празнотата им.

Литературната секция 
има по-труднн задачи. 
Предстои организиране 
ни литературна вечер за 
творчеството на Влади
мир Назор, на Христо 
Смирненски, редица тър 
жествени събрания по слу 
чай националните ни пра
зници, и заецно с тях ре 
дица конкурси за най-ху
бави ученически литера
турни творби.

Основното осмокласно 
училище в Димитровград 
започна учебната година 
съвсем подготвено по от
ношение на кадри и пла
нове за цялостна педаго
гическа дейност. Все пак 
не това говори за рабо
тата на учителите; има 
■ещо което ни се струва 
много по-добро — оная 
непрекъсната и развихре
на дейност на ученици и 
учители в различни сек-' 
ции н кръжоци по био
логия, история, литерату
ра, техника, спорт и тру
дова активност.

—Имаме много секции 
и групи, всички работят 
усърдно, материята е та
кава че учениците прояв 
яват' голям интерес, ню 
да ви кажа веднага—тая 
активност не пречи никак 
на техните училищни за
нимания и на уроците им, 
защото извънучилищни
те форми на работа са 
такива, че само допълват 
знанията на децата и ги 
карат по-задълбочено да 
обработват и отделните 
лекции по различните 
предмети.

Това го научихме от 
помощник управителя на 
училището, а имахме въз 
можност и да се уверим 
сами.

Особено впечатление

М.Н.Н. и онези 
носят 

Или сМеждународен панаир на нниги
Емоционалната наситеност 

и бурните реанци на героиШе, 
биологическата сила и елемен 
тарност на техните страсти
напомнят на места на неза
бравимите личности от твор
бите на Бора Стонковач, ц 
Джунич в своята основна ин- 
сПирация и в характера на 
Преживяванията има нещо е- 
днакво с големия поет на 
Враня.

Макар че Джунич е обрабо
тил една специфична тема и 
личности строго вързана /а 
един омб^епШ, стойността на 
неговия роман не се огранича
ва в определени регионллна 
рампи. Той донася със себе си 
богати и сложни вътрешни 
свеШове, които име т общо и 
Шрс йно Психологичезко значе
ние Джунич е дълбоко дожи
вял своите личн/ сши, той е 
Проникнал в тяхната душа, 
намерил е невидими двигате
ли, които ги тлискат към ак
ция, открил е неивразениШе 
имшулси, които определяш и- \ 
ченаеШо на тяхното жаанен 
манифес Ширине Тов Продам 
към неговия ШаманШ още еди 
черта — 'смисъл за дълбоки 
Психологически иаспелвания.а

ствя. От панаира се оча
ква да възстанови колко- 

по-близък
От 30 октомври до 4 

воември т. г. в Белград 
ще се състои междуна
роден панаир на книги. 
По този случай, пред 
сътрудник на „Седма си
ла“ директорът ня Бю
рото на панаира П. Ан. 
дрич, даде следното из
явление:

— Броят ва участници
те и експонатите на таз
годишния панаир е ией- 
доброто • потврждение, 
че става дума за голяма 
културна манифестация в 
нашата страна и 
чителна манифестация от 
този род в света, покрай 
панаирите, които се ор
ганизират във Франкфурт, 
Лайпциг и Варшава. Тази 
година ще бъдат изложе
ни около 60 хиляди екс
понати на 80 издателства 
от нашата страна и 40 от 
чужбина. Чуждестранни
те участници ще изложат 
не само своите най-нови 
издания, но 15 страни от 
тях, ще застъпват още 10 
страни, които непосред
ствено не участвуват на 
панаира. Ще бъдзт пред
ставени значи около 600 

издател-

то се може 
контакт между домашна
та и чуждата книга и да 
осигури взаимен обмен. 
Тазгодишният панаир ще
бъде придружен от ре
дица интересни изложба: 
изложба на югославски
те списания, изложба на 
нашия печат, изложба на
произведенията по слу
чай 40-год,ишнина;а на 
КПЮ и пр.!

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧА.ЧЧЧЧЧЧЗза зна-

прави организацията на 
ученическия университет 
В квридора с-андъче за 
въпроси. Отварят го сед
мично, след това отделни 
екции взимат въпросите 
иги обработват по спе
циалности, и чак тогава 
ученическият универси
тет заказва беседите. Ра
зисквания, борба на мне
ния, много обърнати стра
ници от различни кн те, 
и знания
ледицата от тия беседи.

Киносекцията има дру
го предназначение. Всич- чуждестранни

ДОБРИЦА ЧОСИЧ:

Семинар за просветни 
работници

През миналата седмица 
в Димитровград се със
тоя двудневен семинар за 
учителите от основните 
училища. На семинара бя 
ха изнесени доклади във 
връзка с новата учебна 
програма, която се въЕе- 
жда тази година в наши
та училища. Разисквания
та по доклада бяха мно- 
гобройни и съдържателни.

НашиШе читатели с инте
рес ще Проследят този роман 
защото гериШе на Джунич. 
конто а езикъШ ма, са сШ Оа- 
ротскиякраЯ, вещ' то в негови
те герои м озина ще се Вре- 
ПознавсШ, ще намерят сяоиШе 
съдби и тежнения.

това е пос-

Сава ПенчачСлавов Слава VIII*Виене на вълк,

Върху корена ■ гьрдвте й тежестта см 
ваше все по-голяма, смачкваше я все повече, 
удря го садва с ръцете св, а й е приятно, че 
е толкова тежък, защото никога не беше вме
ла върху себе ск толкова сила, оа мека в ри 
треперене, му се подложа да оставе колкото 
може по-дълго върху нея. Не виждл лицето му 
в е доволна. Мъжът е все еднакъв. И вяна ла 
це за вея, и затова ве се срамува от вего. Се
га й е все едно, че Джордже псува в удря в 
мазето. Треперенето затихва в тъмнината ве 
утробата Й.

...Тола избухна в смях н споменът пре
късва песента му.

.Искам да ме молиш". Не искам. Чор- 
бапжийка е и иска аа всичко да я молят Оше 
не. е видял петия си син. Стана сериозен, Бе
ше се аарекьл нощес да изпие толкова чаша 
вино, колюто авезди може да изброи. Зг що 
седя тук? Точно при тази ябълка. Той можеше 
още в ливадата, когато пластяха ^сеното, а ве 
нскаше. Пак се усмихна. Спотаено н късо. От
късна къс месо от плешката му, а той ве по
иска от инат. Защото като турчин го гонеше. 
Едни ден по-рано му се заканваше, че ще му 
забрана в плета й да прескача, наричаше го 
крадец, безделник, гладвик, а децата му — 
дребосъци, които й крадат яйцата. Затова не 
нскаше тогава в ливадата, когато пластяха се
ното. Да видиш какво е мъж. Трябва да се 
влачиш по корем като змвя, че да заслужиш 
онова, което ти е нужно.

Доближи кавала до устата ва песен, па
сва кратко и го върна на колеиете св.

От работата не можеше да види петия. 
Вятър, првличал на Джордже! Как може да 
прилича ва Джордже? Милунка лъже. Трябва 
ва мев да прилича. Тебе, петня, посадих в Ч1р- 
баджилък. Няма какво, веднага се хвана.

Доближи кавала до устата си за 
в я проточи танка през тъмнината 
към звездите, пеейки за сухата земя под ябъл 
ката в тъмнината в че всичко ще баде 
говвя, на петия син. Пее на себе си и сега е 
доволен, че не се съгласи веднага, когато тя 
ва пласта сено го блъскаше с колене в слаби
ните, в дожввя тя, чорбаджнйката, 
вего, надничаря, защото и Т0!8ва се радваве, 
че Снмка точно вего беше вамервда, макар че 
ГО мразя, анаеше, че тя лъже. и още пе свлио 
наду свирката, за да чуе тя песента, сега от 
ябълковата градина, в да си спомни за него 
Свврв ва петня сн енн, койтв’> ще бъде чор- 
баджия Пръв стопанин, а сви на вадвнчар. 
Сан на Тола Дачвч. Преанмето е шапка. Ни- 

, Щ“- Са“ с душата сн ще почувствува кой му 
I е баща. Сигурно няма да бъде бездушник.
I —По Сямкивата рана пълзи с_
, тъмнината в ябътковата градина. Тече 
, леко, както кръвта от вея. Свиренето 
I нейввте разчупени н разпалени

КОРЕНИ
(ОТКЪС ИЗ РОМАНА)

С босото си ходило ватираше по нейни
те доближени прасци, за да се вклвни между 
тях.

се наведе пад люлката, макар само това да 
желае. А ве миже да не мисли за свиренето 
в ябълковата градина и за онази вечер,когато 
тя се удави в тъмнината и когато с босите си 
крака се закова в неравното сухо дъно. Изпра
вена като водопад вода. Покр. й нея, която за
тъваше в целината, стоеше ябълковото дърво, 
закачено с клонете си за небесния лък, от но- 

рядко падат червивн ябълки. Джордже хър 
„Курво, ела да те заколя!" Тя

Изплашен от Джордже, Толн се сепва. 
Иска да стане Резкая се.

Тя го обвила с ръце и привлякла вър1У 
себе св, за да продължи все още да диша Д° 
ухото й. Отскубваше се. Ннщо не можеше Д* 
каже от разкаяние и страх Тя още желаеш* 
неговата отпаднала тежест Нещо като разоча
рование премина през нея: и т< й, толкова с«а*> 
а иска веднага да избяга от нея. Като Джор
дже. Няма да го направиш! Кършеше с онр*‘ 
аа врата му.

През неговото начупено пъхтене чуваше 
Джорпжевите закани—.всичко ще запаля", ис
каше да се скрие в Толовото гърло и скубеше 
косата му. Чувствуваше как силата й потъва 
в земята.

1 .

.Искам да ме молиш!”
,.Не искам“ — разбра с ръка, че силата 

на стиснатите й бедра отслабва.
„Помоли ме, моли ме,- кажи...”
Той не чуваше, опвяяен от сладост пред 

мекото разкрачване, завираше голите си коле
не в сухата земя и се отпусна в дълго падане.

„...Чакей, ей, какво е това? Че какво си 
ти? — скърцането на зъбите изпълваше гла
вата й.

ето
ка от мазето: 
стои и мисли колко ли дълго ще трае тази нощ. 
Не се страхуваше. Стъпките и шумът 
стата н сухите клончета 
нея. Знаеше чии са: той винаги крачи така, 

всяка стъпка ще спре, Затре- 
едва когато той се спря по-дълго, облег-

’ !.< на ли-
отекваха направо в

На него му се струва, че чува етъпк*1* 
на Джордже и напрегна всичката си свл* * 
се отскубна.

.Не ме и помвлва. И ти си мъж!“ " 
прошепна след него изпразнена, с взпъя***

Сега ся моя! Аз съм слуга!" РЪЦе Слеа иябягала™ предгрЪдка, « тъмния*»*„цега ся моя! Аз съм слуга. стана 0Ще П0.1Ъмна Стана, фустата й се п»*>
,,Слуга си, слуга си..." на по гладките Й беира, напипа стеблото
Земята под вея се ронеше, тя непрекъс- бълка и притисна челото сн в разсохата.

вято се повдигаше и пак падаше ва плещите остане ли нещо от това?...
сн, конто мачкаха жвдната и отъпкана поляна. ..Раната я боля и Симка изохка.
Всички гласове в нея се сподавиха. Мина дъл- —Затвори прозореца!
го време, докато, като че ли от нейната глави, —Не бих могла да живея със селяни ' |
Джордже отново зямърмори: „Със секира ще квза акушерката Рова. Седи на леглото, о6‘с' < 
разцепя главата тн!“, зя момент се сви и още гната ва люлката. ,
по-съзнателно се предложи на този, който я чу —Защо? — промълви Симка. Чу»ст*У*‘
пеше в унищожаваше и всичко му беше мал- студени капки пот по челото и слепите « °,и'
ко, и искаше все повече и още повече, още —Затворя прозореца.
повече, а тя съзнателно ставаше все по-нееъз- —Пияно говедо, нищо не мисли. —п**
нателня, ве се страхувай, шепне му, и на себе шеркатл сърдито затваря прозореца, 
еи, по-дълго да трае, тя желае той да дойде е -Д.бл.ж* лампата да го вид*,
брадвата в с брадвата да ги, се*-а ще ги насе „ -
че о брадвата, замахва с брадвата, тя се бе- "е “оже- Това не е вдравослоа
лее я хвърчи хвърчи към очите й, към крака- —Д*й ми го... Ше ставаI ,
та й, кръста, жилите, гръбнака и ое распръсва Дъаго гледа румената детска глаав
в утробата й. Тъмнина. и се отпусид е усмивка: не прилича ■* в .ц.

Той започна да чувствува вейяата голо- премвва преа жилите й в мътилката ■* * .
та, която бавао изстива. Ако Джордже уанае, Тола с всичка силя ениоя в ябъл*0'*
Ще ме изгони. У кого ще работя? градива ,снчм сил» СВВР" в яо~

като че ли след
пера
нат върху нея с бързото си дишане, сграбчи 
я за двете й ръце и я привличаше към !ъпди- 
те си да отпадне от неговата сила. Защищлва-песен 

в клонете ше се, страхуваше се, че е по-енлен, искаше 
да го удря по вое по-топлото му дашане, кое
то се изсипваше като сух пясък, и чуваше 
скърцането яа тясната за вя|Ъра врата, тряб
ваше да вика, а не можеше от „с тъп вож, 
курво", което миришеше на ракия. За момеит 
прекъснатата от Джордже сила секна, за да 
избликне отново, а той вече я държеше в пре 
гръдките си, по-жнлавн от брястово дърво, па 
я хвърли на земята. Писъкът сам се ерлзв вя 
къде в корените на гърдите й. С една ръка 
посрещаше късите удари на нейаата сръдня, 
че е по-силен, а с другата шареше по топлата 
и носа вдлъбнатина иа бедрата й.

на ве

да го моли

И двамата скърцаха със зъби, 
„Не искам".
„Длъжаа си".
.Не искам".
.Длъжна си*.
„Ще те изпъдя от къщи!" 
„Изпъди ме".

виенето от 
по нея 

пари 
по влажиата ■ твърда постеля кости, по костите, които само 

а влакната и жилките на болката се държат 
за нея, че изиемощяла от умора, не може да


